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จุดมุงหมายของเรา
วิสัยทัศน์
นำ�เสนอแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” ที่ครบวงจรและโดดเด่นแก่ชุมชน อันจะ
นำ�ม�ซึ่งวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

ค่านิยม
การส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า

คว�มสำ�เร็จของเร�ขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถของเร�ในก�รที่จะพัฒน�
คว�มสัมพันธ์กับลูกค�้ให้ยืนย�ว ซึ่งจะสำ�เร็จได้ด้วยก�รรับฟัง เข้�ใจและ
ค�ดก�รณค์ว�มตอ้งก�รของลกูค�้ และสง่มอบสนิค�้หรอืบรกิ�รทีต่อบสนอง 
คว�มต้องก�รเหล่�นั้นได้ เร�เป็นองค์กรที่สะดวกและไม่ยุ่งย�กในก�รทำ�
ธุรกิจด้วย และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองด้วยคว�มเป็นมืออ�ชีพตลอดเวล�

การสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้น

เร�มีคว�มมุ่งมั่นในก�รเพิ่มมูลค่�ของผู้ถือหุ้นผ่�นก�รเติบโตของร�ยได้  
และก�รปรบัปรงุประสทิธภิ�พในก�รปฏบิตังิ�น เร�มจีดุมุง่หม�ยโดยเฉพ�ะ 
ที่จะให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นระยะย�วที่ดีกว่�ก�รลงทุนอื่นที่มีคว�มเสี่ยง
คล�้ยกันแก่นักลงทุน

การสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

ลูกค้�และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ที่เพิ่มพูนขึ้นอย่�งยั่งยืน เร�ดำ�เนิน
ธุรกิจในแนวท�งปฏิบัติที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบ
กับสินค�้หรือบริก�รของคู่แข่ง

การพัฒนาชุมชน

เร�เป็นส่วนสำ�คัญของชุมชนที่ดำ�เนินธุรกิจด้วยแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” 
ที่ทำ�ให้ลูกค้�มีจิตสำ�นึกที่ดีต่อชุมชน เร�สนับสนุนร�ยได้และทรัพย�กร
ต�่งๆ เพือ่ทำ�ง�นรว่มกบัชมุชนและทอ้งถิน่ในเรือ่งก�รศกึษ�และสวสัดกิ�ร
ของเด็ก รวมทั้งส่งเสริมในด้�นสุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดีของพนักง�น
และครอบครัว

พันธกิจ
เร�มุ่งมั่นที่จะส่งมอบแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” ที่โดดเด่น และยั่งยืนแก่
ชมุชนเมอืงทัว่เอเชยี ผ�่นท�ง 4 ธรุกจิหลกัของเร� ไดแ้ก ่ธรุกจิขนสง่มวลชน 
สื่อโฆษณ� อสังห�ริมทรัพย์ และบริก�ร



DRIVING YIELD
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62.5
ขนาดกองทุน

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานกองแรกและเป็นกองทุน
ที่มีการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย

DELIVERING VALUE

พันลานบาท



CONNECTING GROWTH
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>1,700
5 ธันวาคม 2542 ถึง พฤษภาคม 2556

จำานวนผูโดยสาร
(ลานเที่ยวคน)

DELIVERING VALUE



CREATING IMPACT
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 43%
จากปี 2554/55

การเติบโตของรายได
ในธุรกิจสื่อโฆษณา

DELIVERING VALUE



BUILDING BRANDS

กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานประจำาป 2555/56



11.6
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยรวม

DELIVERING VALUE

พันลานบาท



COMPOSING SOLUTIONS

กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานประจำาป 2555/56



DELIVERING VALUE

>1.2ลานใบ

จำ�นวนบัตรแรบบิท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
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สรุปผลการดำาเนินงาน1.2
งบกำาไรขาดทุน  อัตราส่วนทางการเงิน งบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะการเงิน

รายได้จากการดำาเนินงาน1

(ล้านบาท)
อัตรากำาไรดำาเนินงานขั้นต้น
(%)

CFO7

(ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(ล้านบาท)

Operating EBITDA2

(ล้านบาท)
Operating EBITDA margin5

(%)
Capex8

(ล้านบาท)
อัตราหนี้สินสุทธิต่อทุน
(เท่า)

Net recurring profit3 
(ล้านบาท)

Net recurring profit margin6

(%)
เงินปันผล9

(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

Net profit after minority
interest4 (ล้านบาท)

กำาไรต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

DSCR10

(เท่า)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(ล้านบาท)

+34.4% +1.6% +166.7% +163.5%

+27.3% -2.8% -24.9% -0.50x 

+75.0% +4.1% +58.7% +0.2%

+18.2% +7.8% +46.4% +37.0%

 1 Operating revenues รวมถึง ร�ยได้จ�กค่�โดยส�ร ที่ถูกบันทึกด้วยยอดสุทธิในบัญชี ‘กำ�ไรสำ�หรับปีจ�ก
  ก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก’ ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
 2 Operating EBITDA หม�ยถึง กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น ก่อนดอกเบี้ยจ่�ย ภ�ษี ค่�เสื่อมร�ค�และ 
  ค่�ตัดจำ�หน่�ย
  3 Net recurring profit หม�ยถึง กำ�ไรสุทธิจ�กก�รร�ยก�รที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�
 4 Net profit after minority interest หม�ยถึง กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (รวมร�ยก�รที่ 
  ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ�)
 5 Operating EBITDA margin หม�ยถึง อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนดอกเบี้ยจ่�ย ภ�ษี ค่�เสื่อมร�ค�
  และค�่ตัดจำ�หน่�ยต่อร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นรวม

 6 Net recurring profit margin หม�ยถึง กำ�ไรสุทธิจ�กก�รร�ยก�รที่เกิดขึ้นเป็นประจำ� ต่อร�ยได้รวม 
  จ�กร�ยก�รที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�
 7 CFO หม�ยถึง เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น
 8 Capex หม�ยถึง เงินลงทุน
 9 Total dividend, ขึ้นอยู่กับก�รอนุมัติจ�กผู้ถือหุ้น. โปรดดูได้ใน หัวข้อ 4.1 ภาพรวมตลาดทุน
 10 DSCR หม�ยถึง อัตร�ชี้วัดคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ (กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น ก่อนดอกเบี้ยจ�่ย ภ�ษี  
  ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย / ต้นทุนท�งก�รเงิน)

2555/56  10,375.5 
2554/55  7,719.8 

2555/56 48.8%
2554/55 47.2%

2555/56  4,683.1 
2554/55  1,755.8 

2555/56 3,513.3 
2554/55  1,333.2 

2555/56  5,273.0 
2554/55  4,140.7 

2555/56 50.8%
2554/55 53.6%

2555/56   1,964.8  
2554/55  2,614.9  

2555/56 0.17x
2554/55 0.67x 

2555/56  1,835.9 
2554/55  1,048.8 

2555/56 17.7%
2554/55 13.6%

2555/56  4,359.1 
2554/55  2,747.6 

2555/56  67,031.1 
2554/55  66,888.9 

2555/56  2,488.3
2554/55  2,105.6 

2555/56 0.2490
2554/55 0.2311

2555/56 4.23x
2554/55 2.89x

2555/56  50,602.7 
2554/55  36,932.3 

อัตราหนี้สินสุทธิต่อทุน (เท่า) สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น
(ล้�นบ�ท)

อัตร�กำ�ไรดำ�เนินง�นขั้นต้น (%) Operating EBITDA
(ล้�นบ�ท)

Operating EBITDA margin (%)

รายได้จากการดำาเนินงาน1 (ล้านบาท) 
และอัตรากำาไรดำาเนินงานขั้นต้น (%)

OPERATING EBITDA2 (ล้านบาท)
และ OPERATING EBITDA MARGIN5 (%)

2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 

2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 

10,375.5

5,630.8

5,892.5

7,719.8  2,578.6

2,548.9

4,140.7 

5,273.0

41.9% 43.0%

47.2%

48.8%

45.8%
43.3%

53.6% 50.8%

61,277.9

63,702.6

66,888.9

67,031.1

0.44x 

0.17x 

0.56x 

0.67x 
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ภาพรวม - กลุ่มบริษัท บีทีเอส1.3
รายได้จากการงานดำาเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการดำาเนินงานตามประเภทธุรกิจ กำาไรดำาเนินงานขั้นต้นตามประเภทธุรกิจ

กลุ่มบริษัท บีทีเอส ประกอบด้วย 4 ธุรกิจ คือ

ระบบขนส่งมวลชน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์สื่อโฆษณา บริการอสังหาริมทรัพย์

กำาไรดำาเนินงานขั้นต้น (ล้านบาท)

จำานวน
พนักงานทั้งหมด

อสังหาริมทรัพย์ บริการสื่อโฆษณา

รายได้ (ล้านบาท)
2555/56 6,015.5
2554/55 5,031.9

รายได้ (ล้านบาท)
2555/56 2,794.7
2554/55 1,958.8

รายได้ (ล้านบาท)
2555/56 1,522.7
2554/55 728.3

รายได้ (ล้านบาท)
2555/56 42.6 
2554/55 0.7

ระบบขนส่งมวลชน

อสังหาริมทรัพย์ 
14.7%

ระบบขนส่งมวลชน
58.0%

สื่อโฆษณา
26.9%

บริการ
0.4%

ร�ยได้จ�กก�ร
ให้บริก�รเดินรถ
18.6%

ร�ยได้ค�่โดยส�ร
81.4%

สื่อใน
โมเดิร์นเทรด
44.7%

สื่อในอ�ค�รสำ�นักง�นและอื่นๆ
5.9%

สื่อโมษณ�
ใน BTS

49.4%

อสังห�ริมทรัพย์
เชิงพ�ณิชย์
40.9%

สน�มกอล์ฟธน�ซิตี้
10.4%

บัตรแรบบิท
78.4%

ร�ยได้จ�กก�รรับเหม�
ก่อสร้�ง
21.6%

อสังหาริมทรัพย์ 
11.0%

สื่อโฆษณา
32.3%

ระบบขนส่งมวลชน
56.7%

อสังห�ริมทรัพย์
เชิงที่พักอ�ศัย

48.7%

10,375.5 5,058.1

3,420

1,969 475 763 150 63
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กลุ่มบริษัท บีทีเอส มุ่งมั่นในก�รให้บริก�รรถไฟฟ�้ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) (บีทีเอสซี) ซึ่งเป็น 
บริษัทย่อยของกลุ่ม จะรับหน้�ที่เป็นทั้งผู้รับสัมปท�นในระบบรถไฟฟ้�ส�ยหลัก 1 และเป็นผู้ให้บริก�รเดินรถระบบรถไฟฟ้�ส�ยหลัก
ส่วนต่อขย�ย และรถโดยส�รด่วนพิเศษ (บีอ�ร์ที) แต่เพียงผู้เดียว และเมื่อวันที่ 17 เมษ�ยน 2556 บีทีเอสซีได้ข�ยร�ยได้ค�่โดยส�รสุทธิ 2 ใน
อน�คตที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นจ�กรถไฟฟ้�ส�ยหลักในช่วงระยะเวล� 17 ปีที่เหลืออยู่ของสัมปท�นที่ทำ�กับกรุงเทพมห�นคร ให้แก่
กองทุนรวมโครงสร�้งพื้นฐ�นระบบขนส่งมวลชนท�งร�ง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) (ร�ยละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.3 การเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยข์องวจีไีอ และกองทนุบทีเีอสโกรท (BTSGIF)) อย�่งไรกต็�ม บรษิทัฯ ยงัคงเปน็ผูร้บัสมัปท�น เปน็ผูใ้หบ้รกิ�รเดนิรถระบบรถไฟฟ�้
แต่เพียงผู้เดียว และยังเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร�ยใหญ่ที่สุด โดยบริษัทฯ ลงทุนในหน่วยลงทุน 1 ใน 3 ของจำ�นวนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน BTSGIF

นอกจ�กนี ้กลุม่บรษิทัฯ ค�ดว�่จะเหน็แนวโนม้ก�รเตบิโตทีโ่ดดเดน่ในธรุกจิขนสง่มวลชนในอน�คตอนัใกล ้เนือ่งจ�กรฐับ�ลปจัจบุนัใหค้ว�มสำ�คญั 
ในก�รเรง่รดัผลกัดนัก�รพฒัน�ระบบรถไฟฟ�้ เร�หวงัเปน็อย�่งยิง่ทีจ่ะเปน็ผูน้ำ�ในก�รพฒัน�ระบบรถไฟฟ�้ ซึง่หลงัจ�กก�รข�ยร�ยไดเ้ข�้กองทนุ 
BTSGIF บริษัทฯ จะนำ�เงินไปลงทุนเพื่อขย�ยธุรกิจขนส่งมวลชนเมื่อมีก�รเปิดประมูลต�มแผนก�รขย�ยเครือข่�ยระบบรถไฟฟ้�

ธุรกิจหลักของเรา - ระบบขนส่งมวลชน1.4
“หลังจากขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุนรวมบีทีเอสโกรท (BTSGIF) ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ยังคงเป็นธุรกิจขนส่งมวลชน 
ซึ่งเราคาดว่า EBITDA ของธุรกิจระบบรถขนส่งมวลชนในปี 2556/57 จะมีสัดส่วนเป็น 35% ของ EBITDA รวมของกลุ่มธุรกิจ”

1 ระบบรถไฟฟ้�ส�ยหลัก หม�ยถึงระบบขนส่งมวลชนท�งร�งส�ยแรกเริ่มของกรุงเทพมห�นคร ประกอบด้วยส�ยสุขุมวิท และส�ยสีลม (รวมเรียกว่� “ส�ยสีเขียว”) ซึ่งมีสถ�นีรถไฟฟ้�ทั้งหมด 23 สถ�นี รวมระยะท�ง 
 23.5 กิโลเมตร
2 สำ�หรับปี 2555/2556 ร�ยได้จ�กก�รข�ยตั๋วโดยส�รคือ “ร�ยได้จ�กค่�โดยส�ร” ในงบก�รเงิน และจะแสดงเป็น “ร�ยได้จ�กธุรกิจระบบขนส่งมวลชน” ในเอกส�รนำ�เสนอผลประกอบก�รของบริษัทฯ ส่วนร�ยได้จ�กก�รจัดก�ร 
 และบริห�รพื้นที่โฆษณ�นับเป็นหนึ่งใน “ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร” ในงบก�รเงิน และจะแสดงเป็น “ร�ยได้จ�กค่�โฆษณ�และร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รพื้นที่” ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน และแสดงเป็น “ร�ยได้จ�กธุรกิจ 
 สือ่โฆษณ�” ในเอกส�รนำ�เสนอผลประกอบก�รของบรษิทัฯ สำ�หรบัป ี2556/2557 ร�ยไดจ้�กก�รข�ยตัว๋ โดยส�ร จะถกูบนัทกึเปน็ “ร�ยไดจ้�กค�่โดยส�ร” ในงบก�รเงนิ นบัจ�กวนัที ่1 เมษ�ยน 2556 จนถงึวนัที ่17 เมษ�ยน 2556 
 ซึ่งเป็นวันที่ข�ยร�ยได้ค่�โดยส�รในอน�คตให้แก่ BTSGIF ส่วนร�ยได้ที่บริษัทฯได้รับจ�กก�รลงทุนในหน่วยลงทุน 1 ใน 3 ของจำ�นวนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน BTSGIF จะถูกบันทึกเป็น “ส่วนแบ่งกำ�ไร / ข�ดทุน ในบริษัทร่วม”
3 ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รเดินรถและซ่อมบำ�รุง นับเป็นหนึ่งใน “ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร” ในงบก�รเงิน และจะแสดงเป็น “ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รเดินรถ” ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน และแสดงเป็น “ร�ยได้จ�กระบบ 
 ขนส่งมวลชน” ในเอกส�รนำ�เสนอผลประกอบก�รชองบริษัทฯ

ระบบรถไฟฟ้าสายหลัก

บีทีเอสซี ประกอบธุรกิจบริห�รรถไฟฟ้�ภ�ยใต้สัญญ�สัมปท�นจ�ก 
กรุงเทพมห�นคร (กทม.) ในก�รให้บริก�รรถไฟฟ้�ส�ยหลักจนถึง วันที่  
4 ธันว�คม 2572 คิดเป็นอ�ยุสัญญ�สัมปท�นทั้งหมด 30 ปี โดยสินทรัพย์
ในส่วนของง�นโยธ�สร้�งโดยบีทีเอสซี และโอนกรรมสิทธิ์ไปให้ กทม. 
กอ่นทีบ่ทีเีอสซจีะเริม่ดำ�เนนิก�ร ขณะทีง่�นระบบไฟฟ�้และเครือ่งกลนัน้จะ
เปน็ก�รจดัห�โดยบทีเีอสซ ีและเมือ่สิน้สดุอ�ยสุมัปท�นจงึจะโอนกรรมสทิธิ์
ใหก้บักทม. ภ�ยใตส้ญัญ�สมัปท�น บทีเีอสซมีสีทิธทิีจ่ะรบัรูร้�ยทัง้หมดจ�ก
ค่�โดยส�ร (ร�ยได้จ�กก�รข�ยตั๋วโดยส�ร) และพื้นที่เชิงพ�ณิชย์ (ร�ยได้ 
จ�กก�รบริห�รและจัดก�รพื้นที่โฆษณ�และพื้นที่เชิงพ�ณิชย์) โดยไม่ต้อง
แบ่งร�ยได้ให้กับบุคคลหรือหน่วยง�นอื่น เนื่องจ�กบีทีเอสซี เป็นผู้ลงทุน 
เองทั้งหมดทั้งง�นโยธ�และระบบไฟฟ้�และเครื่องกล โดยร�ยได้ในส่วน
ของระบบรถไฟฟ�้ส�ยหลกัไดเ้ตบิโตเพิม่ขึน้ทกุปตีัง้แตเ่ริม่ใหบ้รกิ�ร ตอ่ม� 
เมือ่วนัที ่17 เมษ�ยน 2556 บทีเีอสซไีดข้�ยร�ยไดค้�่โดยส�รสทุธใินอน�คต
ทีจ่ะเกดิขึน้จ�กก�รดำ�เนนิง�นจ�กรถไฟฟ�้ส�ยหลกัในชว่งระยะเวล� 17 ป ี
ที่เหลืออยู่ของสัมปท�นที่ทำ�กับกรุงเทพมห�นคร (แต่ไม่รวมถึงร�ยได้จ�ก
ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่โฆษณ�และพื้นที่เชิงพ�ณิชย์) ให้แก่ BTSGIF ทั้งนี้
บริษัทฯ ลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนหน่วยลงทุน 
ทั้งหมดใน BTSGIF

นอกเหนือจ�กสัญญ�สัมปท�น บีทีเอสซี ได้มีก�รทำ�สัญญ�เดินรถและ
ซ่อมบำ�รุงในส่วนของระบบรถไฟฟ้�ต�มเส้นท�งสัมปท�น โดยสัญญ�นี้จะ 
เริ่มต้นเมื่อสัญญ�สัมปท�นสิ้นสุดในเดือนธันว�คม 2572 และจะสิ้นสุด 
ในวันที่ 2 พฤษภ�คม 2585 (ร�ยละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ในหัวข้อ 2.2 
เหตุการณ์สำาคัญในปี 2555/56)

ส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าสายหลัก

หลังจ�กระบบรถไฟฟ้�ส�ยหลักได้ดำ�เนินก�รสร้�งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 
กรงุเทพมห�นคร (กทม.)  (โดยบรษิทั กรงุเทพธน�คม จำ�กดั (เคท)ี ซึง่เปน็บรษิทั
ย่อยของ กทม.) ได้มีก�รสร�้งส่วนต่อขย�ยของระบบรถไฟฟ้�ส�ยสีเขียว 
ด้วยคว�มชำ�น�ญและคว�มเชี่ยวช�ญในก�รบริห�รระบบขนส่งมวลชน 
ท�งร�ง บีทีเอสซี จึงได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กเคทีให้เดินรถและซ่อมบำ�รุง3 
ในส่วนต่อขย�ยของระบบรถไฟฟ้�นี้ อย่�งไรก็ดี สัญญ�เดินรถและซ่อม 
บำ�รุงฉบับเก่�นั้นเป็นสัญญ�ระยะสั้น ต่อม� เมื่อวันที่ 3 พฤษภ�คม 2555 
เคทีและบีทีเอสซีได้มีก�รลงน�มในสัญญ�เดินรถและซ่อมบำ�รุงระยะเวล�
ของสัญญ�ทั้งหมด 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภ�คม 2585 ร�ยได้จ�กก�ร
เดนิรถและซอ่มบำ�รงุถอืเปน็ร�ยไดเ้พิม่เตมิจ�กสว่นแบง่ร�ยไดจ้�ก BTSGIF 
เนื่องจ�กบริษัทฯ ไม่ต้องเผชิญกับคว�มเสี่ยงจ�กจำ�นวนผู้โดยส�รในส่วน 
ต่อขย�ย ทั้งนี้ในปี 2553/54 บีทีเอสซียังได้รับเลือกให้เดินรถและซ่อม
บำ�รุงรถโดยส�รด่วนพิเศษ (บีอ�ร์ที) ส�ยแรกในกรุงเทพมห�นครอีกด้วย 
เนือ่งจ�กโครงข�่ยรถไฟฟ�้ในกรงุเทพมห�นครนัน้กำ�ลงัมกี�รขย�ยตวัอย�่ง 
รวดเรว็ จงึนบัว�่เปน็โอก�สอนัดขีองกลุม่บรษิทัทีจ่ะพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถ 
ในก�รเป็นผู้นำ�ก�รให้บริก�รเดินรถและซ่อมบำ�รุงส่วนต่อขย�ยในอน�คต 
ซึ่งบริษัทฯ จะนำ�เงินที่ได้จ�ก BTSGIF ไปลงทุนเพื่อขย�ยก�รเติบโตของ
ธุรกิจขนส่งมวลชนต่อไปในอน�คต
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สารจากประธานกรรมการ2.1

ถึงท่านผู้มีส่วนร่วมในความสำาเร็จทุกท่าน

ป ี2555/56 เปน็ปทีีพ่เิศษอยา่งแทจ้รงิของเรา กลุม่บรษิทัประสบความสำาเรจ็ 
สามารถดำาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีสำาคัญๆ ในท้ังส่ีกลุ่มธุรกิจ รวมไป 
ถึงผลสำาเร็จในตลาดทุน

ในปีบัญชีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงานอย่าง
โดดเดน่ ดงัเหน็ไดจ้ากรายไดจ้ากการดำาเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 34.4 เปน็
10,375.5 ลา้นบาท กำาไรจากการดำาเนนิงานกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่ม
และค่าตัดจำาหน่าย (Operating EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 เป็น 5,273.0
ล้านบาท และกำาไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำา (Net recurring 
Profit) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 75.0 เปน็ 1,835.9 ลา้นบาท ความสำาเรจ็ในการดำาเนนิ
งานของเรานี้  ส่งต่อเป็นผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนอกจากจะได้สะท้อน
ผ่านราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว เรายังได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง 
ตอ่เนือ่ง โดยเราไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลแลว้สองครัง้รวมเปน็เงนิ 0.343
บาทต่อหุ้น อีกทั้งเสนอจ่ายเงินปันผลประจำาปีครั้งสุดท้ายอีกจำานวน 0.045
บาทต่อหุ้น ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งหมด
สำาหรับปี 2555/56 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,359.1 ล้านบาท

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำากัด (มหาชน) (วีจีไอ) บริษัทสื่อโฆษณา
ของกลุ่ม ซึ่งเดิมถือหุ้นโดยบีทีเอสซีร้อยละ 100 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในเดอืนตลุาคม 2555 โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ
และบีทีเอสซีได้รับสิทธิในการจัดสรรหุ้นวีจีไอตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 
(Pre-emptive Rights) และมีส่วนร่วมในราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 
31 มนีาคม 2556 มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalisation) 
ของหุน้วจีไีอสงูถงึ 39.5 พนัลา้นบาท หรอื 1.3 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คดิเปน็ 
การเพิม่ขึน้รอ้ยละ 275.5 จากมลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดทีร่าคาเสนอ
ขายครัง้แรก ตอ่มาในเดอืนเมษายน 2556 บรษิทั ระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพ 
จำากดั (มหาชน) (บทีเีอสซ)ี ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของเรา ไดข้ายรายไดค้า่โดยสาร
สทุธใินอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้จากการเดนิรถไฟฟา้สายหลกัในชว่งระยะเวลาที่ 
เหลืออีก 17 ปี ที่ได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครให้แก่กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท (BTSGIF) ซึ่ง
เปน็กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานกองแรกและเปน็กองทนุทีม่กีารเสนอขาย 
ครั้งแรก (IPO) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับการตอบรับจากนักลงทุน
สถาบนัอยา่งสงู โดยมสีดัสว่นยอดการจองซือ้จากนกัลงทนุสถาบนัสงูถงึ 25 
เท่าของยอดที่จัดสรรไว้เบื้องต้น โดยราคาเสนอขายสุดท้ายหน่วยลงทุน 
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ข้อมูลสำาคัญปี 2555/56 และแนวโน้มธุรกิจ
2.1 ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร

ปี 2555/56 เป็นปีที่พิเศษอย่างแท้จริงของเรา กลุ่มบริษัท
ประสบความสำาเร็จ สามารถดำาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่สำาคัญๆ ในทั้งสี่กลุ่มธุรกิจ รวมไปถึงผลสำาเร็จในตลาดทุน

BTSGIF เป็นร�ค�สูงสุดของช่วงร�ค�เสนอข�ยหน่วยลงทุน โดยขน�ด 
กองทุนสูงถึง 62.5 พันล้�นบ�ท หรือ 2.1 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้จ�ก 
ก�รทำ�ง�นอย�่งทุม่เทของพนกัง�นในทกุหนว่ยธรุกจิของกลุม่บรษิทัและผูท้ี ่
เกีย่วขอ้ง ทำ�ใหก้�รเสนอข�ยทัง้สองร�ยก�รข�้งตน้ประสบคว�มสำ�เรจ็อย�่ง
สงู ส�ม�รถดรู�ยละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น  หวัขอ้  2.3 การเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ของวีจีไอ และกองทุนบีทีเอสโกรท (BTSGIF)

จ�กผลก�รดำ�เนนิง�นทีด่เียีย่ม สะทอ้นไปถงึร�ค�หุน้ของบทีเีอส ซึง่ปรบัตวั 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.8 จ�กปีบัญชีที่ผ่�นม� ซึ่งม�กกว่�ดัชนีกลุ่มขนส่งของ
ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและดชันตีล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
อย่�งมีนัยสำ�คัญ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (Market
Capitalisation) ของบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทบีทีเอสอยู่ที่ 104,402.4 
ล้านบาท หรือ 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556

ในสว่นของการดำาเนนิงาน ธรุกจิขนสง่มวลชนสามารถบรรลเุปา้หมายทีต่ัง้ไว ้
และสร้างสถิติใหม่จากการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจำ�นวนผู้โดยส�ร
รถไฟฟ�้บีทีเอสเติบโตขึ้นร้อยละ 12.0 ในขณะที่ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น
และกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนหักดอกเบี้ย ภ�ษี ค่�เสื่อม และค่�ตัด
จำ�หน�่ย (Operating EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 และ 18.3 ต�มลำ�ดับ
ทัง้นี ้เร�ส�ม�รถสร�้งสถติจิำ�นวนผูโ้ดยส�รสงูสดุใหมเ่ปน็ประวตักิ�รณอ์ยู่
ที่ 752,689 เที่ยวคน ในวันที่ 29 มีน�คม 2556 เร�ยังมีคว�มภ�คภูมิใจที่
ส�ม�รถให้บริก�รขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภ�พ และมีคว�มน่�เชื่อถือได้
อย�่งตอ่เนือ่งตลอดม� นอกจ�กนี ้ยงัมกี�รเพิม่รถไฟฟ�้ต�มแผนก�รขย�ย
ก�รรองรบัผูโ้ดยส�รอกี 35 ตู ้และยงัมรีถทีส่ัง่ซือ้เพิม่อกี 5 ขบวน คว�มย�ว
ขบวนละ 4 ตู้ (รวม 20 ตู้) ซึ่งเร�ค�ดว่�จะนำ�ม�ให้บริก�รได้ในปี 2556/57

ธรุกจิก�รใหบ้รกิ�รเดนิรถและซอ่มบำ�รงุรถไฟฟ�้ (O&M) ยงัคงมพีฒัน�ก�ร 
อย่�งต่อเนื่อง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เราได้ลงนามในสัญญาการให้
บริการเดินรถและซ่อมบำารุงรถไฟฟ้าระยะเวลา 30 ปี สำาหรับส่วนต่อขยาย
สายสเีขยีวทัง้หมดในปจัจบุนั กบับรษิทั กรงุเทพธน�คม จำ�กดั ในระยะเวล�
ตั้งแต่ปี 2555 - 2585 รวมไปถึงก�รให้บริก�รเดินรถและซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ�้
ส�ยหลักในปี 2572 - 2585 รวมเป็นเงินค่�จ้�งในรูปตัวเงินต�มสัญญ�กว�่
187,000 ล้�นบ�ท

ธุรกิจสื่อโฆษณาเป็นหน่วยธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในปีบัญชีที่ 
ผ่านมา โดยมีรายได้เติบโตถึงร้อยละ 42.7 ซึ่งม�กกว�่เป้�หม�ยร้อยละ 40
ที่ว�งไว้ และกำ�ไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 นอกจ�กนี้ เร�ยังตั้งเป้�หม�ยก�ร
เติบโตของร�ยได้ในอัตร�ร้อยละ 30 ในปี 2556/57 และเร�ยังคงมุ่งมั่นใน
ก�รแสวงห�โอก�สในก�รเติบโตใหม่ๆ ทั้งในส่วนที่ม�จ�กธุรกิจหลักและ
จ�กส่วนที่ไม่ได้ม�จ�กธุรกิจหลัก

สำาหรบัผลประกอบการของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์ปรบัตวัเปน็บวกในรอบปี 
บญัชทีีผ่า่นมา ดงัเหน็ไดจ้�กร�ยไดแ้ละกำ�ไรสทุธเิตบิโตรอ้ยละ 588.6 และ
569.4 ต�มลำ�ดบั เปน็ผลม�จ�กก�รรบัรูร้�ยไดจ้�กคอนโดมเินยีม โครงก�ร 
Abstracts พหลโยธิน พ�ร์ค ก�รเปิดให้บริก�รของโรงแรมอีสติน แกรนด์ 
ส�ทร และก�รข�ยที่ดิน  สำ�หรับธุรกิจบริก�ร เร�ได้เปิดตัวบัตร “rabbit” 
รวมถึงโปรแกรมสะสมคะแนนแครอท รีวอร์ดส ซึ่งบัตร “rabbit” นี้ 
ส�ม�รถใชเ้ดนิท�งในระบบรถไฟฟ้�บทีเีอส และ BRT และส�ม�รถนำ�ไปใช้ 
เดินท�งในระบบขนส่งมวลชนอื่นได้ในอน�คต อีกทั้งบัตร “rabbit” นี้ยัง 
ส�ม�รถนำ�ไปใชช้ำ�ระสินค้�และบริก�รต�่งๆ ในร้�นค้�ที่เข�้ร่วมโครงก�ร
ได้ โดย ณ เดือนพฤษภ�คม 2556 มีจำ�นวนบัตร “rabbit” ในระบบแล้ว 
กว่� 1.2 ล้�นใบ

สดุท�้ยนี ้ในฐ�นะตวัแทนของคณะกรรมก�รบรษิทั ผมขอขอบคณุพนกัง�น
กลุ่มบริษัทบีทีเอส พันธมิตรท�งธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คว�มสำ�เร็จของบริษัทฯ พวกเร�ยึดมั่นในปณิธ�นก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�ง
มีจริยธรรม และก�รมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี พร้อมทั้งให้คว�มสำ�คัญ
ตอ่ก�รรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่�ยอย�่งเท�่เทยีมกนั ตลอดจนก�ร
ตอบแทนสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม โดยส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียด
เกี่ยวกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้ในร�ยง�น
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน อย่�งไรก็ต�ม ผมหวังว่�ปีหน้�นี้จะยังเป็นอีกปี 
หนึง่ ทีเ่ร�จะไดร้ว่มกนัชืน่ชมและภ�คภมูใิจในคว�มเจรญิเตบิโตและคว�ม 
เขม้แขง็มัน่คงของบรษิทัฯ อนัเปน็ผลม�จ�กก�รรว่มแรงรว่มใจของพวกเร� 
ทุกคน
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เหตุการณ์สำาคัญในปี 2555/562.2
พฤษภาคม 2555
บทีเีอสซไีดล้งน�มในสญัญ�ก�รใหบ้รกิ�รเดนิรถและซอ่มบำ�รงุสว่นตอ่ขย�ย
ของเส้นท�งเดินรถส�ยสีเขียว ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของ กทม. เป็นเวล� 
30 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2585 และจะรวมเส้นท�งส�ยหลักของสัมปท�น
ภ�ยหลังครบกำ�หนดอ�ยุสัมปท�นในวันที่ 4 ธันว�คม 2572 จนถึง 
วันที่ 2 พฤษภ�คม 2585

26 กรกฎาคม 2555
ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จ�่ยเงินปันผลประจำ�ป ี
ครั้งสุดท้�ย ที่อัตร�หุ้นละ 0.02410 บ�ทต่อหุ้น เพิ่มเติมจ�กก�รจ่�ย
เงินปันผลระหว่�งก�ลที่จ่�ยไปแล้วด้วยอัตร�หุ้นละ 0.02393 บ�ทต่อหุ้น 
เงินปันผลทั้งหมดคิดเป็นอัตร�เงินปันผลตอบแทนที่ 6.5% ต่อปี เมื่อเทียบ
กับร�ค�หุ้น ณ วันที่ 12 มิถุน�ยน 2555 (1 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรม
ก�รบริษัทฯ) นอกจ�กนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติออกและเสนอข�ย 
ใบสำ�คญัแสดงสทิธใิหแ้กพ่นกัง�นบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ภ�ยใตโ้ครงก�ร
BTS Group ESOP 2012 ใหแ้กพ่นกัง�นของกลุม่บรษิทั เพือ่เปน็ขวญักำ�ลงัใจ 
ให้กับพนักง�น

7 สิงหาคม 2555
หุน้ของบรษิทัฯ มกี�รซือ้ข�ยในตล�ดหลกัทรพัยต์�มมลูค�่ทีต่ร�ไวจ้�กเดมิ 
หุ้นละ 0.64 บ�ท เป็นหุ้นละ 4 บ�ทอย่�งเป็นท�งก�ร โดยก�รเปลี่ยนแปลง
มลูค�่หุน้ทีต่ร�ไวข้องของบรษิทัฯ ในครัง้นี ้ไดร้บัก�รอนมุตัจิ�กก�รประชมุ
ผูถ้อืหุน้ส�มญัประจำ�ป ีเมือ่วนัที ่26 กรกฎ�คม 2555 สง่ผลใหม้ลูค�่ทีต่ร�ไว ้
ของบริษัทอยู่ในระดับร�ค�ที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในดัชนี 
SET50 

12 กันยายน 2555
บีทีเอสซีได้จำ�หน�่ยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท กมล� บีช รีสอร์ท โฮเต็ล
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด โดยบีทีเอสซี ได้รับค่�ตอบแทนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงิน 
ลงทุนทั้งสิ้น 1,643.0 ล้�นบ�ท และรับรู้กำ�ไรสุทธิจ�กก�รลงทุนทั้งสิ้น 
289.0 ล้�นบ�ท

8 ตุลาคม 2555
กลุม่บรษิทั ไดเ้ปดิตวัโรงแรมแหง่ใหมช่ือ่ โรงแรมอสีตนิ แกรนดส์�ทรอย�่ง 
เป็นท�งก�ร ซึ่งโรงแรมอีสติน แกรนด์ ส�ทร นี้เป็นโรงแรมระดับ 4 ด�ว 
ตั้งอยู่บนถนนส�ทร และมีท�งเข้�เชื่อมต่อกับสถ�นีรถไฟฟ�้สุรศักดิ์

11 ตุลาคม 2555
บรษิทั วจีไีอ โกลบอล มเีดยี จำ�กดั (มห�ชน) ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของกลุม่บรษิทั 
ได้เข้�เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่ม 
ซื้อข�ยเป็นวันแรก โดยใช้ชื่อย่อ “VGI” กลุ่มบริษัท ยังคงมีสัดส่วน 
ก�รถือหุ้นในวีจีไอทั้งสิ้น 64.4% ทั้งท�งตรงและท�งอ้อมผ่�นบีทีเอสซี 
ร�ยละเอยีดเพิม่เตมิ ดใูนหวัขอ้ 2.3 การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ของวีจีไอและบีทีเอสโกรท (BTSGIF)

30 ตุลาคม 2555
บริษัทฯ จำ�หน่�ยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ก้�มปู พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด 
ซึง่ถอืครองทีด่นิบรเิวณสถ�นรีถไฟฟ�้บทีเีอสน�น� โดยรบัค�่ตอบแทนจ�ก
ก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,849.2 ล้�นบ�ท และรับรู้กำ�ไรสุทธิจ�กก�ร
ลงทุนทั้งสิ้น 710.7 ล้�นบ�ท

พ.ค. 2555 ก.ค. 2555
ส.ค. 2555

ก.ย. 2555 ต.ค. 2555



23

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
บีทีเอสซี ร่วมกับกรุงเทพมห�นคร เปิดให้ประช�ชนทดลองใช้บริก�ร 
รถไฟฟ�้บทีเีอสสว่นตอ่ขย�ยส�ยสลีม จ�กสถ�นวีงเวยีนใหญ ่(S8) ถงึสถ�น ี
โพธนิมิติร (S9) และ สถ�นตีล�ดพล ู(S10) ในเดอืนมกร�คม และกมุภ�พนัธ ์
2556 ต�มลำ�ดบั และมกีำ�หนดก�รเปดิอกี 2 สถ�น ีคอื สถ�นวีฒุ�ก�ศ (S11) 
และบ�งหว�้ (S12) ในปล�ยปี 2556

17 เมษายน 2556
บีทีเอสซี ข�ยร�ยได้ค่�โดยส�รสุทธิในอน�คตที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนิน
ง�นรถไฟฟ้�ส�ยหลักในช่วงระยะเวล�สัมปท�น 17 ปีที่เหลืออยู่ให้แก่
กองทุน BTSGIF โดยมีมูลค่�ก�รเสนอข�ยเท่�กับ 62,510.4 ล้�นบ�ท หน่วย
ลงทนุ BTSGIF เริม่ทำ�ก�รซือ้ข�ยในตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตัง้แต่
วันที่ 19 เมษ�ยน 2556 เป็นต้นม� โดย บีทีเอสซียังคงเป็นผู้รับสัมปท�น 
และเป็นผู้ให้บริก�รเดินรถระบบรถไฟฟ้�แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งกลุ่มบริษัท
ยงัเปน็ผูถ้อืหนว่ยลงทนุร�ยใหญท่ีส่ดุของร�ยไดค้�่โดยส�รสทุธใินอน�คตที่
จะเกดิขึน้จ�กก�รเดนิรถไฟฟ�้ส�ยหลกั เนือ่งจ�กกลุม่บรษิทัลงทนุในหนว่ย
ลงทุน 33.3% ของจำ�นวนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน BTSGIF ร�ยละเอียดเพิ่ม
เติม ดูในหัวข้อ 2.3 การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของวีจีไอ และ 
บีทีเอสโกรท (BTSGIF)

29 เมษายน 2556
บทีเีอสซ ีประก�ศปรบัขึน้ร�ค�ค�่โดยส�รรถไฟฟ�้บทีเีอส และร�ค�โปรโมชัน่ 
พิเศษ โดยก�รขึ้นร�ค�ในครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 
2556 เป็นต้นไป

17 พฤษภาคม 2556
บรษิทัฯ จ�่ยเงนิปนัผลระหว�่งก�ลครัง้ที ่2 จำ�นวนทัง้สิน้  2,052.2 ล้�นบ�ท 
คิดเป็น 0.18 บ�ทต่อหุ้น ทั้งนี้อัตร�เงินปันผลตอบแทนระหว่�งก�ลคิดเป็น 
2.0% เมื่อเทียบกับร�ค�หุ้น ณ วันที่ 18 เมษ�ยน 2556 (1 วัน ก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ)

27 พฤษภาคม 2556
คณะกรรมก�รบรษิทัฯ ไดม้มีตอินมุตัใิหบ้รษิทัฯ จ�่ยเงนิปนัผลประจำ�ปคีรัง้
สุดท้�ย จำ�นวน 0.045 บ�ทต่อหุ้น (ขึ้นกับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) เพิ่มเติมจ�กก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล 0.163 
บ�ทต่อหุ้น และ 0.18 บ�ทต่อหุ้น ทั้งนี้อัตร�เงิน ปันผลตอบแทนของปี 
2555/56 คิดเป็น 4.8% ต่อปี เมื่อเทียบกับร�ค�หุ้น ณ วันที่ 23 พฤษภ�คม 
2556 ยิ่งไปกว่�นี้ บริษัทฯ ตั้งใจจะจัดสรรเงินจำ�นวนไม่น้อยกว่� 21,000 
ล้�นบ�ท จ�กร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นและกำ�ไรจ�กก�รข�ยร�ยได้ค่�
โดยส�รในอน�คตให้แก่กองทุน BTSGIF สำ�หรับก�รจ่�ยเงินปันผลในอีก 
3 ปีข้�งหน้�

ม.ค. - ก.พ. 2556 ก.พ 2556 เม.ย. 2556 พ.ค 2556

8 กุมภาพันธ์ 2556
บรษิทัฯ จ�่ยเงนิปนัผลระหว�่งก�ลครัง้ที ่1 จำ�นวน 1,793.8 ล�้นบ�ท คดิเปน็ 
0.163 บ�ทต่อหุ้น ทั้งนี้อัตร�เงินปันผลตอบแทนระหว่�งก�ลคิดเป็น 2.3%
เมื่อเทียบกับร�ค�หุ้น ณ วันที่ 10 มกร�คม 2556 (1 วัน ก่อนวันประชุม
คณะกรรมก�รบริษัทฯ)

ข้อมูลสำาคัญปี 2555/56 และแนวโน้มธุรกิจ
2.2 เหตุก�ร์ณสำ�คัญในปี 2555/56
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การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของวีจีไอ
ในปี 2555/56 บริษัทฯ ได้ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นเห็นถึงศักยภ�พที่ชัดเจนของธุรกิจสื่อโฆษณ�ภ�ยใต้กลุ่มบริษัท โดยได้นำ�บริษัทย่อย คือบริษัท วี จี ไอ โกลบอล
มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน) (“วีจีไอ”) เข�้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ วีจีไอ ได้ดำ�เนินธุรกิจด้�นสื่อโฆษณ�ม�ตั้งแต่ปี 2542 โดยได้รับสิทธิในก�ร
บรหิ�รจดัก�รพืน้ทีส่ือ่โฆษณ�และร�้นค�้ใหเ้ช�่บนระบบรถไฟฟ�้บทีเีอส ปจัจบุนัวจีไีอเปน็บรษิทัสือ่โฆษณ�นอกบ�้นทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย โดยในชว่ง 
หล�ยปีที่ผ่�นม� วีจีไอ มีร�ยได้จ�กธุรกิจสื่อโฆษณ�ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้�บีทีเอส ได้แก่ สื่อโฆษณ�ในโมเดิร์นเทรด และสื่อโฆษณ�ในอ�ค�ร 
สำ�นักง�น เติบโตนำ�หน้�ธุรกิจสื่อโฆษณ�บนรถไฟฟ้�บีทีเอส โดยร�ยได้จ�กสื่อโฆษณ�ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้�บีทีเอสคิดเป็น 50.6% ของร�ยได้
จ�กธุรกิจสื่อโฆษณ�ในปี 2555/56

วจีไีอ ส�ม�รถยนืหยดัไดอ้ย�่งมัน่คงม�กขึน้เมือ่ไดเ้ข�้เปน็บรษิทัจดทะเบยีน 
ในตล�ดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนตุล�คม 2555 โดยในช่วงก�รจองซื้อหุ้นที่ 
เสนอข�ยต่อประช�ชนเป็นครั้งแรก (IPO) วีจีไอ มีสัดส่วนยอดก�รจองซื้อ
จ�กนกัลงทนุสถ�บนัสงูถงึ 20 เท�่ของยอดทีจ่ดัสรรไว ้ทัง้นี ้นอกจ�กก�รเข�้ 
เป็นบริษัทจดทะเบียนจะทำ�ให้ วีจีไอ มีอิสระในก�รระดมทุนม�กขึ้นแล้ว 
ยงัเปน็ก�รเปดิโอก�สใหน้กัลงทนุส�ม�รถลงทนุโดยตรงในธรุกจิทีม่ลีกัษณะ
แตกต�่งจ�กธรุกจิระบบขนสง่มวลชนของบรษิทัฯ ซึง่นัน่เปน็ก�รสร�้งคว�ม
ชดัเจนในก�รประเมนิมลูค�่ของกลุม่ธรุกจิทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตล�ด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งสอง คือ วีจีไอ และ บีทีเอส

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของวีจีไอ
และกองทุนบีทีเอสโกรท (BTSGIF)2.3

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุล�คม 2555 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2556 ร�ค�หุ้นของวีจีไอ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 275.5 จ�กร�ค� IPO ที่ 35 บ�ท ส่งผลให้มูลค�่หลักทรัพย์ 
ต�มร�ค�ตล�ด (Market Capitalisation) ของหุ้น วีจีไอ เพิ่มขึ้นเป็น 39.5 
พนัล�้นบ�ท (1.3 พนัล�้นเหรยีญสหรฐัฯ) ทัง้นี ้ในชว่ง IPO ผูถ้อืหุน้ของกลุม่ 
บริษัท ทั้งบีทีเอสจี และ บีทีเอสซี ได้รับก�รจัดสรรหุ้น วีจีไอ ต�มสัดส่วน
ก�รถือหุ้นเดิม (Pre-emptive Rights) ซึ่งทำ�ให้ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 กลุ่มได้มีส่วน 
ร่วมในผลประโยชน์จ�กมูลค�่ที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มในอน�คต บริษัทฯ ยังอยู่ 
ในสถ�นะทีม่ัน่คงทีจ่ะเตบิโตในตล�ดสือ่โฆษณ�นอกบ�้น ทัง้นี ้ร�ยละเอยีด 
เพิ่มเติมดูใน หัวข้อ 3.7.2 ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม - ธุรกิจสื่อโฆษณา
หรือทางเว็บไซต์ www.vgi.co.th
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การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
ในวนัที ่17 เมษ�ยน 2556 บทีเีอสซไีดข้�ยร�ยไดค้�่โดยส�รสทุธใินอน�คตทีจ่ะเกดิขึน้จ�กก�รเดนิรถไฟฟ�้ส�ยหลกั ในชว่งระยะเวล�ทีเ่หลอืใหแ้กก่องทนุ
รวมโครงสร้�งพื้นฐ�นระบบขนส่งมวลชนท�งร�ง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ค่�ตอบแทนสุทธิที่ได้รับเป็นเงิน 61,399 ล้�นบ�ท ทั้งนี้ BTSGIF เป็นกองทุนรวม
โครงสร�้งพืน้ฐ�นกองแรก และเปน็กองทนุทีม่กี�รเสนอข�ยครัง้แรกทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย โดยมมีลูค�่เสนอข�ย 62,510.4 ล�้นบ�ท จ�กระยะเวล� 2 ป ี
ของก�รเตรยีมก�รเข�้จดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรพัยฯ์ ของกองทนุ และก�รทำ�กจิกรรมก�รตล�ดเพือ่เชญินกัลงทนุร�ยใหญ ่(Cornerstone) ใหเ้ข�้ลงทนุ 
ใน BTSGIF ทำ�ให้ก�รเข้�จดทะเบียนของกองทุนได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดี ทั้งในด้�นของบริษัทฯ และด้�นของผู้ถือหุ้น โดยร�ค�เสนอข�ยสุดท�้ยเป็น 
ร�ค�สูงสุดของช่วงร�ค�เสนอข�ยหน่วยลงทุนที่ 10.4 - 10.8 บ�ท ต่อหน่วย และยังได้รับก�รตอบรับจ�กนักลงทุนสถ�บันอย่�งสูง โดยมีสัดส่วนยอด 
ก�รจองซื้อจ�กนักลงทุนสถ�บันสูงถึง 25 เท่�ของยอดที่จัดสรรไว้ ซึ่งส่วนหนึ่งของนักลงทุนกลุ่มที่จองซื้อเป็นกลุ่มที่ได้รับคว�มน่�เชื่อถือระดับโลก 
และจัดอยู่ในกลุ่มนักลงทุนแบบ “ระยะย�วเท่�นั้น” เบื้องต้น บริษัทฯ ได้ลงทุนในหน่วยลงทุน 1 ใน 3 ของจำ�นวนหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือคิดเป็นจำ�นวน 
5,788 ล�้นหน่วย ทั้งนี้ BTSGIF ได้เริ่มทำ�ก�รซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์เป็นวันแรก เมื่อวันที่ 19 เมษ�ยน 2556

เช่นเดียวกับก�รเข้�จดทะเบียนของวีจีไอ ก�รเข้�จดทะเบียนของ BTSGIF 
ทำ�ให้มูลค่�ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญนับตั้งแต่วันแรกของ 
ก�รริเริ่มโครงก�ร และต่อเนื่องจ�กนั้น ยังคงสร้�งผลประโยชน์ให้กับ 
บริษัทฯ อย่�งต่อเนื่อง โดยช่วยลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของบีทีเอสซี 
และที่สำ�คัญที่สุด คือช่วยให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในก�ร 
เตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รประมูลโครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยใหม่ๆ รวมถึง 
ก�รลงทุนอื่นๆ ในอน�คตเพื่อขย�ยธุรกิจด้�นขนส่งมวลชนของบริษัทฯ  
(ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หัวข้อ  3.7.1 ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม - 
ธรุกจิระบบขนสง่มวลชน) ทัง้นี ้บรษิทัฯ ยงัคงเปน็ทัง้ผูร้บัผลประโยชนห์ลกั
จ�กร�ยได้ค่�โดยส�ร (จ�กก�รที่กลุ่มบริษัทถือหน่วยลงทุนจำ�นวน 1 ใน 
3 ของจำ�นวนหน่วยลงทุนทั้งหมด) และเป็นผู้ให้ก�รเดินรถของรถไฟฟ้�
ส�ยหลักแต่เพียงผู้เดียว

กองทนุโครงสร�้งพืน้ฐ�นนี ้ประสบคว�มสำ�เรจ็ไปดว้ยดเีนือ่งจ�กคว�มคดิ
ริเริ่มของรัฐบ�ลไทย โดยก�รสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรม
สรรพ�กร และหน่วยง�นกำ�กับดูแลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนก�รระดมทุนและ
ก�รพัฒน�ของแผนโครงสร้�งพื้นฐ�นของประเทศ กองทุนประเภทใหม่นี้ 
จดัตัง้ขึน้เพือ่กระตุน้และชว่ยใหน้กัลงทนุในวงกว�้งส�ม�รถเข�้ถงึก�รลงทนุ
ในโครงสร้�งพื้นฐ�นม�กขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีจำ�นวนนักลงทุนร�ยย่อยครบ
ต�มคว�มต้องก�รก�รจัดสรรหน่วยลงทุนจะทำ�โดยก�รจัดสรรให้ผู้จอง
ซื้อหน่วยลงทุนจำ�นวนน้อยก่อน (small lot first) ซึ่งนักลงทุนจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ท�งภ�ษีที่กำ�หนดขึ้นเป็นก�รเฉพ�ะสำ�หรับกองทุนโครงสร้�ง 
พื้นฐ�นเท่�นั้น ร�ยละเอียดเพิ่มเติมส�ม�รถดูได้จ�ก www.btsgif.com 
บริษัทฯ หวังว่� BTSGIF จะเป็นต้นแบบของกองทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นอื่นๆ 
ที่จะเกิดขึ้นต�มม�อีกในอน�คต

ข้อมูลสำาคัญปี 2555/56 และแนวโน้มธุรกิจ
2.3  ก�รเข�้จดทะเบียนในตลท. ของ VGI และ BTSGIF
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การประเมินผลการดำาเนินงาน
เทียบกับเปาหมายปี 2555/562.4

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจสื่อโฆษณา

ธุรกิจบริการ

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

“ผลประกอบการในปี 2555/56 ของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องจากปี 2554/55 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่
สำาคัญตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประเมินผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในปีที่ผ่านมา”

12 - 15%
อัตราการเติบโต

ของจำานวนผู้โดยสาร

600 ล้านบาท
รายได้จากคอนโดมิเนียม

โครงการ Abstracts

40%
อัตราการเติบโต

ของรายได้ธุรกิจสื่อโฆษณา

1.0 - 1.5 ล้านใบ
จำานวนผู้ใช้บัตรแรบบิท

12%
บรรลุเป้าหมาย

ปัจจัยหลักที่ทำาให้จำานวนผู้โดยสารรวม
เตบิโตขึน้มาจาก การเตบิโตตามธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่องของธุรกิจ ความนิยมในการ
เดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น อัน
เนื่องมาจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตามแนวรถไฟฟ้า การเปิดให้บริการเต็มปี 
ในสว่นตอ่ขยายออ่นนชุ - แบริง่ และจำานวน 
รถไฟฟ้าที่ให้บริการเพิ่มขึ้น

43%
บรรลุเป้าหมาย

ธุรกิจสื่อโฆษณามีผลการดำาเนินงานสูง
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การดำาเนินงานที่แข็งแกร่งของทุกธุรกิจ
สื่อโฆษณาคือ ธุรกิจสื่อโฆษณาในบีทีเอส 
ธรุกจิสือ่โฆษณาในโมเดริน์เทรด และธรุกจิ
สือ่โฆษณาในอาคารสำานกังานและสือ่อืน่ๆ

>1.0 ล้านใบ
บรรลุเป้าหมาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มียอดผู้ใช้ 
แรบบิทการ์ดมากกว่า 1 ล้านใบ

20%
คาดการณ์สัดส่วนรายได้การ

ให้บริการเดินรถต่อรายได้ธุรกิจ
ระบบขนส่งมวลชนทั้งหมด

70%
อัตราการเติบโตของรายได้
ในส่วนอสังหาริมทรัพย์

เชิงพาณิชย์

55%
คาดการณ์สัดส่วนรายได้ธุรกิจ
สื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดต่อ

รายได้ของธุรกิจสื่อโฆษณาทั้งหมด

19%

742 ล้านบาท 
บรรลุเป้าหมาย

มีรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
การโอนคอนโดมเินยีม โครงการ Abstracts 
พหลโยธิน พาร์ค จำานวน 198 ห้อง ซึ่งเริ่ม
โอนครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2555

174%
บรรลุเป้าหมาย

มีอัตราการเติบโตของรายได้สูงกว่าเป้าหมาย
เน่ืองจากการเปิดให้บริการของโรงแรม อีสติน 
แกรนด์สาทร

51%
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แนวโน้มทางธุรกิจปี 2556/572.5
“บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้โดยสาร 
และการปรับอัตราค่าโดยสาร ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนรวมจะลดลง ในขณะเดียวกัน สัดส่วนรายได้ของธุรกิจ 
สื่อโฆษณาจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขายรายได้สุทธิจากการเดินรถในเส้นทางสายหลักให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง
มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)”

7 - 10%
คาดการณ์การเติบโต

ของผู้โดยสาร

6.5%
คาดการณ์สัดส่วน

รายได้การให้บริการรถ

30%
คาดการณ์เติบโต

ของรายได้

75%
คาดการณ์อัตรา

การเข้าพักของกลุ่มโรงแรม

2 ล้านใบ
คาดการณ์จำานวน

บัตรแรบบิท

5x4 ขบวน
ได้รับภายในปี 2556

2.4 ล้านบาท
คาดการณ์รายได้
จากคอนโดมิเนียม
โครงการ Abstracts

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) (บีทีเอสซี) และกรุงเทพมห�นคร ได้เริ่มเปิดให้ประช�ชนทดลองใช้ 
บริก�รรถไฟฟ้�บีทีเอสในส่วนต่อขย�ยสีลม จ�กสถ�นีวงเวียนใหญ่ (S8) ถึง สถ�นีตล�ดพลู (S10) ในเดือนมกร�คมและ 
กุมภ�พันธ์ 2556 ที่ผ่�นม� ต�มลำ�ดับ ส่วน 2 สถ�นีที่เหลือคือ สถ�นีวุฒ�ก�ศ (S11) และสถ�นีบ�งหว้� (S12) บริษัทฯ 
มุง่หวงัว�่จะเปดิใหบ้รกิ�รไดภ้�ยในป ี2556 นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ ค�ดว�่อตัร�จำ�นวนผูโ้ดยส�รจะเพิม่ขึน้ 7-10% ในป ี2556/57 
และมุ่งหม�ยที่จะเห็นค่�โดยส�รเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประม�ณ 6.5% จ�กก�รประก�ศปรับอัตร�ค่�โดยส�รอย่�งเป็นท�งก�รใน 
วันที่ 1 มิถุน�ยน 2556 อย่�งไรก็ดีสัดส่วนร�ยได้ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนรวมจะลดลง เนื่องจ�กก�รข�ยร�ยได้สุทธิ
จ�กก�รเดินรถในเส้นท�งส�ยหลักให้แก่กองทุนรวมโครงสร�้งพื้นฐ�นระบบขนส่งมวลชนท�งร�งบีทีเอสโกรท (BTSGIF)

บริษัทฯ บรรลุเป้�หม�ยแผนก�รดำ�เนินง�นเพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รรองรับผู้โดยส�ร โดยรถไฟฟ้�ที่ให้บริก�รปกติ 
ในส�ยสขุมุวทิเปน็รถไฟฟ�้แบบ 4 ตูต้อ่ขบวนทัง้หมดในเดอืนพฤษภ�คม 2556 นอกจ�กนัน้ ยงัมรีถทีส่ัง่ซือ้เพิม่ต�มแผนก�ร 
ขย�ยก�รรองรับผู้โดยส�ร อีก 5 ขบวน คว�มย�วขบวนละ 4 ตู้ ซ่ึงบริษัทฯ ค�ดว่�จะได้รับในปล�ยปี 2556

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในส่วนคอนโดมิเนียมโครงก�ร Abstracts บริษัทฯ ค�ดว่�จะส�ม�รถข�ยและโอนยูนิตทั้งหมดได้ภ�ยในปี 2556/57 
และค�ดว่�จะรับรู้ร�ยได้จ�กคอนโดมิเนียมโครงก�ร Abstracts ในปี 2556/57 ทั้งสิ้นประม�ณ 2.4 พันล�้นบ�ท

ในส่วนอสังห�ริมทรัพย์เชิงพ�ณิชย์ บริษัทฯ ค�ดก�รณ์อัตร�ก�รเข้�พักโดยเฉลี่ยของกลุ่มโรงแรมจะอยู่ที่ประม�ณ 75% 
ในปี 2556/57

ธุรกิจบริการ
ในส่วนของธุรกิจบริก�ร บริษัทฯ ค�ดว่�จะมีจำ�นวนบัตรแรบบิทเพิ่มขึ้นเป็น 2.0 ล้�นใบ บริษัทฯ ยังได้ลงน�มในสัญญ�
Near Field Communication (NCF) ในเดือนธันว�คม 2555 กับบริษัท แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มห�ชน) ผู้ให้ 
บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยเทคโนโลยี Near Field Communication นี้ ลูกค้�ส�ม�รถใช้โทรศัพท์มือถือที่รองรับ NCF
ม�ใช้เสมือนบัตรโดยส�รรถไฟฟ้� และยังส�ม�รถนำ�ไปใช้ชำ�ระสินค้�และบริก�รต�มร้�นต่�งๆ โดยบริษัทฯ ค�ดว่�จะ
ส�ม�รถใช้เทคโนโลยีดังกล่�วได้ ในไตรม�สที่ 3 ปี 2556

ธุรกิจสื่อโฆษณา
บริษัทฯ ค�ดว่�ร�ยได้ในส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณ�จะยังรักษ�อัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้อย่�งต่อเนื่องที่ระดับ 30% ในปี 
2556/57 ปัจจัยสนับสนุนม�จ�กก�รเติบโตของร�ยได้สื่อโฆษณ�ในโมเดิร์นเทรดที่ค�ดว่�จะเพิ่มขึ้น 40% เนื่องอัตร� 
ก�รใชพ้ืน้ทีโ่ฆษณ�ในโมเดริน์เทรดทีเ่พิม่ขึน้ สว่นร�ยไดจ้�กสือ่โฆษณ�บนรถไฟฟ�้ค�ดว�่จะเพิม่ขึน้ 20% จ�กพืน้ทีโ่ฆษณ� 
ที่เพิ่มขึ้นจ�กรถไฟฟ้�ใหม่จำ�นวน 35 ตู้ ก�รปรับตัวขึ้นของค่�โฆษณ�บนสถ�นีรถไฟฟ้�บีทีเอส รวมถึงก�รเพิ่มขึ้น 
ของอตัร�ก�รใชพ้ืน้ทีส่ือ่โฆษณ�บนสถ�นรีถไฟฟ�้บทีเีอสทีม่ผีูโ้ดยส�รนอ้ย (Non-prime station) นอกจ�กนี ้ยงัเตบิโตม�จ�ก 
จำ�นวนอ�ค�รสำ�นักง�นที่เพิ่มขึ้นอีก 10 อ�ค�ร และจำ�นวนจอ LEDs ขน�ดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ค�ดว่�ร�ยได้จ�กสื่อโฆษณ� 
ในอ�ค�รสำ�นักง�นและอื่นๆ จะเติบโตขึ้น 20%
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ2.6
 2555/56 2554/55 2553/54

งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น 1   10,375.5   7,719.8   5,892.5 
ร�ยได้รวม1 11,609.3 9,251.9 6,828.7 
กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนดอกเบี้ยจ�่ย ภ�ษี ค่�เสื่อมร�ค�
และค่�ตัดจำ�หน�่ย1  5,273.0   4,140.7   2,548.9 
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่�ยและภ�ษี1  4,423.1 3,840.2 2,018.7 
กำ�ไรสุทธิ  2,736.2   2,235.6   310.5 
กำ�ไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  2,488.3   2,105.6   252.2 
 
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม  67,031.1  66,888.9  63,702.6 
หนี้สินสุทธ ิ  8,447.3  24,713.6  20,881.4 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  50,602.7  36,932.3  37,509.5 
 
งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น  4,683.1  1,755.8  1,389.7 
ร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน (1,964.8) (2,614.9) (4,469.5)

รายการต่อหุ้น (บาท / หุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้น2 0.2490 0.2311 0.0302
เงินปันผลต่อหุ้น3 0.38800 0.04803 0.03554
มูลค�่ท�งบัญชีต่อหุ้น (Book value)2 5.06 4.05  4.48 

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนดอกเบี้ยจ่�ย ภ�ษี
ค�่เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย1 (%) 50.8 53.6 43.3
อัตร�กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ�่ยและภ�ษี1 (%) 38.1 41.5 29.6
อัตร�ส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (เท่�) 0.17  0.67   0.56 
คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ย1, 4 (เท่�) 4.23  2.89   1.59 
อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 4.1 3.3 0.5
อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 5.4 6.1 0.8

ข้อมูลหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม
ร�ค�หุ้น (บ�ท) 9.40 0.78 0.75
หุ้นที่ออกจำ�หน�่ยและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว (ล�้นหุ้น) 11,106.6  57,188.3  55,889.3 
มูลค�่หลักทรัพย์ต�มร�ค�ตล�ด (ล้�นบ�ท) 104,402.4  44,606.9  41,917.0

1 รวมร�ยได้ ค่�ใช้จ่�ย และค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร ในปี 2555/56 และ 2554/55 ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ�้ส�ยหลัก ซึ่งถูกบันทึกด้วยยอดสุทธิในบัญชี ‘กำ�ไรส�หรับปีจ�กก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก’ ในงบก�รเงิน
 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 27)
2 คำ�นวณจ�กหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของมูลค่�ที่ตร�ไว้ ที่ 4.0 บ�ทต่อหุ้น
3 ในปี 2555/56 เงินปันผลต่อหุ้น คำ�นวณจ�กมูลค่�ที่ตร�ไว้ ที่ 4.0 บ�ทต่อหุ้น และในปี 2554/55 และ 2553/54 เงินปันผลต่อหุ้น คำ�นวณจ�กมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ที่ 0.64 บ�ทต่อหุ้น
4 กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนดอกเบี้ยจ่�ย ภ�ษี ค่�เสื่อมร�ค�และค�่ตัดจำ�หน�่ย / ต้นทุนท�งก�รเงิน
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3.1
โครงสร้างบริษัท

3.2
ข้อมูลบริษัท

3.6
โครงสร้างองค์กร

3.5
คณะผู้บริหาร

3.7
ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม
 3.7.1 ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
 3.7.2 ธุรกิจสื่อโฆษณา
 3.7.3 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 3.7.4 ธุรกิจบริการ

3.0
ในส่วนนี้ จะนำ�เสนอข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับโครงสร�้งบริษัท ประวัติคว�มเป็นม� คณะกรรมก�ร
และผูบ้รหิ�รของบรษิทัฯ นอกจ�กนี ้ยงันำ�เสนอธรุกจิและภ�วะอตุส�หกรรม ซึง่ประกอบไปดว้ย 
ข้อมูลสำ�คัญของแต่ละธุรกิจ พัฒน�ก�รระหว่�งปี และข้อมูลภ�วะก�รแข่งขันของแต่ละหน่วยธุรกิจ

ภาพรวมบริษัท
และอตุสาหกรรม

3.3
ประวัติความเป็นมา

3.8
ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

3.4
คณะกรรมการบริษัท
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โครงสร้างบริษัท
โครงสร้�งก�รถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีน�คม 25563.1

ธน�ยง ฮ่องกง
ลิมิเต็ด

บจ. แครอท รีวอร์ดส

บจ. เอชเอชที
คอนสตรัคชั่น

บจ. แอ๊บโซลูท
โฮเต็ล เซอร์วิส

ธน�ยง อินเตอร์
เนชั่นแนล ลิมิเต็ด

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บมจ. ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ

บจ. ปร�ณคีรี
แอสเซ็ทส์

บจ. เมืองทอง 
แอสเซ็ทส์

บจ. บีทีเอส แลนด์
บจ. ธน�ยง ฟู๊ด
แอนด์ เบเวอเรจ

บจ. สย�ม เพจจิ้ง
แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

บจ. ธน�ยง
พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์

บจ. ก�้มกุ้ง
พร็อพเพอร์ตี้

บจ. ยงสุ

บจ. บ�งกอก
สม�ร์ทก�ร์ด ซิสเทม

บจ. สำ�เภ�เพชร

บจ. นูโว ไลน์
เอเจนซี่

บจ. ธน�ซิตี้ กอล์ฟ
แอนด์ สปอร์ต คลับ

บจ. พอยท์ ออฟ วิว
(พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป

บจ. วี จี ไอ มัลติเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล

วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง 
ไชน่� คอมพ�นี ลิมิเต็ด

บจ. 888 มีเดีย

บจ. 999 มีเดีย

ธุรกิจสื่อโฆษณา

บมจ. วี จี ไอ 
โกลบอล มีเดีย

บจ. บีทีเอส
แอสเสทส์

บจ. ดีแนล

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจบริการธุรกิจระบบขนส่งมวลชน*

บจ. วีจีไอ
แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย

แอ๊บโซลูท โฮเต็ล 
เซอร์วิส

ฮ่องกง ลิมิเต็ด

หมายเหตุ:

*	 เม่ือวันท่ี	17	เมษายน	2556	บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลด้ิงส์	ได้เข้าจองซ้ือและเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง	บีทีเอสโกรท	จำานวน	1,929,000,000	หน่วย	หรือเท่ากับ 
	 จำานวน	1/3	(ร้อยละ	33.33)	ของหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีเสนอขาย
**	เม่ือวันท่ี	30	เมษายน	2556	บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลด้ิงส์	ได้ขายหุ้นท่ีถือใน	บมจ.	วี	จี	ไอ	โกลบอล	มีเดีย	จำานวน	5,000,000	หุ้น	ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของ	บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลด้ิงส์	ใน	บมจ.	วี	จี	ไอ	โกลบอล 
	 มีเดีย	ลดลงจากเดิมร้อยละ	16.33	เป็นร้อยละ	14.67	ส่งผลให้	บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลด้ิงส์	ถือหุ้นใน	บมจ.	วี	จี	ไอ	โกลบอล	มีเดีย	ท้ังทางตรงและทางอ้อมรวมกันเป็นร้อยละ	65.67

30
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ข้อมูลบริษัท
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)3.2

ปีก่อตั้ง    2511
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์  1 มีน�คม 2534
ชื่อย่อหลักทรัพย ์   BTS
ทุนจดทะเบียน2   47,945,776,096 บ�ท
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว3  45,611,174,124 บ�ท 
จำานวนหุ้นจดทะเบียน2  11,986,444,024 หุ้น
มูลค่าหุ้น    4.0 บ�ทต่อหุ้น
จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ (BTS-W2) 5,027,000,448 หน่วย 
จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ (BTS-WA) 100,000,000 หน่วย (ESOP)
จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ (BTS-WB) 16,000,000 หน่วย (ESOP)

1 ร�ยละเอียดอยู่ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม (คำ�อธิบ�ย 2.2) 
2  ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556
3  ณ วันที่ 27 พฤษภ�คม 2556

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
62 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถ.รัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์: +66 (0) 2229 2800
โทรส�ร:  +66 (0) 2359 1259

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
ชั้น 14 - 15 อ�ค�รทีเอสทีท�วเวอร์  
21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภ�วดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมห�นคร 10900 
เลขที่จดทะเบียน 0107536000421 
เว็บไซต์ www.btsgroup.co.th

ติดต่อ
สำานักงานใหญ่
โทรศัพท์:   +66 (0) 2273 8511-5
   +66 (0) 2273 8611-5
โทรสาร:    +66 (0) 2273 8610
   +66 (0) 2273 8616

เลขานุการบริษัท
อีเมล์:   CompanySecretary@btsgroup.co.th
โทรศัพท์:   +66 (0) 2273 8611-5 1525, 1531
โทรสาร:   +66 (0) 2273 8610

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล์:   ir@btsgroup.co.th
โทรศัพท์:   +66 (0) 2273 8631
   +66 (0) 2273 8636
   +66 (0) 2273 8637
โทรสาร:   +66 (0) 2273 8610

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
อีเมล์:   corpcomm@btsgroup.co.th
โทรศัพท์:   +66 (0) 2617 7300 1832
โทรสาร:   +66 (0) 2617 7135

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด 
ชั้น 33 อ�ค�รเลครัชด� 
193/136-137 ถนนรัชด�ภิเษก  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์:    +66 (0) 2264 0777  
โทรส�ร:    +66 (0) 2264 0789-90 
น�งส�วศิร�ภรณ์  เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตทะเบียนเลขที่ 3844

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำากัด 
ชั้น 22 อ�ค�รเมอร์คิวรี่ ท�วเวอร์, 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์:    +66 (0) 2264 8000
โทรส�ร:    +66 (0) 2657 2222

   ธุรกิจหลัก สิ้นสุดปีบัญชี  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

  ล้านบาท ร้อยละ

 ระบบขนส่งมวลชน 6,015.5 58.0
 สื่อโฆษณ� 2,794.7 26.9
 อสังห�ริมทรัพย์ 1,522.7 14.7
 บริก�ร 42.6 0.4
 รวม 10,375.5 100.0

โครงสร้างรายได้1
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ประวัติความเป็นมา 3.3
มีนาคม 2511

บรษิทั ธน�ยง จำ�กดั (มห�ชน)
(ธน�ยง) จดทะเบยีนกอ่ตัง้เปน็ 
บริษัทจำ�กัด เพ่ือดำ�เนินธุรกิจ 
ด้�นก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

2531

เปดิตวั ‘ธน�ซติี’้ ซึง่เปน็โครงก�ร 
พฒัน�อสงัห�รมิทรพัยโ์ครงก�ร
แรกของบรษิทัฯ ซึง่ตัง้อยูใ่กลก้บั
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ

มีนาคม 2534

ธน�ยง เข�้จดทะเบยีนในตล�ด 
หลักทรัพย์ฯ ภ�ยใต้หมวด
พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

2535

ธน�ยง จดทะเบยีนกอ่ตัง้บรษิทั 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จำ�กดั  (บทีเีอสซ)ี  เปน็บรษิทัยอ่ย 
เพื่ อ เข้ �ลงน�มในสัญญ�
สมัปท�นจ�กกรงุเทพมห�นคร 
(กทม.) ในก�รสร�้งและบรหิ�ร 
ระบบรถไฟฟ้�แห่งแรกของ
กรุงเทพมห�นคร

2536

ธน�ยง จดทะเบียนแปรสภ�พ 
เปน็บรษิทัมห�ชนจำ�กดั และใช ้
ชื่อว่� บริษัท ธน�ยง จำ�กัด 
(มห�ชน)

สิงหาคม 2552

บีทีเอสซีออกหุ้นกู้ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่�รวม 
12,000 ล�้นบ�ท ใหแ้กน่กัลงทนุ 
ในประเทศ เพื่อชำ�ระคืนหนี้
เดิมที่มีอยู่

กันยายน 2552

บีทีเอสซีขย�ยธุรกิจไปสู่ธุรกิจ
สื่อโฆษณ� โดยก�รเข้�ซื้อ
กิจก�รของวีจีไอ 100% 

พฤษภาคม 2553

ธน�ยงซือ้หุน้ในสดัสว่น 94.6%
ของบทีเีอสซ ีทำ�ใหธ้รุกจิระบบ 
ขนสง่มวลชนกลบัม�เปน็ธรุกจิ
หลักของบริษัทฯ อีกคร้ัง ก�รเข้�
ซื้อกิจก�รในครั้งนี้ ได้ชำ�ระ 
เป็นเงินสด 51.6% (20,655.7 
ล้�นบ�ท) และได้ออกหุ้นเพิ่ม
ทุนเพื่อชำ�ระในส่วนที่เหลืออีก
48.4% (19,378.8 ล้�นบ�ท) 
จ�กก�รได้ม� ซ่ึงกิจก�รบีทีเอสซี 
ในครัง้นี ้บรษิทัฯ จงึเปลีย่นชือ่ 
เปน็ บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์
จำ�กดั (มห�ชน) และไดเ้ปลีย่น
หมวดธุรกิจ เป็นหมวดธุรกิจ
ขนส่ง และโลจิสติกส์ภ�ยใต้
กลุ่มอุตส�หกรรมบริก�รใน
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ

พฤษภาคม 2553

บีทีเอสซีเริ่มให้บริก�รเดินรถ
และซ่อมบำ�รุงรถโดยส�รด่วน
พเิศษ (บอี�รท์)ี ภ�ยใตส้ญัญ�
จ้�งผู้เดินรถพร้อมจัดห�รถ
โดยส�รและสัญญ�จ้ �งผู้
บริห�รสถ�นี

มิถุนายน -
สิงหาคม 2553
 
บริษัทฯ เสนอข�ยหุ้นเพิ่มทุน
ของบรษิทัฯ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ 
และกลุม่บคุคลเฉพ�ะเจ�ะจง 
เพื่อนำ�เงินม�จ่�ยคืนเงินกู้ยืม
ทีใ่ชใ้นก�รซือ้กจิก�รบทีเีอสซี 
แก่สถ�บันก�รเงิน

มกราคม 2554

บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภ�พ 
มูลค่�รวม 10,000 ล้�นบ�ท 
โดยมีก�รไถ่ถอนเป็นสกุล
ดอลล�ร์สหรัฐฯ ต�มมูลค่�ที่ 
กำ � ห น ด  ( T h a i  B a h t 
denominated and U.S. 
Dollar settled) เพื่อข�ยให้แก่ 
นักลงทุนในต่�งประเทศ โดย
นำ�เงินที่ ได้จ�กหุ้นกู้แปลง
สภ�พไปจ่�ยคืนเงินกู้ยืมคงค้�ง 
จ�กก�รซื้อกิจก�รบีทีเอสซี
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2540

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภ�ค 
เอเชีย ค่�เงินบ�ทอ่อนตัวลงถึง 
130% เมื่อเทียบกับเงินสกุล
ดอลล�ร์สหรัฐฯ ในช่วงเวล�ไม่ 
ถึง 6 เดือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ทั้ง ธน�ยง และ บีทีเอสซี เนื่อง 
จ�กทั้งสองบริษัทมีภ�ระหนี้สิน 
ในสกลุดอลล�รห์รฐัฯ ในสดัสว่น 
ที่สูง

ธันวาคม 2542

รถไฟฟ้�บีที เอสเริ่มเปิดให้
บริก�รแก่ประช�ชนโดยทั่วไป

2549

ธน�ยง ออกจ�กแผนฟื้นฟู
กจิก�ร และหลกัทรพัย ์ธน�ยง
ไดร้บัอนญุ�ตใหก้ลบัเข�้ม�ซือ้
ข�ยในตล�ดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ
วันที่ 28 ธันว�คม 2549

2549 - 2551

ศ�ลล้มละล�ยกล�งมีคำ�ส่ัง
ให้บีทีเอสซีเข้�สู่กระบวนก�ร
ฟ้ืนฟูกิจก�ร ซ่ึงในระหว่�งน้ัน 
สัดส่วนก�รถือหุ้นของ ธน�ยง 
ลดลงจนเหลือน้อยกว่� 1% ของ
หุ้นท้ังหมดของบีทีเอสซี จ�กน้ัน 
บีทีเอสซีออกจ�กกระบวนก�ร
ฟ้ืนฟูกิจก�รในปี 2551

พฤษภาคม 2552

บีทีเอสซีเริ่มให้บริก�รเดินรถ
และซ่อมบำ�รุงส่วนต่อขย�ย
ส�ยสีลม (สะพ�นต�กสิน - 
วงเวียนใหญ่) ภ�ยใต้สัญญ�
ก�รให้บริก�รเดินรถและซ่อม
บำ�รุง

สิงหาคม 2554

บีทีเอสซีเร่ิมให้บริก�รเดินรถใน 
ส่วนต่อขย�ยของส�ยสุขุมวิท 
(ออ่นนชุ - แบริง่) ภ�ยใตส้ญัญ� 
ก�รให้บริก�รเดินรถและซ่อม
บำ�รุง

พฤษภาคม 2555

บีทีเอสซีได้ลงน�มในสัญญ�
ก�รให้บริก�รเดินรถและซ่อม
บำ�รุงส่วนต่อขย�ยของเส้นท�ง 
เดนิรถส�ยสเีขยีวเปน็เวล� 30 
ป ีตัง้แตป่ ี2555 ถงึ 2585 ทีอ่ยู่ 
ภ�ยใตก้�รดแูลของ กทม. และ 
เส้นท�งเดิมภ�ยหลังครบ
กำ�หนดอ�ยุสัมปท�นในวันที่ 
4 ธันว�คม 2572 จนถึง 2 
พฤษภ�คม 2585

ตุลาคม 2555

บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย 
จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของกลุ่มบริษัท ได้เข้�
จดทะเบียนและซื้อข�ยใน
ตล�ดหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อ
ย่อ“VGI”

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556

บีทีเอสซี ร่วมกับกรุงเทพมห�นคร เปิดให้ประช�ชน 
ทดลองใช้บริก�รรถไฟฟ้�บีทีเอสส่วนต่อขย�ย 
ส�ยสีลม จ�กสถ�นีวงเวียนใหญ่ (S8) ถึงสถ�นี
โพธินิมิตร (S9) และ สถ�นีตล�ดพลู (S10) ใน 
เดอืนมกร�คม และกมุภ�พนัธ ์2556 ต�มลำ�ดบั 
และมกีำ�หนดก�รเปดิอกี 2 สถ�น ีนัน่คอื สถ�น ี
วุฒ�ก�ศ (S11) และบ�งหว้� (S12) ภ�ยในปี 2556

เมษายน 2556

บีที เ อสซี ข�ยร�ยได้ค่ � โดยส�รสุทธิ ใน 
อน�คตที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นจ�ก
รถไฟฟ้�ส�ยหลักในช่วงระยะเวล�สัมปท�น  
17 ปีที่เหลืออยู่ที่ทำ�กับกทม. ให้แก่กองทุน 
BTSGIF โดยบีทีเอสซียังคงเป็นผู้รับสัมปท�น 
เป็นผู้ให้บริก�รเดินรถระบบรถไฟฟ้�แต่เพียง 
ผูเ้ดยีว อกีทัง้กลุม่บรษิทั ยงัเปน็ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
ร�ยใหญ่ที่สุดของร�ยได้ค่�โดยส�รสุทธิใน
อน�คตที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รเดินรถไฟฟ้�ส�ย
หลกั เนือ่งจ�กกลุม่บรษิทั ลงทนุในหนว่ยลงทนุ 
33.3% ของจำ�นวนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน 
BTSGIF ร�ยละเอยีดเพิม่เตมิ ดใูนหวัขอ้  2.3 การ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของวีจีไอ 
และกองทุนบีทีเอสโกรท (BTSGIF)

ภาพรวมบริษัท และอุตสาหกรรม
3.3 ประวัติคว�มเป็นม�
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2. ดร. อมร จันทรสมบูรณ์
 กรรมก�รอิสระ

4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
 กรรมก�รบริห�ร

1. นายคีรี กาญจนพาสน์
 ประธ�นกรรมก�ร
 และประธ�นกรรมก�รบริห�ร

3. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
 กรรมก�รอิสระ

5. ดร. อาณัติ อาภาภิรม
 กรรมก�รบริห�ร

6. นายคง ชิ เคือง
 กรรมก�รบริห�ร

1 2 3

5 64

คณะกรรมการบริษัท3.4
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8.  นายกวิน กาญจนพาสน์
  กรรมก�รบริห�ร

11.  นายรังสิน กฤตลักษณ์   
  กรรมก�รบริห�รและ
  ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ส�ยปฏิบัติก�ร

9. ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
 พลโทพิศาล เทพสิทธา
 กรรมก�รอิสระ

12. นายสุจินต์ หวั่งหลี
 กรรมก�รอิสระ

7.  ดร. พอล ทง
  กรรมก�ร

10 . ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
  เจริญ วรรธนะสิน
  กรรมก�รอิสระ

7 8 9

10 11 12

ภาพรวมบริษัท และอุตสาหกรรม
3.4 คณะกรรมก�รบริษัท
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2. นายกวิน กาญจนพาสน์
 กรรมก�รบริห�ร

5. ดร. อาณัติ อาภาภิรม
 กรรมก�รบริห�ร

9. นางพัชนียา พุฒมี
 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสื่อส�รองค์กร

1. นายคีรี กาญจนพาสน์
 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

3. นายรังสิน กฤตลักษณ์
 กรรมก�รบริห�รและ
 ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ส�ยปฏิบัติก�ร

4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
 กรรมก�รบริห�ร

6. นายคง ชิ เคือง
 กรรมก�รบริห�ร

10. นายดาเนียล รอสส์
 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน

7. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
 ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ส�ยก�รเงิน

11. นางสาวชวดี รุ่งเรือง
 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน

8. นางดวงกมล ชัยชนะขจร
 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชี

12. นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล
 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ย

คณะผู้บริหาร3.5

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12
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โครงสร้างองค์กร3.6

คณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหาร 
สายงานธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์

กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจ

บริการ

ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

CSR

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
และธุรการ

ฝ่ายเทคโนโลยี่
สารสนเทศ

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ผู้อำานวยการใหญ่ 
สายการเงิน

ผู้อำานวยการใหญ่ 
สายปฏิบัติการ

ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์

สำานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

สำานักเลขานุการบริษัท

กรรมการบริหาร 
สายงานธุรกิจ 
ระบบขนส่ง
มวลชน

กรรมการบริหาร 
สายงานธุรกิจ 
สื่อโฆษณา

กรรมการบริหาร 
สายงาน 

พัฒนาธุรกิจ

37
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ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน3.7.1

ปี 2555/56 นับเป็นอีกปีที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จำ�กัด (มห�ชน) (บีทีเอสซี) ประสบคว�มสำ�เร็จในธุรกิจก�ร
ให้บริก�รเดินรถ โดยสร้�งสถิติจำ�นวนผู้โดยส�รอยู่ที่ 197.2 
ล้�นเที่ยวคน หรือเพิ่มขึ้น 12% จ�กปีก่อน ซึ่งเป็นไปต�ม
เป้�หม�ยที่บริษัทฯ ได้ค�ดก�รณ์ไว้ว่�จะเติบโตขึ้น 12 - 15% 
ณ วันที่ 29 มีน�คม 2556 บริษัทฯ ได้สร้�งสถิติในก�รรองรับ
จำ�นวนผู้โดยส�รสูงสุดใหม่เป็นประวัติก�รณ์ ในช่วงวันจันทร์
ถึงศุกร์อยู่ที่ 752,689 เที่ยวคน อีกทั้งยังส�ม�รถสร้�งสถิติ
จำ�นวนผู้โดยส�รในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เฉลี่ยอยู่ที่ 603,696 
เที่ยวคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.5% จ�กปีก่อน ปัจจัยหลักที่ส่งผล
ต่อเกิดก�รเติบโตครั้งนี้คือ คว�มนิยมในก�รใช้ระบบขนส่ง
มวลชนโดยเฉพ�ะในเส้นท�งที่บีทีเอสซีให้บริก�ร ซึ่งมีก�ร
พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ตลอดแนวเส้นท�งระบบขนส่งมวลชน 
นอกจ�กนัน้ ยงัมกี�รเปดิใหบ้รกิ�รสว่นตอ่ขย�ยในส�ยสขุมุวทิ 
(อ่อนนุช - แบริ่ง) เมื่อเดือนสิงห�คม 2554 และจำ�นวนขบวน
รถไฟฟ้�ที่ให้บริก�รที่เพิ่มขึ้น

เพ่ือส�นต่อคว�มต้ังใจในแผนก�รดำ�เนินง�นเพ่ือเพ่ิมคว�ม
ส�ม�รถในก�รรองรับผู้โดยส�ร บีทีเอสซีได้ส่ังซ้ือตู้รถไฟฟ้�ใหม่ 
จำ�นวน 35 ตู้ในปี 2553 และบีทีเอสซีได้ทยอยลำ�เลียงตู้รถไฟฟ้�
เพ่ือให้บริก�รนับต้ังแต่เดือนสิงห�คม 2555 ท้ังน้ี รถไฟฟ้�ท่ีให้
บริก�รในส�ยสุขุมวิทได้ปรับเปล่ียนเป็นรถไฟฟ้�แบบ 4 ตู้ต่อ
ขบวนท้ังหมดในเดือนพฤษภ�คม 2556

“ในปทีีผ่า่นมา บรษิทัฯ ยงัคงสามารถรกัษาอตัราการเตบิโตของธรุกจิระบบขนสง่มวลชนอยา่งตอ่เนือ่ง ถงึแมว้า่การเปดิทดลอง
ใช้ส่วนต่อขยายสายสีลมจะล่าช้าจากแผนเดิม โดยเห็นได้จากอัตราจำานวนผู้โดยสารยังคงเติบโตขึ้น 12% เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในธุรกิจการให้บริการเดินรถของเราอย่างชัดเจน” 

น�ยสุรพงษ์ เล�หะอัญญ�
กรรมก�รบริห�ร ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

รายได้ (ล้านบาท)
2555/56 : 6,015.5
2554/55 : 5,031.9

58.0%

นอกจ�กน้ัน ในปี 2554 ยังมีรถท่ีส่ังซ้ือเพ่ิมต�มแผนก�รขย�ย
ก�รรองรับผู้โดยส�ร อีก 5 ขบวน คว�มย�วขบวนละ 4 ตู้ ซ่ึง
จะทำ�ให้ปัญห�คว�มแออัดของผู้โดยส�รในช่ัวโมงเร่งด่วนได้รับ
ก�รแก้ไขได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และให้สอดคล้องกับก�รขย�ย
เครือข่�ยระบบขนส่งท�งร�ง

บีทีเอสซี มุ่งหวังที่จะพัฒน�ก�รบริก�รเพื่อขย�ยก�รรองรับ 
ผู้โดยส�ร โดยบีทีเอสซี เปิดให้ประช�ชนทดลองใช้บริก�รรถ
ไฟฟ้�บีทีเอสส่วนต่อขย�ยส�ยสีลม จ�กสถ�นีวงเวียนใหญ่ 
(S8) ถงึ ตล�ดพล ู(S10) ในเดอืนมกร�คมและและกมุภ�พนัธ ์
2556 ต�มลำ�ดบั และมกีำ�หนดก�รเปดิอกี 2 สถ�น ีคอื สถ�นี
วุฒ�ก�ศ (S11) และบ�งหว้� (S12) ในปล�ยปี 2556 จ�กก�ร 
ขย�ยก�รรองรับผู้โดยส�รในครั้งนี้ บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่
จะพัฒน�คุณภ�พในก�รบริก�รอย่�งต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วน
หนึง่ในก�รรบัผดิชอบตอ่สงัคมและยกระดบัคณุภ�พชวีติของ 
ผู้ใช้บริก�ร ในเดือนพฤษภ�คม 2555 บีทีเอสซีได้ลงน�มใน
สัญญ�ให้บริก�รเดินรถและซ่อมบำ�รุงส่วนต่อขย�ยของเส้น
ท�งเดินรถส�ยสีเขียวในปัจจุบันทุกส�ย ที่อยู่ภ�ยใต้ก�ร
ดแูลของกรงุเทพมห�นครเปน็ระยะเวล� 30 ป ีและในสญัญ�
เดยีวกนันีค้รอบคลมุไปถงึก�รใหบ้รกิ�รเดนิรถและซอ่มบำ�รงุ
รถไฟฟ�้ส�ยสเีขยีว โดยมรีะยะเวล�ของสญัญ�นบัตัง้แตเ่ดอืน
ธันว�คม 2572 (หลังจ�กสัญญ�สัมปท�นได้สิ้นสุดลงแล้ว) 
ถึงเดือนพฤษภ�คม 2585

ของรายได้จาก
การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
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ภาพรวมบริษัท และอุตสาหกรรม
3.7.1 ธุรกิจและภ�วะอุตส�หกรรม: ธุรกิจขนส่งมวลชน

ในวันที่ 17 เมษ�ยน 2556 บีทีเอสซีได้ข�ยร�ยได้ค่�โดยส�รสุทธิในอน�คต
ที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รเดินรถไฟฟ้�ส�ยหลัก ในช่วงระยะเวล�ที่เหลือให้แก่
กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นระบบขนส่งมวลชนท�งร�ง บีทีเอสโกรท 
(BTSGIF) กองทุน BTSGIF เป็นหนึ่งในโครงก�รของรัฐเพื่อพัฒน�ระบบ
โครงสร้�งพื้นฐ�นในประเทศ โดยมีแผนแม่บทที่จะขย�ยเครือข่�ยระบบ
ขนส่งจ�กปัจจุบันที่ 79.5 กิโลเมตร เป็น 508 กิโลเมตร ภ�ยในปี 2572 
ทัง้นี ้บรษิทัฯ เชือ่ว�่จ�กประสบก�รณใ์นก�รดำ�เนนิง�นในธรุกจิระบบขนสง่
มวลชนและคว�มมัน่คงท�งก�รเงนิ จะส�ม�รถเปดิโอก�สใหบ้รษิทัฯ อยูใ่น
ระดับแนวหน�้ในก�รร่วมทำ�ง�นกับภ�ครัฐ เพื่อส�นต่อเจตน�รมณ์ในก�ร
พัฒน�ระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นในประเทศ โดยหลังจ�กก�รข�ยร�ยได้ค่�
โดยส�รสทุธใิหแ้กก่องทนุแลว้ บทีเีอสซยีงัคงเปน็ผูด้ำ�เนนิง�นระบบรถไฟฟ�้ 
บีทีเอสต่อไป และบริษัทฯ ยังคงได้รับผลตอบแทนจ�กก�รดำ�เนินง�น
ของรถไฟฟ้�ส�ยหลัก ผ่�นก�รลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BTSGIF 
จำ�นวน 33.33% โดยบริษัทฯ ค�ดว่�จะรับรู้กำ�ไรจ�กก�รข�ยร�ยได้ 
ค�่โดยส�รสทุธใินอน�คตใหแ้ก ่BTSGIF ในไตรม�ส 1 ป ี2556/57 ดรู�ยละเอยีด 
ก�รทำ�ธุรกรรม ในหัวข้อ 2.3 การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
วีจีไอ และกองทุนบีทีเอสโกรท (BTSGIF)

นอกจ�กนี้ จ�กสภ�วะเงินเฟ้อ ก�รเพิ่มขึ้นของค่�แรงขั้นต่ำ� ก�รปรับตัว
เพิ่มขึ้นของต้นทุนค่�ไฟและต้นทุนก�รบริห�ร รวมถึงก�รสั่งซื้อรถไฟฟ้� 
ตู้ใหม่ ล้วนเป็นปัจจัยส่งผลให้บีทีเอสซีและบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม 
บัวหลวง จำ�กัด (บลจ. บัวหลวง) มีก�รปรับอัตร�ค่�โดยส�รหลังจ�กก�ร
ข�ยร�ยได้ค่�โดยส�รสุทธิให้แก่ BTSGIF อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ยังคง
มุ่งมั่นที่จะพัฒน�และรักษ�คุณภ�พในก�รให้บริก�รเดินรถแก่ประช�ชน 
เพื่อให้สอดคล้องกับก�รปรับขึ้นร�ค�ค่�โดยส�รอย�่งเหม�ะสม

ข้อมูลสำาคัญทางการดำาเนินงาน - ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

รายได้ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
(% ของร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นรวมของกลุ่มบริษัท)

รายได้ (ล้านบาท)
2555/56 : 6,015.5
2554/55 : 5,031.9

200 40 60 80 100

58.0%

2554/55

68.2%

รายได้ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
ตามประเภท

18.6%

17.0%

81.4%

83.0%

200 40 60 80 100

2555/56 2555/56

2554/55

ร�ยได้จ�กค่�โดยส�ร

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รเดินรถ

24.3
24.2 24.1

132.9

135.9

144.5

145.2

197.2176.0

24.424.4

24.8

สถิติผู้โดยสารและค่าโดยสารเฉลี่ย

>1,700

752,689

ล้านเที่ยวคน
ผู้โดยสารรวม ตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2542 ถึง พฤษภาคม 2556

จำานวนผู้โดยสาร
สูงสุดเฉลี่ยต่อวันทำาการ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556

2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2555/562554/55

จำานวนผู้โดยสาร (ล้านเที่ยวคน) ค่าโดยสารเฉลี่ย (บาทต่อเที่ยว)

2555/56 2554/55 %
เปลี่ยนแปลง

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น (ล้�นบ�ท) 6,015.5 5,031.9 19.5%

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นขั้นต้น (ล้�นบ�ท) 2,900.5 2,298.5 26.2%

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนดอกเบี้ยจ่�ย ภ�ษี  

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย (ล้�นบ�ท) 3,965.8 3,351.1 18.3%

อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นขั้นต้น (%) 48.2 45.7

อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนดอกเบี้ยจ่�ย ภ�ษี 

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย (%) 65.9 66.6

พัฒนาการสำาคัญในปี 2555/56
• สถิติจำ�นวนผู้โดยส�รสูงสุดใหม่ 197.2 ล้�นเที่ยวคน ในปี 2555/56
  เพิ่มขึ้น 12.0% จ�กปีก่อน
• สถิติจำ�นวนผู้โดยส�รสูงสุดเฉลี่ย 752,689 เที่ยวคนต่อวันทำ�ก�ร 
 ณ วันที่ 29 มีน�คม 2556 โดยเพิ่มขึ้น 18.4% จ�กปีก่อน
• อัตร�ค�่โดยส�รเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.7% เป็น 24.8 บ�ท ต่อเที่ยว
• ร�ยได้จ�กก�รบริก�รเดินรถเพิ่มขึ้น 52.4% เป็น 1,120 ล้�นบ�ท
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ภาพรวมธุรกิจระบบขนขนส่งมวลชน

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครยังไม่สมบูรณ์
นับตั้งแต่มีก�รเปิดตัวรถไฟฟ้� บีทีเอส (ระบบรถไฟฟ้�ส�ยแรกใน
กรงุเทพมห�นคร) เมือ่เดอืนธนัว�คม 2542 ก�รเดนิท�งดว้ยระบบรถไฟฟ�้
นั้นมีก�รพัฒน�อย่�งค่อยเป็นค่อยไป โดยในปี 2554 สถิติก�รเดินท�งด้วย
ระบบรถไฟฟ�้ในกรงุเทพมห�นครทัง้หมด คดิเปน็ประม�ณ 0.68 ล�้นเทีย่ว
ตอ่วนั หรอื 5.8% ตอ่จำ�นวนเทีย่วก�รเดนิท�งโดยระบบขนสง่มวลชนทัง้หมด
ที่ประม�ณ 11.8 ล้�นเที่ยวต่อวัน โดยส่วนแบ่งก�รตล�ดของก�รเดินท�ง
โดยรถไฟฟ้�นบัเปน็สดัสว่นทีต่่ำ�เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสว่นแบง่ก�รตล�ดของ
ระบบขนส่งมวลชนหลักอื่น จ�กข้อมูลของสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนก�ร
ขนส่งและจร�จร (สนข.) กระทรวงคมน�คม ปัจจุบันระบบขนส่งมวลชน
หลักในกรุงเทพมห�นครนั้นแบ่งเป็น ระบบขนส่งท�งร�งระบบรถไฟฟ้� 
(รถไฟฟ�้ BTS และรถไฟฟ�้ MRT) ระบบขนสง่ท�งถนน (รถโดยส�รประจำ�ท�ง) 
ระบบขนส่งท�งน้ำ� (เรือโดยส�ร) และอื่นๆ (รถตู้โดยส�รและรถไฟ) โดย
ส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด (ซึ่งวัดจ�กจำ�นวนเที่ยวของก�รเดินท�งต่อวันของ
แตล่ะประเภทก�รเดนิท�ง) ในเดอืนธนัว�คม ป ี2554 จำ�แนกเปน็รถโดยส�ร
ประจำ�ท�ง 89.0% ระบบรถไฟฟ้� 5.8% เรือโดยส�ร 2.5% และอื่นๆ 2.7% 
จ�กขอ้มลูก�รศกึษ�ของสนข. ค�ดก�รณว์�่ จ�กก�รก�รขย�ยตวัของระบบ
รถไฟฟ�้จะทำ�ใหอ้ปุสงคก์�รเดนิท�งในระบบรถไฟฟ�้เพิม่ขึน้ และจะสง่ผล
ใหส้ว่นแบง่ก�รตล�ดของระบบรถไฟฟ�้คอ่ยๆ เพิม่ขึน้ม�ทดแทนสว่นแบง่
ก�รตล�ดของรถโดยส�รประจำ�ท�งในปีต่อๆ  ไป

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
ยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก
ระบบขนส่งมวลชนท�งร�งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลถือว่�ยังส�ม�รถ
พัฒน�ได้อีกม�ก เพร�ะประช�กรบ�งส่วนยังไม่ส�ม�รถเข้�ถึงระบบ
ขนส่งมวลชน เนื่องจ�กก�รขย�ยโครงข่�ยระบบรถไฟฟ้�ในกรุงเทพฯ 
ยังมีไม่ทั่วถึงและยังไม่ครอบคลุมในอีกหล�ยพื้นที่ ณ ปัจจุบัน คว�ม
ย�วของระบบรถไฟฟ�้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ที่ 79.5 กิโลเมตร 
(ซึ่งรวมถึงระบบรถไฟยกระดับ รถไฟฟ้�ใต้ดิน และระบบขนส่งท�งรถไฟ
เชื่อมท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ) คิดเป็นอัตร�คว�มย�วของระบบรถไฟฟ้�
เพียง 7.6 กิโลเมตรต่อประช�กรล้�นคน ซึ่งนับเป็นอัตร�ที่น้อยม�กเมื่อ
เทียบกับประเทศเพื่อนบ้�น (ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติม ในส่วน: เปรียบเทียบ
พฒันาการระบบรถไฟฟา้ของกรงุเทพมหานครและประเทศเพือ่นบา้น) ทัง้นี ้
ภ�ครัฐได้เล็งเห็นปัญห�ดังกล่�ว และได้ผลักดันก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้น
ฐ�นให้เป็นว�ระแห่งช�ติ โดยมีก�รอนุมัติแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน
ท�งร�งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (M-MAP) เพื่อเร่งรัดก�รพัฒน�
ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมห�นครและปริมณฑลเพื่อให้มีคว�ม
สมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้น ซึ่งห�กดำ�เนินก�รได้ต�มแผนทั้งหมด ระยะท�งระบบ
รถไฟฟ้�ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเพิ่มขึ้นประม�ณ 5 เท่� ภ�ยใน 
6 ปีข�้งหน้� (ปี 2562) และเพิ่มขึ้นประม�ณ 6 เท่� ภ�ยในปี 2575 คิดเป็น 
ระยะท�งรวมทั้งสิ้น 508 กิโลเมตร

รัฐบ�ลปัจจุบัน ให้คว�มเชื่อมั่นในก�รเร่งรัดผลักดันในก�รพัฒน�ระบบ
รถไฟฟ�้ในปัจจุบัน รวมถึงส่วนต่อขย�ยของระบบรถไฟฟ้�ที่จะครอบคลุม
พื้นที่ต่�งๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ดังเห็นได้จ�ก 
นโยบ�ยรัฐบ�ลที่น�ยกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภ�ในเดือนสิงห�คม 2554 
ในหัวข้อก�รเร่งรัดพัฒน�โครงก�รรถไฟฟ้� 10 ส�ยจ�กท้ังหมด 12 ส�ยใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล ให้ก่อสร้�งแล้วเสร็จและพร้อมให้บริก�รได้ภ�ยในปี 2560 

2552 2553 2554 2560E 2565E 2570E 2575E 2580E

อื่นๆ

เรือโดยสาร

รถโดยสาร

ระบบรถไฟฟ้า

คาดการณ์ส่วนแบ่งการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

E = ประม�ณก�ร

ที่มา: โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศ และแบบจำาลองเพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่ง
 และจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ (TDML II) ของ สนข.

5.2% 5.5%
5.8%

19.2%

31.4%
34.8%

42.4%
43.3%

คาดการณ์ความยาวระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(กิโลเมตร)

E = ประม�ณก�ร

ที่มา: แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

74.2
79.5

236.0

390.0

508.0

2553 2554 2559E 2561E 2572E



41

ที่มา:	 สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

 ปัจจุบัน  79.5

 แผนโครงข่าย ปี 2557 - 2559 236 3 เชื่อมต่อระหว่�งพื้นที่อยู่อ�ศัยหน�แน่นป�นกล�งถึงหน�แน่นม�กกับพื้นที่เขตเมืองซึ่งเป็น

 เร่งรัดตามมติ ครม.    แหล่งธุรกิจ และพ�นิชยกรรมเกือบท้ังหมดจะเป็นเส้นท�งท่ีอยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�งและ

 (ระยะที่ I)    เส้นท�งท่ีมีคว�มพร้อมในก�รดำ�เนินง�น

 แผนโครงข่าย ภ�ยในป ี 390 5 พื้นที่ชุมชนที่มีคว�มหน�แน่นเพียงพอ แหล่งธุรกิจและพ�ณิชยกรรมในเขตเมือง

 เพิ่มเติม 2562

 (ระยะที่ II)

 แผนโครงข่าย ภ�ยในป ี 508 6 เส้นท�งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นท�งส่วนต่อขย�ยของโครงข่�ยหลักเดิมและเพ่ิมเติมโครงข่�ยรอง

 เพิ่มเติม 2572   ไปยังศูนย์ชุมชนและศูนย์พ�นิชยกรรมย่อยต�มผังเมืองรวม และต่อขย�ยและเพ่ิมเส้นท�ง

 (ระยะที่ III)    รถไฟฟ้�ระบบรองส�ยใหม่เพื่อรองรับพื้นที่อยู่อ�ศัยหน�แน่นป�นกล�งเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้

     บริก�รของระบบ

ปีที่คาดว่า
จะเปิดให้บริการ

พื้นที่ที่ครอบคลุมระยะทางให้
บริการทั้งหมด
(กิโลเมตร)

ระยะทางที่คาดว่า
จะดำาเนินการ

ต่อระยะทางทั้งหมด (เท่า)

ซึง่ในปจัจบุนัสว่นตอ่ขย�ย 83 กโิลเมตร กำ�ลงัอยูร่ะหว�่งขัน้ตอนก�รกอ่สร�้ง 
และบ�งส�ยจะพร้อมเปิดให้ประมูลร�ค�ภ�ยในปี 2556 และเชื่อมั่นว่�เร� 
มีศักยภ�พระดับแนวหน้�ที่จะส�ม�รถเป็นผู้ให้บริก�รเดินรถในส่วนต่อ
ขย�ยส�ยสีเขียว (เส้นท�งหมอชิต - สะพ�นใหม่ระยะท�ง 18.4 กิโลเมตร 
และเส้นท�งสมุทรปร�ก�ร-บ�งปู ระยะท�ง 7 กิโลเมตร)

ก�รพัฒน�และขย�ยโครงข่�ยระบบระบบรถไฟฟ้�ยังช่วยส�นต่อคว�ม
ตั้งใจของรัฐบ�ล ในก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลโดยรวมของ
ระบบขนสง่ในประเทศไทย จ�กบทคว�มร�ยง�นโลจสิตกิสข์องประเทศไทย
ประจำ�ป ี2554 โดยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งช�ติ หรือ สศช. สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ ปี 2553 ของประเทศไทย 
มคี�่เท�่กบั 15.2% ตอ่ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Logistic Cost per GDP) 
เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนโลจิสติกส์ของสหรัฐอเมริก�ที่มีค่�เพียง 8.3% 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปีเดียวกัน สศช.กล่�วว่� ภ�ยใต้
โครงสร้�งก�รคมน�คมในปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงใช้รูปแบบก�รขนส่ง
ท�งถนนใน สัดส่วนที่สูงถึง 82.6% ในขณะที่ก�รขนส่งท�งรถไฟมีสัดส่วน
เพียงแค่ 2.2% ของปริม�ณก�รขนส่งทั้งหมด ดังนั้น ก�รปรับเปลี่ยนรูป
แบบก�รขนส่งจ�กท�งถนนที่มีต้นทุนสูงอันเนื่องม�จ�กร�ค�น้ำ�มันที่ปรับ
ตวัสงูขึน้ในปจัจบุนั ม�เปน็ก�รขนสง่ท�งรถไฟทีใ่นขณะนีไ้ดร้บัก�รปรบัปรงุ
ประสิทธิภ�พด�้นพลังง�นอย�่งต่อเนื่อง จะช่วยลดต้นทุนค่�ขนส่งรวมถึง 
สง่เสรมิคว�มเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ รฐับ�ลจงึผลกัดนัก�รขย�ยก�ร
เดินรถของระบบขนส่งมวลชนท�งร�งให้มีประสิทธิภ�พและเพื่อให้เข้�ถึง 
ฐ�นประช�กรที่กว�้งม�กขึ้น

ความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนนทวีความรุนแรงมากขึ้น

ก�รตัดสินใจเลือกรูปแบบก�รเดินท�งของผู้โดยส�รในปัจจุบันขึ้นอยู่กับ
หล�ยปัจจัย อ�ทิเช่น ร�ค� คว�มสะดวกสบ�ยในก�รเดินท�ง คว�มตรง 
ตอ่เวล� ระยะเวล�ในก�รเดนิท�ง และคว�มปลอดภยัในก�รเดนิท�ง บรษิทัฯ 
ค�ดว�่ นอกจ�กก�รครอบคลมุของโครงข�่ยระบบรถไฟฟ�้ทีก่ำ�ลงัขย�ยตวั 
เพิม่ม�กขึน้ในปจัจบุนั ระดบัคว�มหน�แนน่ของก�รจร�จรบนทอ้งถนนใน 
กรงุเทพฯ จะเปน็อกีปจัจยัขบัเคลือ่นหลกัอกีปจัจยัหนึง่ในก�รเพิม่สว่นแบง่ 
ก�รตล�ดของระบบรถไฟฟ�้ จ�กขอ้มลูของสนข. ป ี2555 อตัร�คว�มเรว็เฉลีย่ 
ของรถยนตส์ว่นบคุคลในชว่งเวล�เรง่ดว่นบนเสน้ท�งหลกัในกรงุเทพฯ นัน้ 
อยู่ที่ 17.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเช�้ และ 21.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ในช่วงเย็น ซึ่งกรุงเทพฯ มีระดับคว�มเร็วเฉลี่ยอยู่ในระดับนี้ม�น�นกว่� 
ห�้ปแีลว้ ปจัจยัหลกัทีท่ำ�ใหก้�รจร�จรบนทอ้งถนนหน�แนน่ ม�จ�กโอก�ส
ก�รสร้�งพื้นที่ถนนใหม่นั้นอยู่ในระดับที่จำ�กัด (วัดจ�กคว�มย�วของถนน
ต่อพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพฯ) ปริม�ณรถโดยส�รประจำ�ท�งที่ลดลง 
รวมถึงปริม�ณรถยนต์จดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น

ภาพรวมบริษัท และอุตสาหกรรม
3.7.1 ธุรกิจและภ�วะอุตส�หกรรม: ธุรกิจขนส่งมวลชน
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การเติบโตของรายได้ส่งผลให้ประชาชนมีกำาลังในการใช้จ่าย
เพื่อการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าสูงขึ้น
แม้ว่�ก�รเดินท�งโดยระบบรถไฟฟ้�ในกรุงเทพมห�นครจะมีคว�มรวดเร็ว
และมคีว�มน�่เชือ่ถอื แตใ่นแงข่องร�ค�ค�่โดยส�รยงันบัว�่สงูเมือ่เทยีบกบั
ก�รเดินท�งด้วยระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น ตัวอย่�งเช่น ค่�โดยส�ร 
ของรถโดยส�รประจำ�ท�งขสมก. แบบธรรมด�เริ่มต้นที่ 6.5 บ�ทต่อเที่ยว 
ส่วนค่�โดยส�รของรถโดยส�รประจำ�ท�งปรับอ�ก�ศนั้น เริ่มต้นที่ 10 บ�ท
ต่อเที่ยว อย่�งไรก็ต�ม ในช่วงหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม� อัตร�ก�รเติบโต
ท�งเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเทียบเคียงได้กับประเทศอุตส�หกรรม
อืน่ๆ และกำ�ลงัเปลีย่นแปลงตนเองไปสูป่ระเทศทีม่ธีรุกจิก�รใหบ้รกิ�รและ
ก�รส่งออกม�กขึ้น ดังจะเห็นได้จ�กข้อมูลของธน�ค�รโลกในช่วง ปี 2523 
ถึงปี 2554 อัตร�ผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศต่อประช�กรนั้น มีก�ร
เตบิโตเฉลีย่ (Compound Annual Growth Rate) ที ่6.4% และจ�กขอ้มลูก�ร
ค�ดก�รณข์องกองทนุก�รเงนิระหว�่งประเทศ (IMF) เศรษฐกจิโดยรวมของ
ประเทศไทยน่�จะเติบโตเฉลี่ยประม�ณร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2560 
และจะเตบิโตเฉลีย่ประม�ณ 4.5% หลงัจ�กป ี2560 นอกจ�กนี ้จ�กขอ้มลูสถติิ
ของสำ�นกัง�นสถติแิหง่ช�ต ิป ี2553 ประช�กรในกรงุเทพฯ ใชจ้�่ยไปกบัก�ร
เดนิท�งและก�รตดิตอ่สือ่ส�ร ในสดัสว่นทีส่งูถงึ 22% ซึง่คดิเปน็ลำ�ดบัทีส่�ม 
เทยีบกบัก�รใชจ้�่ยทัง้หมดของประช�กรในกรงุเทพฯ รองจ�กก�รใชจ้�่ยไป
กับอ�ห�รและเครื่องดื่ม ที่สัดส่วน 31% และค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวกับที่อยู่อ�ศัย 

ทีส่ดัสว่น 23% บรษิทัฯ เชือ่ว�่ ก�รเตบิโตของร�ยไดโ้ดยรวมของประช�กรไทย 
รวมถึงระบบขนส่งท�งร�งที่ทำ�ให้ก�รเดินท�งมีคว�มรวดเร็วและมี 
ประสทิธภิ�พจะชว่ยเพิม่อปุสงคต์อ่ก�รเดนิท�งโดยระบบรถไฟฟ�้ แมว้�่จะม ี
คว�มแตกต�่งระหว�่งร�ค�ค�่โดยส�รของรถไฟฟ�้และรถประจำ�ท�งกต็�ม

เปรียบเทียบพัฒนาการระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร 
และประเทศเพื่อนบ้าน

ในป ี2554 กรงุเทพฯ มจีำ�นวนประช�กรกว�่ 10.4 ล�้นคน ในขณะทีป่ระช�กร 
ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมีกว่�13.2 ล�้นคน ประช�กรในฮ่องกงมีกว่�
7.1 ล�้นคน และประช�กรในประเทศสงิคโปรม์กีว�่ 5.2 ล�้นคน ห�กเปรยีบ 
เทียบกันในแง่ของคว�มหน�แน่นสะสมของประช�กรต่อพื้นที่ ในปี 2554 
คว�มหน�แน่นสะสมของประช�กรในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 1.8% จ�กปี 2523  
ซึง่นบัว�่เปน็สดัสว่นก�รเพิม่ขึน้ในระดบัป�นกล�ง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัร� 
ก�รก�รเพิ่มขึ้น 0.4% ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 1.1% ในฮ่องกง และ 
2.3% ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ โครงข่�ยระบบรถไฟฟ้�ในกรุงเทพฯ ยังไม่
สมบูรณ์เมื่อเทียบกับจำ�นวนประช�กรที่เพิ่มขึ้น และยังคิดเป็นอัตร�ก�ร
ครอบคลุมพื้นที่ที่น้อยห�กเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียง ยกตัวอย่�ง
เชน่ อตัร�ก�รครอบคลมุพืน้ทีข่องรถไฟฟ้�ในกรงุเทพฯ อยูท่ี ่7.6 กโิลเมตร 
ตอ่ประช�กรล�้นคน ในขณะทีก่รงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ อยูท่ี ่24.2 กโิลเมตร 
ต่อประช�กรล�้นคนฮ่องกงอยู่ที่ 34.7 กิโลเมตรต่อประช�กรล�้นคน และ
สิงคโปร์อยู่ที่ 34.2 กิโลเมตรต่อประช�กรล�้นคน

ปริมาณรถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร (ปี 2550 - 2555)

2550 2551 2552 2553 2554 2555
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลสะสม (คัน) รถจดทะเบียนสะสมทั้งหมด (คัน)

3,112,712

3,214,370

3,343,706

3,564,261

3,823,842

4,270,101

5,715,078

5,911,696

6,103,719

6,444,631

6,849,213

ที่มา: สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

เปรียบเทียบพัฒนาการระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร
และประเทศใกล้เคียง

ที่มา:   สนข., Singapore’s Land Transport Authority, Hong Kong’s Transport Department,
 MTR Corporation Limited, SMRT Corporation Limited, Japan Statistic Bureau

โดยเฉพ�ะปริม�ณรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนในกรุงเทพฯ มีจำ�นวน
เพิ่มขึ้นอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญ สืบเนื่องจ�กนโยบ�ยของรัฐบ�ลเมื่อเดือน
กันย�ยน 2554 มีมติเห็นชอบให้ดำ�เนินโครงก�รคืนเงินภ�ษี 17% สำ�หรับ
รถยนตค์นัแรกของผูซ้ือ้ทีซ่ือ้รถยนต ์(รถยนตน์ัง่ขน�ดคว�มจกุระบอกสบูไม่
เกิน 1,500 ลูกบ�ศก์เซนติเมตร) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2554 จนถึงวันที่ 
31 ธันว�คม 2555 ทำ�ให้บริษัทฯ ค�ดว่�สภ�พคว�มหน�แน่นของก�ร
จร�จรบนท้องถนนจะติดขัดม�กยิ่งขึ้น จ�กร�ยง�นของกรมขนส่งท�งบก 
ในป ี 2555 ปรมิ�ณรถจดทะเบยีนสะสม และปรมิ�ณรถยนตน์ัง่สว่นบคุคล
จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ล้�นคันและ 4.3 ล�้นคัน 
คิดเป็นก�รเติบโต 10.0% และ 11.7% ต�มลำ�ดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน

7,537,509
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ที่มา:  กทม., สนข., Tokyo Metropolitan Government, Singapore’s Land Transport Authority, 
 Hong Kong’s Census and Statistics Department, Tokyo Metro,
 Hong Kong’s Transport Department

1 กิโลเมตรต่อประช�กรล้�นคน

ประชากร (ล้านคน) ความยาว
ระบบรถไฟฟ้า
(กิโลเมตร)

อัตรา
การครอบคลุมพื้นที่1

กรุงเทพมห�นคร 10.4 79.5 7.6 

โตเกียว 13.2 320.0 24.2 

ฮ่องกง 7.1 246.4 34.7 

สิงคโปร ์ 5.2 178.0 34.2

พัฒนาการระบบรถไฟฟ้าในภูมิภาค

ภาพรวมระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ�้ BTS เปน็ระบบรถไฟยกระดบัแหง่แรกในประเทศไทยและกอ่สร�้งขึน้ 
เหนอืถนนส�ยหลกัใจกล�งกรงุเทพฯ ซึง่บรหิ�รโดยบทีเีอสซแีละเปดิทำ�ก�ร
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันว�คม 2542 ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556 บีทีเอสซีมีจำ�นวน 
รถโดยส�รขน�ด  3 ตู ้ ทัง้หมด 11 ขบวน และรถโดยส�รขน�ด  4  ตู ้ ทัง้หมด   36  ขบวน 
และใหบ้รกิ�รทัง้หมด 32 สถ�น ีโดยแบง่ออกเปน็สองเสน้ท�ง ระยะท�งรวม 
33.0 กิโลเมตร คือ ส�ยสุขุมวิทหรือส�ยสีเขียวเข้ม ประกอบด้วยสถ�นี
จำ�นวน 22 สถ�น ีโดยวิง่ผ�่นใจกล�งกรงุเทพฯ จ�กทศิเหนอื (หมอชติ) ถงึ 
ทิศตะวันออก (แบริ่ง) และส�ยสีลมหรือส�ยสีเขียวอ่อน ให้บริก�รทั้งหมด 
11 สถ�นีผ่�นใจกล�งเมือง โดยเชื่อมระหว่�งสน�มกีฬ�แห่งช�ติและ 
วงเวียนใหญ่ ทั้งสองเส้นท�งเชื่อมกันที่สถ�นีเดียวคือ สถ�นีสย�ม ในปี 
2555/56 ยอดผูโ้ดยส�รรวมอยูท่ี ่197.2 ล�้นคน และมอีตัร�ก�รเตบิโตเฉลีย่ 
11.6% ต่อปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริก�ร

รถไฟฟ้า MRT

รถไฟฟ�้ MRT เป็นรถไฟฟ้�ใต้ดินส�ยแรกในประเทศไทย เปิดบริก�รอย่�ง
เปน็ท�งก�ร ตัง้แตว่นัที ่3 กรกฎ�คม 2547 โดยใหบ้รกิ�รทัง้หมด 18 สถ�นี
รวมระยะท�ง 20.0 กิโลเมตร จ�กสถ�นีหัวลำ�โพงถึงสถ�นีบ�งซื่อ (ส�ย
สีน้ำ�เงิน) สำ�หรับปี 2555 ที่ผ่�นม� รถไฟฟ�้ MRT มียอดผู้โดยส�รทั้งหมด
80.6 ล�้นคน รถไฟฟ�้ MRT มสีถ�นเีชือ่มตอ่กบัรถไฟฟ�้ BTS จำ�นวน 3 สถ�น ี
คือ สถ�นีศ�ล�แดง สถ�นีอโศก และสถ�นีหมอชิต

บริษัท รถไฟฟ�้กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) (BMCL) เป็นผู้ให้บริก�รรถไฟฟ้�
ใต้ดิน (รถไฟฟ้�มห�นคร ส�ยเฉลิมรัชมงคล) แต่เพียงผู้เดียวภ�ยใต้
สัญญ�สัมปท�นกับก�รรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) 
โดยสัญญ�สัมปท�นยังให้สิทธิ BMCL ในก�รบริห�รพื้นที่เชิงพ�ณิชย์และ 
สื่อโฆษณ�ภ�ยในระยะเวล� 25 จนถึงปี 2572 MRTA ได้ลงทุนในระบบ 
โครงสร้�ง ในขณะที ่BMCL รบัผดิชอบลงทนุง�นเครือ่งกลและระบบไฟฟ้�
ทั้งหมดรวมถึงขบวนรถไฟฟ้� ภ�ยใต้สัญญ�สัมปท�น BMCL นั้นจะต้อง
แบ่งร�ยได้จ�กค่�โดยส�รและร�ยได้จ�กก�รบริห�รพื้นที่เชิงพ�ณิชย์ให้
กับ MRTA เป็นร�ยปี

ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Suvarnabhumi Airport Rail Link)
ระบบขนส่งท�งรถไฟเชื่อมท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)
เชื่อมต่อท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิกับสถ�นีพญ�ไทซึ่งตั้งอยู่ใจกล�งเมือง
เป็นระบบรถไฟฟ้�ยกระดับ รวมระยะท�งทั้งหมด 28.5 กิโลเมตรเหนือร�ง
รถไฟส�ยตะวันออก ซึ่งมีสถ�นีใต้ดินที่ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ Airport 
Rail Link ดำ�เนินง�นโดยก�รรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และเปิดให้
บรกิ�รตัง้แตว่นัที ่23 สงิห�คม 2553 ก�รใหบ้รกิ�รประกอบไปดว้ยรถไฟฟ�้
ส�ยดว่นท�่อ�ก�ศย�นสวุรรณภมู ิ(Express Line) วิง่ตรงจ�กสถ�นมีกักะสนั
ถึงท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ ซึ่งใช้เวล�เดินท�ง 15 น�ที ส่วนรถไฟฟ้� 
ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (City Line) ใช้เวล�เดินท�งประม�ณ 30 น�ที
ผ่�น 8 สถ�นี จ�กท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิถึงสถ�นีพญ�ไท โดยสถ�นี
พญ�ไทเป็นสถ�นีเชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้� BTS

นอกจ�กนี้ ส่วนแบ่งก�รตล�ดในเชิงของจำ�นวนเที่ยวโดยส�รของระบบ
รถไฟฟ�้ในกรุงเทพฯ มีเพียง 6% ในขณะที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อยู่ที่
36% ฮ่องกงอยู่ที่ 46% และสิงคโปร์อยู่ที่ 40% จ�กข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ 
กล่�วม�ข้�งต้น นับเป็นมูลปัจจัยหลักที่แสดงให้เห็นว่� กรุงเทพฯ ยังคง 
ตอ้งก�รก�รพฒัน�ในโครงข�่ยระบบรถไฟฟ�้ในระดบัทีส่มบรูณม์�กยิง่ขึน้ 
เพื่อรองรับอุปสงค์ที่นับวันจะสูงขึ้น อันเนื่องม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นของคว�ม 
หน�แน่นของประช�กร กอปรกับก�รสภ�พก�รจร�จรที่แออัดในปัจจุบัน

ภาพรวมบริษัท และอุตสาหกรรม
3.7.1 ธุรกิจและภ�วะอุตส�หกรรม: ธุรกิจขนส่งมวลชน
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รถโดยสารด่วนพิเศษ (บีอาร์ที)
โครงก�รรถโดยส�รด่วนพิเศษ (บีอ�ร์ที) เป็นโครงก�รแรกเริ่มของท�ง 
กรุงเทพฯ ที่จะเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหล�ยประเภทในพื้นที่
กรงุเทพฯ เข�้ดว้ยกนั เพือ่ทีจ่ะใหบ้รกิ�รระบบขนสง่มวลชนแบบบรูณ�ก�ร 
ทั้งในเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก บีอ�ร์ทีจะมีคว�มเร็วสูงกว่�รถโดยส�ร
ประจำ�ท�งทั่วไป เพร�ะจะวิ่งบนช่องท�งพิเศษที่แยกออกจ�กถนนหลัก 
บีอ�ร์ทีมีสถ�นีทั้งหมด 12 สถ�นี ระยะท�งรวม 15 กิโลเมตร วิ่งจ�ก 
สถ�นีช่องนนทรีไปต�มถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ ผ่�นสะพ�นพระร�ม 3 
ไปสู่ถนนร�ชพฤกษ์ โดยมีสถ�นีเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้�บีทีเอสท่ีสถ�นีช่องนนทรี

กรงุเทพมห�นครไดว้�่จ�้งบทีเีอสซใีหบ้รหิ�รบอี�รท์ผี�่นสญัญ�จ�้งบรหิ�ร
และจัดซื้อรถโดยส�ร รวมถึงสัญญ�บริห�รสถ�นี ภ�ยใต้สัญญ�ทั้งสอง
กรงุเทพมห�นครจะเปน็ผูร้บัรูร้�ยไดจ้�กค�่โดยส�รทัง้หมด สว่นบทีเีอสซจีะ 
ได้รับค่�บริห�รต�มที่ได้ตกลงไว้กับท�งกรุงเทพมห�นครเป็นร�ยปี 
โดยบีทีเอสซีจะเป็นผู้รับภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นค่�ซ่อมบำ�รุงและ
ก�รลงทุนจัดห�รถโดยส�ร

ก�รขย�ยตัวของระบบขนส่งมวลชนนั้นมุ่งเน้นประโยชน์ของส�ธ�รณชน
เป็นหลัก ก�รเติบโตของจำ�นวนผู้โดยส�ร ไม่ว่�จะเป็นรถไฟฟ้� BTS 
รถไฟฟ�้ MRT รถไฟฟ�้ Airport Rail Link หรือบีอ�ร์ที จะเป็นผลดีต่อระบบ
ขนสง่มวลชนทัง้ระบบโดยรวม เนือ่งจ�กระบบขนสง่มวลชนส�ยหนึง่จะสง่
ตอ่ผูโ้ดยส�รไปยงัอกีระบบหนึง่ อย่�งไรกต็�ม รถไฟฟ้� BTS กจ็ะยงัคงเปน็ 
จุดมุ่งหม�ยหลักในก�รเดินท�ง เนื่องจ�กเส้นท�งรถไฟฟ้�บีทีเอสนั้น
ตั้งอยู่บนใจกล�งเมืองและเป็นศูนย์กล�งของส่วนต่อขย�ยต่�งๆ

สถิติผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร (ล้านคน)

ประเภทการเดินทาง 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

รถไฟฟ้า MRT - - - 26.8 57.2 57.8 60.0 62.2 63.7 64.9 69.1 80.6

อัตราการเติบโต    N.A. 113.1% 1.1% 3.9% 3.5% 2.6% 1.8% 6.4% 16.6%

รถไฟฟ้า BTS* 79.3 96.5 105.1 107.6 131.9 138.6 132.9 135.9 144.5 145.2 176.0 197.2

อัตราการเติบโต N.A. 21.8% 8.9% 2.4% 22.6% 5.1% -4.1% 2.3% 6.3% 0.5% 21.3% 12.0%

ที่มา:  บีทีเอส และบมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
 * ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม

158,396

379,600

164,507

363,073

169,813

372,438

174,657

395,820

181,870

397,779

189,310
220,225

480,996

540,233

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT

จำานวนผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถไฟฟ้า BTS* และรถไฟฟ้า MRT 
(เที่ยวต่อวัน)
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“ในปี 2555/56 อุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยโดยรวมมีการเติบโตขึ้น 9% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การใช้จ่าย 
งบประมาณโฆษณาในสือ่ในระบบขนสง่มวลชนและสือ่ในหา้งคา้ปลกี ยงัมกีารเตบิโตสงูกวา่การเตบิโตของอตุสาหกรรมโฆษณา 
โดยรวม ที่ 12% และ 69% จากปีก่อนหน้า ตามลำาดับ โดยปัจจัยสำาคัญของการเติบโตดังกล่าว มาจากความสามารถในการ
ดึงดูดลูกค้าให้มาลงโฆษณาบนสื่อของวีจีไอที่มีทั้งเครือข่ายและรูปแบบที่หลากหลาย”
           น�ยม�รุต อรรถไกวัลวที

ประธ�นกรรมก�รบริห�ร ธุรกิจสื่อโฆษณ� (CEO)

ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจสื่อโฆษณา3.7.2

ถอืเปน็อกีปหีนึง่ ทีธ่รุกจิสือ่โฆษณ�ของกลุม่บรษิทัภ�ยใตก้�ร
บริห�รของ วีจีไอ มีก�รเติบโตอย่�งโดดเด่น โดยมีร�ยได้ 
เติบโตเพิ่มขึ้น 43% สูงกว่�เป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นที่ฝ่�ย
บริห�รตั้งไว้ที่ 40% 

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำ�ให้ร�ยได้และผลกำ�ไรในปีนี้เติบโตอย่�ง
โดดเด่น ม�จ�กร�ยได้จ�กธุรกิจสื่อโฆษณ�ในห้�งค้�ปลีก 
สมยัใหม ่(โมเดริน์เทรด) โดยวจีไีอรบัรูร้�ยไดเ้ตม็ปจี�กสญัญ�
ใหม่ ท่ีลงน�มเม่ือต้นปี 2555 เพ่ือสิทธิในก�รบริห�รจัดก�รส่ือ
โฆษณ�วิทยุ (POP radio : Point-of-Purchase radio) และ 
พื้นที่โฆษณ�เพิ่มเติมในห้�งบิ๊กซี จ�กก�รที่สื่อของ วีจีไอ 
ไดต้ดิตัง้อยูใ่นไฮเปอรม์�รเ์กต็ของห�้งโมเดริน์เทรดผูน้ำ�ตล�ด
ทัง้  2 เจ�้ คอื เทสโกโ้ลตสั และบิก๊ซ ี(รวมค�รฟ์รูเ์ดมิ) ทำ�ให ้วจีไีอ 
เป็นเครื่องจักรสำ�คัญท่ีผลักดันธุรกิจในหมวดน้ี และส�ม�รถ 
ครองส่วนแบ่งตล�ดถึง 93% จ�กร�ยง�นของ The Nielsen 
Company (Thailand) Co., Ltd.

ร�ยได้จ�กสื่อในระบบขนส่งมวลชนมีส่วนในก�รเติบโตของ 
ยอดข�ยเชน่กนั โดยเฉพ�ะร�ยไดจ้�กสือ่ในรถไฟฟ�้และช�น 
ช�ล� รวมท้ังจ�กพ้ืนท่ีร้�นค้�ให้เช่�บนสถ�นีรถไฟฟ้� ก�รเติบโต 
ของร�ยได้ในปี 2555/56 ส่วนหนึ่งม�จ�กผลพวงของภ�วะ 
น้ำ�ท่วมในช่วงปล�ยปี 2554 นอกจ�กนี้ ยังเป็นผลจ�กรถไฟ
ใหม ่12 ขบวน ซึง่เพิม่เข�้ม�ในระบบในชว่งป ี2554 สือ่โฆษณ�
ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในอุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�ในระบบ
ขนส่งมวลชน และในห้�งค้�ปลีก ซึ่งมีส่วนแบ่งก�รตล�ด 
คิดเป็นสัดส่วน 2.6% และ 2.4% ต�มลำ�ดับ แม้ว่�งบค่�ใช้
จ่�ยโฆษณ�ในหมวดระบบขนส่งมวลชนและห้�งค้�ปลีกจะ
ถือว่�น้อย เมื่อเทียบกับงบค่�ใช้จ่�ยโฆษณ�ประเภทอื่นๆ 
แต่ในช่วง 7 ปีที่ผ่�นม� (2547-2555) สื่อโฆษณ�ทั้งสอง
หมวด เติบโตเฉลี่ยร�ยปีสูงถึง 22.7% และ 57.4% ต�มลำ�ดับ 
เทียบกับอุตส�หกรรมโดยรวมที่เติบโตขึ้นเพียง 4.2% จะเห็น 
ได้ว่�สื่อโฆษณ�ในสองหมวดดังกล่�ว มีมูลค่�เพิ่มขึ้นทุกปี 
ซึ่งไม่ได้เป็นก�รเติบโตต�มก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจเท่�น้ัน 
แต่ยังเป็นก�รเติบโตของส่วนแบ่งตล�ดท่ีเพ่ิมม�กข้ึนด้วย

รายได้ (ล้านบาท)
2555/56 : 2,794.7
2554/55 : 1,958.8

26.9%
ของรายได้จาก
การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
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พัฒนาการสำาคัญในปี 2555/56

• สถิติร�ยได้สูงสุดใหม่ที่ 2,794.7 ล้�นบ�ท ซึ่งเติบโตขึ้น 42.7% จ�ก 
 ปีก่อน
• กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนนิง�นกอ่นดอกเบีย้จ�่ย ภ�ษ ีค�่เสือ่มร�ค�และค�่ตดั 
 จำ�หน�่ย (Operating EBITDA) อยูท่ี ่1,419.7 ล�้นบ�ท คดิเปน็ก�รเตบิโต 
 เพิ่มขึ้น 38.7% จ�กปีก่อน
• ร�ยไดจ้�กสือ่โฆษณ�ในระบบรถไฟฟ�้บทีเีอส เท�่กบั 1,379.4 ล�้นบ�ท  
 เพิ่มขึ้น 22.6% จ�กปีก่อน
• ร�ยได้สื่อโฆษณ�ในห�้งโมเดิร์นเทรดเพิ่มขึ้น 65.7% จ�กปีก่อน เป็น 
 1,249.6 ล้�นบ�ท
• ร�ยได้จ�กสื่อโฆษณ�ในอ�ค�รสำ�นักง�นและสื่ออื่นๆ เท่�กับ 165.8  
 ล�้นบ�ท เติบโตเพิ่มขึ้น 107.0% จ�กปีก่อน

ข้อมูลสำาคัญทางการดำาเนินงาน - ธุรกิจสื่อโฆษณา

รายได้ธุรกิจสื่อโฆษณา
(% ของร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นรวมของกลุ่มบริษัท)

รายได้ธุรกิจสื่อโฆษณา
ตามประเภท

ภาพรวมธุรกิจสื่อโฆษณา
อุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�รวมของประเทศไทยในปี 2555 เติบโตขึ้น 9%
สูงกว่�ปีก่อนซึ่งเติบโตขึ้น 4% ทั้งนี้ คว�มผันผวนของอุตส�หกรรม 
สื่อโฆษณ�ขึ้นอยู่กับภ�วะเศรษฐกิจ เห็นได้จ�กเมื่อเศรษฐกิจมีก�รเติบโต
ส่งผลให้งบประม�ณก�รใช้จ่�ยในสื่อโฆษณ�เติบโตต�ม ซึ่งก�รเติบโต
ของเศรษฐกจิดงักล่�วสว่นหนึง่เปน็ผลม�จ�กก�รเรง่รดัฟืน้ฟคูว�มเสยีห�ย
จ�กอุทกภัยของภ�คเอกชน ประกอบกับได้รับแรงสนับสนุนจ�กม�ตรก�ร
กระตุ้นเศรษฐกิจของภ�ครัฐ

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น (ล�้นบ�ท)  2,794.7   1,958.8  42.7%

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นขั้นต้น (ล้�นบ�ท)  1,652.9   1,155.3  43.1%

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนดอกเบี้ยจ่�ย ภ�ษี

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย (ล�้นบ�ท)  1,419.7   1,023.9  38.7%

อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นขั้นต้น (%) 59.1 59.0

อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนดอกเบี้ยจ่�ยภ�ษี

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย (%) 50.8 52.3

รายได้ (ล้านบาท)
2555/56 : 2,794.7
2554/55 : 1,958.8

200 40 60 80 100

26.9%

2554/55

25.4%

2555/56

หนังสือพิมพ์
13.35%

โทรทัศน์ 59.87%

โรงภาพยนตร์
6.95%

ห้างค้าปลีก
2.40%

ระบบขนส่ง
มวลชน
2.60%

อินเตอร์เน็ต
0.50%

วิทยุ
5.59%

นิตยสาร
4.75%

สื่อกลางแจ้ง
3.98%

ส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทยปี 2555

2555/56 2554/55 %
เปลี่ยนแปลง

รายไดจ้ากสือ่ในระบบขนส่ง BTS

รายได้จากสื่อในโมเดิร์นเทรด

รายได้จากสื่อในอาคารสำานักงานและอื่นๆ

38.5%57.4%

44.7% 5.9%

4.1%

49.4%

200 40 60 80 100

2555/56

2554/55

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Co., Ltd. ที่เปิดเผยผ่านสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
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แนวโนม้อตุส�หกรรมสือ่โฆษณ�ในชว่ง 5 ปทีีผ่�่นม� แสดงใหเ้หน็ถงึแนวโนม้ 
ทีช่ะลอตวัของธรุกจิสือ่แบบเดมิ เชน่ โทรทศัน ์วทิย ุหนงัสอืพมิพ ์และนติยส�ร 
ในขณะทีส่ือ่แบบใหม ่(New Media) ซึง่เปน็สือ่ทีเ่ฉพ�ะเจ�ะจงกลุม่เป�้หม�ย 
ม�กขึน้ เชน่ สือ่ในโรงภ�พยนตร ์สือ่ในระบบขนสง่มวลชน สือ่ในโมเดริน์เทรด 
และสื่อบนอินเตอร์เน็ต กลับเติบโตในอัตร�ที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องทุกปี 
ส�เหตุหลักม�จ�กผู้ลงโฆษณ�เร่ิมเปล่ียนม�ใช้ส่ือแนวใหม่ท่ีมีประสิทธิภ�พสูง
มคีว�มคุม้ค�่ ส�ม�รถครอบคลมุและเข�้ถงึกลุม่เป�้หม�ยไดท้ัง้แบบเจ�ะจง 
เฉพ�ะกลุม่ และแบบครอบคลมุลกูค�้ฐ�นกว�้ง (Mass Market) ในสดัสว่น
ที่เพิ่มม�กขึ้น

ที่ผ่�นม� ก�รเติบโตของสื่อในระบบขนส่งมวลชน ม�จ�กก�รเร่งพัฒน� 
ระบบขนสง่มวลชนในประเทศไทย ทัง้รถไฟฟ�้ BTS รถไฟฟ�้ใตด้นิ MRT รถ
โดยส�รด่วนพิเศษ BRT และรถไฟเชื่อมท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ (Airport 
Rail Link) นอกจ�กนั้น จำ�นวนผู้โดยส�รที่เพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ 

นอกจ�กนั้น สื่อโฆษณ�ในห้�งค้�ปลีกมีก�รเติบโตอย่�งรวดเร็วต�มยอด
ข�ยก�รขย�ยส�ข� และจำ�นวนลูกค้�ที่เข้�ไปใช้บริก�รในห้�งค้�ปลีก
แผนก�รขย�ยส�ข�เป็นจำ�นวนม�กของห้�งค้�ปลีกในประเทศไทย แสดง
ใหเ้หน็ถงึแนวโนม้ทีเ่ปลีย่นไปของก�รจบัจ�่ยสนิค�้จ�กก�รทีผู่ค้นเคยเข�้ไป
จบัจ�่ยในร�้นค�้ปลกีขน�ดเลก็ (โชวห์ว่ย) ม�เปน็ก�รจบัจ�่ยในห�้งค�้ปลกี 
ยิง่ไปกว�่นัน้ ก�รทีส่ือ่โฆษณ�ในห�้งค�้ปลกี มกี�รพฒัน�ใหส้�ม�รถดงึดดู
คว�มสนใจจ�กผูเ้ข�้ไปเดนิจบัจ�่ยในห�้ง และส�ม�รถกระตุน้ก�รซือ้สนิค�้
แบบไม่ได้ว�งแผนล่วงหน้� (Impulse Buying) ทำ�ให้ผู้ลงโฆษณ�หันม�ใช้
สื่อโฆษณ�ในโมเดิร์นเทรดม�กขึ้น ดังเห็นได้จ�กก�รเพิ่มขึ้นของค่�ใช้จ�่ย
สำ�หรับสื่อโฆษณ�ในห้�งค้�ปลีก

และก�รนำ�เทคโนโลยใีหม่ๆ  ม�ใช ้(เชน่ จอ LCD ในรถไฟฟ�้, Platform Truss 
และโฆษณ�รอบตัวรถ) รวมถึงศักยภ�พของส่ือในระบบขนส่งมวลชนเอง 
ท่ีมีคว�มโดดเด่นเฉพ�ะตัว ทำ�ให้ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�ง 
มีประสิทธิภ�พ เร�ค�ดก�รณ์ว่� สื่อโฆษณ�ในระบบขนส่งมวลชนจะยัง 
มีแนวโน้มสดใสและจะเติบโตต่อเนื่องในอน�คต ต�มก�รขย�ยเครือข่�ย 
ระบบขนส่งมวลชน (ดูร�ยละเอียดใน หัวข้อ 3.7.1 ธุรกิจและภาวะ
อตุสาหกรรม - ธรุกจิระบบขนสง่มวลชน) เมือ่มรีะบบขนสง่ท�งร�งม�กขึน้
จะทำ�ให้มีผู้โดยส�รหันม�ใช้ระบบขนส่งมวลชนท�งร�งเพิ่มขึ้น (สถ�นีที่
เคยมีผู้โดยส�รใช้น้อย จะมีผู้โดยส�รผ�่นเข้�ออกเพิ่มม�กขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้ 
ส�ม�รถเพิม่ก�รใชง้�นพืน้ทีส่ือ่โฆษณ�บนสถ�นดีงักล�่วได)้ วจีไีออ�จไดร้บั 
โอก�สให้เป็นผู้บริห�รจัดก�รพ้ืนท่ีส่ือโฆษณ�ของระบบขนส่งมวลชนส�ยใหม่ 
ในอน�คต อีกทั้งทำ�ให้มีพ้ืนท่ีส่ือโฆษณ�เพ่ิมข้ึน ต�มก�รเพ่ิมข้ึนของจำ�นวน 
รถไฟฟ้�และสถ�นีส่วนต่อขย�ย อีกท้ังยังส�ม�รถเติบโตได้จ�กก�รนำ�
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้�ม�ใช้ทดแทนสื่อโฆษณ�ภ�พนิ่งแบบเดิม

ภาวะการแข่งขัน

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่�นม� แนวโน้มก�รใช้งบโฆษณ�สินค�้จะถูกจัดสรรไปใน 
สื่อโฆษณ�หล�กหล�ยประเภท เนื่องจ�กแต่ละประเภทมีจุดเด่นและ
ประสิทธิภ�พในก�รส่งข้อมูลถึงผู้บริโภคที่แตกต�่งกัน และก�รใช้ง�นร่วม
กันจะทำ�ให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภ�พสูงขึ้น เอเจนซี่และเจ้�ของสินค้�และ 
บริก�รจึงใช้สื่อผสมผส�นต�มคว�มเหม�ะสมกับกลุ่มเป้�หม�ยและ 
งบประม�ณเพื่อให้เกิดคว�มต่อเนื่องในก�รสร้�งก�รรับรู้ในตร�ยี่ห้อ 
สรรพคุณสินค้� และเป็นก�รสร้�งคว�มภักดีในสินค้� (Brand Loyalty) 
ไปพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้ ก�รแข่งขันในอุตส�หกรรมสื่อโฆษณ�ทุกวันนี้
จึงไม่ได้เป็นก�รแข่งขันในรูปแบบเดิมๆ ที่แย่งชิงส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด
จ�กสื่อโฆษณ�ประเภทเดียวกัน แต่ต้องแข่งกับสื่อโฆษณ�ทุกประเภท ดัง
นั้น บริษัทเจ้�ของสื่อโฆษณ�ที่มีเครือข่�ยสื่อโฆษณ�หล�ยรูปแบบและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้�หม�ย จึงจะเป็นบริษัทที่มีคว�มได้เปรียบในก�ร
แข่งขันสูง เนื่องจ�กส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ซื้อสื่อโฆษณ�
ได้ดีกว่� ทำ�ให้ส�ม�รถเพิ่มส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดได้ม�กขึ้น เครือข่�ย 
สือ่โฆษณ�ของกลุม่บรษิทัมคีว�มไดเ้ปรยีบ จ�กก�รเปน็เครอืข�่ยทีเ่ก�ะตดิ 
กับวิถีชีวิตประจำ�วันของผู้บริโภคอย่�งลงตัว ไม่ว่�จะเป็นสื่อในระบบ
รถไฟฟ้�บีทีเอส สื่อในโมเดิร์นเทรด หรือสื่อในอ�ค�รสำ�นักง�น อีกทั้ง
ผู้ลงโฆษณ�ยังส�ม�รถเลือกกลุ่มเป้�หม�ยได้ทั้งในเชิงภูมิศ�สตร์และ
ประช�กรศ�สตร์

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Co., Ltd.

ตล�ดรวม ห�้งสรรพสินค้� ระบบขนส่งมวลชน
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ค่าใช้จ่ายสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนและในห้างค้าปลีก
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมโดยรวมในประเทศไทย (ล้านบาท)
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ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Co., Ltd.

ค่าใช้จ่ายสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด (ล้านบาท)

ภาพรวมบริษัท และอุตสาหกรรม
3.7.2 ธุรกิจและภ�วะอุตส�หกรรม: ธุรกิจสื่อโฆษณ�



48 กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานประจำาป 2555/56

ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์3.7.3

ในปี 2555/56 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยในก�รชะลอ 
ก�รพฒัน�โครงก�รอสงัห�รมิทรพัยท์ีจ่ะเกดิขึน้ในอน�คต เมือ่
วันที่ 12 กันย�ยน 2555 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จำ�กดั (มห�ชน) (บทีเีอสซ)ี ไดจ้ำ�หน�่ยเงนิลงทนุในบรษิทักมล� 
บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด โดยบริษัทฯ
ได้รับค่�ตอบแทนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน ทั้งสิ้น 1,643.0 
ล�้นบ�ท และรบัรูก้ำ�ไรสทุธจิ�กก�รลงทนุ ทัง้สิน้  289.0 ล�้นบ�ท 
ในไตรม�ส 2 ปี 2555/56 นอกจ�กนั้น เมื่อวันที่ 30 ตุล�คม 
2555 บรษิทัฯ ไดจ้ำ�หน�่ยเงนิลงทนุในบรษิทัก�้มป ูพรอ็พเพอรต์ี ้
จำ�กัด (ที่ดินใกล้รถไฟฟ�้สถ�นีน�น�) ซึ่งได้รับค�่ตอบแทน 
ทั้งสิ้น 1,849.2 ล้�นบ�ท และรับรู้กำ�ไรสุทธิจ�กก�รลงทุน 
ทั้งสิ้น 710.7 ล้�นบ�ท ในไตรม�สที่ 3 ปี 2555/56

ในส่วนของอสังห�ริมทรัพย์เชิงที่พักอ�ศัย คอนโดมิเนียม 
โครงก�ร Abstracts ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีในระยะไม่เกิน 250 เมตร 
จ�กสถ�นีรถไฟฟ้�ในปัจจุบันและในอน�คต มีคว�มก้�วหน้� 
อย่�งต่อเนื่อง โดยก�รก่อสร้�ง คอนโดมิเนียมโครงก�ร 
Abstracts พหลโยธินพ�ร์ค แล้วเสร็จในเดือนธันว�คม 2555 
และเริ่มรับรู้ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น ซึ่งเริ่มมีก�รโอนตั้งแต่
เดอืนธนัว�คม 2555 ไปแลว้กว�่ 198 ยนูติ ณ วนัที ่31 มนี�คม 
2556 มยีอดจองในสว่นคอนโดมเินยีมโครงก�รของ Abstracts 
พหลโยธิน พ�ร์ค และคอนโดมิเนียมโครงก�ร Abstracts 
สขุมุวทิ 66/1 อยูท่ี ่84% และ 86% ต�มลำ�ดบั ซึง่บรษิทัฯ ค�ดว�่ 

“กลุ่มบริษัท ได้จำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำากัด ในไตรมาส 2 ปี 2555/56 
และเงินลงทุนในบริษัท ก้ามปู พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด ในไตรมาส 3 ปี 2555/56 ซ่ึงเป็นการตอกย้ำาถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ 
ในการแสวงหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ และมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจหลักคือธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจส่ือโฆษณา”

นายรังสิน กฤตลักษณ์
กรรมการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

14.7%

รายได้ (ล้านบาท)
2555/56 : 1,522.7
2554/55 : 728.3

จะส�ม�รถข�ยและโอนยูนิตทั้งหมดได้ ภ�ยในส้ินปีบัญชี 
2556/57 และค�ดว่�จะรับรู้ร�ยได้จ�กคอนโดมิเนียมโครงก�ร 
Abstracts ในปี 2556/57 ทั้งสิ้นประม�ณ 2.4 พันล้�นบ�ท

ในส่วนอสังห�ริมทรัพย์เชิงพ�ณิชย์ บริษัทฯ มีร�ยได้เพิ่มขึ้น 
จ�กโรงแรม อิสทิน แกรนด์ ส�ทร ที่ตั้งอยู่บริเวณสถ�นี
รถไฟฟ้�สุรศักดิ์ ตั้งแต่ก�รเปิดตัวอย่�งเป็นท�งก�รเมื่อวันที่ 
8 ตุล�คม 2555 (เปิดตัวอย่�งไม่เป็นท�งก�รเดือนพฤษภ�คม
2555) โดยโรงแรมมยีอดเข�้พกั 76% ในป ี2555/56 นอกจ�กนี ้
ร้�นอ�ห�ร Chef Man ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของโรงแรม 
ไดร้บัก�รตอบรบัจ�กลกูค�้เปน็อย�่งด ีและเปน็อกีหนว่ยธรุกจิ 
ที่สร�้งร�ยได้ให้ในส่วนธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ สำ�หรับโรงแรม 
อกี 2 แหง่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก ่โรงแรม ย ูเชยีงใหม ่และ โรงแรม
ยู อินจันทรี ก�ญจนบุรี มีอัตร�ก�รเข้�พักเฉลี่ยที่ 74% และ 
77% ในปี 2555/56

บรษิทัฯ ค�ดว�่ร�ยไดจ้�กธรุกจิอสงัห�รมิทรพัยจ์ะเตบิโตอย�่ง 
ต่อเนื่องทั้งจ�กอสังห�ริมทรัพย์เชิงพ�ณิชย์ (โรงแรม ออฟฟิศ 
และเซอร์วิสอพ�ร์ทเมนท์) และจ�กโครงก�ร Abstracts ที่จะ
มียอดโอนจนถึงสิ้นปีหน้� สำ�หรับแนวท�งในอน�คต บริษัทฯ 
ยังคงพย�ย�มแสวงห�ผลตอบแทนที่ดีจ�กอสังห�ริมทรัพย์ที่ 
บรษิทัฯ ถอืครองอยู ่และยงัพจิ�รณ�ก�รรว่มลงทนุกบัพนัธมติร 
ท�งธุรกิจที่เป็นผู้นำ�ตล�ดอีกด้วย

ของรายได้จาก
การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
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ภาพรวมบริษัท และอุตสาหกรรม
3.7.3 ธุรกิจและภ�วะอุตส�หกรรม: ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์

ข้อมูลสำาคัญทางการดำาเนินงาน-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายได้ (ล้านบาท)
2555/56 : 1,522.7
2554/55 : 728.3

200 40 60 80 100

14.7%

2554/55

9.4%

2555/56

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ผลตอบแทนจากการขายที่ดิน ที่ภูเก็ตและนานา

อสังหาริมทรัพย์เชิงที่พักอาศัย

12.4%18.0%69.6%

200 40 60 80 100

2555/56

ยอดจองโครงการคอนโดมิเนียม Abstracts
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556)

Abstracts พหลโยธิน พาร์ค

Abstracts สุขุมวิท 66/1

ห้องเพื่อขาย (Available Units)

ยอดจอง (Pre-sold Units)

14%86%

16%84%

200 40 60 80 100

พัฒนาการสำาคัญในปี 2555/56

• บริษัทฯ ได้รับค่�ตอบแทนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัท กมล� 
 บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด เป็นจำ�นวนเงิน 1,643  
 ล้�นบ�ท
• บริษัทฯ ได้รับค่�ตอบแทนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัท ก้�มปู  
 พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด เป็นจำ�นวนเงิน 1,849 ล้�นบ�ท
• บริษัทฯ รับร�ยได้จ�กโครงก�รคอนโดมิเนียมภ�ยใต้แบรนด์  
 Abstracts เป็นจำ�นวนเงิน 742 ล้�นบ�ท
• ก�รกอ่สร�้งโครงก�ร Abstracts พหลโยธนิ พ�รค์ (โครงก�ร A) แลว้เสรจ็ 

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือครอง

ประเภทของอสังหาริมทรัพย์
พื้นที่ทั้งหมด

(ไร่) (ตารางเมตร) (ล้านบาท)
มูลค่าตามบัญชี

อสังหาริมทรัพย์เชิงที่พักอาศัย
 บ้�น 67.1  288.5
 คอนโดมิเนียม  46,058.9 2,889.5
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
 โรงแรม  14,500.0 2,679.7
 สน�มกอล์ฟ 475.1  2,475.9
 เซอร์วิสอพ�ร์ทเมนท์  6,130.9 181.2
ที่ดิน
 กรุงเทพ 74.6  2,367.6
 สมุทรปร�ก�ร 120.6  359.5
 นครร�ชสีม� 640.8  274.1
 เชียงใหม่ และเชียงร�ย 209.0  19.0
 ภูเก็ต 154.9  34.4
 จังหวัดอื่นๆ 97.5  9.8
ยอดรวม 1,839.6  66,689.8  11,579.2

1 รวมผลตอบแทนจ�กก�รข�ยที่ดิน ที่ภูเก็ตและน�น�

ร�ยได้1 (ล้�นบ�ท) 5,015  728  254%

กำ�ไรขั้นต้น1 (ล้�นบ�ท) 1,711  194  436%
กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนดอกเบี้ยจ่�ย ภ�ษี

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย (ล้�นบ�ท) 154  (56) 615%
อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%)1  34.1  26.6 
อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนดอกเบี้ยจ่�ย
ภ�ษี ค่�เสื่อมร�ค�และค�่ตัดจำ�หน่�ย (%) 10.1  (7.6)

1 รวมผลตอบแทนจ�กก�รข�ยที่ดิน ที่ภูเก็ตและน�น�

รายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(% ของร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นรวมของกลุ่มบริษัท)

รายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์1

ตามประเภท

2555/56 2554/55 %
เปลี่ยนแปลง
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ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร ปี 2555

ในปี 2555 ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ในกรุงเทพห�นครได้มีก�รฟื้นตัวอย่�ง
รวดเร็วหลังจ�กอุทกภัยครั้งใหญ่ ดัชนีอสังห�ริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 78.9% ในปี
ปฏิทินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 ซึ่งนับว่�เป็นดัชนีที่เติบโตสูงที่สุดใน
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�รฟื้นตัวอย่�งรวดเร็วนี้ มีผลม�จ�ก
จำ�นวนทีเ่พิม่ขึน้ของโครงก�รอสงัห�รมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนแลว้ ทัง้ในบรเิวณ 
กรุงเทพมห�นคร และบริเวณปริมณฑล ที่มีจำ�นวนถึง 111,875 ยูนิต หรือ
เพิ่มขึ้น 36.7% จ�กปีก่อน รวมถึงนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่กระตุ้นก�รเติบโต 
ของเศรษฐกิจ ในปี 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศโตขึ้นถึง 6.4% ซึ่ง
อยู่อันดับที่ 3 รองจ�กจีน และฟิลิปปินส์ 1

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ปี 2555

ในป ี2555 มยีอดก�รเปดิข�ยคอนโดมเินยีมใหมใ่นกรงุเทพมห�นคร ทัง้สิน้
47,339 ยูนิต และเมื่อสิ้นปี 2555 อุปท�นของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ 
มทีัง้หมด 335,300 ยนูติ ก�รเพิม่ขึน้ของยอดก�รเปดิข�ยของคอนโดมเินยีม 
ในปี 2555 มีผลม�จ�กก�รเล่ือนก�รเปิดตัวโครงก�ร อันเน่ืองม�จ�กวิกฤตก�รณ์ 
น้ำ�ท่วมในไตรม�สที่ 4 ปีปฏิทิน 2554 ประกอบกับคว�มเชื่อมั่นของ
ผูบ้รโิภคทีส่งูขึน้ อย�่งไรกต็�ม ก�รเปดิตวัโครงก�รใหม่ๆ  ในป ี 2556 อ�จเลือ่น 
ออกไป เนื่องจ�กต้นทุนก�รก่อสร้�งเพิ่มสูงขึ้นจ�กก�รข�ดแคลนคนง�น
ก่อสร�้ง

ระยะห่�งจ�กสถ�นีรถไฟฟ้�ยังเป็นจุดข�ยสำ�คัญที่จะดึงดูดผู้ซื้อและนัก 
ลงทุน เห็นได้จ�กร�ค�ข�ยที่สูงกว่�ของโครงก�รที่ใกล้รถไฟฟ้�ม�กกว่�
ร�ค�ข�ยเฉลีย่ตอ่ต�ร�งเมตรของโครงก�รคอนโดมเินยีม ซึง่ตัง้อยูใ่นระยะ
ห่�งไม่เกิน 200 เมตรจ�กสถ�นีรถไฟฟ�้นั้น มีร�ค�ข�ยเฉลี่ยในปี 2555 
อยู่ที่ 105,900 บ�ทต่อต�ร�งเมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับร�ค�ของโครงก�ร
คอนโดมิเนียมที่อยู่ห่�งจ�กสถ�นีรถไฟฟ�้ในช่วงระยะ 201 ถึง 500 เมตร 
จะสูงกว่� 6.0% (มีร�ค�ข�ยเฉลี่ยอยู่ที่ 99,500 บ�ทต่อต�ร�งเมตร) ร�ค�
ของโครงก�รคอนโดมเินยีมทีอ่ยูห่�่งจ�กสถ�นรีถไฟฟ�้ในชว่งระยะ 501 ถงึ
1,000 เมตร สงูกว�่ 17.7% (มรี�ค�ข�ยเฉลีย่อยูท่ี ่87,160 บ�ทตอ่ต�ร�งเมตร) 
และร�ค�ของโครงก�รที่อยู่ห่�งม�กกว่� 1,000 เมตร สูงกว่� 48.7% 
(มีร�ค�ข�ยเฉลี่ยที่ 54,350 บ�ทต่อต�ร�งเมตร)

แนวโน้มในอนาคต
ในอดตีคนไทยมวีถิชีวีติก�รอยูอ่�ศยัในบ�้นเดีย่ว หรอืท�วนเ์ฮ�ส ์แตกต�่ง
จ�กปจัจบุนั ซึง่วถิชีวีติในก�รเลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่�ศยัเปลีย่นไปต�มค�่นยิมของ
ช�วตะวันตก ร�ยได้ที่เพิ่มขึ้น โครงสร�้งพื้นฐ�นใหม่ๆ และก�รขย�ยตัว
ของชุมชน ก�รพัฒน�ของตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�
เกี่ยวข้องกับก�รเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่�งใกล้ชิด

ที่มา: Colliers International Thailand Research

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2555 (ยูนิต)

% YOY

ที่มา: Colliers International Thailand Research

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
2552 2553 2554 2555

ยอดจำานวนยูนิตทั้งหมดในปี 2552
27,190 

ยอดจำานวนยูนิตทั้งหมดในปี 2553 
65,758

ยอดจำานวนยูนิตทั้งหมดในปี 2554 
30,678

ยอดจำานวนยูนิตทั้งหมดในปี 2555 
47,339

ราคาขายคอนโดมิเนียมเฉลี่ย ปี 2555 (บาทต่อตารางเมตร)
จำาแนกตามระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS และรถไฟ MRT

0-200 เมตร 201-500 เมตร 501-1,000 เมตร >1,000 เมตร

105,900
99,500 87,160

54,350

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ราคาขายเฉลี่ย
ไตรมาสที่ 4

อัตราเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) 
ของประเทศในภูมิภาค ปี 2555

1.3

1.3

1.4

2.0

5.6

6.2

ไทย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

เกาหลีใต้

ฮ่องกง

สิงคโปร์

ไต้หวัน

6.4

ฟิลิปปินส์ 6.6

จีน 7.8

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

1 Source: Bank of Thailand
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ใช้วิธีคำานวณแบบ mix adjustment โดย fixed weight)

จำานวนที่พักอาศัยที่จดทะเบียนแล้วทั้งหมด
ในกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียง ในระหว่างปี 2548-2555

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

25.5% 
CAGR

-5.09%
CAGR

-0.89%
CAGR

บ้านที่สร้างสำาเร็จ บ้านที่สร้างเอง คอนโดมิเนียม

10,534

25,244

35,935 32,201

28,949 25,341 24,017
19,618

21,634 24,476

22,498 20,128 23,497

23,66226,99427,513
32,757

18,607 17,432
34,049

53,725
59,919

54,734

64,716

โดยเห็นได้จ�กจำ�นวนคอนโดมิเนียมในบริเวณกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล 
ทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 25.5% ตัง้แตป่ ี2548 ถงึป ี2555 เทยีบกบับ�้นทีส่ร�้งเอง 
ซึง่ลดลง 5.09% และบ�้นทีส่ร�้งโดยบรษิทัรบัสร�้งบ�้น ลดลง 0.89% ทัง้นี ้ใน
ป ี2555 จำ�นวนคอนโดมเีนยีมมจีำ�นวน 64,716 ยนูติ หรอืคดิเปน็ 57.8% จ�ก
จำ�นวน 111,875 ที่พักอ�ศัยที่จดทะเบียนแล้วทั้งหมดในกรุงเทพมห�นคร
และปริมณฑล ซึ่งแนวโน้มก�รเติบโตของตล�ดคอนโดมิเนียมในอน�คต 
จะเพิ่มม�กขึ้นกว�่บ้�นเดี่ยวและท�วน์เฮ�ส์

ปัจจัยจ�กก�รที่ผู้บริโภคเลือกใช้ชีวิตที่มีคว�มสะดวกสบ�ยเพิ่มม�กขึ้น 
ส่งผลให้ผู้พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ได้พัฒน�โครงก�รใกล้รถไฟฟ้� BTS 
และ MRT เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รดังกล่�ว แนวโน้มก�รพัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์ต�มเส้นท�งรถไฟฟ้�ยังจะเป็นไปอย่�งต่อเนื่อง โดยเห็น
ได้จ�กก�รเพิ่มขึ้นของสัดส่วนก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในพื้นที่ด้�น

เหนือของกรุงเทพมห�นครที่มีทั้งสถ�นีรถไฟฟ้� BTS และรถไฟฟ้� MRT 
และก�รเพิ่มขึ้นของสัดส่วนก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในพื้นที่ด้�นใต้ของ
กรงุเทพมห�นคร ทีม่กี�รพฒัน�โครงก�รในแนวรถไฟฟ�้ทัง้ในสว่นตอ่ขย�ย 
ปัจจุบันและท่ีกำ�ลังจะเกิดข้ึนในอน�คต นอกจ�กน้ี ร�ค�ท่ีดินในกรุงเทพมห�นคร 
ไดป้รบัตวัสงูขึน้ โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในย�่นศนูยก์ล�งธรุกจิ ซึง่ปรบัตวัสงูขึน้ 
อย�่งมนียัสำ�คญัในชว่ง 5 ปทีีผ่�่นม� ดชันรี�ค�ทีด่นิบรเิวณกรงุเทพมห�นคร 
และปริมณฑล เพิ่มขึ้นจ�ก 96.3 ในปี 2551 และอยู่ที่ 126.9 ในปี 2555 
หรือเพิ่มขึ้น 31.8% ซึ่งส่งผลให้เกิดก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในพื้นที่รอบ
นอกกรุงเทพมห�นครม�กขึ้น ต�มเครือข่�ยระบบขนส่งมวลชนที่ขย�ยตัว
ออกไป แต่เนื่องจ�กปริม�ณพื้นที่ที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รพัฒน�โครงก�ร
ในใจกล�งเมืองเหลือน้อยลง และระดับร�ค�ที่ดินที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นม�ก 
ส่งผลให้โอก�สในก�รทำ�กำ�ไรจ�กก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในใจกล�ง
เมืองลดต่ำ�ลง

ดัชนีราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียง
ในปี 2550 - 2555

25512550 2552 2553 2554 2555

96.3

108.3100.0
113.1

121.7
126.9

ภาพรวมบริษัท และอุตสาหกรรม
3.7.3 ธุรกิจและภ�วะอุตส�หกรรม: ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์
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ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการ3.7.4

แรบบทิ เปดิตวัอย�่งเปน็ท�งก�รตัง้แตว่นัที ่1 พฤษภ�คม 2555
ซึ่งภ�ยในระยะเวล�เพียง 1 ปี ก็มีลูกค้�ผู้ถือบัตรแรบบิทแล้ว
ม�กกว่� 1 ล้�นใบ และมีร้�นค้�พันธมิตรที่รับบัตรแรบบิท
ม�กกว�่ 40 บรษิทั รวมกว�่ 700 ส�ข� ในหล�กหล�ยประเภท
ธรุกจิ ทีส่�ม�รถตอบสนองคว�มตอ้งก�รและไลฟส์ไตลข์องคน
กรงุเทพฯ เชน่ แมค็โดนลัด ์สต�รบ์คัส ์โอบองแปง เบอรเ์กอรค์งิส ์
แบลค็แคนยอน โออชิ ิกรูเ์มตม์�รเ์กต็ เอสเอฟซนีมี�่ และร�้นค�้ 
ต่�งๆ ที่เข้�ร่วมร�ยก�รในห้�งดิเอ็มโพเรียม สย�มพ�ร�กอน 
และเดอะมอลล์ เป็นต้น ในแต่ละวันผู้ถือบัตรแรบบิทมีก�ร
ทำ�ร�ยก�รผ่�นบัตร ทั้งจ�กระบบขนส่งมวลชนและที่ร้�นค้� 
พนัธมติร รวมม�กกว�่ 400,000 ร�ยก�ร ผูบ้รหิ�รของบเีอสเอส 
มีวัตถุประสงค์และนโยบ�ยที่ชัดเจน ในก�รที่จะผส�นบัตร
แรบบิทให้เข้�เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ�วันของทุกคน เพื่อ
ทำ�ให้ก�รใช้ชีวิตสะดวกสบ�ยม�กยิ่งขึ้น บีเอสเอสจึงได้ค้นห� 
และร่วมมือกับพันธมิตรท�งธุรกิจในหล�ยๆ อุตส�หกรรม 
เพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รใหม่ๆ ออกสู่ตล�ด โดยที่ 
ผ่�นม�บริษัทเปิดตัวโครงก�รสำ�คัญ ดังนี้

• บตัรรว่มแรบบทิธนาคารกรงุเทพ (Be-1st Smart Rabbit)
บีเอสเอส ร่วมมือกับธน�ค�รกรุงเทพ ออกบัตรทั้งประเภท
เดบิตและเครดิตที่มีชื่อว่� บัตรบีเฟิสต์ สม�ร์ท แรบบิท และ
บัตรเครดิตธน�ค�รกรุงเทพ แรบบิท ซึ่งบัตรทั้งสองประเภท
ส�ม�รถใชง้�นไดท้ัง้สองระบบคอื ระบบของแรบบทิทีเ่ปน็บตัร
เงนิสดเพื่อซือ้สนิค�้และบรกิ�รในร้�นค้�พนัธมติรของแรบบิท
และระบบชำ�ระเงินอื่นต�มประเภทบัตรของธน�ค�รกรุงเทพ

• เอไอเอส เอ็มเปย์ แรบบิท (AIS mPay Rabbit)
บเีอสเอสไดร้ว่มมอืกบับรษิทั แอดว�นซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จำ�กดั
(มห�ชน) (เอไอเอส) และ บริษัทแอดว�นซ์ เอ็มเปย์ จำ�กัด 
(เอม็เปย)์ ในก�รพฒัน�ระบบก�รใชบ้รกิ�รของแรบบทิรว่มกบั
โทรศัพท์มือถือ ในชื่อ เอไอเอส เอ็มเปย์ แรบบิท (AIS mPay 
Rabbit) เพือ่ใหล้กูค�้ผูถ้อืแรบบทิทีใ่ชโ้ทรศพัทม์อืถอืเครอืข�่ย 

0.4%

รายได้ (ล้านบาท)
2555/56 : 42.6
2554/55 :  0.7

ของรายได้จาก
การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

เอไอเอส ส�ม�รถใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นที่รองรับเทคโนโลยี 
ดังกล่�วกับระบบของแรบบิทได้ โดยเมื่อเดือนเมษ�ยน 2556 
ลูกค้�ของเอไอเอสบ�งกลุ่มได้เริ่มทดลองใช้บริก�รแล้ว ทั้งนี้ 
บีเอสเอสค�ดว่�จะเปิดให้บริก�รอย่�งเต็มรูปแบบได้ ภ�ยใน
ไตรม�ส 3 ของปี 2556

• ขยายเครือข่ายร้านค้าพันธมิตร
บริษัทได้ร่วมมือกับธน�ค�รกรุงเทพในก�รขย�ยเครือข่�ย 
ร้�นค้�พันธมิตร เพื่อให้แรบบิทส�ม�รถใช้ได้หล�กหล�ยและ 
ครอบคลุมพื้นที่ ตลอดจนสินค�้และบริก�รได้อย่�งครบถ้วน 
โดยค�ดว�่ในป ี2556 จะมรี�้นค�้และสถ�นประกอบก�รทีร่ว่ม
รับบัตรแรบบิทม�กกว�่ 1,500 แห่ง

• ขยายเครือข่ายสู่อุตสาหกรรมบันเทิง
เพื่อคว�มสะดวกของผู้ถือบัตรแรบบิท บีเอสเอสมีเป้�หม�ยที่
จะเพิ่มช่องท�งในก�รเติมเงิน โดยภ�ยในปี 2556 ผู้ถือบัตร
ส�ม�รถเติมเงินผ่�นร้�นค้�ที่เป็นพันธมิตร ตู้เติมเงิน และ
โทรศพัทม์อืถอื นอกเหนอืจ�กนัน้ บเีอสเอสยงัมแีผนทีจ่ะสร้�ง
ชอ่งท�งก�รเตมิเงนิอตัโนมตั ิ(Auto Top-up) สำ�หรบัลกูค�้ทีถ่อื
บตัรรว่มแรบบทิธน�ค�รกรงุเทพฯ ทัง้บตัรเดบติและบตัรเครดติ 

บริษัท แครอท รีวอร์ดส จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่
บริห�รจัดก�รคะแนนสะสม แครอท พอยท์ ภ�ยใต้โปรแกรม
“แครอท รวีอรด์ส” ผูถ้อืบตัรแรบบทิส�ม�รถลงทะเบยีนสมคัร
เปน็สม�ชกิแครอท รวีอรด์ส เพือ่สะสมคะแนน “แครอทพอยท”์
จ�กก�รเตมิเงนิในบตัรแรบบทิ ใชบ้ตัรแรบบทิโดยส�รรถไฟฟ�้ 
บีทีเอส หรือซ้ือสินค้�และบริก�รต่�งๆ จ�กร้�นค้�ท่ีเป็นพันธมิตร
คะแนนสะสมแครอท พอยท์นี้ ส�ม�รถนำ�ไปแลกเป็นเงิน 
เติมกลับไปยังบัตรแรบบิท หรือแลกของกำ�นัลหรือบัตรกำ�นัลเงินสด 
เพือ่ใชจ้�่ยกบัร�้นค�้และบรกิ�รต�่งๆ ซึง่ส�ม�รถดรู�ยละเอยีด 
ได้ที่เว็บไซต์แครอทรีวอร์ดส (www.carrotrewards.co.th)

”บัตรแรบบิท สามารถใช้เป็นตั๋วร่วมสำาหรับระบบขนส่งมวลชน 
เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส รถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที และยัง 
สามารถใช้เป็นบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ชำาระสินค้าและบริการ 
จากร้านค้าที่เป็นพันธมิตรกับแรบบิทได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ถือบัตร 
แรบบิทยังจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากโปรแกรม “แครอท 
รวีอรด์ส” ซึง่เปน็โปรแกรมสะสมคะแนนจากการเตมิเงนิ และการ
ใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิทอีกด้วย”

เนลสัน เหลียง
กรรมก�รบริห�ร บริษัท บ�งกอก สม�ร์ทก�ร์ด ซิสเทม จำ�กัด
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ตัง้แตบ่ตัรแรบบทิเริม่เปดิตวัในเดอืนพฤษภ�คม 2555 ในปจัจบุนัมผีูถ้อืบตัร 
แรบบิทกว�่ 300,000 คนได้สมัครเป็นสม�ชิกแครอทรีวอร์ดสแล้ว ทำ�ให้
แครอทรีวอร์ดสเป็นหนึ่งในโปรแกรมสะสมคะแนน และสิทธิพิเศษที่เติบโต
อย่�งรวดเร็วโปรแกรมหนึ่งของเมืองไทย

บริษัทฯ มีร�ยได้จ�กก�รข�ยคะแนนสะสม “แครอท พอยท์” ให้กับคู่ค�้ที่
รว่มออกคะแนนสะสมใหก้บัสม�ชกิ โดยในปแีรกส�ม�รถข�ยคะแนนสะสม
ได้ถึง 70 ล้�นแครอท พอยท์ ซึ่งมีมูลค่�ประม�ณ 20 ล้�นบ�ท นอกจ�กนี้
บรษิทัฯ ยงัส�ม�รถสร้�งร�ยไดจ้�ก�รจดักจิกรรมท�งก�รตล�ดต�มคว�ม
ตอ้งก�รของคูค่�้แบบเฉพ�ะกลุม่ (Direct Marketing) ใหก้บัฐ�นสม�ชกิของ 
แครอท รีวอร์ดส

นอกเหนอืจ�กร�ยไดจ้�กก�รข�ยคะแนนสะสมและก�รจดักจิกรรมท�งก�ร
ตล�ดแบบเฉพ�ะกลุ่ม (Direct Marketing) แล้วนั้น บริษัทฯ ยังส�ม�รถ
สร�้งร�ยได้จ�กเครือข่�ย “ตู้คูปองแครอท” บริษัท แครอท รีวอร์ดส ยัง
มีร�ยได้จ�กก�รข�ยพื้นที่โฆษณ�บนปุ่มกดบนตู้คูปองแครอท ซึ่งคู่ค�้จะ
ส�ม�รถนำ�เสนอโปรโมชั่นต่�งๆ ให้กับสม�ชิกแครอท รีวอร์ดส เครือข�่ย 
ตูค้ปูองแครอทนี ้ไดเ้ปดิตวัไปเมือ่ปล�ยป ี2555 และจนถงึ 31 มนี�คม 2556
ได้สร้�งร�ยได้ให้กับบริษัทฯ แล้วประม�ณ 6 ล้�นบ�ท

จำานวนการสมคัรสมาชกิใหมข่องแครอท รวีอรด์ส 
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• ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรแรบบิท
• ตรวจสอบคะแนนสะสมแครอท พอยท์ในบัตรแรบบิท
• พิมพ์คูปองส่วนลดจ�กร้�นค้�ต่�งๆ
• ซื้อ “เดลี่ ดีล” (daily deal) ของร�้นค้�โดยใช้เงินหรือ 
 คะแนนสะสมที่อยู่ในบัตรแรบบิท
• จัดสรรโปรโมชั่นให้กับกลุ่มสม�ชิกต�มที่คู่ค้�กำ�หนด
• แลกคะแนนสะสมแครอท พอยทเ์ปน็เงนิ เตมิกลบัไปยงั 
 บัตรแรบบิท

คะแนนสะสมแครอท พอยท์ทั้งหมด

ปจัจบุนั แครอท รวีอรด์ส มเีครอืข�่ยตูค้ปูองแครอทอยู ่60 ตูค้รอบคลมุพืน้ที่
บนสถ�นรีถไฟฟ�้บทีเีอส 23 สถ�น ีและในป ี2556 เครอืข�่ยตูค้ปูองแครอท
จะขย�ยเพิ่มเป็น 200 ตู้ โดยจะครอบคลุมพื้นที่ในห้�งสรรพสินค้� 
สถ�นบันเทิง และอ�ค�รสำ�นักง�นต่�งๆ

ข้อมูลสำาคัญทางการดำาเนินงาน-ธุรกิจบริการ

รายได้ธุรกิจบริการ
(% ของร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นรวมของกลุ่มบริษัท)

200 40 60 80 100

0.4%

2554/55 0.0%

2555/56

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น (ล้�นบ�ท) 42.6 0.7 N.A.

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นขั้นต้น (ล้�นบ�ท) (55.6) (4.4) N.A.
กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนดอกเบี้ยจ่�ย ภ�ษี

ค่�เสื่อมร�ค�และค�่ตัดจำ�หน่�ย (ล้�นบ�ท) (99.5) (39.9) N.A.

2555/56 2554/55 %
เปลี่ยนแปลง

พัฒนาการสำาคัญในปี 2555/56

• บัตรแรบบิทมีจำ�นวนสม�ชิกม�กกว�่ 1 ล้�นใบ ภ�ยในปีแรกของก�ร 
 ดำ�เนินธุรกิจ และมีร้�นค้�พันธมิตรกว�่ 40 บริษัท รวมกว่� 700 ส�ข�
• ผูถ้อืบตัรแรบบทิกว่� 300,000 คนไดส้มคัรเปน็สม�ชกิแครอท รวีอรด์ส 
 แลว้ ถอืเปน็หนึง่ในโปรแกรมสะสมคะแนนและสทิธพิเิศษทีเ่ตบิโตอย่�ง 
 รวดเร็วโปรแกรมหนึ่งของเมืองไทย
• บริษัท แอบโซลูท โฮเทล เซอร์วิส จำ�กัด (AHS) ได้เข้�ซื้อสิทธิในก�ร 
 บริห�รจัดก�รม�กกว�่ 40 สัญญ�ภ�ยใต้แบรนด์ “อีสติน” “ยู โฮเทล 
 แอนด์ รีสอร์ท” และ แบรนด์อื่นๆ ในภูมิภ�คอ�เซียน

ตู้คูปองแครอท มีบริการต่างๆ ให้กับสมาชิกแครอท รีวอร์ดส

รายได้ (ล้านบาท)
2555/56 : 42.6
2554/55 : 0.7
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3.8 ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 1.  ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
 บมจ. ระบบขนส่งมวลชน
 กรุงเทพ

 กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�น
 ระบบขนส่งมวลชนท�งร�ง
 บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ซึ่ง
 บริห�รจัดก�รกองทุนโดยบริษัท
 หลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม
 บัวหลวง จำ�กัด

 2.  ธุรกิจสื่อโฆษณา
 บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
 (เดิมชื่อ บจ. วี จี ไอ โกลบอล 
 มีเดีย และจดทะเบียนแปร
 สภ�พเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัด
 และเปลี่ยนชื่อเป็นบมจ. วี จี ไอ
 โกลบอล มีเดีย เมื่อวันที่ 2
 เมษ�ยน 2555)

 บจ. วีจีไอ
 แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย

 บจ. 999 มีเดีย

 บจ. 888 มีเดีย (เดิมชื่อ บจ. วี 
  จี ไอ พรอพเพอร์ตี้ และได้ 
 เปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 16
 กุมภ�พันธ์ 2552)

 บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี)
 มีเดีย กรุ๊ป

 บจ. วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์ 
 เนชั่นแนล (เดิมชื่อ บจ. วี จี ไอ
 กรุ๊ป และได้เปลี่ยนชื่อบริษัท
 เมื่อวันที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2552)

 วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไชน�่  
 คอมพ�นี ลิมิเต็ด

ระบบขนส่งมวลชน

ธุรกิจลงทุนในร�ยได้ค�่
โดยส�รสุทธิของระบบรถ
ไฟฟ�้ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ส�ยหลัก (รถไฟฟ้�บีทีเอส)
ภ�ยใต้สัญญ�สัมปท�นซึ่ง
ครอบคลุมระยะท�งรวม
23.5 กิโลเมตร

ธุรกิจให้บริก�รเครือข่�ยสื่อ
โฆษณ�ในระบบขนส่ง
มวลชน (ระบบรถไฟฟ้�บีที
เอส) สื่อโฆษณ�ในโมเดิร์น
เทรด (Tesco Lotus, Big C
และ Watsons) และสื่อ
โฆษณ�ในอ�ค�รสำ�นักง�น
และอื่นๆ

ธุรกิจให้บริก�รสื่อโฆษณ�
ใน TescoLotus

ธุรกิจให้บริก�รสื่อวิทยุ ณ
จุดข�ยในโมเดิร์นเทรด

ธุรกิจให้บริก�รพื้นที่
Non-Sales Floor ใน Big C
และสื่อโฆษณ�ใน Watsons

ธุรกิจให้บริก�รสื่อโฆษณ�
ในอ�ค�รสำ�นักง�น

ธุรกิจให้เช่�จอดิจิตอลแก่
บริษัทในกลุ่มวีจีไอ

ธุรกิจให้บริก�รรับโฆษณ�
สินค�้จ�กส�ธ�รณรัฐ
ประช�ชนจีน เพื่อโฆษณ�
ในประเทศไทย

1000 อ�ค�รบีทีเอส ถ. พหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2617-7300 โทรส�ร: +66 (0) 2617-7133

175 อ�ค�รส�ธรซิตี้ท�วเวอร์ ชั้น 7, 21 และ 26
ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2674-6488 โทรส�ร: +66 (0) 2679-5955

21 อ�ค�รทีเอสที ท�วเวอร์ ชั้น 9 ถ. วิภ�วดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8884 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8883

21 อ�ค�รทีเอสท ท�วเวอร์ ชั้น 9 ถ. วิภ�วดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8884 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8883

21 อ�ค�รทีเอสที ท�วเวอร์ ชั้น 9 ถ. วิภ�วดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8884 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8883

21 อ�ค�รทีเอสที ท�วเวอร์ ชั้น 9 ถ. วิภ�วดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8884 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8883

21 อ�ค�รทีเอสที ท�วเวอร์ ชั้น 9 ถ. วิภ�วดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8884 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8883

21 อ�ค�รทีเอสที ท�วเวอร์ ชั้น 9 ถ. วิภ�วดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8884 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8883

Room 43A13, 4 Fl, Building B, No. 666 Beijing East 
Road, Huangpu, Shanghai, China
โทรศัพท์:+862152401 333 โทรส�ร:+862152400 910

16,067,133,653

5,788,000,000 หน่วย
มูลค่�ที่ตร�ไว้หน่วยละ

10.80 บ�ท

300,000,000

10,000,000

7,500,000

20,000,000

40,000,000

6,000,000

USD 2,000,000

97.46

33.33

65.67
(หุ้นร้อยละ 51 ถือโดย 
บมจ. ระบบขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ และ
หุ้นร้อยละ 14.67

ถือโดยบมจ. บีทีเอส 
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์)

100.00 (ถือหุ้น
โดย บมจ. วี จี ไอ 
โกลบอลมีเดีย)

100.00 (ถือหุ้น
โดย บมจ. วี จี ไอ 
โกลบอลมีเดีย)

100.00 (ถือหุ้น
โดย บมจ. วี จี ไอ 
โกลบอลมีเดีย)

100.00 (ถือหุ้นโดย
บมจ. วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย)

100.00 (ถือหุ้นโดย
บมจ. วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย)

100.00 (ถือหุ้นโดย
บมจ. วี จี ไอ 
โกลบอล มีเดีย)

บริษัท

บริษัท

ชื่อนิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

จำานวนหน่วยลงทน
ทั้งหมด (หน่วย)

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

การถือหน่วย
ลงทุน (ร้อยละ)

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง
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3.8  ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 3.  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 บจ. บีทีเอสแอสเสทส์
 (เดิมชื่อ บจ. ยูนิโฮลดิ้ง
 และได้เปลี่ยนชื่อบริษัท
 เมื่อวันที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2553)
 
 บจ. ปร�ณคีรีแอสเซ็ทส์
 (เดิมชื่อ บจ. เมืองทองเลคไซด์
 เรสเตอร์รอง และได้เปลี่ยนชื่อ 
 บริษัทเมื่อวันที่ 18 มกร�คม  
 2553)

 บจ. บีทีเอส แลนด์

 บจ. สย�ม เพจจิ้ง แอนด์
 คอมมิวนิเคชั่น

 บจ. ก้�มกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้

 บจ. ดีแนล

 บจ. เมืองทองแอสเซ็ทส์
 (เดิมชื่อ บจ. เมืองทองอพ�ร์ท 
 เม้นท์ และได้เปลี่ยนชื่อบริษัท 
 เมื่อวันที่ 16 พฤษภ�คม 2551)

 บจ. ธน�ยง ฟู๊ด แอนด์
 เบเวอเรจ

 บจ. ธน�ยง พร็อพเพอร์ตี้
 แมเนจเม้นท์

 บจ. ยงสุ

 บจ. ธน�ซิตี้ กอล์ฟ แอนด์
 สปอร์ต คลับ (เดิมชื่อ
 บจ. ธน�ซิตี้ กอล์ฟ แอนด์
 คันทรีคลับ และได้เปลี่ยนชื่อ 
 บริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภ�พันธ์  
 2553) 

 บจ. สำ�เภ�เพชร

 บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่

ถือครองที่ดิน โรงแรม และ
พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

ถือครองที่ดิน และพัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�แบรนด์สำ�หรับธุรกิจ
อสังห�ริมทรัพย์และบริก�ร

ถือครองที่ดิน และพัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

ถือครองที่ดิน และพัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

อ�ค�รสำ�นักง�นให้เช่�

โรงแรม

ถือครองที่ดิน และพัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

บริห�รอ�ค�ร

หยุดประกอบกิจก�ร

บริห�รและดำ�เนินกิจก�ร
สน�มกอล์ฟและกีฬ�

ถือครองที่ดิน

ถือครองที่ดิน และพัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

21 ซอยเฉยพ่วง ถ. วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8511-5 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8516

21 ซอยเฉยพ่วง ถ. วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8511-5 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8516

21 ซอยเฉยพ่วง ถ. วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8511-5 โทรส�ร: +66 (0) 22273-8516

21 ซอยเฉยพ่วง ถ. วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8511-5 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8516

ถ. วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8511-5 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8516

21 ซอยเฉยพ่วง ถ. วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8833 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8131

21 ซอยเฉยพ่วง ถ. วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8511-5 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8516

100-100/1 หมู่ 4 ถ. บ�งน�-ตร�ด กม.14 ต. บ�งโฉลง
อ. บ�งพลี จ. สมุทรปร�ก�ร 10540
โทรศัพท์: +66 (0) 2336-1938-9 โทรส�ร: +66 (0) 2336-1985

100-100/1 หมู่ 4 ถ. บ�งน�-ตร�ด กม.14 ต. บ�งโฉลง
อ. บ�งพลี จ. สมุทรปร�ก�ร 10540
โทรศัพท์: +66 (0) 2336-1938-9 โทรส�ร: +66 (0) 2336-1985

221 ซอยเฉยพ่วง ถ. วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8511-5 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8516

100-100/1 หมู่ 4 ถ. บ�งน�-ตร�ด กม.14 ต. บ�งโฉลง
อ. บ�งพลี จ. สมุทรปร�ก�ร 10540
โทรศัพท์: +66 (0) 2336-1968-75 โทรส�ร: +66 (0) 2336-1980

100-100/1 หมู่ 4 ถ. บ�งน�-ตร�ด กม.14 ต. บ�งโฉลง
อ. บ�งพลี จ. สมุทรปร�ก�ร 10540
โทรศัพท์: +66 (0) 2336-1938-9 โทรส�ร: +66 (0) 2336-1985

21 ซอยเฉยพ่วง ถ. วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8511-5 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8516

800,000,000

311,000,000

10,000,000

5,000,000

375,000,000

50,000,000

125,000,000

1,000,000

1,000,000

234,000,000

20,000,000

1,000,000

2,001,000,000

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80.00

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

การถือหุ้น
(ร้อยละ)สถานที่ตั้ง
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 4. ธุรกิจบริการ
 ธน�ยง อินเตอร์เนชั่นแนล
 ลิมิเต็ด (Tanayong
 International Limited)

 ธน�ยง ฮ่องกง ลิมิเต็ด
 (Tanayong Hong Kong
 Limited)

 บจ. แครอท รีวอร์ดส
 (เดิมชื่อ บจ. บ�งกอก
 สม�ร์ทก�ร์ด เทคโนโลยี่
 และได้เปลี่ยนชื่อบริษัท
 เมื่อวันที่ 11 พฤษภ�คม 2554)

 บจ. บ�งกอก สม�ร์ทก�ร์ด
 ซิสเทม

 (บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น
 (เดิมชื่อ บจ. ฮิบเฮง คอน 
 สตรัคชั่น (ประเทศไทย)
 และได้เปลี่ยนชื่อบริษัท
 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2554)

 บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส

 แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส  
 ฮ่องกง ลิมิเต็ด (Absolute  
 Hotel Services Hong Kong  
 Limited)

หยุดประกอบกิจก�ร

ลงทุนในหลักทรัพย์

ให้บริก�รด้�นง�นลูกค�้
สัมพันธ์ (CRM loyalty
program) และเครือข่�ย 
เครื่องพิมพ์คูปองอัตโนมัติ 
(couponkiosks)

ให้บริก�รเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-money) และระบบตั๋ว
ร่วม (common ticketing
system) สำ�หรับระบบ
ขนส่งมวลชนและร้�นค�้

รับเหม�และ
บริห�รง�นก่อสร�้ง

บริห�รจัดก�รโรงแรม

บริห�รจัดก�รโรงแรม

Wilmington Trust Corporate Services (Cayman) Limited
P.O. Box 32322 SM 4th Floor, Century Yard, Cricket 
Square, Elgin Avenue George Town, Cayman Islands

11F Malahon Centre, 10-12 Stanley St. Central,
Hong Kong

21 อ�ค�รทีเอสทีท�วเวอร์ ชั้น 24 ถ. วิภ�วดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2618-3799 โทรส�ร: +66 (0) 2618-3798

21 อ�ค�รทีเอสทีท�วเวอร์ ชั้น 19 และ 24 ถ.วิภ�วดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2617-8338 โทรส�ร: +66 (0) 2617-8339

21 ซอยเฉยพ่วง ถ. วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8733 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8730

21 ซอยเฉยพ่วง ถ. วิภ�วดี-รังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8507 โทรส�ร: +66 (0) 2273-8509

Unit 2602, 26th Floor, Office Tower Convention Plaza, 
1 Harbour RoadWanchai, Hong Kong
โทรศัพท์: +852 2588 0018
โทรส�ร: +852 2519 3591

USD 1,000

HKD 10,000

2,000,000

400,000,000

25,000,000

8,000,000

HKD 600,000

100.00

100.00

100.00

90.00 (ถือหุ้นโดย
บมจ.ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ)

51.00

50.00

50.00
(ถือหุ้นโดยธน�ยง
ฮ่องกง ลิมิเต็ด)

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

การถือหุ้น
(ร้อยละ)สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ:

 1 เมื่อวันที่ 19 ตุล�คม 2555 บริษัทฯ ในฐ�นะเจ้�หนี้ ได้ยื่นฟ้อง บจ. สำ�เภ�เพชร ในฐ�นะลูกหนี้ ในมูลหนี้กู้ยืมเงินต่อศ�ลล้มละล�ยกล�งขอให้ศ�ลล้มละล�ยกล�งพิพ�กษ�ให้ บจ. สำ�เภ�เพชร เป็นบุคคลล้มละล�ย 
   โดยในวันที่ 29 พฤศจิก�ยน 2555 ศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มีคำ�สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด บจ. สำ�เภ�เพชร
 2 บจ. สระบุรี พร็อพเพอร์ตี้ (ทุนชำ�ระแล้ว 25,000,000 บ�ท และหยุดประกอบกิจก�ร) เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30.00 โดยวันที่ 29 มิถุน�ยน 2554 ศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มีคำ�สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด 
  บจ. สระบรุ ีพรอ็พเพอรต์ี ้และบรษิทัฯ ไดต้ดัจำ�หน�่ยเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มนีต้ัง้แตง่วดไตรม�สที ่2 ของป ี2554/55 (งวดสิน้สดุ 30 กนัย�ยน 2554) ตอ่ม� ในวนัที ่18 เมษ�ยน 2555 ศ�ลลม้ละล�ยกล�งไดม้คีำ�พพิ�กษ�ให ้
  บจ. สระบุรี พร็อพเพอร์ตี้ ล้มละล�ย และเมื่อวันที่ 9 ตุล�คม 2555 เจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ได้ยื่นขออนุญ�ตขย�ยระยะเวล�ก�รแบ่งทรัพย์สินครั้งที่ 1 นับตั้งแต่วันที่ 18 ตุล�คม 2555 ต่อไปอีก 6 เดือน โดยศ�ลล้ม 
  ละล�ยกล�งได้มีคำ�สั่งอนุญ�ตเมื่อวันที่ 30 ตุล�คม 2555
 3 บจ. กมล� บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ (ทุนชำ�ระแล้ว 859,000,000 บ�ท) เป็นบริษัทย่อยที่ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยในวันที่ 12 กันย�ยน 2555 บมจ. ระบบขนส่ง 
  มวลชนกรงุเทพ ไดจ้ำ�หน�่ยเงนิลงทนุในหุน้ทัง้หมดทีถ่อืใน บจ. กมล� บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์โดยไดร้บัค�่ตอบแทน 1,643.0 ล�้นบ�ท มผีลทำ�ให ้บจ. กมล� บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์สิน้สภ�พก�รเปน็ 
  บริษัทย่อยของบริษัทฯ
 4 บจ. ก้�มปู พร็อพเพอร์ตี้ (ทุนชำ�ระแล้ว 1,075,000,000 บ�ท) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยวันที่ 30 ตุล�คม 2555 บริษัทฯ ได้จำ�หน่�ยเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือใน บจ. ก�้มปู 
  พร็อพเพอร์ตี้ โดยได้รับค่�ตอบแทน 1,811.0 ล�้นบ�ท มีผลทำ�ให้ บจ. ก�้มปู พร็อพเพอร์ตี้ สิ้นสภ�พก�รเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
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4.1
ภาพรวมตลาดทุน

4.4
คำาอธิบายและวิเคราะห์
ผลการดำาเนินงาน

4.2
ภาพรวมการบริหาร
และจัดการปัจจัยความเสี่ยง

4.3
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

4.0
ในส่วนนี้จะนำาเสนอ ภาพรวมตลาดทุน ภาพรวมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ 
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึคำาอธบิายและวเิคราะหผ์ลการดำาเนนิงาน
ของกลุ่มบริษัท บีทีเอส

ภาพรวม
ธุรกิจประจำาปี



58 กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานประจำาปี 2555/56

ภาพรวมตลาดทุน4.1
“ในปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2556 ราคาหลกัทรพัยข์องบทีเีอสปรบัตวัเพิม่ขึน้ 92.8% สงูกวา่ดชันตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ที่เพิ่มขึ้น 30.4% และดัชนีกลุ่มขนส่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น 67.0% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 104.4 พันล้านบาท หรือ 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายหลังจากการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีเป้าหมายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงกว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย
ของหุ้นในดัชนี SET50”

การวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์บีทีเอส
ในปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2556 ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ปรบัตวั
เพิม่ขึน้ 92.8% สงูกวา่ดชันตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีเ่พิม่ขึน้ 30.4% 
และดัชนีกลุ่มขนส่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น 67.0% 
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผล 
จากเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง i) การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทยของบรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จำากดั (มหาชน) (วจีไีอ) 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีดำาเนินธุรกิจส่ือโฆษณาในเดือนตุลาคม 2555 ii) การจำาหน่าย 
เงนิลงทนุในสนิทรพัยท์ีม่ใิชส่นิทรพัยห์ลกั (ทีด่นิในภเูกต็ซึง่อยูภ่ายใตบ้รษิทั 
กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำากัด และที่ดินบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้านานา ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท ก้ามปู พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด) iii) 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และ iv) การขายรายได้ค่า
โดยสารสทุธใินอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้จากระบบรถไฟฟา้สายหลกัใหแ้กก่องทนุ
รวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ที่
ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัในเดอืนพฤศจกิายน 2555 ทีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้ในเดอืนธนัวาคม 2555 และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ในเดือนมีนาคม 2556 ตามลำาดับ ราคาหลักทรัพย์ 
ของบรษิทัฯ มกีารปรบัตวัขึน้จาก 4.63 บาทตอ่หุน้* ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 
2555 เป็น 6.55 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 (ภายหลังคณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิแก่ BTSGIF) และปรับ
ตัวขึ้นสูงสุดเป็น 9.40 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปรียบเทียบกับดัชนีตลาด 
หลักทรัพย์ของประเทศใกล้เคียง
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตลาดที่มีการปรับตัวดีที่สุด 
ตลาดหนึ่งของโลก โดยในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ดัชนี 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 30.4% 
ซึ่งมากกว่าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศใกล้เคียง เช่น ดัชนี NIKKEI 225 
(ญีปุ่น่) ทีเ่พิม่ขึน้ 23.0% จากปกีอ่น, ดชัน ีStraits Times (สงิคโปร)์ ทีเ่พิม่ขึน้ 
9.9% จากปกีอ่น และดชัน ีHang Seng (ฮอ่งกง) ทีเ่พิม่ขึน้ 7.7% จากปกีอ่น  

ผลการดำาเนินงานและสภาพคล่องหลักทรัพย์
ในป ี2555/56 ปรมิาณการซือ้ขายของหลกัทรพัยบ์ทีเีอส โดยเฉลีย่อยูท่ี ่98.7 
ลา้นหุน้ตอ่วนั (เพิม่ขึน้ 278.9% จากป ี2554/55) และมลูคา่การซือ้ขายหลกั
ทรัพย์เฉลี่ยเท่ากับ 673.4 ล้านบาทต่อวัน หรือ 22.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(เพิ่มขึ้น 429.4% จากปี 2554/55)

* บนสมมติฐานที่ว่าได้มีการปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 4 บาทต่อหุ้น ตั้งแต่เริ่มต้นปีบัญชี

ราคาใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-W2
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ราคาหลักทรัพย์ บีทีเอส ในปี 2555/56
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 บริษัทฯ มีจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 51,657 ราย 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่มนายคีรี กาญจนพาสน์ โดยคิดเป็น 40.8% ของหุ้น
ที่ออกและจำาหน่ายแล้วทั้งหมด 11,402.8 ล้านหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ 
ตารางผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก) โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้ของนกัลงทนุตา่ง
ชาติอยู่ที่ 13.8% ของหุ้นทั้งหมด (จากเดิม 8.2% ในปี 2554/55) การเพิ่มขึ้น
ของสดัสว่นการถอืหุน้ของนกัลงทนุตา่งชาตสิว่นใหญม่าจากการเพิม่ขึน้ใน
สว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ปน็สถาบนัตา่งชาต ิเนือ่งจากบรษิทัฯ มกีารจดักจิกรรม
ทางการตลาดในตา่งประเทศ เพือ่ใหข้อ้มลูแกน่กัลงทนุตา่งชาตติลอดทัง้ป ี
รายละเอยีดเพิม่เตมิดใูนสว่น นกัลงทนุสมัพนัธ ์ซึง่ ณ วนัที ่9 เมษายน 2556 
สดัสว่นการกระจายการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายยอ่ยของบรษิทัฯ (Free Float) 
อยู่ที่ 58.4% ของหุ้นทั้งหมดที่จำาหน่ายแล้ว

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันที่ 9 เมษายน 2556)

* บนสมมติฐานที่ว่าได้มีการปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 4 บาทต่อหุ้น ตั้งแต่เริ่มต้นปีบัญชี

ข้อมูลหลักทรัพย์  2555/56* 2554/55 2553/54

ราคาปิดของหุ้น (บาท / หุ้น)
  ราคา ณ วันส้ินงวดบัญชี 9.40 0.78 0.75
  ราคาสูงสุดของปีบัญชี  9.40 0.79 0.92
  ราคาต่ำาสุดของปีบัญชี  4.63 0.52 0.60

มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวัน
(ล้านบาท)  673.4 127.2 380.8
ปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวัน
(ล้านหุ้น)  98.7 162.8 457.7
จำานวนหุ้น ณ วันส้ินปีบัญชี
(ล้านหุ้น)  11,106.6 57,188.3 55,889.3
มูลค่าตลาด ณ วันส้ินปีบัญชี
(ล้านบาท)  104,402.4 44,606.9 41,917.0
การเคลื่อนไหวของ
หลักทรัพย์และดัชนีต่างๆ
  BTS TB  92.8% 4.0% 5.6%
  SET Transportation index 67.0% 3.1% 3.4%
  SET index  30.4% 14.3% 32.9%
  Hong Kong (Hang Seng) 7.7% -12.6% 10.8%
  Japan (Nikkei 225)  23.0% 3.4% -12.0%
  Singapore (STI)  9.9% -3.1% 7.6%

ผู้ถือหุ้นแยกตามจำานวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 9 เมษายน 2556)

1 - 1,600 12,961 25.09

1,601 - 8,000 13,677 26.48

8,001 - 16,000 8,062 15.61

16,001 - 80,000 11,131 21.55

80,001 - 160,000 2,612 5.06

160,001 - 1.5 ล้านหุ้น 2,778 5.38

1.6 ล้านหุ้น - 16 ล้านหุ้น 379 0.73

>16 ล้านหุ้น 57 0.11

จำานวนผู้ถือหุ้น % ของผู้ถือหุ้นจำานวนหุ้น

ประเภทของผู้ถือหุ้น

นิติบุคคลไทย นิติบุคคลต่างด้าว
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บุคคลธรรมดาต่างด้าว

62.8%
77.2%

14.6%

7.7%

23.4%

13.3%

9 เม.ย. 255630 มี.ค. 2555

0.5%

0.5%

กลุม่นายครี ีกาญจนพาสน ์ประกอบดว้ย 1) นายครี ีกาญจนพาสน ์ถอืหุน้ในชือ่ตนเองจำานวน 3,652,634,128 หุน้ และถอืหุน้ 
ผ่านทางคัสโตเดียนชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำานวน 350,000,000 หุ้น และคัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, 
SINGAPORE BRANCH อีกจำานวน 260,000,000 หุ้น 2) นายกวิน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำานวน 2,459,295 หุ้น 3) นางสาวซู
ซาน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำานวน 32,000,000 หุ้น 4) บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำากัด ถือหุ้นจำานวน 360,000,000 หุ้น และ 
5) Amsfield Holdings Pte. Ltd. ถือหุ้นจำานวน 51,092 หุ้น

บริษัท ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นของบริษัทฯ จำานวน 39,650,550 หุ้น (0.35%) แทนเจ้า
หนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างรอโอนชำาระให้แก่เจ้าหนี้

ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรกของบรษิทัฯ ณ วนัปดิสมดุทะเบยีนหุน้ เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2556 (หุน้ทีอ่อกและจำาหนา่ย
แล้วทั้งหมดจำานวน 11,402,793,531 หุ้น) เป็นดังนี้
 1 กลุ่มนายคีรี กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำานวน 4,657,144,515 หุ้น (40.84%)
 2 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นจำานวน 476,527,462 หุ้น (4.18%)
 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด ถือหุ้นจำานวน 353,818,397 หุ้น (3.10%)
 4 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account ถือหุ้นจำานวน 133,003,919 หุ้น (1.17%)
 5 นายนเรศ งามอภิชน ถือหุ้นจำานวน 128,490,000 หุ้น (1.13%)
 6 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ถือหุ้นจำานวน 101,290,507 หุ้น (0.89%)
 7 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ถือหุ้นจำานวน 94,882,684 หุ้น (0.83%)
 8 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นจำานวน 91,500,000 หุ้น (0.80%)
 9 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-IPB CUSTOMER COLLATERAL ACCOUNT ถือหุ้นจำานวน 83,000,000 หุ้น 
  (0.73%)
 10 นายวันชัย พันธุ์วิเชียร ถือหุ้นจำานวน 74,600,000 หุ้น (0.65%)

การเข้าเป็นสมาชิกในดัชนี SET50: เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้หลักทรัพย์บีทีเอสได้รับ
คัดเลือกเข้าคำานวณในดัชนี SET50 ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย 50 อันดับแรกในเชิงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
(Market Capitalisation) และเข้าตามเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพคล่องและ
สดัสว่นการกระจายการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายยอ่ย (Free Float) โดยเกณฑ์
สภาพคล่องกำาหนดให้มูลค่าการซื้อขายบนกระดานหลักของแต่ละบริษัท
จะต้องสูงกว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของหลักทรัพย์ประเภทหุ้น 

ภาพรวมธุรกิจประจำาปี
4.1 ภาพรวมตลาดทุน

1. กลุ่มนายคีรี กาญจนพาสน์ 4,657,144,515 40.84

2. ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 476,527,462 4.18

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 364,172,249 3.19

4. นายนเรศ งามอภิชน 198,735,209 1.74

5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED -  133,003,919 1.17

 Client Account

6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 103,158,268 0.90

7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 98,046,684 0.86

8. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 91,500,000  0.80

9. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-IPB 86,589,471 0.76

 CUSTOMER COLLATERAL ACCOUNT 

10. NORBAX INC.,13 78,672,700 0.69

จำานวนหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้น
% ของจำานวนหุ้น

ทั้งหมด



60 กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานประจำาปี 2555/56

สามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน ในขณะที่สัดส่วน Free Float จะต้องไม่
ต่ำากว่า 20% ของหุ้นทั้งหมดที่จำาหน่ายแล้ว ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 สองครั้งต่อปี (ในเดือน
มิถุนายนและธันวาคม สำาหรับการรับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีในเดือน
กรกฎาคมและมกราคม ตามลำาดับ)

การทีห่ลกัทรพัยบ์ทีเีอสไดร้บัคดัเลอืกเขา้คำานวณในดชัน ีSET50 ทำาใหบ้รษิทัฯ 
มฐีานจำานวนผูถ้อืหุน้กวา้งขึน้ ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดั คอื หลกัทรพัยบ์ทีเีอสเขา้
ขา่ยตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุทีส่ามารถลงทนุใน
หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET50 เท่านั้น การที่หลักทรัพย์บีทีเอสได้รับคัด
เลือกให้อยู่ในดัชนี SET50 ทำาให้กองทุนเหล่านี้สามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้ 
นอกจากนี้ ยังเห็นได้จากการที่สภาพคล่องของหลักทรัพย์บีทีเอสเพิ่มขึ้น
อย่างมากในต้นเดือนมกราคม 2554

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดหวังที่จะได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 30 สมาชิกของ
ดัชนี SET High Dividend 30 Index (SETHD) ภายในเดือนธันวาคม 2556 
โดยหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัยใ์นดชัน ีSETHD จะตอ้งเปน็หลกัทรพัย์ 
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี SET100 และจะต้องมีการจ่าย
ปันผลเป็นเงินสด (Cash Dividend) ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 ปี รวมทั้ง
อตัราสว่นการจา่ยปนัผลตอ่กำาไรสทุธ ิ(Dividend Payout Ratio) ตอ้งไมเ่กนิ 
85% ในแต่ละปี ย้อนหลัง 3 ปี โดยหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนจาก
เงินปันผล (Dividend Yield) สูงสุด 30 อันดับแรก จะได้รับการคัดเลือก
เข้าเป็นสมาชิกในดัชนี SETHD ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะ
คัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี SETHD สองครั้งต่อปี (ในเดือนมิถุนายนและ
ธันวาคม สำาหรับการรับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีในเดือนกรกฎาคม
และมกราคม ตามลำาดับ)

การเข้าเป็นสมาชิกของ MSCI Thailand Small Cap (MXTHSC): เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 หลักทรัพย์บีทีเอสได้รับคัดเลือกเข้าคำานวณใน
ดัชนี MSCI Thailand Small Cap (MXTHSC) โดยหลักทรัพย์ที่จะผ่านการ
คัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในดัชนี MSCI จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตาม 
MSCI Global Investiable Market Indices (MSCI GIMI) ก่อน ซึ่งจะ
พจิารณาจากขนาดตามอตุสาหกรรม (Size-Segment) (พจิารณาตามมลูคา่
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเตม็จำานวน) มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดที ่
มกีารปรบัปรงุโดยถว่งน้ำาหนกัคา่สดัสว่นการกระจายการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ 
รายย่อย (Free Float-Adjusted Market Capitalisation) และสภาพคล่อง
หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ ณ เวลาที่มีการพิจารณา ทั้งนี้ ขนาดตาม
อุตสาหกรรม (Size-Segment) ที่เหมาะสมที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น
สมาชกิในดชันนีัน้จะถกูตดัสนิจาก Investable Market Index (IMI) สำาหรบั
หลักทรัพย์ที่จะผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี MSCI Small Cap 

คือ หลักทรัพย์ Small Cap ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 
Capitalisation) ที่ต่ำากว่าบริษัทที่อยู่ใน MSCI Standard Indices ซึ่งจะ
ต้องมี Free Float ประมาณ 14% จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่
มีการปรับปรุงโดยถ่วงน้ำาหนักค่า Free Float แล้ว ทั้งนี้ จะมีการพิจารณา 
ทบทวนและคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี MSCI GIMI ทุกไตรมาส โดยจะ 
ประกาศผลในกลางเดอืนกมุภาพนัธ ์พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจกิายน
แหล่งข้อมูล: MSCI

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำากว่า 50% ของกำาไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายใต้บังคับของพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาโดยคำานึงถึง
กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน แผนการดำาเนินงานในอนาคต และความ
ต้องการใช้เงินลงทุน เป็นต้น นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ จ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีเป้าหมายที่จะรักษา
อัตราเงินปันผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินปันผล
ตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นในดัชนี SET50 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 
ในปี 2553/54 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.0129 บาท
ต่อหุ้น และจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย 0.02264 บาทต่อหุ้น ในปี 2554/55 
บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.02393 บาทต่อหุ้น และจ่าย
เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.0241 บาทต่อหุ้น และในปี 2555/56 บริษัทฯ ได้ 
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง เป็นจำานวน 0.163 บาทต่อหุ้น และ 0.18 
บาทต่อหุ้น รวมทั้งยังได้มีการเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย 0.045 บาท
ต่อหุ้น (ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งส่งผลให้อัตรา 
เงินปันผลตอบแทนอยู่ประมาณที่ 5.2% และ 6.5% ในปี 2553/54 และ 
2554/55 ตามลำาดับ และอยู่ประมาณที่ 4.8% ในปี 2555/56 ทั้งนี้ ดัชนี 
SET50 มีอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90% ในปี 2554 และ 2.94% 
ในปี 2555

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการ
จา่ยเงนิปนัผลสำาหรบั 3 ปบีญัชถีดัไป ในจำานวนรวมไมน่อ้ยกวา่ 21,000 ลา้น
บาท กลา่วคือ ไมน่อ้ยกวา่ 6,000 ล้านบาทในป ี2556/57 ไมน่้อยกวา่ 7,000 
ล้านในปี 2557/58 และไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านในปี 2558/59 (ภายใต้บังคับ
ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั และภายใตส้ถานการณท์ีไ่มม่กีาร
เปลีย่นแปลงอนัสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมนียัตอ่การดำาเนนิกจิการ หรอื
สถานะทางการเงินของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
เหล่านี้ จะมาจากกำาไรจากการดำาเนินงาน เและกำาไรพิเศษจากธุรกรรม
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
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บ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)  A- / Stable

บ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) A- / Stable

BTS 138A: 2,500 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภท  AA- / Stable AA- / Stable 
ไม่ด้อยสิทธิ ครบกำาหนดชำาระปี 2556

BTS 148A: 4,000 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภท  AA- / Stable AA- / Stable 
ไม่ด้อยสิทธิ ครบกำาหนดชำาระปี 2557

BTS 158A: 1,500 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภท  AA- / Stable AA- / Stable 
ไม่ด้อยสิทธิ ครบกำาหนดชำาระปี 2558

BTS 168A: 1,500 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภท  AA- / Stable AA- / Stable 
ไม่ด้อยสิทธิ ครบกำาหนดชำาระปี 2559

 อันดับเครดิต/
แนวโน้ม

TRIS FITCH
อันดับเครดิต/

แนวโน้ม
บริษัท

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 และ BTS-WA:

หุ้นกู้แปลงสภาพ:

 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  0.64 บาทต่อหุ้น  4 บาทต่อหุ้น

ราคาการใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น 4.375 บาทต่อหุ้น*

อัตราการใช้สิทธ ิ 1 หน่วย : 1 หุ้น 1 หน่วย : 0.16 หุ้น**

* หากการคำานวณแล้วมีเศษสตางค์ ให้ตัดเศษสตางค์ทิ้ง
** หากจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำานงการใช้สิทธิ คำานวณได้จำานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของ 
 หุ้นนั้นทิ้ง

 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  0.64 บาทต่อหุ้น  4 บาทต่อหุ้น

ราคาแปลงสภาพ 0.82 บาทต่อหุ้น 5.12 บาทต่อหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

2553/54 2554/55 2555/56

3.4%

3.1%
2.3%

2.0%

0.5%

1.8%
3.4%

0.02264

0.0129

0.0241

0.18

0.045**

อัตราเงินปันผลตอบแทน* (%)

เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท / หุ้น)

เงินปันผลระหว่างกาล (ครั้งที่ 2) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)

เงินปันผลประจำาปีครั้งสุดท้าย (บาท / หุ้น)

* อัตราเงินปันผลตอบแทนคิดจากราคาปิดของหุ้น หนึ่งวันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
** การเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

0.02393

0.163

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในเดือนเมษายน 2556 บริษัท ทริส เรทติ้ง จำากัด (TRIS) ได้จัดอันดับความ 
น่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ระดับ “A-” และมีแนวโน้ม “Stable” TRIS ให้
บริการด้านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ของประเทศไทย TRIS ยงัไดป้ระเมนิอนัดบัความนา่เชือ่ถอืใหก้บัหุน้กูม้ลูคา่ 
12,000 ล้านบาทของบีทีเอสซี ที่ระดับ “AA- / Stable” ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8  
พฤษภาคม 2556 บรษิทั ฟทิช ์เรทติง้ส ์(ประเทศไทย) จำากดั (Fitch ratings) 
ยังได้ประเมินความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าว ที่ระดับ “AA- / Stable” 
ซึ่งสอดคล้องกับอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด 
(มหาชน) ซึง่เปน็ผูอ้อกหนงัสอืค้ำาประกนัการชำาระดอกเบีย้และเงนิตน้ทีค่ง
เหลือของหุ้นกู้บีทีเอสซี การออกหุ้นเพิ่มทุน

ในระหว่างปีบัญชี บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนทั้งสิ้น 
2,252.67 ล้านหุ้น โดย i) 297.59 ล้านหุ้น เพื่อส่งมอบตามการใช้สิทธิ
ของใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ครั้งแรกและครั้งที่ 2 และ ii) 1,955.07 
ล้านหุ้น เพื่อส่งมอบตามการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้ง
จำานวน

นอกจากนี ้เมือ่วนัที ่11 มถินุายน 2556 บรษิทัฯ ไดอ้อกใบสำาคญัแสดงสทิธ ิ
BTS-WB จำานวน 16 ล้านหน่วย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2012 
ใหแ้กพ่นกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยอตัราการใชส้ทิธขิองใบสำาคญั 
แสดงสิทธิ BTS-WB อยู่ที่ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้
สิทธิที่ 5.01 บาทต่อหุ้น

กิจกรรมอื่นในตลาดทุน

การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
(Share Consolidation)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำานวน
หุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ทำาให้มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เปลี่ยน
จากเดิมหุ้นละ 0.64 บาท เป็นหุ้นละ 4 บาท โดยเริ่มทำาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาทในวันที่ 
10 สิงหาคม 2555 ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 และ BTS-WA และ
ปรับราคาแปลงสภาพ

ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามขอ้กำาหนดและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมผีลตัง้แต่
วันที่ 7 สิงหาคม 2555

ภาพรวมธุรกิจประจำาปี
4.1 ภาพรวมตลาดทุน
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ใบสำาคญัแสดงสทิธ ิBTS-W2: บรษิทัฯ ไดอ้อกใบสำาคญัแสดงสทิธ ิBTS-W2 
จำานวน 5,027 ลา้นหนว่ย ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีจ่องซือ้หุน้เพิม่ทนุ 
ของบริษัทฯ และกลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงินและกลุ่มลูกค้าของ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำาหน้าที่เป็นผู้จัดจำาหน่ายหลักทรัพย์โดยไม่เสียค่าใช้
จา่ยใบสำาคญัแสดงสทิธ ิBTS-W2 ออกเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2553 มอีายุ 
3 ปี นับแต่วันออก โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำาการสุดท้ายของทุกๆ 
ไตรมาส ตัง้แตว่นัที ่28 ธนัวาคม 2555 เปน็ตน้ไป จนถงึวนัที ่11 พฤศจกิายน 
2556 (วนักำาหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย) หลงัจากการเปลีย่นแปลงจำานวน
หุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ราคาใช้สิทธิปรับเป็น 
4.375 บาทต่อหุ้น (ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 0.16 หุ้น) 
ซึ่งในการใช้สิทธิครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามญัตามใบสำาคญัแสดงสทิธ ิBTS-W2 รวมทัง้สิน้ 8.97 ลา้นหนว่ย คดิเปน็ 
1.44 ล้านหุ้น นอกจากนี้ ในการใช้สิทธิครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 
ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 รวมทั้งสิ้น 
1,850.99 ล้านหน่วย คิดเป็น 296.16 ล้านหุ้น จากการใช้สิทธิทั้ง 2 ครั้ง 
ทำาให้ใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 มียอดคงเหลือ 3,167.03 ล้านหน่วย 
และมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 506.73 ล้านหุ้น

ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพได้มีการปรับเปลี่ยนหลายครัง้ เนื่อง
จากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลและมีการเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นและมูลค่า
หุน้ทีต่ราไว ้(ราคาแปลงสภาพตัง้ตน้อยูท่ี ่0.9266 บาทตอ่หุน้ และราคาแปลง
สภาพครั้งสุดท้ายอยู่ที่ 5.00 บาทต่อหุ้น) ในระหว่างปี 2555/56 ผู้ถือหุ้น 
กู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพครบทั้งจำานวน 
โดยหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด 10,000 ล้านบาท ได้ถูกแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำานวนรวมทั้งสิ้น 1,955.07 ล้านหุ้น ครบถ้วน
ในวันที่ 22 มีนาคม 2556

ข้อมูลหลักเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ

มูลค่าเสนอขาย 10,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้  25 มกราคม 2554
วันครบกำาหนดชำาระ  26 มกราคม 2559
วันที่ผู้ลงทุนมีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ 25 มกราคม 2556
ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ
วันกำาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบ้ียหุ้นกู้แปลงสภาพ  1% ต่อปี จ่ายทุกคร่ึงปี สำาหรับ 2 ปีแรก
   3 ปีหลัง ไม่มีดอกเบ้ีย
ราคาแปลงสภาพเริ่มแรก  0.9266 บาทต่อหุ้น
อัตราส่วนส่วนเกินราคา  13%
แปลงสภาพเริ่มแรก (Premium)
ระยะเวลาการแปลงสภาพ  ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2554 จนถึง
   วันที่ 10 มกราคม 2559
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  ใช่
ในการชำาระด้วยเงินสดแทนการออกหุ้น
(Cash Settlement Option)

ข้อมูลหลักหุ้นกู้แปลงสภาพของ บีทีเอส กรุ๊ป

หุ้นกู้แปลงสภาพ: เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพมูลค่า 10,000 ล้านบาท (ประมาณ 327 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ระยะ
เวลา 5 ป ีโดยมกีารกำาหนดมลูคา่ในสกลุเงนิบาท แตม่กีารไถถ่อนเปน็สกลุ
เหรยีญสหรฐัฯ ตามมลูคา่ทีก่ำาหนด (THB denominated USD settled) โดย
เสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำานวน บริษัทฯ ได้ใช้เงินที่ได้
จากหุ้นกู้แปลงสภาพในการชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดที่คงค้างมา 
จากการซือ้กจิการบทีเีอสซกีอ่นหนา้  การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  Morgan 
Stanley ซึง่เปน็ผูจ้ดัการการจดัจำาหนา่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี ้ไดส้ำารวจ
ความตอ้งการในกลุม่นกัลงทนุตา่งชาตแิละพบวา่มคีวามตอ้งการหุน้กูแ้ปลง
สภาพของบรษิทัฯ สงูถงึประมาณ 800 ลา้นหรยีญสหรฐัฯ บรษิทัฯ จงึสามารถ 
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่อีตัราดอกเบีย้ 1.0% ตอ่ป ี(ชำาระดอกเบีย้ทกุ 6 เดอืน) 
ในปีที่ 1 และ 2 และ อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในปีที่ 3-5

หุ้นกู้แปลงสภาพนี้ได้รับการประกันความเสี่ยงโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต 
(Standby Letter of Credit) ซึ่งออกโดยสถาบันการเงินเป็นระยะเวลา 2 ปี 
1 เดือน ซึ่งนับเป็นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในลักษณะนี้เป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย หากรวมต้นทุนทางการเงินของเลตเตอร์ออฟเครดิตเข้าไป
ด้วยแล้ว ต้นทุนทางการเงินรวมของบริษัทฯ จะเท่ากับ 2.5% ต่อปี ในปีที่ 1 
และ 2 หลังจากนั้นก็จะเท่ากับ 0% ต่อปี ในปีต่อๆ ไป

*มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ที่ 4 บาทต่อหุ้น

หุ้นสามัญ (BTS TB EQUITY)
1. การใช้สิทธิครั้งแรกของ 1.44 8 ม.ค. 2556 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ ล้านหุ้น  ส่งมอบตามการใช้สิทธิของ
 BTS-W2   ใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-W2
2. การใช้สิทธิแปลงสภาพ 1,955.07 ระหว่างเดือน ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
 ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ล้านหุ้น พ.ค. 2555-เดือน ส่งมอบตามการใช้สิทธิ
    มี.ค. 2556 แปลงสภาพของหุ้นกู้
     แปลงสภาพ
3. การใช้สิทธิครั้งที่สอง 296.16 5 เม.ย. 2556 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิ ล้านหุ้น  ส่งมอบตามการใช้สิทธิของ
 BTS-W2   ใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-W2
 รวม  2,252.67
   ล้านหุ้น*
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ
4. โครงการ BTS Group 16 ไม่มีการซื้อ-ขาย การใช้สิทธิครั้งแรกของ
 ESOP 2012 ล้านหน่วย ในตลาดหลักทรัพย์ ใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-WB
    แห่งประเทศไทย ในเดือนมิถุนายน 2558

จำานวน วันที่เริ่มซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

วตัถปุระสงค์ประเภทและวัตถุประสงค์
ของการออกหุ้น/หลักทรัพย์
ปี 2555/56

*มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ที่ 0.64 บาทต่อหุ้น

จำานวน วันที่เริ่มซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ประเภทและวัตถุประสงค์
ของการออกหุ้น/
หลักทรัพย์ ปี 2554/55

หุ้นสามัญ (BTS TB EQUITY)
1. การเข้าซื้อหุ้นบีทีเอสซ ี 1,299.0 8 มิ.ย. 2554 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
   ล้านหุ้น*  ชำาระค่าตอบแทนในการ
     ซื้อหุ้นบีทีเอสซี ซึ่งถือโดย
     กลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจง
     ที่เป็นผู้ถือหุ้นบีทีเอสซี
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ใบสำาคญัแสดงสทิธ ิBTS-WA: บรษิทัฯ ไดอ้อกใบสำาคญัแสดงสทิธ ิBTS-WA
จำานวน 100 ล้านหน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้
โครงการ BTS Group ESOP 2011 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-WA มีอัตราการ 
ใชส้ทิธทิี ่1 หนว่ยตอ่หุน้สามญั 0.16 หุน้ และมรีาคาการใชส้ทิธทิี ่4.375 บาท 
ตอ่หุน้ ใบสำาคญัแสดงสทิธ ิBTS-WA มอีาย ุ5 ป ีนบัแตว่นัออก (18 สงิหาคม 
2554) โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำาการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสนับ 
ตั้งแต่ไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำาหนด 2 ปี นับแต่วันออก โดยวัน 
กำาหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2556 และวันกำาหนด 
การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัที ่18 สงิหาคม 2559 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรร 
หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-WA จำานวน 
16 ล้านหุ้น

ใบสำาคญัแสดงสทิธ ิBTS-WB: บรษิทัฯ ไดอ้อกใบสำาคญัแสดงสทิธ ิBTS-WB 
จำานวน 16 ล้านหน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้
โครงการ BTS Group ESOP 2012 ใบสำาคญัแสดงสทิธ ิBTS-WB มอีตัราการใช้
สทิธทิี ่1 หนว่ยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ และมรีาคาการใชส้ทิธทิี ่5.01 บาทตอ่หุน้
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-WB มีอายุ 5 ปี นับแต่วันออก (11 มิถุนายน 2556) 
โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำาการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสนับตั้งแต่
ไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำาหนด 2 ปี นับแต่วันออก โดยวัน
กำาหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันกำาหนด 
การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัที ่11 มถินุายน 2561 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรร 
หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-WB จำานวน 
16 ล้านหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคญักบัฝา่ยนกัลงทนุสมัพนัธเ์ปน็อยา่งมากโดยหนา้ที่
ของฝา่ยนกัลงทนุสมัพนัธค์อืการสรา้งและคงไวซ้ึง่การสือ่สารทีถ่กูตอ้ง เกีย่ว
เนือ่ง สมำา่เสมอและทนัตอ่เวลากบัผูถ้อืหุน้และผูท้ีส่นใจจะลงทนุในบรษิทัฯ 
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์จะต้องรายงานขึ้นตรงต่อผู้อำานวยการฝ่ายการ
เงิน และจะต้องทำางานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกทุกคนในกลุ่มบริษัทซึ่งรวม
ถงึฝา่ยการเงนิและผูบ้รหิารของแตล่ะธรุกจิ ฝา่ยนกัลงทนุสมัพนัธม์แีผนการ
ดำาเนินงานระยะ 1 ปี และ 3 ปี โดยมีการจัดเตรียมและนำาเสนอข้อมูลให้
แกค่ณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทัอยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนี้
ยงัมกีารจดัทำาดชันชีีว้ดัผลการดำาเนนิงานของฝา่ยนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพือ่ให ้
วัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานของฝ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับจุดมุ่งหมาย 
ของบริษัทฯ โดยดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงานจะเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการ
ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น จำานวนครั้งของการประชุม จำานวนครั้งของ
กิจกรรม Roadshow ที่เข้าร่วม ปริมาณคนเข้า-ออกและเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
(Website traffic) และคุณภาพของการให้บริการแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตอ่สือ่สารและจดักจิกรรมใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูท้ีส่นใจจะ
ลงทนุในบรษิทัฯ รวมทัง้นกัวเิคราะหจ์ากบรษิทัหลกัทรพัยต์า่งๆ เพิม่มากขึน้ 
อยา่งเหน็ไดช้ดัในแตล่ะป โดยในป ี2555/56 บรษิทัฯ ไดพ้บปะบรษิทัจดัการ 
การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็นในประเทศ 114 บริษัท 
(เทียบกับ 79 บริษัท ในปี 2554/55) และต่างประเทศทั้งหมด 183 บริษัท 
(เทยีบกบั 110 บรษิทั ในป ี2554/55) นอกจากนี ้บรษิทัฯ จดัการประชมุเฉพาะ
แก่บริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด 79 บริษัท  (เทียบกับ 66 บริษัท ในปี 2554/55) 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมทุกครั้งคิดเป็น 100% (เทียบกับ 
100% ในปี 2554/55) อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการยกระดับการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดในต่างประเทศมากขึ้น โดยมีการเดินทางไปให้ข้อมูลแก่ 
นักลงทุน (Non-deal roadshows/ Conferences) ในต่างประเทศ 5 ครั้ง 
(เทยีบกบั 7 ครัง้ในป ี2554/55) ประกอบดว้ยการเขา้รว่มงาน Infrastructure 
Corporate Access day ซึ่งจัดโดย J.P. Morgan ที่ประเทศสิงคโปร์, งาน 
ASEAN London Forum ซึ่งจัดโดย J.P. Morgan ที่กรุงลอนดอน สหราช
อาณาจักร, งาน ASEAN Rising Dragons Investor Forum ซึ่งจัดโดย J.P. 
Morgan ที่ประเทศสิงคโปร์, งาน Thai Investor Forum ซึ่งจัดโดย Bank 
of America Merrill Lynch ที่ประเทศสิงคโปร์, งาน NDR ซึ่งจัดโดย UBS 
ที่ฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ในปี 2555/56 บริษัทฯ ยังได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนในประเทศ อีก 8 ครั้ง (เทียบกับ 5 ครั้งในปี 
2554/55) โดยงานทั้งหมดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร อันได้แก่ งาน Tisco 
Corporate Day ซึ่งจัดโดย Tisco/Deutsche Bank, งาน CEO Talk ซึ่งจัด
โดย Tisco/Deutsche Bank, งาน SCB Transportation Day ซึง่จดัโดยบรษิทั
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด, งาน Thailand Focus ซึ่งจัดโดย Bank of 
America Merrill Lynch, งาน Transportation Day ซึ่งจัดโดยบริษัท 
หลกัทรพัย ์ภทัร จำากดั (มหาชน), งาน CEO Forum ซึง่จดัโดยบรษิทัหลกัทรพัย ์
เอเซยี พลสั จำากดั (มหาชน), งาน NDR ซึง่จดัโดยบรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง 
จำากัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด

สำาหรับการจัดตั้ง BTSGIF นั้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเวลาแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะลงทุนใน BTSGIF 
และเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทางตลาด
กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งสิ้น 3 ครั้ง ที่ฮ่องกง, ประเทศสิงคโปร์, 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย, กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร, 
นครนวิยอรค์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา และนครบอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ซึ่งจัดโดย Morgan Stanley และ UBS และยังมีการจัดกิจกรรมทางตลาด
กบันกัลงทนุสถาบนัในประเทศทีก่รงุเทพมหานคร 2 ครัง้ และกจิกรรมทาง
ตลาดกบันกัลงทนุรายยอ่ยในประเทศ 1 ครัง้ ทีก่รงุเทพมหานคร, หาดใหญ,่ 
เชียงใหม่, ขอนแก่น และชลบุรี ซึ่งกิจกรรมทางตลาดในประเทศทั้งหมด 
จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ BTSGIF สามารถดูได้ที่ หัวข้อ 2.3: การจดทะเบียนและซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ของวีจีไอ และบีทีเอสโกรท (BTSGIF)

ภาพรวมธุรกิจประจำาปี
4.1 ภาพรวมตลาดทุน
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ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 มีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ท่ีจัดทำาบท
วิเคราะห์ในตัวบริษัทฯ จำานวนท้ังหมด 19 บริษัท (เทียบกับ 18 บริษัท ในปี 
2554/55) โดยมี 2 บริษัทหลักทรัพย์ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชน) 
ได้เขียนบทวิเคราะห์ในตัวบริษัทฯ คร้ังแรกในรอบปี 2555/56 ท้ังน้ีอีก 17 บริษัท
หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด 
(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด, 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี มอร์แกน 
(ประเทศไทย) จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำากัด (มหาชน), บริษัท
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำากัด 
(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน), บริษัทหลัก
ทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน),บริษัท 
หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน), บริษัท 
หลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำากัด, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำากัด (มหาชน) เคยเขียนบท
วิเคราะห์ในตัวบริษัทฯ ในปี 2554/55 และยังคงเขียนถึงบริษัทฯ ในปี 2555/56 
ท้ังน้ี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำากัด ยังคงใช้บทวิเคราะห์ฉบับเดิมต้ังแต่ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2555, บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำากัด (มหาชน) ยัง
คงใช้บทวิเคราะห์ฉบับเดิมต้ังแต่ เดือนสิงหาคม 2555, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร 
จำากัด (มหาชน) ยังคงใช้บทวิเคราะห์ฉบับเดิมต้ังแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555 

คำาแนะนำาของนักวิเคราะห์

ซื้อ/เป็นบวก

ถือ/เป็นกลาง

2555/56

1

17

18

1

2554/55

กลุ่มบริษัทภายในประเทศที่มีจุดประสงค์
เพื่อการลงทุนด้วยตนเอง 114  100%  79  100%

กลุ่มบริษัทต่างประเทศที่มีจุดประสงค์
เพื่อการลงทุนด้วยตนเอง 183  100%  110  100%

กลุ่มบริษัทในประเทศที่มีจุดประสงค์
เพื่อบริการการซื้อขายหลักทรัพย์ 15 100% 11 100%
กลุ่มบริษัทต่างประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อ

บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ 2 100% 1  100%

การประชุมรายงานผลประกอบการประจำาไตรมาส 4  100%  4  100%

จำานวนครั้งของการประชุมเฉพาะรายบริษัท 79  100%  66  100%

จำานวนครั้งของ Roadshow/ การสัมมนา 13  100%  12  100%

จำานวนครั้งของ Roadshow/ การสัมมนา
สำาหรับ BTSGIF เพื่อนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ 3  100%  N.A.  N.A.

จำานวนครั้งของ Roadshow/ การสัมมนา

สำาหรับ BTSGIF เพื่อนักลงทุนสถาบันในประเทศ 2  100%  N.A.  N.A.

จำานวนครั้งของ Roadshow/ การสัมมนา

สำาหรับ BTSGIF เพื่อนักลงทุนรายย่อยในประเทศ 1  100%  N.A.  N.A.

% การเข้าร่วม
โดยผู้บริหารระดับสูง

สถิติของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 2555/56 % การเข้าร่วม
โดยผู้บริหารระดับสูง

2554/55

และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำากัด (มหาชน) ยังคงใช้บทวิเคราะห์
ฉบับเดิมต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ซ่ึงทางบริษัทฯ จะไม่รวมท้ัง 4 บริษัท 
หลักทรัพย์ดังกล่าวในการคำานวณราคาเป้าหมายเฉล่ีย โดย ณ วันท่ี 10 
พฤษภาคม 2556 มี 14 บริษัทหลักทรัพย์จาก 15 บริษัทหลักทรัพย์ให้ความ
เห็นต่อตัวบริษัทฯ ว่า ควรซ้ือ/หรือสูงกว่าท่ีคาดการณ์ และอีก 1 บริษัทหลัก
ทรัพย์ให้ความเห็นต่อตัวบริษัทฯ ว่า ควรถือ/หรือเป็นกลาง ราคาเป้าหมาย
เฉล่ียอยู่ท่ี 9.68 บาทต่อหุ้น
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หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ดาเนียล รอสส์ (ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์ สิณัฏฐา เกี่ยวข้อง, ชามา เศวตบดี

โทรศัพท ์ +66 (0) 2273 8631, +66 (0) 2273 8636, +66 (0) 2273 8637

อีเมล ์  ir@btsgroup.co.th

เว็บไซต์  www.btsgroup.co.th

ชื่อย่อหลักทรัพย์  BTS

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ BTS  BTS-W2

นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110

 โทรศัพท์: +66 (0) 2 229 2800

 โทรสาร: +66 (0) 2359 1259

 TSD CALL CENTER: +66 (0) 2229 2888

 อีเมล์: TSDCallCenter@set.or.th

 เว็บไซต์: www.tsd.co.th

นอกจากนี้ ภายใน 3 วันทำาการหลังจากวันที่ประกาศงบการเงิน บริษัทฯ 
มีการจัดประชุมรายงานผลประกอบการประจำาไตรมาส ซ่ึงจะสามารถดูข้อมูล 
เอกสารและวดีโีอบนัทกึการประชมุ (Webcast) ของการประชมุรายงานผล
ประกอบการประจำาไตรมาสได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในป ี2556/57 บรษิทัฯ คาดวา่จะเพิม่ 
การติดต่อสื่อสารและกิจกรรมในทุกๆ ด้านให้มากขึ้น

เว็บไซต์เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารหลักกับนักลงทุน โดยเว็บไซต์นี้จะ
เป็นแหล่งข้อมูลที่สำาคัญและถูกออกแบบโดยใช้หลักการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีเป็นหลัก ในส่วนของเนื้อหาจะประกอบไปด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด 
สิง่ตพีมิพใ์หด้าวนโ์หลด (ประกอบไปดว้ยรายงานประจำาป ีเอกสารนำาเสนอ
ของบริษัทฯ และวารสารนักลงทุนสัมพันธ์) ปฏิทินหลักทรัพย์และวีดีโอ 
(Webcast) จากการประชุมนักวิเคราะห์ รวมทั้งยังมีการเผยแพร่ข้อมูล
สถิติผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสรายเดือน และบริการส่งอีเมลล์อัตโนมัติเมื่อ
มีข่าวสารหรือการเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์ ในปี 2555/56 จำานวนครั้งของ
การเขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซตเ์พิม่ขึน้อยา่งมนียัสำาคญั เฉลีย่อยูท่ี ่293,161 ครัง้
คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 82.3% และเมื่อวัดจากจำานวนครั้งของการเข้ามาเยี่ยม
ชมเวบ็ไซตข์องผูเ้ยีย่มชมจากเครือ่งคอมพวิเตอรต์า่งหมายเลข (IP) เพิม่ขึน้ 
22.8% เฉลี่ยอยู่ที่ 5,206 ครั้ง

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ หรือมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทฯ เป็น
หนึง่ในผูท้ีร่บัการคดัเลอืกในสาขารางวลั “The Best 
Investor Relations Company” จากงาน 3rd Asian 
Excellence Recognition Awards 2013 โดยเกณฑ ์
ในการคัดเลือกจะเน้นถึงการดำาเนินงานที่โดดเด่น
ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบัติต่อบริษัท 
ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหากำาไรในภูมิภาคเอเชีย 
โดยมีการรวบรวมคะแนนจากผู้อ่านวารสาร Corporate Governance 
Asia และจากการสัมภาษณ์โดยตรงกับนักลงทุน

ภาพรวมธุรกิจประจำาปี
4.1 ภาพรวมตลาดทุน
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4.2 ภาพรวมการบริหาร
และจัดการปัจจัยความเสี่ยง

“ในป ี2555/56 กลุม่บรษิทั บทีเีอส มกีารนำาแผนในการบรหิารและจดัการความเสีย่งมาปฏบิตัใิชอ้ยา่งเตม็รปูแบบ เพราะบรษิทัฯ เชือ่วา่ 
การบริหารและจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นปัจจัยสำาคัญในการบริหารธุรกิจแบบยั่งยืน” 

ในป ี2553/54 กลุม่บรษิทั บทีเีอส ไดจ้ดัใหม้นีโยบายการบรหิารและจดัการ
ความเสีย่งอยา่งเปน็ระบบมากขึน้ โดยมกีารบรหิารความเสีย่งทัง้จากระดบั
บนสูร่ะดบัลา่ง (Top down) และจากระดบัลา่งสูร่ะดบับน (Bottom up) ซึง่
ครอบคลมุทกุหนว่ยงานในกลุม่บรษิทั และกำาหนดบทบาทหนา้ทีแ่ละความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายบริหารและจัดการความเสี่ยง 
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2554 กลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการบริหาร
และจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Committee of the 
Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) 
และได้ปรับปรุงนโยบายการควบคุมภายใน โดยรายละเอียดเพิ่มเติม ดูใน 
หัวข้อ 5 รายงานกำากับดูแลกิจการ

ในปี 2555/56 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีการนำาแผนในการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้อย่างเต็มรูปแบบในทุกๆ หน่วยธุรกิจ โดยในแต่ละ
หน่วยธุรกิจมีการกำาหนด ประเมิน และติดตามผลของความเสี่ยงจากค่า
ของความเสี่ยงในรูปแบบที่ประเมินผลได้ (Risk parameters) อีกทั้งมีการ
จัดทำารายงานความเสี่ยงรายไตรมาส ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมไปถึงการเสนอ
แนวทางการควบคมุและการกำากบัดแูลปจัจยัความเสีย่ง โดยกระบวนการนี้
แสดงใหเ้หน็วา่ กลุม่บรษิทั ตระหนกัถงึการบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจ
จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับการบริหารธุรกิจให้เจริญเติบโต

กลุ่มบริษัทจัดประเภทความเสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย โดยในส่วน
ที่กล่าวถึงต่อไปนี้จะแสดงรายละเอียดของปัจจัยความเสี่ยงสำาคัญที่คณะ
กรรมการบรษิทัฯ เลง็เหน็วา่อาจจะมผีลกระทบทีม่นียัสำาคญัตอ่การดำาเนนิ
งานของบริษัทในปัจจุบัน แต่ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่มีต่อบริษัท

ประเภทความเสี่ยงหลักของกลุ่มบริษัท บีทีเอส

1. ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์เปน็ความเสีย่งทีม่ผีลทำาใหก้ลุม่บรษิทั หรอืหนว่ย
ธุรกิจไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ได้

2. ความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร คอืความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากความบกพรอ่ง 
การทุจริต หรือความผิดพลาดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรหรือ
ระบบภายในองค์กร รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินงาน
ของแตล่ะหนว่ยธรุกจิ ความเสีย่งประเภทนีอ้าจมผีลกระทบตอ่ชือ่เสยีงของ
บริษัท ผลการดำาเนินงานของบริษัท หรืออาจได้รับบทลงโทษหากบริษัทไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำาไว้กับคู่สัญญาได้
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพใน
การบริหารและควบคุมทางการเงินขององค์กร เช่น ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดในการ
ดำารงอตัราสว่นทางการเงนิ และความเสีย่งจากการไมส่ามารถจดัหาแหลง่
เงินทุนมาลงทุนในโครงการใหม่ๆ

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมาย ทีเ่หมาะสม ซึง่อาจจะเกดิจากการปรบัเปลีย่นกฏหมาย กฏ หรอื
ระเบียบต่างๆ เช่น ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายสิ่ง
แวดลอ้ม กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกีย่วกบัการโอนเงนิตา่งประเทศ และ
กฎหมายอุตสาหกรรม เป็นต้น

ปัจจัยความเสี่ยงหลัก

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

• การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
• การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
 มหภาค
• อุปสงค์และอุปทาน
• สภาวะการแข่งขัน
• การซื้อกิจการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

• การจ้างงาน / บุคลากร
• การเมือง
• ชื่อเสียง / สังคม
• อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
• การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
• กระบวนการดำาเนินงาน
• ประสิทธิภาพต้นทุน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

• อัตราดอกเบี้ย
• อัตราแลกเปลี่ยน
• แหล่งเงินทุน
• กระแสเงินสด
• บัญชีและภาษี
• สภาพคล่อง
• ความเสี่ยงจากคู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย

• กฎหมาย
• กฎระเบียบ
• แบบแผนการปฏิบัติทั่วไป
• สิ่งแวดล้อม

การกำากับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงและโอกาส

การควบคุมภายใน
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ปัจจัยความเสี่ยงหลัก: รายละเอียดเพิ่มเติม ดูใน ปัจจัยความเสี่ยง
หลัก ในแบบ 56-1

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

 1.1 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรฐกิจไทย
  ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ภายในประเทศ 
  เปน็หลกั ซึง่อาจจะไดร้บัผลกระทบจากการปรบัตวัของเศรษฐกจิ 
  ในประเทศ เชน่ การชะลอตวัของอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ ์
  มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงนิเฟอ้อยูใ่นระดบัสงู และ 
  ความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภคปรับตัวลดลง เป็นต้น

  กลุ่มบริษัทเชื่อว่า ถึงแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่ราคาการให ้
  บรกิารทีเ่หมาะสมประกอบกบัคณุภาพการใหบ้รกิารทีด่ ีจะชว่ย 
  รักษาอัตราการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทได้ ดังจะเห็นได้จาก 
  ผลการดำาเนนิงานในอดตีของการใหบ้รกิารรถไฟฟา้สายหลกัทีม่ี 
  รายไดส้งูขึน้ทกุป ีนบัตัง้แตเ่ริม่ดำาเนนิงานในป ี2542 โดยมอีตัรา 
  การเติบโตเฉลี่ยของรายได้ (Compound annual growth rate 
  - CAGR) เทา่กบั 10.9% ตอ่ป ีและในป ี2555/56 จำานวนผูโ้ดยสาร 
  ยังคงเพิ่มขึ้นถึง 12.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ 
  คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งจัดทำาโดยองค์กรอิสระ ในปี 
  2555 ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.93 คะแนน (คะแนนสูงสุด 5.00 
  คะแนน) จาก 3.91 คะแนนในปี 2554

 1.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
  กลุ่มบริษัทให้บริการในหลากหลายกลุ่มธุรกิจแก่กลุ่มลูกค้าที่ 
  หลากหลาย เชน่ ระบบขนสง่มวลชน สือ่โฆษณา อสงัหารมิทรพัย์ 
  และบริการ และแต่ละธุรกิจมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตก 
  ตา่งกนั จงึทำาใหไ้ดร้บัผลกระทบจากปจัจยัความเสีย่งดา้นตลาด 
  แตกต่างกันไป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านตลาด 
  ตา่งๆ เชน่ สภาวะอปุสงคแ์ละอปุทาน ระดบัการแขง่ขนั ผลจาก 
  นโยบายของรฐับาล เปน็ตน้ อาจทำาใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถสรา้ง 
  ผลประกอบการได้ตรงตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ในบางช่วง 
  เวลาได้

  อัตราการเติบโตของธุรกิจขนส่งมวลชนแปรผันโดยตรงกับการ 
  ดำาเนนิงานของภาครฐัฯ ในการพฒันาสว่นตอ่ขยายรถไฟฟา้ และ 
  แปรผกผันกับการพัฒนาของระบบขนส่งมวลชนอื่นที่เป็นคู่ 
  แข่งขันของระบบรถไฟฟ้า ในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา 
  ระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครมีการเติบโตจาก 23.5  
  กิโลเมตรเป็น 79.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างตำ่าเมื่อ 
  เทียบกับพัฒนาการของระบบรถไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน 
  เชน่ สงิคโปรแ์ละฮอ่งกง และจากนโยบายรฐับาลทีน่ายกรฐัมนตรี 

  ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ที่จะเร่งรัดพัฒนา 
  โครงการรถไฟฟา้ 10 สายจากทัง้หมด 12 สายในกรงุเทพมหานคร 
  และปรมิณฑลใหก้อ่สรา้งแลว้เสรจ็และพรอ้มใหบ้รกิารไดภ้ายใน 
  ปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม ดูใน หัวข้อ 3.7.1 ธุรกิจและภาวะ
  อุตสาหกรรม-ธุรกิจขนส่งมวลชน อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐฯ
  มีการชะลอแผนการลงทุนหรือการก่อสร้างมีความล่าช้า อัตรา 
  การเติบโตของจำานวนผู้โดยสารในอนาคตอาจจะชะลอตัว

  ในช่วงปี 2548 ถึง 2555 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อ 
  โฆษณาในระบบขนส่งมวลชนและในส่วนของโมเดิร์นเทรดมี 
  อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) สูงถึง 22.7% และ 57.4% 
  ตามลำาดบั การเพิม่ขึน้ของจำานวนผูโ้ดยสารและการขยายสาขา 
  ของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ทั่วประเทศไทย มีผลทำาให้บริษัท 
  วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบ 
  ธรุกจิสือ่โฆษณาในเครอืของบรษิทัฯ กลายเปน็บรษิทัทีม่สีว่นแบง่ 
  ทางการตลาดในธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนและใน 
  โมเดิร์นเทรดรายใหญ่ที่สุด ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดของสื่อ 
  โฆษณาในระบบขนส่งมวลชน และในโมเดิร์นเทรดอยู่ที่ 52% 
  และ 93% ตามลำาดับ โดยตลาดสื่อโฆษณาทั้งสองประเภทนั้นมี 
  ผูป้ระกอบการจำานวนนอ้ยราย ทัง้นี ้หากระดบัการแขง่ขนัในตลาด 
  ทั้งสองประเภทนั้นมีความรุนแรงมากขึ้น หรืออัตราการเติบโต 
  ของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาทั้งสองมีการชะลอตัวประสิทธิภาพ 
  การดำาเนินงานของธุรกิจสื่อโฆษณาก็อาจจะได้รับผลกระทบ 
  ตามไปด้วย

  ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ ในปจัจบุนั มุง่เนน้การพฒันา 
  โครงการคอนโดมิเนียมบนแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในเขตพื้นที่ 
  กรงุเทพมหานครเปน็หลกั โดยระดบัการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม 
  อสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ น้ันสูงมาก และจำานวนอสังหาริมทรัพย์ 
  บางประเภทอยู่ในสภาวะที่มากเกินกว่าความต้องการ ซึ่งอาจ 
  ทำาใหก้ลุม่บรษิทัไมส่ามารถสรา้งยอดขายไดต้ามทีค่าดการณไ์ว้ 
  เพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ลง กลุ่ม 
  บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับสถานี 
  รถไฟฟ้า เพราะความต้องการคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทาง 
  รถไฟฟา้ใจกลางกรงุเทพมหานครนัน้มสีงูกวา่ทำาเลทีห่า่งไกลจาก 
  เส้นทางรถไฟฟ้า (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.7.3: ธุรกิจ
  และภาวะอุตสาหกรรม-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

  ถงึแมว้า่มปีจัจยัความเสีย่งดา้นตลาดหลายปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
  หนว่ยธรุกจิหลกัของกลุม่บรษิทั ทางกลุม่บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบ 
  การบริหารความเสี่ยงเพื่อวางแนวปฏิบัติในการบริหารความ 
  เสี่ยงต่างๆ อีกทั้งทางคณะผู้บริหารก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
  ธรุกจิหลกัเพือ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์างธรุกจิทีเ่กือ้กลูกนั  เพือ่เสรมิ 

ภาพรวมธุรกิจประจำาปี
4.2 ภาพรวมการบริหาร และจัดการปัจจัยความเสี่ยง



68 กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานประจำาปี 2555/56

  ความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  ใชก้ลยทุธก์ารเสนอสทิธโิดยสารรถไฟฟา้บทีเีอสฟร ี เปน็ระยะเวลา 
  10 ปแีกผู่ท้ีซ่ือ้คอนโดมเินยีม Abstracts เพือ่สรา้งความแตกตา่ง 
  ทางการตลาด นอกจากน้ีธุรกิจส่ือโฆษณาสามารถเสนอผลิตภัณฑ์
  โฆษณาที่หลากหลายเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน เช่น พื้นที่โฆษณา 
  บริเวณเครื่องบันทึกบัตรโดยสารก่อนเข้าไปยังระบบรถไฟฟ้า 
  เป็นต้น บริษัทฯ เชื่อว่าการสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกื้อกูล 
  กันของแต่ละหน่วยธุรกิจ จะช่วยลดความเสี่ยงด้านตลาดลงได้ 
 
 1.3 ความเสี่ยงด้านการลงทุน
  บริษัทฯ ยังคงแสวงหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ๆ หรือการเข้า 
  ซือ้ธรุกจิทีน่า่สนใจอยา่งตอ่เนือ่ง หากบรษิทัฯ ตดัสนิใจทีจ่ะลงทนุ 
  ในโอกาสทางธรุกจิแลว้ การลงทนุดงักลา่วอาจตอ้งการเงนิลงทนุ 
  จำานวนมากเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ ดังนั้นผู้ถือหุ้นอาจเผชิญ 
  กบัความเสีย่งในสดัสว่นผลกำาไรทีล่ดลง  ในกรณทีีบ่รษิทัฯ มกีาร 
  เพิม่ทนุ รวมทัง้เผชญิกบัความเสีย่งในดา้นผลตอบแทนจากการ 
  ลงทุนในธุรกิจใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ในไตรมาส 4 ปี 2553/54 
  บทีเีอสซไีดเ้ขา้รว่มประมลูการบรหิารโครงการรถไฟฟา้สายสมีว่ง 
  ซึ่งหากบีทีเอสซีชนะการประมูลดังกล่าว บีทีเอสซี อาจมีการ 
  ระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ 
  มุง่เนน้การพจิารณาโครงการลงทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิหลกัทัง้ 4 
   ธรุกจิของบรษิทัคอื ระบบขนสง่มวลชน สือ่โฆษณา อสงัหารมิทรพัย ์
  และบริการ โดยการลงทุนใหม่นั้นจะต้องมีระดับคาดการณ์ 
  อัตราผลตอบแทน (IRR) ที่สูงกว่าระดับที่บริษัทกำาหนดไว้ และ 
  จะต้องมีผลประโยชน์เกื้อหนุนต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วย

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

 2.1 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำาเนินงาน
  ตน้ทนุการดำาเนนิงานหลกัของธรุกจิในกลุม่บรษิทั คอื คา่ใชจ้า่ย 
  ด้านพนักงาน ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ค่าไฟฟ้า และ 
  ค่าซ่อมบำารุง โดยกลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงต่อการปรับตัวสูงขึ้น 
  ของต้นทุนการดำาเนินงาน เช่น ราคาวัสดุอุปกรณ์ เงินเดือนพนักงาน 
  ราคาพลังงาน (รวมถึงค่าไฟฟ้า) และราคาอะไหล่รถไฟฟ้า ซ่ึงอาจจะ 
  ทำาให้อัตรากำาไรจากการดำาเนินงานลดลงได้

  คณะผู้บริหารมีการติดตามดูแลต้นทุนการดำาเนินงานอย่าง 
  ตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้ในสญัญาสมัปทานระบไุวว้า่ บทีเีอสซสีามารถขอ 
  อนญุาตปรบัขึน้กรอบราคาคา่โดยสารไดต้ามการปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
  ของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ราคาไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้นอย่างมี 
  นัยสำาคัญและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งต้นทุนการดำาเนินงานของบริษัท 
  จะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำามันดิบใน 
  ระดบัทีจ่ำากดั เนือ่งจากอตัราคา่ไฟฟา้ในประเทศไทยนัน้คำานวณ 

  จากราคาก๊าซธรรมชาติประมาณ 65% และราคาลิกไนต์และ 
  ถ่านหินประมาณ 15% นอกจากนั้น Operating EBITDA จาก 
  ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยม์สีดัสว่นไมม่าก นัน่คอื 2.9% เมือ่เทยีบกบั 
  Operating EBITDA รวมของกลุ่มบริษัท ในปี 2555/56 ดังนั้น 
  การปรบัตวัสงูขึน้ของวสัดกุอ่สรา้ง เชน่ เหลก็ จะสง่ผลกระทบตอ่ 
  ผลการดำาเนินงานของบริษัทในระดับที่จำากัดเช่นกัน อย่างไร 
  ก็ตาม บริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังนับว่า 
  เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายเล็ก เมื่อเทียบกับผู้พัฒนา 
  อสงัหารมิทรพัยร์ายอืน่ๆ ในตลาด ซึง่ทำาใหม้อีำานาจในการตอ่รอง 
  ราคาทีต่ำา่ ดงันัน้อาจทำาใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทั 
  ด้อยกว่าผู้ประกอบการรายอื่น

 2.2 ความเสี่ยงที่ธุรกิจหยุดชะงัก
  ธรุกจิของเรามคีวามเสีย่งตอ่ปจัจยัภายนอกทีอ่าจจะเปน็อปุสรรค 
  ในการดำาเนนิงานและทำาใหธ้รุกจิหยดุชะงกัได ้เชน่ สถานการณ ์
  ความไม่สงบทางการเมือง การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติต่างๆ 
  ดงัเชน่ เหตกุารณก์ารกอ่การรา้ยในไตรมาส 1 ป ี2553/54 ทำาให ้
  รถไฟฟา้บทีเีอสตอ้งหยดุการดำาเนนิงานเปน็เวลา 8 วนัเตม็ และ 
  ลดชั่วโมงการการดำาเนินงานลงเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งเป็นผลให้ 
  บีทีเอสซีสูญเสียรายได้เป็นมูลค่าประมาณ 180 ล้านบาท ต่อมา 
  ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2554/55 ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยครั้ง 
  ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้จำานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า 
  ลดลงเล็กน้อยในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น ผลประกอบการของ 
  บรษิทัฯ ในอนาคตอาจไดร้บัผลกระทบหากเกดิเหตกุารณเ์หลา่นี้ 
  ขึ้นอีก
 
  กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญาประกันภัยในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก และ 
  ประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สินจากสาเหตุต่างๆ รวม 
  ถึงการก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง และภัยธรรมชาติ 
  เพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กลุ่มบริษัทจาก 
  เหตุการณ์อันไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม การเอาประกันภัยตาม 
  สัญญาต่างๆ นั้น ได้มีการกำาหนดมูลค่าความเสียหายขั้นตำ่าไว้ 
  ดงันัน้ หากความเสยีหายจากการทีธ่รุกจิหยดุชะงกัลงนัน้ตำา่กวา่ 
  มูลค่าขั้นตำ่าที่กำาหนดไว้ การเรียกร้องค่าความเสียหายจาก 
  ประกันภัยนั้นก็อาจไม่คุ้มค่า 

 2.3 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
  ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัท บีทีเอส มีจำานวน 
  พนักงานประจำาทั้งหมด 3,420 คน การดำาเนินงานของธุรกิจ 
  ระบบขนสง่มวลชนและอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ตอ้งอาศยับคุลากรที ่
  มีทักษะในการดำาเนินงานเฉพาะทาง ทำาให้การสรรหาบุคลากร 
  ทีเ่หมาะสมเปน็เรือ่งทีท่า้ทาย แมว้า่กลุม่บรษิทัจะไมม่กีารจดัตัง้ 
  สหภาพแรงงาน และไม่เคยประสบปัญหาการหยุดงานของพนักงาน 
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  แตก่ไ็มส่ามารถรบัรองไดว้า่ปญัหาความขดัแยง้ดา้นบคุลากรจะ 
  ไม่เกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ 
  ดำาเนนิงานของกลุม่บรษิทัโดยตรง ความสำาเรจ็ทางธรุกจิของกลุม่ 
  บรษิทันัน้ขึน้อยูก่บัความสามารถทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจและสง่เสรมิ 
  ความสามารถในการทำางานของบคุลากร ดงันัน้ เพือ่ลดความเสีย่ง 
  ดงักลา่ว กลุม่บรษิทัไดใ้หผ้ลตอบแทนทีน่า่จงูใจแกพ่นกังาน ซึง่ 
  รวมถงึผลตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิและผลตอบแทนในรปูแบบอืน่ๆ 
  นอกจากผลประโยชน์ในรูปของเงินเดือนแล้ว กลุ่มบริษัทยังได้ 
  จา่ยโบนสัใหก้บัพนกังาน จดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพี สวสัดกิาร 
  อื่นๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน และใบสำาคัญแสดงสิทธิ 
  ในหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่พนักงาน (Employee Stock Option  
  Plan: ESOP) เป็นต้น

 2.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารเทคโนโลยี
  การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทจำาเป็นต้องมีการลงทุนในด้าน 
  เทคโนโลยีอยู่เสมอ เช่น รถไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบ 
  ชำาระค่าโดยสารอัตโนมัติ รวมถึงจอ LCD ของธุรกิจสื่อโฆษณา 
  ดังนั้น งบการลงทุนและการซ่อมบำารุงอาจจะมีการเพิ่มขึ้นหรือ 
  ลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

  ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัตระหนกัถงึความสำาคญัในการลงทนุใน 
  เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือท่ีจะสนับสนุนให้ผลการดำาเนินงานมี 
  ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความสามารถในการให้บริการ 
  ได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บีทีเอสซีได้ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ 
  อาณัติสัญญาณจากระบบ Analogue เป็นระบบ Digital โดย 
  ระบบอาณัติสัญญาณใหม่นี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ 
  ใหบ้รกิาร โดยการลดชว่งเวลาระหวา่งขบวนรถไฟฟา้ลงจากเดมิ 
  ที่ทำาได้ตำ่าสุด 2 นาที เป็น 1.5 นาที ลดค่าซ่อมบำารุง ลดการ 
  พึ่งพาบริษัทผู้จัดหาอุปกรณ์รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการ 
  ต่อขยายระบบรถไฟฟ้าในอนาคต

 2.5 ความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียง
  แบรนด์ บีทีเอส ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่สังคมไทยรู้จักกันอย่าง
  กวา้งขวางตลอดการดำาเนนิงานของรถไฟฟา้บทีเีอสในชว่งระยะ 
  เวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา จากผลการสำารวจความพึงพอใจของ 
  ลกูคา้ แสดงใหเ้หน็วา่สาธารณชนมกีารรบัรูใ้นเชงิบวกตอ่แบรนด ์ 
  บีทีเอส แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนมีความเสี่ยง 
  ทางดา้นชือ่เสยีงหากความพงึพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟา้บทีเีอส 
  ลดลง ซึ่งแผนกลูกค้าสัมพันธ์จะวิเคราะห์และรายงานผลความ 
  พงึพอใจของลกูคา้ตอ่คณะผูบ้รหิาร เพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิระดบัความ 
  พึงพอใจที่ดีต่อไป

3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

 3.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
  การบริหารสภาพคล่องคือความสามารถในการบริหารกระแส 
  เงนิสดของบรษิทัฯ เพือ่ชำาระดอกเบีย้จา่ยและการชำาระคนืหนีใ้น 
  ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หากบริษัทฯ มีความจำาเป็นต้องใช้เงิน 
  ทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นหรือรายได้ของบริษัทฯ ลดลง ก็อาจทำาให้ 
  บริษัทฯ ต้องประสบปัญหาด้านสภาพคล่องตามไปด้วย

  ในปี 2555/56 บริษัทฯ ได้ขายที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสถานีนานา 
  และหุ้นของบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำากัด  (มหาชน) ซึ่งมี 
  ผลทำาใหส้ถานะเงนิสดและสภาพคลอ่งของกลุม่บรษิทั ดขีึน้อยา่ง 
  มนียัสำาคญั คณะผูบ้รหิารมกีารดแูลความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 
  อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของ 
  กลุม่บรษิทั กระแสเงนิสดไหลเขา้และกระแสเงนิสดไหลออก จาก 
  ข้อมูลภายในและประมาณการทางการเงินในอนาคตของกลุ่ม 
  บริษัท โดยในการวิเคราะห์นั้น บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับวงจร 
  การหมุนเวียนของเงินสด (Cash conversion cycle) เช่น บัญชี 
  เจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้า รวมไปถึงอัตราส่วนชี้วัดความ 
  สามารถในการชำาระหนี ้เชน่ อตัราความสามารถในการชำาระหนี ้
  (Debt-service coverage ratio) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
  กลุ่มบริษัท มีอัตรากำาไรต่อดอกเบี้ยจ่าย (Interest coverage 
  ratio) และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน อยู่ที่ 4.23 เท่า และ 
  0.17 เท่า ตามลำาดับ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า สถานะสภาพคล่องของ 
  กลุ่มบริษัทยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

 3.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต
  ความเสีย่งดา้นเครดติ สง่ผลถงึความสามารถในการเพิม่ทนุหรอื 
  ความสามารถจดัหาเงนิทนุโดยตรง หากบรษิทัฯ ถกูปรบัลดระดบั 
  ความนา่เชือ่ถอืจะทำาใหบ้รษิทัฯ อยูใ่นสภาวะทีล่ำาบากขึน้ในการ 
  ที่จะเข้าถึงตลาดทุน และยังมีโอกาสที่ต้นทุนทางการเงินของ 
  บรษิทัฯ จะเพิม่สงูขึน้อกีดว้ย กลุม่บรษิทัฯ และบทีเีอสซ ีไดร้บัการ 
  จัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำากัด ในระดับ 
  “A-” และในปี 2555/56 กลุ่มบริษัทได้รับการปรับลดอัตรา 
  ดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์รายเดิมและรายใหม่ แสดง 
  ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของธนาคารต่อบริษัทฯ 

 3.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
  ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 กลุม่บรษิทัมยีอดหนีส้นิเฉพาะทีม่ภีาระ 
  ดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debt) คงค้างเท่ากับ 11,960.6 
  ลา้นบาท ซึง่แบง่เปน็ หุน้กูบ้ทีเีอสซ ี8,480 ลา้นบาท และเงนิกูย้มื 
  ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ อีก 3,481 ล้านบาท 

ภาพรวมธุรกิจประจำาปี
4.2 ภาพรวมการบริหาร และจัดการปัจจัยความเสี่ยง



70 กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานประจำาปี 2555/56

  หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย แบ่งออกเป็นหุ้นกู้บีทีเอสซี  
  71% ซึง่มอีตัราดอกเบีย้คงที ่อยูท่ี ่5.64% และสว่นทีเ่หลอืคอืเงนิ 
  กูย้มืธนาคารพาณชิย ์โดยทีเ่งนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิยส์ว่นใหญ ่
  อิงอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) โดยภาระดอกเบี้ย 
  ของกลุ่มบริษัทจะเพิ่มขึ้น หากธนาคารพาณิชย์มีการปรับขึ้น 
  อัตราดอกเบี้ย MLR ในทางกลับกัน สำาหรับเงินกู้ยืมที่มีอัตรา 
  ดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มบริษัทอาจจะสูญเสียโอกาสในการกู้ยืมใน 
  อัตราดอกเบี้ยที่ตำ่ากว่า หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดปรับตัว 
  ลดลงตำ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยคงที่ของกลุ่มบริษัทในส่วนของหุ้นกู้

  กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ในสว่นของการลงทนุ 
  เช่นกัน เนื่องจากบริษัทฯ นำาเงินไปลงทุนในตราสารรูปแบบ 
  ต่างๆ เช่น บัญชีเงินฝากประจำา ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ระยะสั้น 
  โดยรายได้จากดอกเบ้ียของกลุ่มบริษัทจะลดลง หากอัตราดอกเบ้ีย 
  ในท้องตลาดปรับตัวลดลง และในกรณีดอกเบ้ียในท้องตลาดสูงข้ึน 
  กลุ่มบริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการได้รับรายได้จากดอกเบี้ยที ่
  สูงขึ้น หากกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในตราสารระยะยาว

  คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดต้ดิตามสภาวะเศรษฐกจิโลกสภาวะ 
  เศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่าง 
  สมำ่าเสมอ เพื่อที่จะบริหารระดับหนี้สินและการลงทุนอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ

 3.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
  แม้ว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษัทจะไม่มีภาระหนี้สิน 
  ที่อิงเงินสกุลต่างประเทศ แต่กลุ่มบริษัทยังคงมีภาระผูกผันใน 
  การลงทนุจดัหารถไฟฟา้ และการลงทนุในรัว้และประตอูตัโนมตั ิ
  บริเวณขอบชานชาลา (Platform Screen Door) ซึ่งต้องชำาระ 
  เป็นสกุลเงินต่างประเทศ เป็นจำานวน 20 ล้านยูโร 110 ล้าน 
  เรนมนิบ ิและ 10 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์และมภีาระผกูพนัตอ่การ 
  ชำาระคา่ซอ่มบำารงุตามสญัญากบับรษิทัซเีมนส ์ประมาณ 1 ลา้น 
  ยูโรต่อปี 

  กลุม่บรษิทัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะลดภาระผกูพนัทีเ่ปน็สกลุเงนิอืน่ลง  
  เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้หลักเป็นเงินบาท อย่างไรก็ตาม 
  กลุม่บรษิทัอาจจะไมส่ามารถหลกีเลีย่งความเสีย่งดา้นอตัราแลก 
  เปลีย่นไดท้ัง้หมด เพราะธรุกรรมบางอยา่งอาจจะกอ่ใหเ้กดิความ 
  เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น การซื้อรถไฟฟ้าและอะไหล่ ซึ่ง 
  บีทีเอสซีต้องสั่งซื้อจากผู้ผลิตต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้กลุ่ม 
  บริษัทจะมีการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นอาจมี 
  ผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มบริษัทและต้นทุนการบริหารความ 
  เสี่ยงไม่สูงจนเกินไป

4 ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมาย

 4.1 ความเสี่ยงด้านสัญญา
  รายไดข้องบรษิทัฯ นัน้องิกบัสญัญาสมัปทานและรายไดจ้ากการ 
  ใหบ้รกิารเดนิรถตามสญัญาเดนิรถและซอ่มบำารงุ 30 ปเีปน็หลกั 
  อำานาจในการตอ่อายสุญัญาสมัปทานซึง่มกีำาหนดจะสิน้สดุลงใน 
  เดือนธันวาคม 2572 น้ัน อยู่ท่ีกระทรวงมหาดไทยและ 
  กรุงเทพมหานคร หากสัญญาสัมปทานหรือสัญญาเดินรถและ 
  ซ่อมบำารุง 30 ปี ถูกยกเลิก กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ 
  จะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

  จากประสบการณ์ในปี 2540 ผลของวิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาค 
  เอเชีย ทำาให้บีทีเอสซีได้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเน่ืองจาก 
  มีภาระหน้ีในสกุลเงินต่างประเทศในสดัสว่นทีส่งู ในขณะนัน้แมว้า่ 
  บีทีเอสซีจะอยู่ในสภาวะทางการเงินที่ยากลำาบาก แต่เนื่องจาก 
  ความชำานาญเฉพาะด้านของบีทีเอสซี และความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
  กรุงเทพมหานคร ทำาให้บีทีเอสซีไม่เคยมีประเด็นเกี่ยวข้อง 
  กับการยกเลิกสัญญาสัมปทาน นอกจากนี้ บีทีเอสซี ยังร่วมมือ 
  กับกรุงเทพมหานครในการออกแบบและดำาเนินงานโครงการ 
  ระบบขนสง่มวลชนตา่งๆ เชน่ สว่นตอ่ขยายสายสลีม (กรงุธนบรุี- 
  วงเวยีนใหญ)่ รถโดยสารดว่นพเิศษสายแรกในกรงุเทพมหานคร 
  (บีอาร์ที) และส่วนต่อขยายอีก 2 ส่วน (อ่อนนุช-แบริ่ง และ 
  วงเวียนใหญ่ -บางหว้า) ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 
  บีทีเอสซี ได้ลงนามในสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำารุงกับ 
  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด สำาหรับส่วนต่อขยายของเส้นทาง 
  เดินรถสายสีเขียวในปัจจุบันทุกสาย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง 
  ปี พ.ศ. 2585 และในสัญญาเดียวกันนี้ ครอบคลุมไปถึงการให้ 
  บริการเดินรถและซ่อมบำารุงรถไฟฟ้าสายหลัก นับตั้งแต่สิ้นปี 
  พ.ศ. 2572 ถึง พ.ศ. 2585 ทั้งนี้ เราจะพัฒนาประสิทธิภาพการ 
  ดำาเนินงานของเราอย่างต่อเนื่อง และจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดี 
  กับหน่วยงานราชการต่อไป

 4.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
  การดำาเนนิงานของเรานัน้เกีย่วขอ้งกบักฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
  โดยตรง เช่น การควบคุมมลพิษและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง 
  แวดล้อม (EIA) กลุ่มบริษัทอาจจะต้องลงทุนเพิ่มเติม หรือต้องมี 
  การปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงาน หากกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม 
  มีความเข้มงวดมากขึ้น ระบบรถไฟฟ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  โดยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในระดับที่ตำ่ากว่ายาน 
  พาหนะที่โดยสารทางถนนค่อนข้างมาก การเพิ่มขึ้นของจำานวน 
  ผูโ้ดยสารในระบบรถไฟฟา้นัน้จะเปน็ผลดกีบัสิง่แวดลอ้ม เพราะ 
  การเพิม่ขึน้ของผูโ้ดยสารตอ่ขบวนรถ จะชว่ยลดการใชพ้ลงังาน 
  ต่อคนลง
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  บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ สามารถช่วยลดมลพิษจากการเพ่ิมข้ึน 
  ของส่วนแบ่งการตลาดของระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และ 
  จะยงัเดนิหนา้ในการเปน็บรษิทัทีด่ขีองสงัคมไทยเพือ่ทีจ่ะชว่ยลด 
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

เงื่อนไขในภายหลัง: ณ วันที่ 17 เมษายน 2556 บีทีเอสซี ขายรายได้ค่า
โดยสารสุทธิในอนาคตจากการดำาเนินงานระบบรถไฟฟ้าสายหลักภายใต้ 
สัญญาสัมปทานจากกรุงเทพมหานครให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท (“BTSGIF”) กลุ่มบริษัทลงทุน 
ในหน่วยลงทุน 33.3% ของจำานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน BTSGIF อย่างไร 
ก็ตาม ความเสี่ยงจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนจะยังคงมีอยู่ แต่การขาย 
รายได้จากค่าโดยสารสุทธิจากรถไฟฟ้าสายหลักให้แก่ BTSGIF ทำาให้ 
ความเสี่ยงจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเปลี่ยนไป เช่น ความเสี่ยงที่ 
เกี่ยวเนื่องกับสัญญาสัมปทาน และความเสี่ยงจากธุรกิจจะหยุดชะงัก 
จะลดลง เนื่องจากมีการโอนความเสี่ยงดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนใน 
BTSGIF นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านการ
ลงทุนจะลดลงเช่นกัน อันเนื่องจากสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้นภายหลัง
จากการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่ BTSGIF

ภาพรวมธุรกิจประจำาปี
4.2 ภาพรวมการบริหาร และจัดการปัจจัยความเสี่ยง



72 กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานประจำาปี 2555/56

4.3 ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา บทีเีอสกรุป๊ฯ ดำาเนนิธรุกจิโดยยดึมัน่ใน
ค่านิยมหลัก 4 ประการ คือ การส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า 
การสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้น การสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน 
และการพฒันาชมุชน ทัง้นี ้บรษิทัฯ มกีารบรหิารงานภายใตห้ลกัการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี (Compliance and Governance: CG) 
มจีรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ โปรง่ใส เปน็ธรรม ตรวจสอบได้ 
เคารพกฎหมาย ขอ้บงัคบัอยา่งเครง่ครดั ตลอดจนใหค้วามสำาคญั
กับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
รวมถึงสังคมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ โดยปีนี้เป็นปี
แรกที่บริษัทได้มีการจัดทำา “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ 
สามารถดูรายละเอียดของการดำาเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในรายงานฉบับดังกล่าว
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คำาอธิบายและวิเคราะหผลการดำาเนินงาน4.4
“บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้แสดงศักยภาพในการดำาเนินงานที่ดีเยี่ยมอีกหนึ่งปี ซึ่งเห็นได้จากผลประกอบการที่ขยายตัวอย่าง
แข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.4 จากปีก่อน เป็น 10,375.5 ล้านบาท 
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำาหน่าย (Operating EBITDA)1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน เป็น 5,273.0 ล้านบาท และกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จากปีก่อน เป็น 2,488.3 ล้านบาท”

บทนำา
ณ วนัที ่17 เมษายน 2556 บรษิทั ระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพ จำากดั (มหาชน) 
(บทีเีอสซ)ี ไดข้ายรายไดค้า่โดยสารสทุธใินอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้จากการเดนิ 
รถไฟฟา้สายหลกัในชว่งระยะเวลาทีเ่หลอือกี 17 ป ีทีบ่รษิทัได้รับสัมปทานจาก 
กรุงเทพมหานคร ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บทีเีอสโกรท (BTSGIF) อยา่งไรกต็าม การทำาธรุกรรมดงักลา่วเกดิขึน้ภายใน 
ไตรมาสที ่1 ของป ี2556/57 ตามขอ้กำาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการ 
เงินไทย เรื่อง ‘สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำาเนินงาน 
ที่ยกเลิก’ (TFRS5) บังคับให้บริษัทฯ แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และกำาไรจาก 
สนิทรพัยด์งักลา่ว แยกตา่งหากในงบการเงนิ ดงันัน้ ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 ‘ตน้ทนุโครงการรถไฟฟา้’ ไดถ้กูจดัหมวดหมูใ่หม ่
โดยถูกบันทึกภายใต้ชื่อบัญชี ‘สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย’ และ
‘รายไดค้า่โดยสารจากระบบรถไฟฟา้สายหลกัหลงัหกัตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย’ 
จะถูกบันทึกด้วยยอดสุทธิในบัญชี ‘กำาไรสำาหรับปีจากการดำาเนินงานท่ียกเลิก’ 
ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายละเอียดเพ่ิมเติม ดูได้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวม ข้อ 27 และข้อ 49 ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในเชิงเปรียบเทียบกับผลการดำาเนินงานของไตรมาสก่อนๆ 
ในส่วนนี้ รายได้สุทธิจากระบบรถไฟฟ้าสายหลักจะถูกรวมอยู่ในรายได้จาก
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

งบกำาไรขาดทุน
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย 
(รวมเรยีก “กลุม่บรษิทั บทีเีอส”) รายงานผลประกอบการประจำาป ี2555/56
โดยมีรายได้รวมจำานวน 6,713.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.5% หรือ 1,758.5 
ลา้นบาท จาก 4,955.0 ลา้นบาท ในป ี2554/55 เปน็ผลมาจากประสทิธภิาพ
ในการดำาเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงมีการรับรู้รายได้ที่ไม่เกิดขึ้นเป็น
ประจำาจากการจำาหน่ายเงินลงทุนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินที่กรุงเทพฯ และภูเก็ต) ในส่วนของรายได้จาก
การดำาเนินงานรวม เพิ่มขึ้น 34.4% จากปีก่อน เป็น 10,375.5 ล้านบาท 
เปน็ผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากธรุกจิระบบขนสง่มวลชน ธรุกจิสือ่ 
โฆษณา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ดูรายละเอียดในผลการดำาเนินงาน 
แยกตามส่วนงาน) ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อ
โฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ คิดเป็นสัดส่วน 58.0%, 
26.9%, 14.7% และ 0.4% ของรายได้จากการดำาเนินงานรวม ตามลำาดับ

ระบบขนส่งมวลชน2  6,015.5  58.0%  5,031.9  65.2%  19.5%  48.2%  45.7%
สื่อโฆษณา 2,794.7  26.9%  1,958.8  25.4%  42.7%  59.1%  59.0%
อสังหาริมทรัพย์3  1,522.7  14.7%  728.3  9.4%  109.1%  36.8%  26.6%
บริการ   42.6  0.4%  0.7  0.0%  N/A  N/A  N/A
ยอดรวม4  10,375.5  100.0%  7,719.8  100.0%  34.4%  48.8%  47.2%

รายได้จากการดำาเนินงาน
(ล้านบาท) ปี 2555/56 ปี 2554/55

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

อัตรากำาไรขั้นต้น 
ปี 2555/565

อัตรากำาไรขั้นต้น
ปี 2554/555% ของยอดรวม4 % ของยอดรวม4

1 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำาหน่าย ดอกเบี้ย และภาษี ไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำา (non-recurring items)
2 ในเอกสารฉบับนี้ รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารและรายได้ค่าบริการจากการบริหารการเดินรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้ค่าโดยสารสุทธิจากระบบรถไฟฟ้าสายหลัก ถูกบันทึกใน 
 ‘กำาไรสำาหรับปีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก’ เพื่อให้สอดคล้องกับ TFRS5 (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 27 และข้อ 49 ในงบการเงินรวม)
3 รายไดธ้รุกจิอสงัหารมิทรพัย ์ประกอบดว้ยยอดขายอสงัหารมิทรพัย,์ คา่เชา่และคา่บรกิาร ธรุกจิกอ่สรา้งและบรกิาร, และรายไดค้า่บรกิารจากโครงการสนามกอลฟ์ธนาซติีแ้ละสปอรต์คลบั หมายเหต:ุ ธรุกจิโครงการสนามกอลฟ์ธนาซติี ้และสปอรต์คลบั 
 ได้ถูกย้ายจากหน่วยธุรกิจบริการ มาอยู่ที่หน่วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในไตรมาส 4 ปี 2554/55
4 ยอดรวมรายได้จากการดำาเนินงาน สำาหรับปี 2555/56 และ ปี 2554/55 ไม่รวมรายได้อื่น จากเงินปันผลรับ, ดอกเบี้ยรับ, รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนงานฐานรากรอโอน, รายได้ค่าชดเชยตามคำาสั่งศาล, กำาไรจาก 
 การจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย, กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ
5 อัตราส่วนกำาไรจากการดำาเนินงานขั้นต้นต่อยอดขาย
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แมว้า่ในปนีี ้บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยรวมเพิม่ขึน้ 51.3% จากปกีอ่น เปน็ 4,188.0
ลา้นบาท ซึง่การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยสอดคลอ้งไปกบัการเตบิโตของธรุกจิ
ระบบขนสง่มวลชน ธรุกจิสือ่โฆษณา และธรุกจิ อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี ้บรษิทัฯ 
สามารถแสดงศักยภาพในการดำาเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตรากำาไรจาก
การดำาเนินงานขั้นต้น (Operating gross margin) สูงขึ้นเป็น 48.8% จาก
47.2% ในปกีอ่น ซึง่เปน็ผลมาจากความสามารถในการบรหิารงานของธรุกจิ
ระบบขนสง่มวลชน ธรุกจิสือ่โฆษณา และธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์อยา่งไรกด็ี 
แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเพ่ิมข้ึน 45.7% หรือเพ่ิมข้ึน 398.9 ล้านบาท 
จากปกีอ่น เปน็ 1,271.1 ลา้นบาท (มาจากคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรกิารที่
เพิ่มขึ้นใน 3 ธุรกิจดังกล่าว) Operating EBITDA ของบริษัทฯ ยังคงเพิ่มขึ้น 
27.3% จากปีก่อน เป็น 5,273.0 ล้านบาท

บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยทางการเงนิลดลง 12.9% หรอื 184.1 ลา้นบาท จากปกีอ่น 
เป็น 1,247.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจาก i) ภาระหนี้ที่ลดลงจากการ 
ใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเปน็หุน้สามญัอยา่งตอ่เนือ่ง, ii) การ 
ชำาระคืนหุ้นกู้ระยะยาวชุดที่ 1 ที่ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2555 ของบริษัท 
บทีเีอสซจีำานวน 2,500.0 ลา้นบาท เมือ่เดอืนสงิหาคม 2555 และ iii) การชำาระ 
หนีอ้ืน่ๆ สำาหรบัภาษเีงนิไดข้องกลุม่บรษิทั บทีเีอสเพิม่ขึน้ 154.4% เปน็ 439.2 
ล้านบาท จากกำาไรที่มากขึ้น และภาษีเงินได้ที่สูงขึ้นของบีทีเอสซี อันเนื่อง 
มาจากผลขาดทนุสะสมทีห่มดอายใุนเดอืนธนัวาคม 2555 จากปจัจยัทัง้หมด 
ข้างต้น กลุ่มบริษัท บีทีเอสรายงานกำาไรสุทธิ สำาหรับปี 2555/56 เท่ากับ 
2,736.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.4% จากปีก่อน และกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของ 
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 2,488.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2% จากปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน
สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 มมีลูคา่ 67,031.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
0.2% จากวนัที ่31 มนีาคม 2555 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทัง้หมดลดลง 74.9% 
เป็น14,800.8 ล้านบาท เป็นผลมาจาก i) ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า ถูกจัด 
หมวดหมูใ่หมใ่หส้อดคลอ้งกบั TFRS5 (ดหูมายเหตปุระกอบการเงนิรวมขอ้ 27 
ในงบการเงิน) และ ii) ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต ลดลง 
100.0% หรือ 2,676.3 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการขายที่ดินที่ภูเก็ต และ
การโอนย้ายท่ีดินจำานวน 1,440.4 ล้านบาท ไปบันทึกอยู่ในบัญชีอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการลงทุน หนี้สินรวมลดลง 45.2% หรือ 13,528.3 ล้านบาท จากวันที่ 

31 มีนาคม 2555 มาเป็น 16,428.4 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก i) การใช้ 
สทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดเปน็หุน้สามญั จำานวน 8,648.3 
ล้านบาท ii) การชำาระคืนหุ้นกู้ระยะยาวชุดที่ 1 ของบริษัทบีทีเอสซี จำานวน 
2,500.0 ล้านบาท เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 และ iii) การชำาระคืนเงินกู้จาก
สถาบันการเงิน จำานวน 1,977.9 ล้านบาท

ในสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มจีำานวน 50,602.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13,670.5 
ล้านบาท หรือ 37.0% สาเหตุหลักมาจาก i) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำาระ 
แลว้เพิม่ขึน้เปน็ 44,426.5 ลา้นบาท สบืเนือ่งมาจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
ของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ และการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ในการ 
ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ซ่ึงทำาให้มีหุ้นสามัญเพ่ิมข้ึน 
1,956.5 ล้านหุ้น (รวมหุ้นสามัญท่ีออกจำาหน่ายแลว้ทัง้หมด 11,106.6 ลา้นหุน้) 
และ ii) ส่วนเกินทุนจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วีจีไอ โกลบอล 
มเีดยี จำากดั (มหาชน) สำาหรบักำาไรสทุธจิากการจำาหนา่ยเงนิลงทนุในบรษิทั 
วจีไีอ โกลบอล มเีดยี ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ถกูบนัทกึอยูใ่นงบแสดง 
ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น ในชื่อบัญชี 
‘สว่นเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย’ แตไ่มถ่กู 
บนัทกึอยูใ่นงบกำาไรขาดทนุ เพราะการเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 
ในบริษัทย่อย ไม่ได้ทำาให้บริษัทฯ สูญเสียอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว 

งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงนิสดสำาหรบัป ี2555/56  บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธจิากการกจิกรรม
ดำาเนินงานทั้งสิ้น 4,683.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 1,755.8 ล้านบาท ในปี 
ก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลประกอบการท่ีแข็งแกร่ง รวมถึงรายได้ 
ค้างรับท่ีลดลงจากเงินรับค่าชดเชยตามคำาส่ังศาล เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 
จำานวน 4,979.8 ลา้นบาท รายการหลกัมาจากการเงนิสดรบัจากการขายเงนิ 
ลงทุนในบริษัทย่อย (กมลา, นานา และวีจีไอ) และเงินสดรับจากการออก 
จำาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (การเสนอขายหุ้นวีจีไอในตลาด 
หลกัทรพัยฯ์ เปน็ครัง้แรก) และเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ จำานวน 
7,494.7 ล้านบาท จากการชำาระคืนหนี้และการจ่ายเงินปันผล จากปัจจัย 
ทั้งหมดข้างต้น กลุ่มบริษัท บีทีเอส รายงานเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงนิสดในงบกระแสเงนิสด เพิม่ขึน้ 2,180.0 ลา้นบาท เปน็ 3,513.3 ลา้นบาท 
เทียบกับ 1,333.2 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 6,040.8  3,046.6  98.3%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  4,683.1  1,755.8  166.7%
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 4,979.8  (2,319.5)  N.A.
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (7,494.7)  70.6  N.A.
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
 (ลดลง) สุทธิ 2,168.2  (493.1)  N.A.
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 3,500.5  1,332.3  162.7%

2555/56งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) 2554/55 เปลี่ยนแปลง
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4.4 คำาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

พนักงานสำาหรับส่วนต่อขยายอ่อนนุช - แบริ่ง รวมไปถึงนโยบายการปรับ
เพิม่คา่แรงขัน้ต่ำา อยา่งไรกต็าม การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการ
ขายและบรกิาร ไดถ้กูชดเชยดว้ยประสทิธิภาพในการดำาเนินงานของธุรกจิ
ระบบขนสง่มวลชนทีแ่ขง็แกรง่ สง่ผลให ้Operating EBITDA margin รกัษา
ระดับอยู่ที่ 65.9% เมื่อเทียบกับ 66.6% ในปี 2554/55

ธุรกิจสื่อโฆษณา
ธุรกิจส่ือโฆษณามีผลการดำาเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่นอีกปีหน่ึง โดยมีรายได้ 
รวมเพิม่ขึน้ 835.8 ลา้นบาท จากปกีอ่น มาเปน็ 2,794.7 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็ 
42.7% โดยมากกวา่เปา้หมายทีต่ัง้ไวท้ี ่40% ซึง่เปน็ผลมาจากการดำาเนนิงาน 
ที่แข็งแกร่งของทุกธุรกิจ 

รายไดจ้ากสือ่โฆษณาในบทีเีอส เพิม่ขึน้  22.6% หรอื 254.7 ลา้นบาทจากปกีอ่น 
เป็น 1,379.4 ล้านบาท ปัจจัยหลักเป็นผลจาก i) รายได้จากสื่อโฆษณาใน 
ขบวนรถไฟฟา้ทีเ่พิม่ขึน้จากปกีอ่น ทัง้จากสือ่โฆษณาภาพนิง่และสือ่ดจิติอล 
บนรถไฟฟา้ขบวนเดมิ และบนรถไฟฟา้ 12 ขบวนทีเ่พิม่ขึน้ใหมใ่นชว่งป ี2554 
โดยป ี2555/56 เปน็ปแีรกทีบ่รษิทัรบัรูร้ายไดเ้ตม็ป,ี ii) การเพิม่ขึน้ของรายได ้
จากสื่อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าจากการใช้พื้นที่โฆษณาเพิ่มขึ้น และ iii) 
การเพ่ิมข้ึนของรายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ีร้านค้าบนสถานีรถไฟฟ้า จากการเพ่ิมอัตรา 
ค่าเช่าสัญญาระยะยาวในปีก่อน ท่ีมีผลในปี  2555/56 เม่ือสัญญาเดิมหมดอายุลง 
อีกทั้งปริมาณการใช้พื้นที่ร้านค้าบนสถานีเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ 
สถานีที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น และจำานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า 
บีทีเอสที่เพิ่มขึ้น (ในปี 2555/56 จำานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.0 จากปีก่อน)

รายได้จากสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด เพิ่มขึ้น 65.7% หรือ 495.5 ล้านบาท
เมือ่เทยีบกบัปกีอ่น เปน็ 1,249.6 ลา้นบาท สบืเนือ่งจาก i) ป ี2555/56 บรษิทั 
มีรายได้จากสื่อโฆษณาภาพนิ่ง การรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา และจากรายได้
จากสือ่วทิย ุณ จดุขายทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมนียัสำาคญั จากสญัญาใหส้ทิธโิฆษณา
เพิ่มเติมบนพื้นที่ Sales Floor ของ Big C และ Tesco Lotus ที่ได้รับสิทธิ 
เพิม่เตมิตัง้แตช่ว่งครึง่หลงัของป ี 2554/55 และ ii) ผลประกอบการในป ี2554/55 
ที่ต่ำากว่าปกติจากสถานการณ์น้ำาท่วม

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
รายไดข้องธรุกจิระบบขนสง่มวลชนประจำาป ี2555/56 เพิม่ขึน้ 19.5% เมือ่เทยีบ 
กับปีก่อน เป็น 6,015.5 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ 
ค่าโดยสาร และการเพ่ิมข้ึนของรายได้ค่าบริการจากการบริหารการเดินรถ รายได้ 
คา่โดยสารสำาหรบัป ี 2555/56 เพิม่ขึน้ 13.9% หรอื 598.7 ลา้นบาท จากปกีอ่นหนา้ 
เป็น 4,895.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้โดยสาร 
และอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.7% จากปีก่อนหน้า เป็น 24.8 บาท 
ตอ่เทีย่ว ในสว่นของจำานวนผูโ้ดยสารรวม เพิม่ขึน้ 12.0% เมือ่เทยีบกบัปกีอ่น 
เป็น 197.2 ล้านเที่ยวคน ซึ่งเป็นสถิติจำานวนผู้โดยสารสูงสุดตั้งแต่บีทีเอสซี 
ดำาเนนิงานมา และเปน็ไปตามทีบ่รษิทัฯ คาดการณไ์ว ้ที ่12% - 15% ปจัจยัหลกั 
ที่ทำาให้จำานวนผู้โดยสารรวมเติบโตขึ้น มาจาก i) การเติบโตตามธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่องของธุรกิจ, ii) ความนิยมในการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าที่ 
เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า, iii) 
การเปิดให้บริการเต็มปีในส่วนต่อขยายอ่อนนุช-แบริ่ง เมื่อเดือนสิงหาคม 
2554 และ iv) จำานวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการเพิ่มขึ้น (รถไฟฟ้าที่ให้บริการใน
สายสขุมุวทิปรบัเปลีย่นเปน็รถไฟฟา้แบบ 4 ตูต้อ่ขบวนทัง้หมด) นอกจากนี ้
จำานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดาในปี 2555/56 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 603,534 
เที่ยวคน ยังทำาสถิติสูงสุดใหม่และเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับจำานวน
ผู้โดยสารรวม นั่นคือเพิ่มขึ้น 11.4% เมื่อเทียบกับปี 2554/55 ในส่วนของ
รายได้จากการให้บริการเดินรถยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอันแข็งแกร่ง 
โดยมีอัตราการเติบโต 52.4% หรือ 384.9 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
เป็น 1,120.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ผลเต็มปีของส่วนต่อขยาย
สายสขุมุวทิ (ออ่นนชุ - แบริง่) และผลจากการปรบัแกส้ญัญาการใหบ้รกิาร
เดินรถและซ่อมบำารุงของส่วนต่อขยายสายสีลม

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 
เพ่ิมข้ึน 14.8% หรือ 463.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจาก
จำานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ของธุรกิจ เนื่องจาก 
Economies of scale หรือการลดลงของต้นทุนเฉลี่ยจากการเพิ่มขึ้นของ 
ผูโ้ดยสาร โดยตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรกิารหลกั ไดแ้ก ่คา่เสือ่ม 
ราคาจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น, ระบบอาณัติสัญญาณใหม่ และจำานวนรถที่ 
เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นที่ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่ม

จำานวนผู้โดยสารรวมรายไตรมาส (เที่ยวคน) ค่าโดยสารเฉลี่ยรายไตรมาส (บาท/เที่ยว) 

ผู้โดยสารรวมรายไตรมาส (ล้านคน) ค่าโดยสารเฉลี่ย (บาท/เที่ยว)อัตราการเติบโตของผู้โดยสาร
(จากไตรมาสก่อน), แกนขวา

อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารเฉลี่ย
(จากไตรมาสก่อน), แกนขวา

อัตราการเติบโตของผู้โดยสาร (จากไตรมาสก่อน)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (จากไตรมาสก่อน)

ผู้โดยสาร (ล้านคน)

ค่าโดยสารเฉลี่ย (บาท/เที่ยว)

ไตรมาส 4
2554/55

ไตรมาส 4
2554/55

48.0

24.5

ไตรมาส 1 
2555/56

ไตรมาส 1 
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51.1

24.7
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รายไดจ้ากสือ่โฆษณาในอาคารสำานกังานและสือ่อืน่ๆ ในป ี2555/56 เพิม่ขึน้ 
107.0% หรือ 85.7 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา เป็น 165.8 ล้านบาท โดยมี 
สาเหตุหลักจาก i) การได้รับสิทธิโฆษณาในอาคารสำานักงานเพิ่มเติม 4 
อาคาร, ii) การปรับกลยุทธ์การขายสื่อโฆษณาโดยขายรวมกับสื่อโฆษณา
จอดิจิตอลในบีทีเอส, iii) การขยายธุรกิจไปในด้านการเป็นตัวแทนขายสื่อ 
โฆษณาจอ LED ขนาดใหญ่บริเวณแยกประตูน้ำา พระราม 9 พระราม 4 
และอนสุาวรยีช์ยัสมรภมู ิและ iv) การไดร้บัสทิธโิฆษณาในระบบรถโดยสาร
ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต้นทุนจากธุรกิจสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น 42.1% หรือ 338.2 ล้านบาท จากปีก่อน 
เปน็ 1,141.7 ลา้นบาท ซึง่สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของรายไดใ้นสว่นของคา่ใช ้
จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 42.4% หรือ 109.2 ล้านบาท จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน เป็น 366.9 ล้านบาท สืบเนื่องมาจาก i) การเพิ่มขึ้น
ของคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการขายทีเ่พิม่ขึน้จากการเตบิโตของรายได ้และ ii) 
การเพิ่มขึ้นของจำานวนพนักงาน เพื่อตอบสนองการเพิ่มขึ้นของสัญญาให ้
สทิธโิฆษณาเพิม่เตมิบนพืน้ที ่Sales Floor ของ Big C และ Tesco Lotus และ 
เนื่องจากในปี 2555/56 สัดส่วนรายได้จากสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด (ที่มี 
margin ต่ำากวา่) มากกวา่สดัสว่นรายไดจ้ากสือ่โฆษณาในบทีเีอส สง่ผลให้ 
Operating EBITDA margin ลดลงเป็น 50.8% เมื่อเทียบกับ 52.3% ในปี 
2554/55

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายไดข้องธรุกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้อยา่งมนียัสำาคญั โดยเพิม่ขึน้ 588.6% 
มาอยู่ที่ 5,014.9 ล้านบาท สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นสืบเนื่องมาจาก 
i) การจำาหนา่ยเงนิลงทนุในบรษิทักมลา บชี รสีอรท์ แอนดโ์ฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์
จำากัด โดยบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการจำาหน่ายเงินลงทุนทั้งสิ้น 
1,643.0 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2555/56, ii) การจำาหน่ายเงินลงทุนใน
บรษิทักา้มป ูพรอ็พเพอรต์ี ้จำากดั (ทีด่นิบรเิวณสถานรีถไฟฟา้นานา) ซึง่ไดร้บั 
ค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,849.2 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2555/56 และ iii) 
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจกรรมดำาเนินงาน

รายไดจ้ากการดำาเนนิงาน เพิม่ขึน้จาก 794.4 ลา้นบาท เปน็ 1,522.7 ลา้นบาท 
เป็นผลมาจาก i) รายได้จากการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts 
พหลโยธนิ พารค์ จำานวน 198 หอ้ง (เริม่โอนครัง้แรกในเดอืนธนัวาคม 2555) 
และ ii) รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากโรงแรม อสีตนิ แกรนดส์าทร ซึง่มกีารเปดิตวัอยา่ง 
เปน็ทางการนบัตัง้แตเ่ดอืนตลุาคมทีผ่า่นมา ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556
มียอดขายในส่วนโครงการของ Abstracts พหลโยธิน พาร์ค และโครงการ 
Abstracts สุขุมวิท 66/1 อยู่ที่ 84% และ 86% ตามลำาดับ

ตน้ทนุจากการดำาเนนิงานของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์เพิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน่อ้ย 
กว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำาเนินงาน โดยเพิ่มขึ้น 428.2 ล้านบาท 
จากปกีอ่น เปน็ 962.6 ลา้นบาท สาเหตสุว่นใหญม่าจากตน้ทนุของการโอน 
คอนโดมเินยีมโครงการ Abstracts พหลโยธนิ พารค์ และตน้ทนุของโรงแรม 
อสีตนิ แกรนด ์สาทร สำาหรบัคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร เพิม่ขึน้ 66.9% 
หรือ 229.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 573.8 ล้านบาท

เนือ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการโอนคอนโดมเินยีม
โครงการ Abstracts พหลโยธนิ พารค์ ไมว่า่จะเปน็คา่ธรรมเนยีมในการโอน 
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขาย รวมถึงค่า
เสื่อมราคาของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จากผลการดำาเนินงานตาม
ปกติที่แข็งแกร่งขึ้น ประกอบกับการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือ
ครองที่ดินที่ภูเก็ตและที่ดินบริเวณนานาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ส่งผลให้
กำาไรสุทธิของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเป็นบวกในปี 2555/56 คิดเป็น
จำานวน 890.9 ล้านบาท
 
ธุรกิจบริการ
ในสว่นของธรุกจิบรกิาร บรษิทัมรีายไดร้วมเพิม่ขึน้จากปกีอ่น 41.8 ลา้นบาท
เปน็ 42.6 ลา้นบาท รายไดด้งักลา่วมาจากการรบัรูร้ายไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งของ 
แรบบิทการ์ดที่ใช้เป็นตั๋วร่วม สำาหรับระบบขนส่งมวลชน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2556 มียอดผู้ใช้แรบบิทการ์ดมากกว่า 1 ล้านใบ นอกจากนี้ ยังมี 
รายได้จากค่าธรรมเนียมชำาระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้า และการรับรู้ 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทเอชเอชที ในส่วนของต้นทุน
ของธุรกิจบริการ มีจำานวน 98.1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิารของการตดิตั้งระบบตั๋วรว่มแรบบิทการ์ดสำาหรบัระบบขนส่งมวลชน 
และเพื่อใช้ชำาระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้า และการติดตั้งระบบ Carrot 
Rewards จำานวน 101.0 ล้านบาท

ภาพรวมผลประกอบการในอนาคต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใน หัวข้อ 2.5 เป้าหมายทางธุรกิจปี 2556/57
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5.1
พื้นฐานและโครงสร้าง
การกำากับดูแลกิจการ

5.4
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

5.2
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

5.3
รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

5.5
การควบคุมภายใน

5.6
รายการระหว่างกัน

5.7
ประวัติคณะกรรมการบริษัท
และคณะผู้บริหาร
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พื้นฐานและโครงสรางการกำากับดูแลกิจการ5.1
คำานิยามและวัตถุประสงค์
การกำากบัดแูลกจิการบรษิทัทีด่นีัน้ มคีวามหมายถงึกระบวนการ กฎเกณฑ์
และระเบียบมาตรฐานที่ช่วยกำากับและบริหารการดำาเนินงานของบริษัท
นั้นๆ วัตถุประสงค์ของการกำากับดูแลกิจการที่ดีคือ การส่งเสริมให้มีการ
บรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามรบัผดิชอบและมคีวามรอบคอบ
เพื่อที่จะสร้างกลยุทธ์การบริหารธุรกิจที่ดีในระยะยาว โดยกลยุทธ์ในการ
บริหารงานนั้นจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งทกุสว่น ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งนัน้ครอบคลมุถงึ บคุคล และนติบิคุคล 
ซึ่งประกอบไปด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และกลุ่มนักลงทุน รวม
ถึงตัวบริษัทเอง และสังคมโดยรวม

กำากับดูแลกิจการในประเทศไทย
ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็น
อย่างมาก โดยในปี 2555 ประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศที่มีการกำากับดูแล
กิจการที่ดีในลำาดับที่ 3 ของรายงานการจัดอันดับ CG Watch ซึ่งจัดทำา
โดย CLSA และสมาคมกำากับดูแลกิจการที่ดีแห่งเอเชีย (Asian Corporate 
Governance Association) ทั้งนี้ 4 หน่วยงานหลักที่พัฒนาและส่งเสริม
การกำากับดูแลกิจการในประเทศไทยคือ

• ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และสำานกังานคณะกรรมการ
 กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ออกกฎข้อ
 บังคับ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการควมคุมดูแลเพื่อให้สอดคล้อง 
 กับการกำากับกิจการที่ดีในหลากหลายแง่มุม ทั้งนี้ ก.ล.ต. ยังได้สร้าง 
 กรอบการป้องกันการแทรกแซงและบทลงโทษเพื่อส่งเสริมการกำากับ 
 ดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จัดตั้งโดยรัฐบาลไทยในปี 2545
 โดยประธานคณะกรรมการคือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 
 ผู้ได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ ทำาหน้าที่ส่ง 
 เสริมหลักปฏิบัติของการกำากับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบเพื่อให้ 
 มั่นใจถึงผลการดำาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
• สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) มหีนา้ทีพ่ฒันาความรู้
 และหลกักำากบักจิการทีด่แีกค่ณะกรรมการบรษิทั รวมถงึรว่มกบั ตลท. 
 ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษทัธรรมาภบิาลแหง่ชาต ิจดัทำารายงาน 
 การกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาปี ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนน 
 การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีการประเมนิผลคะแนนดงักลา่วจดัทำาขึน้ตาม 
 หลกัพืน้ฐานการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละองคก์ารเพือ่การพฒันาความ 
 ร่วมมือทางด้านเศรฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยผลคะแนนจะ 
 ประกาศใหก้บัสมาชกิตลาดทนุรบัทราบ ประกอบกบั ก.ล.ต. ไดก้ำาหนด 
 ใหบ้รษิทัหลกัทรพัยท์ำาการเผยแพรค่ะแนนดงักลา่วในบทวเิคราะหห์ลกั 
 ทรัพย์อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานเช่น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยที่ช่วยส่งเสริมการดำาเนินงานตามกรอบการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี โดยกำาหนดให้เป็นหนึ่งในพันธกิจของสมาคม

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท บีทีเอส
บมจ. บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์เปน็บรษิทัมหาชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายไทย 
หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. และจัดเป็นหนึ่งในหลักทรัพย์
ที่คำานวณดัชนี SET50 ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยบริษัทจดทะเบียนที่ม ี
มลูคา่ตลาดใหญส่ดุ 50 อนัดบัแรก โดยคณะผูบ้รหิารของบรษิทัและโครงสรา้ง
การกำากับดูแลจำาแนกเป็นสองระดับ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 
(และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบดว้ยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล) 
และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทบีทีเอสนั้น มีพันธกิจในการรักษา
มาตรฐานการกำากับดูแลกิจการในระดับสูงและยังมีการปฏิบัติตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยหลักสำาคัญ
ที่คณะกรรมการมุ่งเน้นพิจารณาคือ
 • ความรับผิดชอบ
 • ความเป็นผู้นำา
 • ความโปร่งใส
 • ความยุติธรรม (การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน)
 • ความยั่งยืนในระยะยาว
 • ความซื่อสัตย์
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจ

บริการ

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

สำานักตรวจสอบภายใน

ผู้ถือหุ้น ผูส้อบบญัชภีายนอก

สำานักเลขานุการบริษัท

กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจ
ระบบขนส่ง

กรรมการบริหาร
สายงานธุรกิจ
สื่อโฆษณา

กรรมการบริหาร
สายงานพัฒนาธุรกิจ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ พัฒนามาจากข้อกำาหนดของ
หลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย (IOD) ขอ้บงัคบับรษิทั 
กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายและกฎระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการอิงหลักปฏิบัติต่างๆ ที่ดีของหน่วยงาน
ภายในองค์กรเพื่อกำาหนดเป็นหลักการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัท บีทีเอส ได้มีการประเมินนโยบายการกำากับดูแลกิจการอย่าง
สม่ำาเสมอ เพือ่ทีจ่ะใหค้วามมัน่ใจถงึความเหมาะสมของนโยบายตอ่สภาวะ
การตลาดและการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในขณะนั้น และเพื่อที่จะให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายด้าน
ข้อมูลและนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสู่
ตลาดทุนอย่างเพียงพอ

ในส่วนต่อไปจะเป็นการสรุปรายชื่อกรรมการ ความรับผิดชอบ และส่วน
สำาคัญในโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

รายงานการกำากับดูแลกิจการ
5.1 พื้นฐานและโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
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ชือ่และจำ�นวนกรรมก�รซึง่มอีำ�น�จลงล�ยมอืชือ่แทนบรษิทัฯ คอื กรรมก�ร
คนใดคนหนึ่งจ�กกรรมก�รกลุ่ม ก ลงล�ยมือชื่อร่วมกันกับกรรมก�รคน
ใดคนหนึ่งจ�กกรรมก�รกลุ่ม ข รวมเป็นสองคนและประทับตร�สำ�คัญ
ของบริษัทฯ

อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท
1. ปฏิบัติหน�้ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ 
 บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต และ 
 ระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำ�หนดวสิยัทศัน ์นโยบ�ย และทศิท�งก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ และ 
 กำ�กับดูแลให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้ 
 อย�่งมปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูค่�สงูสดุใหแ้กบ่รษิทัฯ  
 และผู้ถือหุ้น
3. กำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ก�รทำ�ธุรกิจ แผนง�น และงบประม�ณ 
 ประจำ�ปีของบริษัทฯ รวมทั้งผลง�นและผลประกอบก�รประจำ�เดือน 
 และประจำ�ไตรม�สของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประม�ณ และ 
 พิจ�รณ�แนวโน้มในช่วงถัดไป
4. ประเมนิผลง�นของฝ�่ยบรหิ�รอย�่งสม่ำ�เสมอและดแูลระบบกลไกก�ร 
 จ่�ยค่�ตอบแทนผู้บริห�รระดับสูงที่เหม�ะสม โดยมีคณะกรรมก�ร 
 สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนเป็นผู้ดูแลอย่�งมีประสิทธิภ�พ
5. ดำ�เนินก�รให้ฝ่�ยบริห�รจัดให้มีระบบบัญชี ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 
 และก�รสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบก�รควบคุม 
 ภ�ยในที่เพียงพอเหม�ะสม 

6. พิจ�รณ�อนุมัติก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งทรัพย์สิน ก�รลงทุน 
 ในธุรกิจใหม่ และก�รดำ�เนินก�รใดๆ ที่กฎหม�ยกำ�หนด เว้นแต่เรื่อง 
 ที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องได้รับมติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
7. พิจ�รณ� และ/หรือ ให้คว�มเห็นต่อร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
 และบริษัทย่อยให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ประก�ศ ข้อกำ�หนด และ 
 ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่�งๆ
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญห�คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ระหว่�งผู้มีส่วนได้ 
 เสียของบริษัทฯ
9. พจิ�รณ�เรือ่งต�่ง ๆ  โดยคำ�นงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่น 
 ได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่�งเป็นธรรม โดยกรรมก�รต้องแจ้งให้ 
 บรษิทัฯ ทร�บโดยไมช่กัช�้ ห�กมสีว่น ไดเ้สยีในสญัญ�ทีท่ำ�กบับรษิทัฯ 
 หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ สำ�หรับ 
 ร�ยก�รที่ทำ�กับกรรมก�รหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งหรือมีส่วน 
 ได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ 
 บรษิทัยอ่ย กรรมก�รซึง่มสีว่นไดเ้สยีไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนมุตั ิ
 ก�รทำ�ร�ยก�รในเรื่องนั้น
10. กำ�กับดูแลกิจก�รอย่�งมีจรรย�บรรณและจริยธรรมท�งธุรกิจ และ 
 ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ 
 และประเมินผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�วเป็นประจำ�อย่�งน้อย 
 ปีละ 1 ครั้ง 
11. กำ�หนดนโยบ�ยและกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ประเมินคว�ม 
 เหม�ะสมของนโยบ�ยและกรอบก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งอย่�งสม่ำ�เสมอ 
 และดูแลให้มีก�รนำ�นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุม 
 ภ�ยในไปปฏิบัติจริง 

ณ วนัที ่31 มนี�คม 2556 ประกอบดว้ยกรรมก�รจำ�นวน 12 ท�่น ร�ยชือ่คณะกรรมก�ร มดีงันี้

คณะกรรมก�รบริษัท

ส�ม�รถดูร�ยละเอียดเกี่ยวกับประวัติของคณะกรรมก�รบริษัทได้ในหัวข้อ 5.7 ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

ร�ยชื่อกรรมก�ร
เป็นกรรมก�รผู้มีอำ�น�จกระทำ�

ก�รแทนบริษัทหรือไม่ตำ�แหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง ประชุมคณะกรรมก�ร

1. น�ยคีรี ก�ญจนพ�สน์ ประธ�นกรรมก�ร กลุ่ม ก 26 กรกฎ�คม 2554 8/8 
2. น�ยพอล ทง  (Mr. Paul  Tong) กรรมก�ร ไม่ 29 กรกฎ�คม 2553 3/8
3. น�ยอ�ณัติ อ�ภ�ภิรม กรรมก�ร กลุ่ม ข 26 กรกฎ�คม 2555 8/8
4. น�ยสุรพงษ์ เล�หะอัญญ� กรรมก�ร กลุ่ม ก 26 กรกฎ�คม 2554 7/8
5. น�ยกวิน ก�ญจนพ�สน์ กรรมก�ร กลุ่ม ก  26 กรกฎ�คม 2555 7/8
6. น�ยรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมก�ร กลุ่ม ข 26 กรกฎ�คม 2554 8/8
7. น�ยคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) กรรมก�ร  กลุ่ม ข 26 กรกฎ�คม 2554 8/8
8. พลโทพิศ�ล เทพสิทธ� กรรมก�รอิสระ ไม่ 26 กรกฎ�คม 2555 8/8
9. น�ยอมร จันทรสมบูรณ ์ กรรมก�รอิสระ   ไม่ 29 กรกฎ�คม 2553 8/8
10. น�ยสุจินต์ หวั่งหล ี กรรมก�รอิสระ ไม่ 29 กรกฎ�คม 2553 6/8
11. น�ยเจริญ วรรธนะสิน กรรมก�รอิสระ  ไม่  26 กรกฎ�คม 2555 8/8
12. น�ย ชอง ยิง ชิว เฮนรี ่ กรรมก�รอิสระ ไม่  26 กรกฎ�คม 2555 8/8
 (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)
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ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง
ก�รเข้�ประชุม
ของกรรมก�ร

1. พลโทพิศ�ล เทพสิทธ� ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ* 7/7
2. น�ยสุจินต์ หวั่งหล ี กรรมก�รตรวจสอบ 6/7
3. น�ยเจริญ วรรธนะสิน กรรมก�รตรวจสอบ 7/7
โดยมีน�ยพิภพ อินทรทัต ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน ทำ�หน�้ที่เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
*พลโทพิศ�ล เทพสิทธ� เป็นกรรมก�รตรวจสอบที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ในก�รสอบท�นงบก�รเงินของบริษัทฯ

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
1. สอบท�นใหบ้รษิทัฯ มกี�รร�ยง�นท�งก�รเงนิถกูตอ้งต�มทีค่วร ต�มหลกั 
 ก�รบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีก�รเปิดเผยอย�่งเพียงพอ
2.  สอบท�นใหบ้รษิทัฯ มรีะบบก�รควบคมุภ�ยใน (Internal Control) และ 
 ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) และนโยบ�ยก�รประเมนิ 
 คว�มเสีย่งทีเ่หม�ะสม มปีระสทิธผิล และพจิ�รณ�คว�มเปน็อสิระของ 
 สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ� 
 แตง่ตัง้ โยกย�้ย เลกิจ�้งหวัหน�้สำ�นกัตรวจสอบภ�ยใน หรอืหนว่ยง�น 
 อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน
3.   สอบท�นให้บริษัทฯ ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ด 
 หลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
 กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.   พจิ�รณ� คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีว�มเปน็อสิระเพือ่ทำ�หน�้ที ่
 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว  
 รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วม 
 ประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.   พจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผล 
 ประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ยและขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์ 
 แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�ว สมเหตุสมผล 
 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6.   จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�น 
 ประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�น 
 กรรมก�รตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้ 
 (1) คว�มเหน็เกีย่วกบัคว�มถกูตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถอืไดข้องร�ยง�น 
  ท�งก�รเงินของบริษัทฯ
 (2) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของ 
  บริษัทฯ
 (3) คว�มเหน็เกีย่วกบัก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ 
  ตล�ดหลกัทรพัย ์ขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 (4) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
 (5) คว�มเหน็เกีย่วกบัร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์
 (6) จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วม 
  ประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท�่น
 (7) คว�มเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมก�รตรวจสอบไดร้บั 
  จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 (8) ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บ ภ�ยใต้ 
  ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะ 
  กรรมก�รบริษัท
7. สอบท�นและใหค้ว�มเหน็ตอ่แผนก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�รปฏบิตั ิ
 ง�นของสำ�นกัตรวจสอบภ�ยใน ในก�รปฏบิตังิ�นต�มขอบเขตอำ�น�จ 
 หน�้ที ่ใหค้ณะกรรมก�รตรวจสอบมอีำ�น�จเชญิใหฝ้�่ยจดัก�ร ผูบ้รหิ�ร 
 หรอืพนกัง�นของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งม�ใหค้ว�มเหน็ รว่มประชมุ หรอื 
 ส่งเอกส�รต�มที่เห็นว่�เกี่ยวข้องจำ�เป็น
8.   ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ห�กพบหรือมีข้อ 
 สงสัยว่� มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึ่งอ�จมีผลกระทบ 
 อย�่งมนียัสำ�คญัตอ่ฐ�นะก�รเงนิและผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ ให ้
 คณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อดำ�เนิน 
 ก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ที่คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร
 (1) ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
 (2) ก�รทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีว�มบกพรอ่งทีส่ำ�คญัในระบบ 
  ควบคุมภ�ยใน
 (3)   ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
  ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหม�ย 
  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

12. กำ�หนดนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 (Corporate Social Responsibility : CSR) ตลอดจนดแูลใหม้กี�รปฏบิตั ิ
 ต�มนโยบ�ยคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มดงักล่�ว
13. ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของตนในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงิน โดย 
 แสดงควบคู่กับร�ยง�นของผู้สอบบัญชีไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีและ 
 ครอบคลุมในเรื่องสำ�คัญๆ ต�มนโยบ�ยเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับ 
 กรรมก�รบริษัทจดทะเบียนของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. มอบหม�ยให้กรรมก�รคนหนึ่งหรือหล�ยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติ 
 ก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดแทนคณะกรรมก�รได้ ก�รมอบอำ�น�จแก่ 
 กรรมก�รดังกล่�วจะต้องไม่เป็นก�รมอบอำ�น�จหรือก�รมอบอำ�น�จ 
 ช่วงที่ทำ�ให้กรรมก�รหรือผู้รับมอบอำ�น�จจ�กกรรมก�รส�ม�รถ 
 อนมุตัริ�ยก�รทีต่นหรอืบคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืม ี
 ผลประโยชนใ์นลกัษณะ อืน่ใดขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิทัฯ หรอื 
 บริษัทย่อย 
15. แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริห�ร และระบบ 
 ควบคุมภ�ยในให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้ เช่น คณะกรรมก�ร
 บรหิ�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ 
 ตอบแทน และคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
16. จัดให้มีเลข�นุก�รบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมก�รและบริษัทฯ ปฏิบัติ 
 ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่�งๆ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556 คณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วยกรรมก�ร 
3 ท่�น (เป็นกรรมก�รอิสระทั้งหมด) ดังปร�กฏในต�ร�งด้�นล�่ง

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5.1 พื้นฐ�นและโครงสร�้งก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร
คณะกรรมก�รบริห�รได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อนำ�
เสนอ 1) นโยบ�ย ทิศท�ง กลยุทธ์ และโครงสร�้งก�รบริห�รง�นในก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เหม�ะสมและสอดคล้องกับบริษัทฯ 2) กำ�หนด
แผนธรุกจิ งบประม�ณ และอำ�น�จก�รบรหิ�รต�่งๆ ของบรษิทัฯ เพือ่เสนอ
ใหค้ณะกรรมก�รบรษิทัเหน็ชอบ 3) บรหิ�รคว�มเสีย่งในภ�พรวมทัง้องคก์ร 
ประเมินคว�มเสี่ยง และว�งรูปแบบโครงสร้�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของ
องค์กร ติดต�ม และควบคุมคว�มเสี่ยงหลัก และปัจจัยต่�งๆ ที่อ�จจะส่ง
ผลกระทบอย�่งมนียัสำ�คญัตอ่บรษิทัฯ และร�ยง�นตอ่คณะกรรมก�รบรษิทั 
นอกจ�กนี้ยังมีหน้�ที่ในก�รตรวจสอบและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของ 
บริษัทฯ

ผู้บริห�ร
ณ วันที่ 31 มนี�คม 2556 ผูบ้ริห�รที่ไม่ใช่กรรมก�ร มีจำ�นวนทั้งหมด 6 คน 
ดังปร�กฏในต�ร�งด้�นล่�ง

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

1. น�ยคีรี ก�ญจนพ�สน์ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
2. น�ยอ�ณัติ อ�ภ�ภิรม กรรมก�รบริห�ร
3. น�ยสุรพงษ์ เล�หะอัญญ� กรรมก�รบริห�ร
4. น�ยกวิน ก�ญจนพ�สน์ กรรมก�รบริห�ร
5. น�ยรังสิน กฤตลักษณ ์ กรรมก�รบริห�รและผู้อำ�นวยก�รใหญ่ 
  ส�ยปฏิบัติก�ร
6. น�ยคง ชิ เคือง กรรมก�รบริห�ร
 (Mr. Kong Chi Keung)

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับประวัติของคณะผู้บริห�รส�ม�รถดูได้ในหัวข้อ 5.7 ประวัติคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

1. น�ยสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ส�ยก�รเงิน
2. น�งดวงกมล ชัยชนะขจร ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชี
3. น�งพัชนีย� พุฒมี ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสื่อส�รองค์กร
4. น�ยด�เนียล รอสส์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน
  (Mr. Daniel Ross)
5. น�งส�วชวดี รุ่งเรือง ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน
6. น�งส�วชญ�ด� ยศยิ่งธรรมกุล ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ย/ 
   เลข�นุก�รบริษัท

คณะกรรมก�รบริห�ร
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556 คณะกรรมก�รบริห�รประกอบด้วยกรรมก�ร 6 
ท�่น ดังปร�กฏในต�ร�งด้�นล่�ง

โดยมีน�งส�วชญ�ด� ยศยิ่งธรรมกุล เลข�นุก�รบริษัทและผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ย ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รคณะ
กรรมก�รบริห�ร

 ห�กคณะกรรมก�รของบริษัทฯ หรือผู้บริห�รไม่ดำ�เนินก�รให้มีก�ร 
 ปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ที่คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร  
 กรรมก�รตรวจสอบท่�นใดท่�นหนึ่งอ�จร�ยง�นว่�มีร�ยก�รหรือก�ร 
 กระทำ�นั้นต่อ ก.ล.ต. หรือตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พจิ�รณ�ทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมก�รตรวจสอบ และนำ� 
 เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
10. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็น 
 ชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

สำ�หรับคุณสมบัติของกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมก�รอสิระทัง้หมดและมจีำ�นวนไมน่อ้ย
กว่� 3 ท่�น และมีคุณสมบัติเป็นไปต�มนิย�มกรรมก�รอิสระของบริษัทฯ 
ซึ่งมีหลักเกณฑ์เข้มกว�่ข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลัก
ทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
(ตลท.) นอกจ�กนี้แล้ว กรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งรวมถึงก�รมีคว�มรู้และ
ประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในฐ�นะกรรมก�รตรวจสอบ 
และมีกรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อย 1 ท่�น ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์
เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�ร
เงินได้

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
ร�ยละเอยีดของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน หน�้ทีค่ว�ม
รบัผดิชอบ และนโยบ�ยของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน 
ส�ม�รถดูได้ในหัวข้อ 5.3 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน

คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
ร�ยละเอียดของคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ และ
นโยบ�ยของคณะกรรมก�รบรรษทัภบิ�ล ส�ม�รถดไูดใ้นหวัขอ้ 5.2 นโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน
สำ�นกัตรวจสอบภ�ยในมหีน�้ทีใ่นก�รตรวจสอบก�รดำ�เนนิง�นของทกุฝ�่ย 
รวมทั้งระบบบัญชีและก�รเงิน ระบบส�รสนเทศ และกระบวนก�รก�ร
ควบคมุภ�ยต�่งๆ รวมทัง้ยงักำ�หนดหลกัเกณฑเ์พือ่ใหร้ะบบมคีว�มถกูตอ้ง 
ครบถว้นและคว�มน�่เชือ่ถอื นอกจ�กนี ้สำ�นกัตรวจสอบภ�ยในยงัมบีทบ�ท 
หน�้ทีส่ำ�คญัในก�รตรวจสอบกระบวนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งอย�่งเปน็อสิระ 
และเพือ่คว�มเปน็อสิระของสำ�นกัตรวจสอบภ�ยใน น�ยพภิพ อนิทรทตั ซึง่
เป็นผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน มีหน้�ที่ร�ยง�นขึ้นตรงกับคณะ
กรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อยทุกไตรม�ส
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หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะผู้บริห�ร
ผูบ้รหิ�รมหีน�้ทีใ่นก�รดำ�เนนิง�นรว่มกบัคณะกรรมก�รบรหิ�รในก�รจดัทำ�
แผนธรุกจิ งบประม�ณ และอำ�น�จก�รบรหิ�รต�่งๆ ของบรษิทัฯ เพือ่เสนอให้
คณะกรรมก�รบรหิ�รเหน็ชอบ และบรหิ�รง�นบรษิทัฯ ต�มแผนง�นทีไ่ดร้บั 
อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริห�ร นโยบ�ยบริษัทฯ กลยุทธ์ โครงสร้�งก�ร
ดำ�เนินง�นและกฎระเบียบต่�งๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งก�รดำ�เนินก�รอื่นๆ 
ต�มทีค่ณะกรรมก�รบรหิ�รมอบหม�ย โดยผูบ้รหิ�รจะตอ้งทำ�หน�้ทีด่ำ�เนนิ
ง�นด้วยคว�มระมัดระวังและซื่อสัตย์เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และจะ
ต้องร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

เลข�นุก�รบริษัท
เลข�นกุ�รบรษิทั น�งส�วชญ�ด� ยศยิง่ธรรมกลุ ผูอ้ำ�นวยก�รฝ�่ยกฎหม�ย 
ทำ�หน�้ทีเ่ปน็เลข�นกุ�รบรษิทั โดยมหีน�้ทีใ่นก�รดแูลใหบ้รษิทัฯ มกี�รปฏบิตั ิ
ต�มกฎหม�ยและขอ้กำ�หนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และใหเ้ปน็ไปต�มหลกั
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งหน้�ที่ดังกล่�วรวมถึง 1) จัดและ
บันทึกก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และก�รประชุมผู้ถือหุ้น 2) ดูแล
ให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศต่�งๆ ให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลัก
ทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์3) เกบ็รกัษ�ร�ยง�นก�รมสีว่นไดเ้สยีทีร่�ยง�น
โดยกรรมก�รหรือผู้บริห�ร รวมทั้งร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลัก
ทรัพย์ของกรรมก�รหรือผู้บริห�ร 4) ให้คำ�แนะนำ�แก่กรรมก�รเกี่ยวกับข้อ
กฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับต่�งๆ ที่เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
ก�รดำ�รงสถ�นะเปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และข้อกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับต่�งๆ ที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เลข�นุก�รบริษัทได้ผ่�นก�รอบรมหลักสูตร Corporate 
Secretary Development Program ป ี2551 ซึง่จดัขึน้โดยสม�คมบรษิทัจด
ทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) หลักสูตร Director 
Certification Program ป ี2554 ของสม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทั
ไทย และเข้�ร่วมฝึกอบรมและสัมมน�ต่�งๆ ที่จัดขึ้นโดยตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์อย�่งสมำ่�เสมอและต่อเนื่อง

ก�รประชุมกรรมก�ร
คณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมอย่�งน้อย
ทุกไตรม�ส คณะกรรมก�รบริห�รมีก�รประชุมทุกเดือน คณะกรรมก�ร 
สรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทนจะมกี�รประชมุอย�่งนอ้ยปลีะครัง้ และคณะ
กรรมก�รบรรษัทภิบ�ลจะมีก�รประชุมอย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยบริษัทฯ 
ได้กำ�หนดต�ร�งนัดก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบไวล้ว่งหน�้ตลอดทัง้ป ีโดยคณะกรรมก�รบรษิทั และคณะกรรมก�ร
ชุดย่อยอ�จมีก�รประชุมเพิ่มเติมได้ต�มคว�มเหม�ะสม นอกจ�กนี้ 
กรรมก�รทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิ�รยงัส�ม�รถประชมุกนัเองไดต้�มคว�มเหม�ะสม
ซึ่งจะมีก�รประชุมอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
 
ในปี 2555 กลุ่มบริษัท บีทีเอส ได้รับก�รประก�ศผลร�ยง�นก�รประเมิน
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รว�่อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ด�ว ซึ่งประเมินโดย
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนัก
ถึงคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและได้
เริ่มมีก�รปรับปรุงก�รกำ�กับดูแลกิจก�รครั้งใหญ่ภ�ยหลังเดือนพฤษภ�คม 
2553 รวมถงึก�รปรบัโครงสร�้งคณะกรรมก�รบรษิทั ก�รเพิม่คณะกรรมก�ร
ชุดย่อยต่�งๆ ก�รนำ�นโยบ�ยบริห�รและจัดก�รคว�มเสี่ยงใหม่ม�ใช้ และ
ก�รปรับปรุงและเพิ่มนโยบ�ยใหม่ในส่วนของก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ทั้งนี้ 
บรษิทัฯ ยงัคงพฒัน�ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ขีองบรษิทัฯ ไปอย�่งตอ่เนือ่ง

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5.1 พื้นฐ�นและโครงสร�้งก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล5.2

กลุ่มบริษัท บีทีเอส ได้มีก�รพัฒน�นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รม�อย่�ง
ตอ่เนือ่ง โดยไดแ้สดงร�ยละเอยีดหลกัไวใ้นร�ยง�นประจำ�ปสีว่นนี ้สำ�หรบั
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รฉบับเต็ม ส�ม�รถดูได้จ�กแบบ 56-1 หรือ
ติดต่อฝ�่ยนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@btsgroup.co.th

ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญตอ่สทิธขิองผู้ถอืหุน้ในฐ�นะเจ�้ของบริษัทฯ โดย 
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่�จะเป็นนักลงทุนร�ยย่อยหรือนักลงทุน
สถ�บนั ไดใ้ชส้ทิธขิองตนต�มสทิธขิัน้พืน้ฐ�นของผูถ้อืหุน้ อ�ทเิชน่ ก�รซือ้ข�ย 
หรือก�รโอนหุ้น ก�รมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของกิจก�ร ก�รได้รับข้อมูล 
ส�รสนเทศของกิจก�รอย่�งเพียงพอไม่ว่�จะผ่�นท�งเว็บไซต์ของตล�ด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องท�งอื่นๆ ก�ร
เข�้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทร�บผลก�รดำ�เนนิง�นประจำ�ปแีละก�รออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติเรื่องต่�งๆ ที่สำ�คัญ
ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด ไม่ว่�จะเป็นก�รแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมก�ร
ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�ร ก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจ�รณ�ค่�
ตอบแทนผู้สอบบัญชี ก�รจ่�ยหรืองดจ�่ยเงินปันผล ก�รเพิ่มทุนและออก
หุ้นใหม่ ตลอดจนก�รซักถ�มหรือแสดงคว�มเห็นในเรื่องต่�งๆ ที่คณะ
กรรมก�รไดร้�ยง�นใหท้ร�บหรอืไดข้อคว�มเหน็ชอบจ�กทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
เป็นต้น

ก�รจัดก�รประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีก�รประชุมส�มัญ
ผูถ้อืหุน้ประจำ�ปภี�ยใน 120 วนันบัแตว่นัสิน้สดุรอบปบีญัชขีองบรษิทัฯ และ
ก�รประชุมผู้ถือหุ้นคร�วอื่นซึ่งเรียกว่�ก�รประชุมวิส�มัญ บริษัทฯ จะจัด
ประชุมเพิ่มต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีสำ�นัก
เลข�นุก�รบริษัทในก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยที่จะเรียกและจัดก�รประชุม 
ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปต�มกฎหม�ย และแนวท�งก�รประชุมผู้ถือหุ้นท่ีกำ�หนดโดย 
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะ
จดัใหม้ทีีป่รกึษ�กฎหม�ยทำ�หน�้ทีเ่ปน็ผูใ้หค้ว�มเหน็ท�งกฎหม�ยและเปน็
คนกล�งในก�รตรวจสอบและก�รลงคะแนนเสยีงกรณมีขีอ้โตแ้ยง้ตลอดก�ร
ประชมุ ตลอดจนเปดิโอก�สใหผู้ถ้อืหุน้ร�ยยอ่ยสง่ตวัแทนเข�้รว่มเปน็พย�น
ในก�รตรวจนับก�รลงคะแนนในกรณีที่มีก�รเสนอว�ระเกี่ยวกับธุรกรรมที่
ซับซ้อนและเข้�ใจย�ก บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน เพื่อตอบ
คำ�ถ�มและชี้แจงในที่ประชุม นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ เข้�ร่วมก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีซึ่งพิจ�รณ�อนุมัติ
งบก�รเงินของบริษัทฯ ทุกครั้ง

ก�รส่งหนังสือเชิญประชุมและก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 
บรษิทัฯ ไดม้อบหม�ยให ้บรษิทั ศนูยร์บัฝ�กหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จำ�กดั 
ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดส่งหนังสือ
เชญิประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ทัง้นี ้หนงัสอืเชญิประชมุจะระบสุถ�นที ่วนั และ
เวล�ประชมุ ตลอดจนว�ระก�รประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบก�รประชมุ
ว�ระต�่งๆ อย�่งเพยีงพอ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวล�ศกึษ�ขอ้มลูลว่งหน�้กอ่น
ก�รประชมุไมน่อ้ยกว�่ 7 วนัต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนดทกุครัง้ รวมทัง้ก�รระบุ

ถงึวตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลของแตล่ะว�ระทีเ่สนอ โดยมคีว�มเหน็ของคณะ
กรรมก�รในทุกว�ระ และไม่มีว�ระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ใน 
ว�ระอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิ�รณ�
อนุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจำ�เป็นเร่งด่วนที่ทร�บภ�ยหลังก�รออกหนังสือเชิญ
ประชมุแลว้ และไดม้กี�รจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุและเอกส�รประกอบก�ร
ประชุมเป็นภ�ษ�อังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต�่งช�ติ รวมทั้งได้นำ�ข้อมูลหนังสือ
เชญิประชมุและเอกส�รประกอบเผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ลว่งหน้�
กอ่นก�รประชมุ และไดป้ระก�ศลงหนงัสอืพมิพก์�รเรยีกประชมุใหผู้ถ้อืหุน้
ทร�บล่วงหน้�เป็นเวล� 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม นอกจ�กนี้ บริษัทฯ 
ยังได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม เพื่ออำ�นวย
คว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่�งช�ติมีคำ�ถ�ม บริษัทฯ 
จะได้ส�ม�รถดำ�เนินก�รแปลเป็นภ�ษ�ไทย เพื่อสรุปคำ�ถ�มและคำ�ตอบ
ให้แก่ที่ประชุมได้เข้�ใจ

นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ของบรษิทั ศนูยร์บัฝ�กหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ในก�รลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่ม
คว�มโปรง่ใส และอำ�นวยคว�มสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ โดยเปดิใหผู้ถ้อืหุน้ลง
ทะเบยีนลว่งหน�้กอ่นก�รประชมุ 2 ชัว่โมง และขย�ยระยะเวล�ลงทะเบยีน
จนถงึเวล�กอ่นก�รพจิ�รณ�ว�ระสดุท�้ย และมเีจ�้หน�้ทีข่องบรษิทัฯ คอย
ดูแลต้อนรับและให้คว�มสะดวก ตลอดจนได้จัดเตรียมอ�กรแสตมป์ไว้ให้
บริก�รสำ�หรับผู้ที่เข้�ร่วมประชุมโดยหนังสือมอบฉันทะจ�กผู้ถือหุ้น

ก�รดำ�เนินก�รระหว่�งและภ�ยหลังก�รประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนก�รเริ่ม
ประชมุ เลข�นกุ�รทีป่ระชมุจะแนะนำ�คณะกรรมก�ร คณะผูบ้รหิ�ร ผูส้อบ 
บัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษ�กฎหม�ยซึ่งทำ�หน้�ที่เป็นคนกล�งให้ 
ท่ีประชุมรับทร�บ และจะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทร�บถึงหลักเกณฑ์ก�รออกเสียง 
ลงคะแนนและวิธีก�รนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมีก�รให้ข้อมูล
ต�มระเบียบว�ระก�รประชุมแล้ว ประธ�นฯ จะเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วม
ประชุมแสดงคว�มคิดเห็นและซักถ�มคำ�ถ�มเกี่ยวกับว�ระนั้นๆ อย่�งเท่�
เทียมกัน และจะมีก�รตอบคำ�ถ�มนั้นๆ อย่�งตรงประเด็น และให้เวล�
อภปิร�ยพอสมควร สำ�หรบัว�ระก�รเลอืกตัง้กรรมก�ร จะมกี�รใหผู้ถ้อืหุน้
ลงมติเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กี�รบนัทกึร�ยง�นก�รประชมุอย่�งถกูตอ้งครบถว้นเพือ่
ใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจสอบได ้โดยมกี�รบนัทกึมตทิีป่ระชมุไวอ้ย่�งชดัเจน พรอ้ม
ทัง้คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีงในทกุๆ ว�ระทีต่อ้ง
มีก�รลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีก�รบันทึกสรุปคว�มคิดเห็น ข้อซักถ�ม 
และก�รตอบข้อซักถ�มที่เป็นส�ระสำ�คัญและเกี่ยวข้องกับก�รประชุมใน
แต่ละว�ระ โดยบริษัทฯ จะแจ้งร�ยง�นสรุปผลก�รลงมติผ่�นเว็บไซต์ของ
ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภ�ยในวนัเดยีวกนักบัวนัประชมุ หรอือย�่ง
ช้�ภ�ยใน 9.00 น. ของวันทำ�ก�รถัดไป และจะจัดส่งร�ยง�นก�รประชุม
ผู้ถือหุ้นให้แก่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภ�ยใน 14 วัน รวมทั้งเผย
แพร่ร�ยง�นก�รประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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ข) ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย�่งเท่�เทียมกัน (Equitable Treatment 
of Shareholders)
ก�รเสนอว�ระก�รประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้�รับก�รเลือกต้ังเป็นกรรมก�ร 
บริษัทฯ ได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยใช้สิทธิของตนเสนอว�ระก�ร
ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเป็นก�รล่วงหน้� 
เพือ่สง่เสรมิใหม้กี�รปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อย�่งเปน็ธรรมและเท�่เทยีมกนั โดยให้
สทิธผิูถ้อืหุน้ร�ยยอ่ย ส�ม�รถเสนอว�ระก�รประชมุและชือ่บคุคลเพือ่เข�้รบั
ก�รเลอืกตัง้เปน็กรรมก�รในก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ ต�มหลกัเกณฑท์ีไ่ด ้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่�วผ่�นเว็บไซต์ของตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

สำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอก�สให้ 
ผู้ถือหุ้นร�ยเดียวหรือหล�ยร�ยรวมกัน ที่มีสัดส่วนก�รถือหุ้นไม่น้อยกว่� 
รอ้ยละ 3 ของจำ�นวนหุน้ทีอ่อกจำ�หน่�ยแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ และถอืหุน้
ตอ่เนือ่งม�แลว้ไมน่อ้ยกว�่ 6 เดอืน นบัจ�กวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอว�ระ
ก�รประชุมหรือชื่อกรรมก�ร เสนอว�ระหรือเสนอชื่อกรรมก�รได้ในช่วง 
ระหว�่งวนัที ่28 ธนัว�คม 2555 ถงึวนัที ่31 มนี�คม 2556 (ซึง่เปน็ระยะเวล�
เกนิกว�่ 3 เดอืนลว่งหน�้กอ่นสิน้รอบปบีญัช)ี อย�่งไรกด็ ีไมม่ผีูถ้อืหุน้ร�ยใด 
เสนอว�ระก�รประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�ร
เปน็ก�รลว่งหน�้สำ�หรบัก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี2556 แตอ่ย�่งใด 

ก�รมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เข�้รว่มประชมุแทน เพือ่รกัษ�สทิธใิหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่
สะดวกเข�้ประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไป
พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ และไดม้กี�รระบถุงึเอกส�รและหลกัฐ�นทีต่อ้ง
ใช้ในก�รมอบฉันทะอย�่งชัดเจน ซึ่งผู้ถือหุ้นส�ม�รถมอบหม�ยให้ตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นหรือกรรมก�รอิสระของบริษัทฯ เข�้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนในก�รประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะมีก�รแจ้งใน
หนังสือเชิญประชุมถึงร�ยชื่อกรรมก�รอิสระที่ผู้ถือหุ้นส�ม�รถมอบฉันทะ
ได้อย�่งน้อย 1 ท่�น นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 
และหนังสือมอบฉันทะแบบต่�งๆ พร้อมทั้งร�ยละเอียดและขั้นตอนต�่งๆ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ก�รเข�้ถึงข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้�ถึงข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเปิด
เผยต่อผู้ถือหุ้นและประช�ชนได้อย่�งเท่�เทียมกันผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.btsgroup.co.th หรือฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ โทรศัพท์: 
+66 (0) 2273-8631, +66 (0) 2273-8636, +66 (0) 2273-8637 โทรส�ร: 
+66 (0) 2273-8610 E-mail: ir@btsgroup.co.th

บรษิทัฯ ไดก้ำ�หนดแนวท�งปฏบิตัเิกีย่วกบัก�รใชข้อ้มลูภ�ยใน โดยรวบรวม
อยู่ในคู่มือจริยธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นนำ�
ขอ้มลูภ�ยในไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตน นโยบ�ยไดก้ำ�หนดให ้1) กรรมก�ร 
และผูบ้รหิ�ร ซึง่รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิ�วะ ตอ้งร�ยง�น
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภ�ยในกำ�หนด 3 วันทำ�ก�รนับ
แตว่นัทีม่กี�รเปลีย่นแปลงก�รถอืครองหลกัทรพัย ์ตลอดจนจดัสง่สำ�เน�ให้
แกส่ำ�นกัเลข�นกุ�รบรษิทัเพือ่รวบรวมและทำ�สรปุเพือ่นำ�เสนอตอ่ทีป่ระชมุ
คณะกรรมก�รบริษัทเป็นร�ยไตรม�ส 2) ห้�มมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร 
พนักง�นหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย 
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลภ�ยใน 3) ห�้ม
มใิหบ้คุคลทีล่ว่งรูข้อ้มลูภ�ยในทำ�ก�รซือ้ข�ยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ กอ่นม ี
ก�รเปิดเผยงบก�รเงินและภ�ยใน 24 ช่ัวโมงหลังก�รเปิดเผยงบก�รเงินดังกล่�ว 
หรอืถ�้ขอ้มลูภ�ยในมคีว�มซบัซอ้น บคุคลทีล่ว่งรูข้อ้มลูภ�ยในดงักล�่วควร
ต้องรออย�่งน้อย 48 ชั่วโมงหลังจ�กก�รเปิดเผยข้อมูลต่อประช�ชน ห�ก 
ผู้บริห�รหรือพนักง�นของบริษัทฯ ฝ่�ฝืนข้อกำ�หนดในเรื่องก�รใช้ข้อมูล
ภ�ยในดังกล่�วนอกจ�กจะมีโทษต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตล�ดหลกัทรพัยแ์ลว้ ยงัถอืว�่ไดก้ระทำ�ผดิขอ้บงัคบัก�รทำ�ง�นของบรษิทัฯ 
และมีโทษท�งวินัย โดยบทลงโทษท�งวินัยมี 4 ลำ�ดับ โดยขึ้นกับลักษณะ
แห่งคว�มผิดหรือคว�มหนักเบ�ของก�รกระทำ�ผิดหรือต�มคว�มร้�ยแรง
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ (1) ตักเตือนเป็นล�ยลักษณ์อักษร (2) ตักเตือนเป็นล�ย
ลักษณ์อักษรและพักง�น (3) เลิกจ้�งโดยจ่�ยค่�ชดเชย และ (4) เลิกจ�้ง 
โดยไม่จ่�ยค่�ชดเชย

ค) ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
บรษิทัฯ คำ�นงึถงึบทบ�ทของผูม้สีว่นไดเ้สยีและใหค้ว�มสำ�คญักบัสทิธขิอง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยได้มีก�รดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต�่งๆ ของบรษิทัฯ เชน่ ผูถ้อืหุน้ พนกัง�น ลกูค�้ คูค่�้ ตลอดจนส�ธ�รณชน 
และสังคมได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเหม�ะสม เสมอภ�ค และเป็นธรรม โดย
บริษัทฯ เชื่อว่�คว�มสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีคว�มสำ�คัญ
ต่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนและคว�มสำ�เร็จในระยะย�วของกลุ่มบริษัท โดย
ได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยเป็นล�ยลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมซึ่งจัดให้ 
ผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัทฯ ทุกคนรับรู้และปฏิบัติต�ม

ก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม 
เพื่อพัฒน�กิจก�รให้มั่นคงและเติบโต โดยคำ�นึงถึงก�รสร้�งผลตอบแทน
ในอัตร�ที่สูงกว่�ก�รลงทุนอื่นที่มีคว�มเสี่ยงคล้�ยกันให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่�ง
ต่อเนื่องและเท่�เทียมกัน  (โปรดดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น และ ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน)

ลูกค้� บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้�งคว�มพึงพอใจและคว�มมั่นใจให้กับลูกค้� โดย
เนน้ทีค่ว�มเอ�ใจใสแ่ละคว�มรบัผดิชอบ ซึง่มผีลตอ่คว�มสำ�เรจ็ของธรุกจิ 
โดยพัฒน�คุณภ�พและรูปแบบของสินค้�และบริก�รเพื่อตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของลูกค�้ได้อย่�งต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ เพื่อรักษ�คว�มสัมพันธ์
ที่ดีในระยะย�ว โดยบริษัทฯ ได้มีก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้� เพื่อ
รับฟังคว�มคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และได้มีก�รนำ�ม�เป็นแนวท�งในก�ร 
ปรับปรุงก�รบริก�รและบริห�รง�นให้ดีขึ้น นอกจ�กนี้ยังมีก�รพัฒน� 

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5.2 นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
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บุคล�กรที่จะม�ให้บริก�รกับลูกค้� โดยมีก�รอบรมและให้คว�มรู้คว�ม
เข้�ใจกับพนักง�นทั้งก่อนก�รปฏิบัติง�นจริงและพัฒน�เพิ่มพูนทักษะและ
คว�มรู้ให้แก่พนักง�นอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้�ได้รับประโยชน์สูงสุด
จ�กก�รให้บริก�ร

บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นเรื่องคว�มปลอดภัยของลูกค้�เป็นหลัก อ�ทิเช่น ในก�ร
บริห�รจัดก�รธุรกิจขนส่งมวลชนของบีทีเอสซี บีทีเอสซีได้รับก�รรับรอง
ระบบบริห�รจัดก�รด้�นต่�งๆ ต�มม�ตรฐ�น ISO 9001, ระบบก�รจัดก�ร
ด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยต�มม�ตรฐ�น OHSAS 18001 และ
ระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยจ�ก Lloyds Register Rail เป็นต้น
 
พนักง�น บริษัทฯ เชื่อว่�พนักง�นเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพย�กรที่มี
คณุค�่ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ บรษิทัฯ จงึใหค้ว�มสำ�คญัตอ่พนกัง�นเปน็อย่�ง
ม�ก โดยใหค้ว�มเปน็ธรรมตอ่พนกัง�นทกุระดบัโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิเค�รพ
สิทธิของพนักง�นต�มสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐ�นต�มหลักส�กลและต�ม
กฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับต่�งๆ รวมทั้งยังให้คว�มสำ�คัญกับสุขภ�พ 
อ�ชีวอน�มัย คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภ�พแวดล้อมใน
ก�รทำ�ง�นของพนกัง�น ตลอดจนเสรมิสร�้งวฒันธรรมและบรรย�ก�ศก�ร
ทำ�ง�นที่ดีและส่งเสริมก�รทำ�ง�นเป็นทีม นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบ
โอก�สในก�รสร้�งคว�มก้�วหน้�ในก�รทำ�ง�นให้แก่พนักง�นทุกคนโดย
เท�่เทยีมกนั และเหน็คว�มสำ�คญัในเรือ่งศกัยภ�พของพนกัง�น จงึมุง่เนน้
ก�รพัฒน�บุคล�กร มีก�รฝึกอบรมพนักง�นอย่�งต่อเนื่องทั้งภ�ยในและ
ภ�ยนอกองคก์ร รวมทัง้มกี�รจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสร้�งคว�มสมัพนัธอ์นัดี 
ในองค์กร ทั้งระหว่�งพนักง�นกันเองและระหว่�งพนักง�นและผู้บริห�ร 
(ร�ยละเอียดเกี่ยวกับนโยบ�ยและกิจกรรมพัฒน�บุคคลส�ม�รถดูได้ใน
แบบ 56-1)

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556 รวมทั้งสิ้น 3,420 คน และมีก�รให้ผลตอบแทน
แก่พนักง�น ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ ในปี 2555/56 จำ�นวนรวม 1,380.8 ล้�นบ�ท ร�ยละเอียดส�ม�รถ
ดูได้ในแบบ 56-1

คูค่�้ บรษิทัฯ คำ�นงึถงึคว�มสำ�คญัของคูค่�้ในฐ�นะทีเ่ปน็ผูท้ีม่คีว�มสำ�คญั
ในก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ยดึหลกั
ก�รปฏิบัติที่เสมอภ�คและก�รแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่ค้�ทุกร�ย บริษัทฯ 
เนน้คว�มโปรง่ใส และคว�มตรงไปตรงม�ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ และก�รเจรจ�
ตกลงเข้�ทำ�สัญญ�กับคู่ค้�โดยให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่�ย 
โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค�้ให้เป็นไปต�มข้อตกลงในสัญญ�และจรรย�
บรรณของบริษัทฯ

คู่แข่ง บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�ภ�ยใต้กฎหม�ยและจรรย�
บรรณท�งก�รค้�ที่ดี โดยจะเน้นที่ก�รแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียง
ของคู่แข่งด้วยก�รกล่�วห�ในท�งไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงห�ข้อมูลหรือคว�ม

ลบัของคูแ่ขง่ดว้ยวธิกี�รไมส่จุรติหรอืไมเ่หม�ะสม บรษิทัฯ จะดำ�เนนิธรุกจิ
ด้วยคว�มซื่อตรงและเป็นมืออ�ชีพ

เจ้�หนี ้ บริษัทฯ เน้นก�รสร�้งคว�มเชื่อมั่นให้แก่เจ้�หนี้ของบริษัทฯ โดย
เน้นที่คว�มสุจริตและยึดมั่นต�มเงื่อนไขและสัญญ�ที่ทำ�ไว้กับเจ้�หนี้อย่�ง
เคร่งครัด บริษัทฯ ได้มีก�รชำ�ระเงินกู้และดอกเบี้ยถูกต้อง ตรงต่อเวล� 
และครบถ้วนม�โดยตลอด รวมทั้งไม่นำ�เงินที่กู้ยืมม�ไปใช้ในท�งที่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์ก�รกู้ยืม นอกจ�กนั้นบริษัทฯ ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จ
จริงอันทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่เจ้�หนี้ของบริษัทฯ อีกด้วย

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นก�รดำ�เนินธุรกิจให้เติบโต
อย่�งยั่งยืนควบคู่ไปกับก�รพัฒน�สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภ�พ
ชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยสำ�นึกว่�คว�มรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวล� บริษัทฯ จึงผลักดันนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่
ในทุกภ�คส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบ�ยหลักของบริษัทฯ ไปจนถึง
ระดบัปฏบิตักิ�ร และดำ�เนนิอยูใ่นทกุอณขูององคก์ร โดยบรษิทัฯ เชือ่ว่�ก�ร
ดำ�เนนิธรุกจิอย�่งมจีติสำ�นกึตอ่สงัคมและสว่นรวม จะเปน็พลงัขบัเคลือ่นที่
สำ�คัญอันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

บริษัทฯ ถือเป็นภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่สำ�คัญในก�รสนับสนุน
และจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้�นต่�งๆ เสมอม� โดย
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบ�งลักษณะม�อย่�งต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรม
เฉพ�ะกิจต�มคว�มเหม�ะสมของบริบทท�งสังคม ครอบคลุมทั้งกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมหภ�ค ระดับชุมชน และระดับปฏิบัติ
ก�ร เพื่อตอบแทนและคืนผลกำ�ไรกลับคืนสู่สังคม (โปรดดูร�ยละเอียดใน
ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน)

นโยบ�ยเกี่ยวกับจริยธรรมท�งธุรกิจ นอกจ�กนโยบ�ยที่กล่�วม�แล้ว 
บริษัทฯ ยังมีนโยบ�ยเกี่ยวกับจริยธรรมท�งธุรกิจอื่นๆ เพื่อส่งเสริมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบ�ยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ก�รละเมดิสทิธมินษุยชน นโยบ�ยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัก�รไมล่ว่งละเมดิ
ทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์ นโยบ�ยและระเบียบปฏิบัติในก�รใช้ง�น
ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ และนโยบ�ยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รต่อ
ต้�นก�รทุจริตและห้�มจ่�ยสินบนเพื่อผลประโยชน์ท�งธุรกิจ (โปรดดูร�ย
ละเอียดในแบบ 56-1)

ก�รแจ้งเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องท�งที่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุม่ ส�ม�รถตดิตอ่หรอืรอ้งเรยีนในเรือ่งทีอ่�จเปน็ปญัห�หรอืรอ้งเรยีนก�ร
ละเมดิสทิธกิบัคณะกรรมก�รไดโ้ดยตรง โดยส�ม�รถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่
สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท โทรศัพท์ :+66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1525, 1531 
โทรส�ร:+66 (0) 2273 8610 E-mail: CompanySecretary@btsgroup.co.th 
หรือส่งเรื่องร้องเรียนท�งไปรษณีย์ไปยังสำ�นักเลข�นุก�รบริษัทต�มที่อยู่ 
ของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ผูร้อ้งเรยีนส�ม�รถมัน่ใจไดว้�่ บรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูของ
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ผูร้อ้งเรยีนไวเ้ปน็คว�มลบั โดยเลข�นกุ�รบรษิทัจะรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนเพือ่
นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รต่อไป

ง) ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส (Disclosure and
 Transparency)

ก�รร�ยง�นของคณะกรรมก�รทัง้ทีเ่ปน็ก�รเงนิและไมใ่ชก่�รเงนิ คณะ
กรรมก�รมหีน�้ทีใ่นก�รเปดิเผยส�รสนเทศทัง้ทีเ่ปน็ส�รสนเทศท�งก�รเงนิ 
และทีไ่มใ่ชท่�งก�รเงนิอย�่งครบถว้น เพยีงพอ เชือ่ถอืได ้และทนัเวล� เพือ่
ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดร้บัส�รสนเทศอย�่งเท�่เทยีมกนั 
รวมทั้งจัดทำ�และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีคว�มครบ
ถ้วนอย�่งสม่ำ�เสมอและรวดเร็วทันเหตุก�รณ์ โดยส�รสนเทศของบริษัทฯ 
จะต้องจัดทำ�ขึ้นอย�่งรอบคอบ มีคว�มชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วย
ภ�ษ�ที่กระชับและเข้�ใจง่�ย

ฝ�่ยนกัลงทนุสมัพนัธ์ บรษิทัฯ ไดใ้หค้ว�มสำ�คญักบัฝ่�ยนกัลงทนุสมัพนัธ์
เปน็อย�่งม�ก โดยจดุประสงคข์องฝ�่ยนกัลงทนุสมัพนัธค์อืก�รสร�้งและคง
ไว้ซึ่งก�รสื่อส�รที่ถูกต้อง เกี่ยวเนื่อง สม่ำ�เสมอ และทันต่อเวล�กับผู้ถือหุ้น
และผู้ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติมส�ม�รถดูได้
ในหัวข้อ 4.1: ภาพรวมตลาดทุน ในรายงานประจำาปีฉบับนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ หรือมีข้อสงสัยและต้องก�ร
สอบถ�ม ส�ม�รถติดต่อม�ยังที่ฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8631, +66 (0) 2273 8636, +66 (0) 2273 8637
Email: ir@btsgroup.co.th

นโยบ�ยเปิดเผยส�รสนเทศที่สำ�คัญต่อส�ธ�รณชน บริษัทฯ มีนโยบ�ย
เปิดเผยส�รสนเทศที่สำ�คัญต่อส�ธ�รณชน อ�ทิเช่น วัตถุประสงค์ของ 
บริษัทฯ ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ โครงสร้�งก�รถือ
หุน้ และสทิธใินก�รออกเสยีง ร�ยชือ่และขอ้มลูก�รถอืหุน้ของคณะกรรมก�ร 
คณะกรรมก�รชดุยอ่ยต�่งๆ และคณะผูบ้รหิ�ร ปจัจยัและนโยบ�ยเกีย่วกบั
ก�รจดัก�รคว�มเสีย่งทีส่�ม�รถค�ดก�รณไ์ด ้(Material Foreseeable Risk 
Factors) ทั้งที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นและก�รเงิน นโยบ�ยและโครงสร�้ง
ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร (Corporate Governance Structures and Policies) 
รวมทั้งคว�มรบัผิดชอบของคณะกรรมก�รในก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ และ 
ร�ยง�นของประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ก�รเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปี 
เกี่ยวกับจำ�นวนครั้งที่กรรมก�รและกรรมก�รชุดย่อยแต่ละท่�นเข้�ร่วม
ประชุม ตลอดจนประวัติของคณะกรรมก�รและผู้บริห�ร ก�รเปิดเผยใน
ร�ยง�นประจำ�ปีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนคณะกรรมก�ร
และผู้บริห�รระดับสูง รวมทั้งค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล 
ร�ยง�นข้อมูลเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ
ร�ค�ซือ้ข�ยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืตอ่ก�รตดัสนิใจลงทนุ หรอืตอ่สทิธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต�มประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกฎหม�ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูต�มขอ้บงัคบัหรอืกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
งบก�รเงนิ และร�ยง�นประจำ�ป ีเพือ่ใหน้กัลงทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทีเ่ปน็
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอน�คตได้ใช้ประกอบก�รตัดสินใจลงทุน 
ผ่�นช่องท�งและสื่อก�รเผยแพร่ข้อมูลต่�งๆ ของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 

จ) คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร (Board Responsibilities)
หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทจะรวมถึงก�รกำ�หนด
วิสัยทัศน์และทิศท�งท�งธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงก�รควบคุมดูแลและ
ประเมนิก�รบรหิ�ร (ผ�่นคณะกรรมก�รชดุยอ่ย) โดยมจีดุประสงคเ์พือ่เพิม่
มลูค�่ของผูถ้อืหุน้ ซึง่ก�รทีจ่ะประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รเพิม่มลูค�่ของผูถ้อื
หุน้ได ้คณะกรรมก�รบรษิทัตอ้งมัน่ใจว�่มกี�รปฏบิตัหิน�้ทีภ่�ยใตก้ฎหม�ย 
จุดประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงยังต้องตระหนักถึงก�รกำ�กับดูแล
กจิก�ร คว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์จรยิธรรมท�งธรุกจิและจรรย�บรรณ

คณะกรรมก�รมีคว�มมุ่งมั่นที่จะให้บริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นนำ�ที่ได้รับก�ร
ยอมรับในระดับส�กลว่�เป็นบริษัทฯ ที่ประสบคว�มสำ�เร็จม�กที่สุดแห่ง
หนึง่ในประเทศไทย โดยดำ�เนนิธรุกจิทีม่คีว�มหล�กหล�ย  ดว้ยก�รบรหิ�ร
จดัก�รทีแ่ขง็แกรง่และดว้ยบคุล�กรทีล่ว้นแตม่คีว�มส�ม�รถและมสีว่นรว่ม
ในก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ ภ�รกิจ และกลยุทธ์ คณะกรรมก�รมีภ�วะผู้นำ� 
วิสัยทัศน์ มีคว�มอิสระในก�รตัดสินใจและรับผิดชอบต�มหน้�ที่ในก�ร
กำ�กบัดแูลกจิก�รใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม คณะกรรมก�ร
มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะกำ�กับดูแลก�ร
บรหิ�รง�นของฝ�่ยบรหิ�รและมกี�รแบง่แยกหน�้ทีร่ะหว�่งคณะกรรมก�ร
และฝ�่ยบริห�รไว้อย่�งชัดเจน

องค์ประกอบคณะกรรมก�ร
คณะกรรมก�รบริษัทมีจำ�นวน 12 ท่�น (ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556) 
ประกอบด้วย
กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร 6 ท่�น
กรรมก�รที่มิได้เป็นผู้บริห�ร 6 ท่�น (เป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน 5 ท�่น)

ทั้งนี้ โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัทจะประกอบด้วยกรรมก�รอิสระอย่�ง
น้อย 1/3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว�่ 3 ท่�น และคณะ
กรรมก�รบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ เพื่อบริห�รและ
ดำ�เนินกิจก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ได้แก่ คณะ
กรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน คณะ
กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล และคณะกรรมก�รบริห�ร ทั้งนี้ คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมก�รอิสระทั้งหมดและมีจำ�นวนไม่น้อย
กว่� 3 ท่�น โดยมีกรรมก�รตรวจสอบอย�่งน้อย 1 ท่�น ที่มีคว�มรู้และ
ประสบก�รณ์เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงิน 
สำ�หรับคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะประกอบด้วย

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5.2 นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
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กรรมก�รไม่น้อยกว�่ 3 ท่�น แต่ไม่เกิน 5 ท่�น และเป็นกรรมก�รอิสระ
เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล จะประกอบด้วย
กรรมก�รไม่น้อยกว�่ 4 ท่�น แต่ไม่เกิน 6 ท่�น

ก�รประเมินก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร
ในก�รแต่งตั้งหรือสรรห�กรรมก�รจะต้องเป็นไปต�มนโยบ�ยก�รสรรห�
กรรมก�รของบริษัทฯ ซึ่งส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ในร�ยง�นคณะ
กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน นอกจ�กนี ้บรษิทัฯ ยงัไดส้ง่เสรมิ
และสนับสนุนให้กรรมก�รเข้�ฝึกอบรมต่�งๆ ที่จัดขึ้นโดยสม�คมส่งเสริม
สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) ทั้ง
ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP), หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Role of the Compensation 
Committee (RCC), หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP), หลกัสตูร 
Anti-Corruption Training Program, หลักสูตร Role of the Nomination 
and Governance Committee (RNG) และก�รฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดย
สถ�บนัวทิย�ก�รตล�ดทนุ ในหลกัสตูรผูบ้รหิ�รระดบัสงู และบรษิทัฯ ไดจ้ดั
ใหม้กี�รปฐมนเิทศเพือ่ใหก้รรมก�รทีเ่ข�้รบัตำ�แหนง่ในคณะกรรมก�รไดร้บั
ทร�บนโยบ�ยธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�ม 
รับผิดชอบของคณะกรรมก�ร และคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ รวมทั้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ร�ยง�นประจำ�ปี นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
(Corporate Governance Policy) และคูม่อืจรยิธรรม (Code of Conduct) 
นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีคู่มือสำ�หรับกรรมก�ร ซึ่งรวบรวมข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับก�รเป็นกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน เช่น พระร�ช 
บัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ข้อเตือนใจในก�รปฏิบัติหน้�ที่
ของกรรมก�รในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Director Fiduciary Duty Check 
List) หลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่สีำ�หรบับรษิทัจดทะเบยีน คูม่อืกรรมก�ร
บริษัทจดทะเบียน ข้อแนะนำ�ก�รให้ส�รสนเทศสำ�หรับผู้บริห�รบริษัทจด
ทะเบยีน กฎระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัก�รไดม้�หรอืจำ�หน�่ยไปซึง่สนิทรพัย์
และร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะ
กรรมก�รทั้งคณะเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้คณะกรรมก�รได้พิจ�รณ�
ทบทวนผลง�น ปัญห� และอุปสรรคในก�รดำ�เนินง�นระหว่�งปีที่ผ่�นม� 
เพือ่ใหน้ำ�ม�แกไ้ข และเพิม่เตมิประสทิธภิ�พก�รทำ�ง�น โดยมกี�รประเมนิ
ด�้นต�่งๆ ดงันี ้(1) โครงสร�้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมก�ร (2) บทบ�ท  
หน�้ที ่และคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�ร (3) ก�รประชมุคณะกรรมก�ร 
(4) ก�รทำ�หน้�ที่ของกรรมก�ร (5) คว�มสัมพันธ์กับฝ่�ยจัดก�ร และ (6) 
ก�รพฒัน�ตนเองของกรรมก�รและก�รพฒัน�ผูบ้รหิ�ร ทัง้นี ้ในป ี2555/56 
ผลคะแนนจ�กก�รประเมนิในแตล่ะหวัขอ้อยูใ่นชว่งคะแนน 90-100% (ร�ย
ละเอียดส�ม�รถดูได้ในแบบ 56-1)

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
คณะกรรมก�รได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติในเรื่องคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์ไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจริยธรรม 
(Code of Conduct) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบ�ยที่จะปฏิบัติต�มแนวท�งของ 
ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและพระร�ชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตล�ด 
หลกัทรพัย ์เพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ โดยถอืเปน็หน้�ทีข่องบคุล�กร 
ทุกระดับที่จะพิจ�รณ�แก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อย่�ง
รอบคอบ ยึดหลักคว�มซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภ�ยใน
กรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งครบถ้วนเพื่อผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำ�คัญ

บรษิทัฯ ไดก้ำ�หนดใหก้รรมก�รและผูบ้รหิ�รจดัสง่ร�ยง�นก�รมสีว่นไดเ้สยี
ของตนและบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯ และแจ้งทุกครั้งที่มีก�ร
เปลี่ยนแปลง โดยให้เลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้เก็บรักษ�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้
เสยีทีร่�ยง�นโดยกรรมก�รหรอืผูบ้รหิ�ร และจดัสง่สำ�เน�ร�ยง�นก�รมสีว่น
ได้เสียให้ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อใช้ในก�ร
ตรวจสอบและกำ�กับดูแลด้�นคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

เพือ่มใิหเ้กดิร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้กบัผลประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของกจิก�ร
และผูถ้อืหุน้ และเพือ่ดำ�รงไวซ้ึง่ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีคณะกรรมก�รได้
กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ ดังนี้ (1) นโยบ�ยในก�รทำ�ธุรกิจใหม่ (2) นโยบ�ยในก�รถือหุ้นใน
บริษัทที่บริษัทฯ ลงทุน (3) นโยบ�ยในก�รให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน (4) 
นโยบ�ยในก�รจัดทำ�เอกส�รที่เป็นล�ยลักษณ์อักษร (5) นโยบ�ยในก�รทำ� 
ร�ยก�รเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงท�งก�รค้�ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึง
กระทำ�กับคู่สัญญ�ทั่วไปในสถ�นก�รณ์เดียวกัน โดยส�ม�รถดูสำ�หรับร�ย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 5.6: รายการระหว่างกัน

จริยธรรมและจรรย�บรรณ
คณะกรรมก�รไดก้ำ�หนดนโยบ�ยใหบ้รษิทัฯ ดำ�เนนิก�รประกอบธรุกจิดว้ย
คว�มซือ่สตัยส์จุรติและเทีย่งธรรมต�มหลกัปรชัญ�และจรยิธรรมและจรรย�
บรรณของบรษิทัฯ โดยไดร้วบรวมไวเ้ปน็ล�ยลกัษณอ์กัษรในคูม่อืจรยิธรรม 
(Code of Conduct) ซึง่ไดก้ำ�หนดเรือ่งก�รปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ พนกัง�น ผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส�ธ�รณชน สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ติดต�มก�รปฏิบัติต�มแนวท�งดังกล่�วอย่�งสม่ำ�เสมอ รวมทั้งได้มีก�ร
อบรมทำ�คว�มเข้�ใจให้กับผู้บริห�รและพนักง�น ซึ่งผู้บริห�รและผู้บังคับ
บญัช�มหีน�้ทีใ่นก�รสอดสอ่ง ดแูล และสง่เสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัช�ใหป้ฏบิตัิ
ต�มจรรย�บรรณที่กำ�หนดและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่�ง 
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ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง
ก�รเข�้ประชุม
ของกรรมก�ร

1. น�ยคีรี ก�ญจนพ�สน์ ประธ�นกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล 2/2
2. น�ยอ�ณัติ อ�ภ�ภิรม กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล 2/2
3. น�ยเจริญ วรรธนะสิน กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล 2/2
4. น�ยรังสิน กฤตลักษณ ์กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล 2/2

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
1. พิจ�รณ� กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบ�ย คู่มือ และแนวท�ง 
 ปฏิบัติในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี จริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ และ 
 จริยธรรมของพนักง�น ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติส�กล  
 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ ตลอดจนกำ�กับ 
 ดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย คู่มือ และแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับ 
 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี จริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ และจริยธรรม 
 ของพนักง�นดังกล่�ว
2. พิจ�รณ� กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อ 
 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility 
 : CSR) เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมก�รบรษิทัเพือ่พจิ�รณ�อนมุตั ิตลอดจน 
 ดแูลใหม้กี�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน และ 
 สิ่งแวดล้อมดังกล�่ว
3. พิจ�รณ� กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบ�ยและแนวปฏิบัติเกี่ยว 
 กับก�รต่อต้�นทุจริตและก�รติดสินบน (Anti-Corruption) เพื่อเสนอ 
 ต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีก�ร 
 ปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รต่อต้�นทุจริตและก�ร 
 ติดสินบนดังกล�่ว
4. แตง่ตัง้คณะทำ�ง�น เพือ่ชว่ยเหลอืก�รปฏบิตังิ�นต�่งๆ ของคณะกรรม 
 ก�รบรรษทัภบิ�ล ตลอดจนแตง่ตัง้ทีป่รกึษ�อสิระทีม่คีว�มรูแ้ละคว�ม 
 เชี่ยวช�ญ เพื่อให้คำ�ปรึกษ�และให้คำ�แนะนำ� ตลอดจนช่วยเหลือก�ร 
 ปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
5. ปฏิบัติหน้�ที่หรือดำ�เนินก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัท 
 มอบหม�ย

ทั้งนี้ สำ�หรับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รฉบับเต็ม ส�ม�รถดูได้จ�ก 
แบบ 56-1 หรือติดต่อฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@btsgroup.co.th

คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556 มีสม�ชิกคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลจำ�นวน 
4 ท�่น ดังนี้

โดยมนี�งส�วชญ�ด� ยศยิง่ธรรมกลุ เลข�นกุ�รบรษิทัและผูอ้ำ�นวยก�รฝ�่ยกฎหม�ย ทำ�หน�้ทีเ่ปน็เลข�นกุ�รคณะกรรมก�ร 
บรรษัทภิบ�ล

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5.2 นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและคณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
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5.3 รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดคาตอบแทน

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 
ค�่ตอบแทน 
1. พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นในเรื่องโครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท อัน

ได้แก่ ขน�ดและองค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัทที่ควรจะเป็น
เมื่อพิจ�รณ�ต�มขน�ดและกลยุทธ์ท�งธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบ
กับขน�ดและองค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้ง
พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของกรรมก�รอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบคณะกรรมก�รบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ของ 
บริษัทฯ

2. กำ�หนดวธิกี�รสรรห�บคุคลเพือ่ดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�ร โดยพจิ�รณจ�ก
 • คณุสมบตัขิองกรรมก�รทีเ่หม�ะสมกบัยทุธศ�สตรข์องบรษิทัฯ และ 

  เป็นไปต�มโครงสร้�งขน�ด และองค์ประกอบของคณะกรรมก�ร 
  บริษัทต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้

 • คว�มเหม�ะสมของคว�มรู ้ประสบก�รณ ์คว�มเชีย่วช�ญ ก�รอทุศิ 
  เวล�ของกรรมก�รรวมถึงคุณสมบัติต�มกฎหม�ยหรือข้อกำ�หนด 
  ของหน่วยง�นท�งก�ร

3. สรรห�ผู้ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ 
 คุณสมบัติที่กำ�หนดไว้
 • ในกรณีที่กรรมก�รต้องออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ เพื่อให้คณะ 
  กรรมก�รบรษิทัใหค้ว�มเหน็ชอบและนำ�เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
  เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติแต่งตั้ง
 • ในกรณีที่มีกรรมก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจ�กก�ร 
  ออกจ�กตำ�แหนง่ต�มว�ระ) เพือ่ใหค้ณะกรรมก�รบรษิทัพจิ�รณ� 
  อนุมัติแต่งตั้งกรรมก�รใหม่แทนตำ�แหน่งกรรมก�รที่ว่�งลง
 • ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมก�รใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ 
  โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทให้ 
  คว�มเหน็ชอบและนำ�เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิ�รณ�อนมุตั ิ
  แต่งตั้ง

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556 มีสม�ชิกคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจำ�นวน 5 ท่�น ดังนี้

4. พจิ�รณ�โครงสร�้ง จำ�นวน รปูแบบ และหลกัเกณฑก์�รจ�่ยค�่ตอบแทน 
 ทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินที่เหม�ะสม ให้แก่ประธ�น 
 กรรมก�ร กรรมก�รบริษัท และสม�ชิกในคณะกรรมก�รชุดย่อย โดย 
 ทบทวนคว�มเหม�ะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจ�รณ� 
 เปรียบเทียบกับข้อมูลก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน 
 อุตส�หกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตล�ด 
 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่�ตล�ด (Market Capitalisation) ใกล้เคียงกับ 
 บรษิทัฯ เพือ่จงูใจและรกัษ�ไวซ้ึง่กรรมก�รทีม่คีณุประโยชนก์บับรษิทัฯ  
 และนำ�เสนอตอ่คณะกรรมก�รบรษิทัเพือ่ใหค้ว�มเหน็ชอบและนำ�เสนอ 
 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

5. พจิ�รณ�เกณฑใ์นก�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นของประธ�นกรรมก�ร 
 บรหิ�ร และนำ�เสนอผลก�รประเมนิต�มเกณฑน์ัน้ๆ ใหค้ณะกรรมก�ร 
 บรษิทัพจิ�รณ�ใหค้ว�มเหน็ชอบ ตลอดจนนำ�เสนอจำ�นวนและรปูแบบ 
 ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของประธ�นกรรมก�รบริห�รที่สอดคล้องกับผล 
 ก�รประเมนิก�รปฏบิตังิ�นเพือ่ใหค้ณะกรรมก�รบรษิทัพจิ�รณ�อนมุตั ิ
 ต่อไป

6. พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมและเงื่อนไขต่�งๆ เกี่ยวกับก�รเสนอข�ยหุ้น 
 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่กรรมก�ร 
 และพนกัง�น เพือ่ชว่ยจงูใจใหก้รรมก�รและพนกัง�นปฏบิตัหิน�้ทีเ่พือ่ 
 ให้เกิดก�รสร�้งมูลค่�เพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะย�ว และเพื่อส�ม�รถ 
 รกัษ�บคุล�กรทีม่คีณุภ�พไดอ้ย่�งแทจ้รงิ ภ�ยใตเ้กณฑท์ีเ่ปน็ธรรมตอ่ 
 ผู้ถือหุ้น

7. ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ต่อคณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือ ที่ 
 ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ปฏิบัติก�รอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก�รสรรห�และกำ�หนดค่� 
 ตอบแทนต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย และปฏิบัติก�รใดๆ 
 ต�มที่กำ�หนดโดยกฎหม�ยหรือข้อกำ�หนดของหน่วยง�นร�ชก�ร

1. พลโทพิศ�ล เทพสิทธ� ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน กรรมก�รอิสระ 1/1
2. น�ยสุจินต์ หวั่งหลี กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน กรรมก�รอิสระ 1/1
3. น�ยเจริญ วรรธนะสิน กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน กรรมก�รอิสระ 1/1
4. น�ยรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน กรรมก�รบริห�ร 1/1
5. น�ยคง ชิ เคือง กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน กรรมก�รบริห�ร 1/1
 (Mr. Kong Chi Keung)

โดยมีน�งส�วชญ�ด� ยศยิ่งธรรมกุล เลข�นุก�รบริษัทและผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ย ทำ�หน�้ที่เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง ก�รเข้�ประชุมของกรรมก�ร
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นโยบ�ยในก�รสรรห�กรรมก�ร
หนึ่งในหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�
ตอบแทน คอื ก�รกำ�หนดคณุสมบตัขิองกรรมก�รทีต่อ้งก�รสรรห� รวมทัง้
เสนอร�ยชือ่ของผูท้ีเ่หม�ะสมตอ่คณะกรรมก�รบรษิทัเพือ่ใหค้ณะกรรมก�ร
บริษัทเสนอร�ยชื่อเพื่อพิจ�รณ�ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น กระบวนก�รสรรห�
ดังกล่�วควรคำ�นึงถึงคว�มสมดุลระหว่�งทักษะ คว�มรู้คว�มส�ม�รถ 
ประสบก�รณ์ และระยะเวล�ในก�รดำ�เนินง�นของกรรมก�รที่ได้รับก�ร
เสนอชือ่ รวมทัง้ขอ้กำ�หนดทีร่ะบตุ�มกฎหม�ยและระเบยีบของหนว่ยง�นรฐั 
นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนยังต้องพิจ�รณ�
ถึงผลประโยชน์ภ�ยนอกของกรรมก�รเพื่อประเมินคว�มขัดแย้งท�งด้�น
ผลประโยชน์ที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต โดยคำ�นึงถึงเวล�ที่กรรมก�รมีให้
ตอ่ก�รปฏบิตัหิน�้ทีใ่หแ้กบ่รษิทัฯ หลกัเกณฑเ์หล่�นีเ้ปน็สว่นทีเ่พิม่เตมิจ�ก
ข้อกำ�หนดคุณลักษณะต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 
(ฉบับแก้ไข) พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(ฉบับแก้ไข) และประก�ศที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์และคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน 

ในกรณทีีเ่ปน็ก�รสรรห�บคุคลเพือ่ดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รอสิระของบรษิทัฯ 
บุคคลดังกล่�วต้องมีคุณสมบัติต�มนิย�มกรรมก�รอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
นยิ�มกรรมก�รอสิระของบรษิทัฯ มหีลกัเกณฑท์ี ่“เขม้กว�่” ขอ้กำ�หนดของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่�วคือ มีก�รกำ�หนดสัดส่วนก�ร
ถอืหุน้ของกรรมก�รอสิระอยูท่ี ่“ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75” ของจำ�นวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
ร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ นิย�มกรรมก�รอิสระ มีดังนี้
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
 บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มี 
 อำ�น�จควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมก�รถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 ของกรรมก�รอิสระร�ยนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น ลูกจ้�ง  
 พนักง�น ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของ 
 บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน 
 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ*

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�รจดทะเบียน 
 ต�มกฎหม�ยในลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  
 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จ 
 ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอให้เป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จ 
 ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไมม่หีรอืเคยมคีว�มสมัพนัธท์�งธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย 
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ ใน 
 ลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของ 
 กรรมก�รอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี 
 อำ�น�จควบคมุของผูท้ีม่คีว�มสมัพนัธท์�งธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของ 
 บริษัทฯ*

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น ร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ และ 
 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักง�น 
 สอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท 
 ร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่*

6. ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูใ้หบ้รกิ�รท�งวชิ�ชพีใดๆ ซึง่รวมถงึก�รใหบ้รกิ�ร 
 เป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินซึ่งได้รับค่�บริก�รเกิน 
 กว�่ 2 ล�้นบ�ทต่อปีจ�กบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือ 
 หุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ 
 นั้นด้วย*
7. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�ร 
 ของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ ร�ยใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ 
 ร�ยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัย 
 กับกิจก�รของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน 
 ห�้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมก�รทีม่สีว่นรว่มบรหิ�รง�น ลกูจ�้ง พนกัง�น  
 ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวน 
 หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ซึง่ประกอบกจิก�รทีม่สีภ�พ 
 อย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทฯ หรือ 
 บริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ 
 เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

นอกจ�กนี้แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 
2556 อย่�งไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รเลือกตั้ง
เป็นกรรมก�รแต่อย�่งใด (โปรดดูร�ยละเอียดในหัวข้อที่ 5.2: นโยบายการ
กำากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล)

 *  เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล�่วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5.3 ร�ยง�นคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
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นอกจ�กนั้น ก�รแต่งตั้งและถอดถอนกรรมก�รบริษัทจะเป็นไปต�มหลัก
เกณฑ์และวิธีก�รที่กำ�หนดอยู่ในกฎหม�ยและข้อบังคับของบริษัทฯ โดย
มีส�ระสำ�คัญดังนี้

1. ในก�รประชมุส�มญัประจำ�ปทีกุครัง้ ใหก้รรมก�รจำ�นวนไมน่อ้ยกว�่ 1 
 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดในคณะกรรมก�รพ้นจ�กตำ�แหน่ง 
 ต�มว�ระ  ถ้�จำ�นวนกรรมก�รที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ 
 ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมก�รผู้พ้นจ�ก 
 ตำ�แหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก

2.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมก�รต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�ร 
 ดังต่อไปนี้ ก) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง 
 เสียง ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้ง 
 บคุคลคนเดยีวหรอืหล�ยคนเปน็กรรมก�รกไ็ด ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีง 
 ให้แก่บุคคลใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้ ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง 
 สงูสดุต�มลำ�ดบัลงม�เปน็ผูไ้ดร้บัก�รเลอืกตัง้เปน็กรรมก�รเท�่จำ�นวน 
 กรรมก�รที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือก 
 ตัง้ในลำ�ดบัถดัลงม�มคีะแนนเสยีงเท�่กนัเกนิจำ�นวนกรรมก�รทีจ่ะพงึ 
 มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธ�นเป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด

3. นอกจ�กก�รพน้ตำ�แหนง่ต�มว�ระแลว้ กรรมก�รพน้จ�กตำ�แหนง่เมือ่ 
 ต�ย ล�ออก ข�ดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งห�้มต�มพระร�ชบญัญตั ิ
 บริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก ศ�ลมี 
 คำ�สั่งให้ออก

4. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอื่นนอกจ�กถึงคร�วออก 
 ต�มว�ระ ให้คณะกรรมก�รมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่� 3 ใน  
 4 ของจำ�นวนกรรมก�รที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี 
 ลักษณะต้องห้�มต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 
 เข้�เป็นกรรมก�รแทนในก�รประชุมคณะกรรมก�รคร�วต่อไป เว้นแต่ 
 ว�ระของกรรมก�รจะเหลือน้อยกว่� 2 เดือน

5. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อ�จลงมตใิหก้รรมก�รคนใดออกจ�กตำ�แหนง่กอ่นถงึ 
 คร�วออกต�มว�ระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว�่ 3 ใน 4 ของจำ�นวน 
 ผูถ้อืหุน้ซึง่ม�ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ย 
 กว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิ 
 ออกเสียง

นโยบ�ยในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน
กลุ่มบริษัท บีทีเอส ได้กำ�หนดนโยบ�ยในก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ก�รจัดสรรค่�ตอบแทนมีรูปแบบที่ดึงดูดใจและสร้�ง
แรงจงูใจในก�รทำ�ง�นของพนกัง�นในทกุระดบัง�นขององคก์ร โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งกลุ่มบริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รดึงดูดและสร้�งแรงจูงใจแก่คณะ
กรรมก�รบริษัทและคณะผู้บริห�รอ�วุโสที่มีทักษะคว�มรู้คว�มส�ม�รถใน

ก�รบริห�รและคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นเพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทส�ม�รถ
บรรลุเป้�หม�ยท�งกลยุทธ์ที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะเป็นผู้พิจ�รณ�กำ�หนด
จำ�นวนและรูปแบบก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของประธ�นกรรมก�รบริห�ร โดย 
ใช้ตัวชี้วัดต่�งๆ เป็นเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงผลประเมินก�รปฏิบัติง�นของ
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร ผลสำ�เร็จท�งธุรกิจ ตลอดจนเปรียบเทียบกับ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำ�เสนอ
ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รเพือ่พจิ�รณ�อนมุตั ิทัง้นี ้คณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค�่ตอบแทนไดก้ำ�หนดหลกัเกณฑก์�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�น
ของประธ�นกรรมก�รบริห�รเพื่อใช้เป็นกรอบในก�รพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน
ที่เหม�ะสมของประธ�นกรรมก�รบริห�ร และนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมก�รบรษิทั โดยในป ี2554/55 ไดม้กี�รประเมนิประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร 
โดยแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1-ผลสำ�เร็จท�งธุรกิจ หมวดที่ 2- 
ก�รวดัผลก�รปฏบิตังิ�น และ หมวดที ่ 3-ก�รพฒัน�ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร 
โดยผลคะแนนจ�กก�รประเมินในแต่ละหัวข้ออยู่ในช่วงคะแนน 90-100% 
(ร�ยละเอียดส�ม�รถดูได้ในแบบ 56-1) นอกจ�กนี้แล้ว บริษัทฯ กำ�หนด
นโยบ�ยว่�ประธ�นกรรมก�รบริห�รไม่ควรไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รที่
บริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัทบีทีเอส เว้นแต่ในกรณีที่เข�้ข้อยกเว้นที่กำ�หนดไว้

สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง ประธ�นกรรมก�รบริห�รจะเป็นผู้พิจ�รณ�คว�ม
เหม�ะสมในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนเป็นร�ยบุคคลจ�กผลก�รบริห�รง�น
ของผู้บริห�รแต่ละท�่น โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่�งๆ เป็นตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ก�รปรับ
อัตร�เงินเดือนประจำ�ปีโดยรวมจะสอดคล้องกับสภ�วะเศรษฐกิจและผล
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

สำ�หรบัค�่ตอบแทนกรรมก�ร คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน
จะได้กำ�หนดโดยพิจ�รณ�จ�กขน�ดธุรกิจ และคว�มรับผิดชอบของคณะ
กรรมก�ร โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีมูลค่�ตล�ด (Market Capitalisation) ในขน�ดที่ใกล้เคียง
กับบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป
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ร�ยละเอียดค่�ตอบแทนที่กรรมก�รได้รับเป็นร�ยบุคคลในปี 2555/56 (วันที่ 1 เมษ�ยน 2555 ถึง 31 มีน�คม 2556) เป็นดังนี้ 

จำ�นวนวันร�ยชื่อ เบี้ยประชุม
ค่�ตอบแทน
ร�ยเดือน รวมโบนัสกรรมก�ร

 1. น�ยคีรี ก�ญจนพ�สน์  365 720,000 - 1,962,541.89 2,682,541.89
 2. น�ยพอล ทง (Mr. Paul Tong)  365 360,000 - 981,270.93 1,341,270.93 
 3. น�ยอ�ณัติ อ�ภ�ภิรม  365 360,000 - 981,270.93 1,341,270.93 
 4. น�ยสุรพงษ์ เล�หะอัญญ�  365 360,000 - 981,270.93 1,341,270.93 
 5. น�ยกวิน ก�ญจนพ�สน์  365 360,000 - 981,270.93 1,341,270.93 
 6. น�ยรังสิน กฤตลักษณ์  365 360,000 - 981,270.93 1,341,270.93 
 7. น�ยคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)  365 360,000 - 981,270.93 1,341,270.93 
 8. น�ย คิน ช�น (Mr. Kin Chan)  197 180,000 - 981,270.93 1,161,270.93 
 9. พลโทพิศ�ล เทพสิทธ�  365 600,000 140,000 981,270.93 1,721,270.93 
 10. น�ยอมร จันทรสมบูรณ์  365 360,000 - 981,270.93 1,341,270.93 
 11. น�ยสุจินต์ หวั่งหลี  365 360,000 120,000 981,270.93 1,461,270.93 
 12. น�ยเจริญ วรรธนะสิน  365 360,000 140,000 981,270.93 1,481,270.93 
 13. น�ยชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)  365 360,000 - 981,270.93 1,341,270.93 
  รวม  5,100,000 400,000 13,737,793.05 19,237,793.05

ประจำ�ปี 2555 ประจำ�ปี 2554 ประจำ�ปี 2553

ค�่ตอบแทนร�ยเดือน (บ�ท)
ประธ�นกรรมก�ร 60,000 / เดือน 60,000 / เดือน 60,000 / เดือน
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 50,000 / เดือน 50,000 / เดือน 50,000 / เดือน
กรรมก�ร 30,000 / คน / เดือน 30,000 / คน / เดือน 30,000 / คน / เดือน
เบี้ยประชุม (บ�ท)
คณะกรรมก�ร ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 20,000 / ครั้ง 20,000 / ครั้ง 20,000 / ครั้ง
กรรมก�รตรวจสอบ 20,000 / คน / ครั้ง 20,000 / คน / ครั้ง 20,000 / คน / ครั้ง
คณะกรรมก�รชุดย่อยอื่นๆ ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี
ค�่ตอบแทนอื่น (บ�ท)
โบนัสกรรมก�ร ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ไม่มี
  ประจำ�ปีของบริษัทฯ* ประจำ�ปีของบริษัทฯ**

ค�่ตอบแทนกรรมก�ร

หม�ยเหตุ:
 * ปีบัญชี 2555/56: 13.7 ล้�นบ�ท
 ** ปีบัญชี 2555/56: 10.1 ล้�นบ�ท

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร จำ�นวน (ร�ย)
ค่�ตอบแทน 
(ล้�นบ�ท)

 ปี 2555/56  13* 19.2 
 ปี 2554/55  13 15.7 
 ปี 2553/54  21** 5.0

ค�่ตอบแทนผู้บริห�ร จำ�นวน (ร�ย)
ค่�ตอบแทน 
(ล�้นบ�ท)

 ปี 2555/56* 9 54.3 
 ปี 2554/55* 9 37.7 
 ปี 2553/54* 17 39.4

หม�ยเหตุ
 * น�ยคิน ช�น (Mr. Kin Chan) ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รมีผลเมื่อวันที่ 15 ตุล�คม 2555
 ** ในปี 2553/54 กรรมก�รชุดเดิมจำ�นวน 13 ท่�น ได้ล�ออกมีผลเมื่อวันที่ 29 กรกฎ�คม 2553 และที่ประชุมส�มัญ 
  ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎ�คม 2553 ได้เลือกตั้งกรรมก�รชุดใหม่จำ�นวน 15 ท่�น โดยมีกรรมก�ร 
  เดิมจำ�นวน 7 ท่�น ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมก�รชุดใหม่ ดังนั้น ในปี 2553/54 จึงมีกรรมก�รซึ่งได้รับค�่ 
  ตอบแทนรวม 21 ท�่น

* ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5.3 ร�ยง�นคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
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ฐ�นเงินเดือน
วัตถุประสงค์ของก�รกำ�หนดฐ�นเงินเดือนเพื่อให้บริษัทฯ ส�ม�รถใช้เป็น 
ม�ตรฐ�นในก�รคดัเลอืกบคุล�กรและสร�้งแรงจงูใจใหก้บัผูบ้รหิ�รทีม่คีว�ม
ส�ม�รถ ซึ่งสอดคล้องกับฐ�นเงินเดือนของบริษัทในดัชนี SET50 ของ
ประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ระยะสั้น (โบนัสประจำ�ปี)
วัตถุประสงค์ของก�รให้สิทธิประโยชน์ระยะสั้นก็เพื่อเป็นค่�ตอบแทนแก่ 
ผู้บริห�ร โดยขึ้นอยู่กับผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงินของกลุ่มบริษัทโดย
รวมและสภ�วะเศรษฐกิจในขณะนั้น

สิทธิประโยชน์ระยะย�ว
กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีก�รมอบใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ให้แก่พนักง�นของกลุ่มบริษัทเพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจให้กับ
พนักง�น และสร้�งแรงจูงใจเพื่อให้พนักง�นร่วมมือกันในก�รสร้�งคว�ม
เจรญิเตบิโตในอน�คตของกลุม่บรษิทั เพือ่ใหผ้ลประกอบก�รของกลุม่บรษิทั
ดียิ่งขึ้น โดยผู้บริห�รของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมก�รได้รับค่�ตอบแทนที่ไม่
เป็นตัวเงิน เป็นใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WA เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 11.6 
ล้�นหน่วย ในปี 2554 และปี 2555 และได้รับใบสำ�คัญสิทธิ BTS-WB เป็น
จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 1.7 ล้�นหน่วย ในปี 2556

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้ริเริ่มให้มีก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพในเดือนพฤศจิก�ยน 
2553 ภ�ยใต้กรอบของแผนดำ�เนินง�นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ 
พนักง�นที่เป็นสม�ชิกทุกคนต้องปันส่วนของตนร้อยละ 5 ของเงินเดือนลง
ในกองทุน โดยบริษัทฯ จะสมทบเพิ่มอีกร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุน
สำ�รองเลีย้งชพีนีจ้ดัตัง้ขึน้ภ�ยใตก้ฎของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกั
ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รอง
เลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ซึง่ไดก้ำ�หนดขอบข่�ยอย�่งเครง่ครดัในหลกัเกณฑก์�ร
ลงทนุและผูจ้ดัก�รกองทนุสำ�รองเลีย้งชพีซึง่จะตอ้งเปน็บรษิทัทีจ่ดทะเบยีน
เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดก�รกองทุน สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติม
ส�ม�รถดูได้จ�กเว็บไซต์ www.thaipvd.com
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง5.4
เนือ้ห�ในสว่นนีจ้ะนำ�เสนอภ�พรวมวธิกี�รบรหิ�รคว�มเสีย่งของบทีเีอส กรุป๊ 
และหนว่ยง�นทีร่บัผดิชอบในแตล่ะขัน้ตอน ในป ี2555/56 บรษิทัฯ ไดด้ำ�เนนิ
ก�รต�มนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเต็มรูปแบบ โดย นโยบ�ย
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงนี้ได้ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นของ Committee of the 
Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) 

วัตถุประสงค์ของนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ก�รรับคว�มเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในพฤติกรรมก�รลงทุน ดังนั้นจุดประสงค์
ของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงนั้นไม่ใช่เพื่อก�รลดคว�มเสี่ยงออกไปทั้งหมด 
แต่เป็นกระบวนก�รในก�รบริห�รเพื่อให้มั่นใจว่�แต่ละธุรกิจทร�บถึง
คว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีวิธีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเหม�ะสม 
นอกจ�กนั้นผู้บริห�รจะใช้คว�มรู้คว�มเข้�ใจในคว�มเสี่ยงเหล่�นี้ในก�ร
ตัดสินใจท�งธุรกิจ

จดุประสงคข์องนโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง คอื ก�รสือ่ส�รใหท้กุหนว่ยง�น 
เข้�ใจกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และแนวท�งในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ใหอ้ยูใ่นระดับที่ยอมรับได้ เพื่อใหม้ั่นใจว่�แตล่ะธรุกิจมีก�รระบคุว�มเสี่ยง 
ก�รประเมนิคว�มเสีย่ง ก�รร�ยง�นคว�มเสีย่ง ก�รควบคมุคว�มเสีย่ง และ
ก�รติดต�มคว�มเสี่ยงที่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน

นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
บีทีเอส กรุ๊ป เชื่อว�่ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่จะช่วย
ให้องค์กรบรรลุเป้�ประสงค์ได้ บริษัทฯ มีก�รดูแลให้แต่ละธุรกิจปฏิบัติ
ต�มกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กรในก�รจัดก�รกับคว�มเสี่ยง
อย่�งเหม�ะสม โดยมีก�รระบุ ติดต�มและร�ยง�นคว�มเสี่ยงต่อผู้บริห�ร
เพื่อจะได้จัดให้มีก�รควบคุมคว�มเสี่ยงได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ และจะได้
ตัดสินใจท�งธุรกิจได้อย�่งถูกต้อง

นโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งของบทีเีอส กรุป๊ ยงัใหค้ว�มสำ�คญัเปน็อย�่ง
ยิ่งกับก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของกฏหม�ยและคว�มถูกต้องของก�ร
ร�ยง�นงบก�รเงิน นอกจ�กนี้ แนวท�งบริห�รคว�มเสี่ยงของบีทีเอส กรุ๊ป 
ยงัไดท้ำ�ควบคูไ่ปกบัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รและระบบก�รควบคมุภ�ยในทีด่ ี

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบีทีเอส กรุ๊ป
บีทีเอส กรุ๊ป ได้ใช้วิธีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั้งจ�กบนลงล่�ง และจ�ก
ล�่งขึ้นบน

คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบคว�มเสี่ยงจ�กระดับบน
ลงล�่ง โดยมบีทบ�ทหน�้ทีใ่นก�ร ก) กำ�หนดนโยบ�ยและกรอบก�รบรหิ�ร
คว�มเสี่ยง ข) ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยและกรอบก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยงอย่�งสม่ำ�เสมอ และ ค) ดูแลให้มีก�รนำ�นโยบ�ยก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในไปปฏิบัติจริง และเพื่อที่จะส�ม�รถ
บรรลุวัตถุประสงค์ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงนี้ได้ คณะกรรมก�รตรวจสอบ
มบีทบ�ทหน�้ทีใ่นก�รประเมนิคว�มพอเพยีงของนโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�ม
เสี่ยงและให้คำ�แนะนำ�ต่อคณะกรรมก�รบริษัทและฝ่�ยบริห�ร

ศูนย์กล�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ คือ คณะกรรมก�รบริห�ร 
โดยคณะกรรมก�รบริห�รมีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รติดต�มและควบคุมคว�ม
เสีย่งหลกัและปจัจยัต�่งๆ ทีอ่�จจะสง่ผลกระทบอย�่งมนียัสำ�คญัตอ่บรษิทั 
คณะกรรมก�รบริห�รเป็นศูนย์รวมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเพร�ะมีศักยภ�พ
ในก�รเข้�ถึงทุกหน่วยง�นภ�ยในองค์กร

พนกัง�นทกุคนในองคก์ร ไดร้บัก�รสง่เสรมิใหต้ระหนกัถงึคว�มรบัผดิชอบ
ของตนซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม ทั้งนี้ วิธีก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยงจ�กระดับล่�งขึ้นบน คือก�รที่บริษัทฯ มอบหม�ยให้แต่ละหน่วยง�น
ดำ�เนินก�รประเมินคว�มเสี่ยง และเสนอวิธีก�รจัดก�รและควบคุมคว�ม
เสีย่งเหล�่นัน้เอง โดยบรษิทัฯ ไดใ้หบ้รษิทัทีป่รกึษ�ทีม่คีว�มเชีย่วช�ญด�้น 
ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งเข�้ม�จดัอบรมเพือ่ใหท้กุหนว่ยง�นเข�้ใจถงึกระบวน 
ก�รวเิคร�ะหค์ว�มเสีย่งของธรุกจิ ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยใหแ้ตล่ะหนว่ย
ง�นเรยีนรูแ้ละตระหนกัถงึคว�มเสีย่งทีอ่�จเกดิขึน้ภ�ยในหนว่ยง�นของตน 
และส�ม�รถควบคุมและจัดก�รคว�มเสี่ยงให้อยู่ในกรอบคว�มเสี่ยงที่
บริษัทฯ ยอมรับได้

นอกจ�กนั้น คณะกรรมก�รบริห�รยังได้ตั้งคณะทำ�ง�นก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจ�กทุกธุรกิจในบีทีเอส กรุ๊ป โดยคณะ
ทำ�ง�นมีหน้�ที่รวบรวมคว�มเสี่ยงของแต่ละหน่วยง�นและประเมินคว�ม
เสี่ยงของบีทีเอส กรุ๊ป คณะทำ�ง�นยังมีหน้�ที่สนับสนุนก�รดำ�เนินก�ร
ต�มกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริห�รทุก
ไตรม�ส และต่อคณะกรรมก�รบริษัททุกปี
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กรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
กรอบก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งนีจ้ะมกี�รพฒัน�อย�่งตอ่เนือ่ง ซึง่เปน็สิง่สำ�คญั
ในก�รบริห�รจัดก�รเชิงกลยุทธ์ของบีทีเอส กรุ๊ป และออกแบบม�เพื่อให้
มั่นใจว่�บริษัทฯ มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เพียงพอและเหม�ะสม

คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัตินโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยงและกรอบก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงของ บีทีเอส กรุ๊ปเพื่อให้แต่ละธุรกิจมีก�รจัดก�รและ
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเป็นระบบ มีประสิทธิภ�พ และเป็นไปในรูป
แบบเดยีวกนั นอกจ�กนัน้ยงัไดม้อบหม�ยใหค้ณะกรรมก�รบรหิ�รตดิต�ม
และควบคุมให้แต่ละหน่วยง�นบริห�รคว�มเสี่ยงให้อยู่ในกรอบก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงที่กำ�หนดไว้

กรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงนี้ส�ม�รถช่วยในก�รติดต�มเพื่อให้มั่นใจว่�
ธุรกิจส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ในด�้นก�รร�ยง�นและตรวจสอบต�มที่
กำ�หนดไว้  สำ�หรับวัตถุประสงค์ในด้�นกลยุทธ์และก�รดำ�เนินง�น (ซึ่งได้
รับผลจ�กปัจจัยภ�ยนอก) กรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงถูกออกแบบเพื่อให้
มัน่ใจไดว้�่ผูบ้รหิ�รและคณะกรรมก�รไดท้ร�บคว�มคบืหน�้ของก�รดำ�เนนิ
ก�รของบีทีเอส กรุ๊ป ในก�รปฏิบัติต�มวัตถุประสงค์ต่�งๆ

1. ก�รกำ�หนดคว�มเสี่ยง เพื่อระบุปัจจัยคว�มไม่แน่นอนซึ่งมีผลกระ
ทบในแงล่บตอ่องคก์ร บทีเีอส กรุป๊ไดพ้ฒัน�ขัน้ตอนและวธิกี�รในก�รระบุ
ปจัจยัคว�มเสีย่งซึง่แตล่ะธรุกจิมหีน�้ทีร่ะบปุจัจยัคว�มเสีย่ง และผลกระทบ
ทีอ่�จเกดิขึน้ โดยจะมกี�รตรวจสอบปจัจยัเหล�่นีเ้ปน็ประจำ�ทกุป ีนอกจ�กนี ้
บีทีเอส กรุ๊ปจะรวบรวมคว�มเสี่ยงและผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นเพื่อให้เห็น
ภ�พรวมคว�มเสีย่งของบทีเีอสกรุป๊ โดยจะแบง่ประเภทของคว�มเสีย่งออก
เปน็ 4 ประเภทดว้ยกนัคอื คว�มเสีย่งด�้นกลยทุธ ์คว�มเสีย่งด�้นก�รดำ�เนนิ
ง�น คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน และคว�มเสี่ยงด้�นก�รกำ�กับดูแล บีทีเอส 
กรุป๊ เชือ่ว�่ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งดว้ยตนเองนัน้เปน็วธิทีีม่ปีระสทิธภิ�พทีส่ดุ

2. ก�รประเมินคว�มเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดทำ� “แผนผังคว�มเสี่ยง” ขึ้น 
โดยแผนผังคว�มเสี่ยงนี้จะสรุปคว�มเสี่ยงหลักซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อเป้�
หม�ยและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เช่น ผลประกอบก�รและก�ร
ดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องของธุรกิจ คว�มเสี่ยงที่มีผลกระทบเกินกว่�ระดับ
ที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้จะถือว่�เป็นคว�มเสี่ยงหลัก ซึ่งคว�มเสี่ยงเหล่�นี้จะ
ถกูวเิคร�ะหแ์ละประม�ณก�รในแงโ่อก�สในก�รเกดิและคว�มร�้ยแรงของ
ผลกระทบ

3. ก�รร�ยง�นคว�มเสี่ยง ก�รสื่อส�รที่มีประสิทธิภ�พในก�รร�ยง�น
คว�มเสีย่งนัน้มคีว�มสำ�คญัอย�่งยิง่ตอ่ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ซึง่ก�รกำ�กบั 
ดูแลกิจก�รท่ีดีจะช่วยส่งเสริมกระบวนก�รร�ยง�นคว�มเส่ียงให้มีประสิทธิภ�พ 
บรษิทัฯกำ�หนดใหแ้ตล่ะธรุกจิจดัทำ�ร�ยง�นเพือ่สรปุตวัชีว้ดัทีจ่ำ�เปน็ตอ่ก�ร
ติดต�มคว�มเสี่ยงของธุรกิจอย่�งสม่ำ�เสมอ

4. ก�รควบคมุคว�มเสีย่ง  บรษิทัฯ มกี�รจดัทำ�ขัน้ตอนและวธิกี�รบรหิ�ร
คว�มเสีย่งเพือ่ลดหรอืควบคมุคว�มเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีบ่รษิทัฯ กำ�หนดไว ้
สำ�หรับคว�มเส่ียงท่ียังสูงกว่�ระดับท่ีกำ�หนดไว้ แต่ละธุรกิจจะเสนอม�ตรก�ร 
ในก�รควบคุมคว�มเสี่ยงเพิ่มเติมพร้อมกับก�รศึกษ�ประโยชน์และค่�
ใช้จ่�ยที่เพิ่มขึ้น และปฏิบัติต�มม�ตรก�รนั้นเมื่อได้รับอนุมัติจ�กคณะ
กรรมก�รบริห�ร

5. ก�รติดต�มคว�มเสี่ยง ก�รติดต�มคว�มเสี่ยงนี้จะเกี่ยวข้องกับทั้ง
ก�รประเมนิคว�มเสีย่งและก�รประเมนิระบบทีใ่ชใ้นก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีประสิทธิภ�พอยู่เสมอถึง
แม้ว่�ปัจจัยภ�ยนอกและปัจจัยภ�ยในจะมีก�รเปลี่ยนแปลงไปก็ต�ม โดย
แต่ละหน่วยง�นจะจัดทำ�ร�ยง�นเพื่อสรุปตัวชี้วัดพร้อมเกณฑ์ที่จะบ่งชี้ว่�
ธุรกิจได้รับ/อ�จได้รับผลกระทบจ�กคว�มเสี่ยงสูงกว่�เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
หรือไม่ เพื่อติดต�มและเฝ้�ระวังคว�มเสี่ยงอย่�งใกล้ชิด กรณีที่ตัวชี้วัดถึง
เกณฑท์ีก่ำ�หนด หนว่ยง�นจะตอ้งแจง้ผูบ้รหิ�รเพือ่จดัก�รกบัคว�มเสีย่งนัน้ 
ทนัท ีนอกจ�กนัน้ หนว่ยง�นจะร�ยง�นก�รประเมนิระบบทีใ่ชใ้นก�รบรหิ�ร
คว�มเสี่ยงต่อคณะกรรมก�รบริห�รทุกไตรม�ส และคณะกรรมก�รบริษัท
มีหน้�ที่ในก�รประเมินคว�มน่�เชื่อถือของกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
โดยรวมเป็นประจำ�ทุกปี ผ่�นก�รประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�ร
ควบคุมภ�ยใน
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การควบคุมภายใน5.5
ก�รควบคุมภ�ยในถือเป็นส่วนหนึ่งของก�รขั้นตอนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ซึ่งก�รควบคุมภ�ยในคือระบบหรือขั้นตอนที่ทำ�ให้เกิดคว�มเชื่อมั่นที่จะ
บรรลวุตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วเนือ่งกบั ก) ประสทิธภิ�พและประสทิธผิลของก�ร 
ดำ�เนินง�น ข) คว�มน่�เชื่อถือในก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และ ค) ก�ร
ปฏิบัติต�มกฏหม�ยและระเบียบปฏิบัติ

บรษิทัฯ ไดใ้หค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รควบคมุภ�ยในม�อย�่งตอ่เนือ่ง โดยคณะ 
กรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบสอบท�นและ 
ประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยใน และเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อ
กำ�หนดแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ตลอดจนก�รควบคุมภ�ยในด้�น
ต�่งๆ ไดแ้ก ่องคก์รและสภ�พแวดลอ้ม ก�รประเมนิคว�มเสีย่ง ก�รควบคมุ 
ก�รปฏบิตักิ�รของฝ�่ยบรหิ�ร ระบบส�รสนเทศและก�รสือ่ส�รขอ้มลู และ
ระบบก�รติดต�ม เพื่อให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลดังนี้

องค์กรและสภ�พแวดล้อม
บริษัทฯ มีจุดมุ่งหม�ยที่จะมีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและระบบก�รควบคุม
ภ�ยในทีม่ปีระสทิธภิ�พ ดงันัน้จงึมคีว�มจำ�เปน็ทีต่อ้งสร�้งภ�วะหรอืปจัจยั
ต�่งๆ ซึง่เอือ้ใหร้ะบบก�รควบคมุภ�ยในดำ�เนนิไปไดต้�มทีบ่รษิทัฯ มุง่หวงั 
และส่งเสริมให้ทุกคนรับทร�บและเข้�ใจถึงร�ยละเอียดหลักๆ ของระบบ
ก�รควบคุมภ�ยในดังต่อไปนี้
• คณะกรรมก�รไดจ้ดัก�รดแูลใหม้กี�รกำ�หนดเป�้หม�ยก�รดำ�เนนิธรุกจิ 
 อย่�งชัดเจน และฝ่�ยบริห�รมีหน้�ที่แปรสภ�พเป้�หม�ยของก�ร 
 ดำ�เนนิธรุกจิใหก้ล�ยเปน็แผนธรุกจิทัง้ในระยะย�วและระยะสัน้ รวมถงึ 
 เป็นงบประม�ณประจำ�ปี อีกทั้งมีผู้บริห�รยังจะต้องแจ้งให้แต่ละฝ�่ย 
 รับทร�บถึงเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ นอกจ�กนี้บริษัทฯ ได้มีก�รวัดผลก�ร 
 ดำ�เนินง�นทุกไตรม�ส เพื่อประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ที่และนำ�ม� 
 ปรับปรุงแผนก�รดำ�เนินก�ร โดยจะมีก�รทบทวนงบประม�ณประจำ� 
 ปีใหม่ ทุกๆ 6 เดือน
• บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดโครงสร้�งองค์กรและก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร โดย 
 คำ�นึงถึงประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�รองค์กร และมีก�รประก�ศ 
 ให้พนักง�นทร�บโดยทั่วกัน
• บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยและระเบียบในก�รอนุมัติธุรกรรมด้�น 
 ก�รเงิน ก�รจัดซื้อ และก�รบริห�รสินทรัพย์ เพื่อป้องกันก�รทุจริต

บรษิทัฯ มกี�รจดัทำ�คูม่อืจรยิธรรม (Code of Conduct) ขอ้กำ�หนดระเบยีบ 
ก�รปฏบิตัแิละบทลงโทษของฝ่�ยบรหิ�รและพนกัง�น และพนกัง�นทกุคน
จะไดร้บัแจกคูม่อืจรยิธรรมเมือ่ไดร้บัจ้�งง�น และจะไดร้บัแจง้เกีย่วกบัก�ร
ปรับข้อมูลในคู่มือจริยธรรมอยู่เสมอ นอกจ�กนี้พนักง�นทุกคนยังจะได้รับ
เอกส�รเกีย่วกบันโยบ�ยก�รกำ�กบักจิก�รของบรษิทั (ส�ม�รถดรู�ยละเอยีด
ได้ใน หัวข้อ 5.2: นโยบายการกำากับดูแลกิจการ)

ก�รประเมินคว�มเสี่ยง 
บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
และวตัถปุระสงคร์ะดบักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกนัเพือ่ทีจ่ะส�ม�รถทำ�ง�นให้

สำ�เรจ็ดว้ยงบประม�ณประจำ�ปทีีไ่ดร้บัก�รอนมุตัแิละทรพัย�กรทีม่อียูอ่ย�่ง
เหม�ะสม สำ�หรับร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ซึ่งมีเนื้อห�
รวมถงึก�รประเมนิคว�มเสีย่งจะส�ม�รถดไูดจ้�ก หวัขอ้ 5.5: นโยบายการ
บริหารและจัดการความเสี่ยง ในร�ยง�นประจำ�ปีฉบับนี้

ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร
บริษัทฯ มีนโยบ�ยและวิธีปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร รวมทั้งมีก�รควบคุม
ทีท่ำ�ใหม้ัน่ใจว่�นโยบ�ยทีฝ่่�ยบรหิ�รไดก้ำ�หนดไวไ้ดร้บัก�รตอบสนองและ
ปฏบิตัติ�มจ�กทกุคนในบรษิทัฯ ซึง่แนวท�งดงักล�่ว มกี�รกำ�หนดขอบเขต
อำ�น�จหน�้ทีแ่ละวงเงนิอำ�น�จอนมุตัขิองฝ�่ยบรหิ�รในแตล่ะระดบัไวอ้ย�่ง
ชัดเจนเป็นล�ยลักษณ์อักษร มีก�รแบ่งแยกหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในง�น
อย�่งชดัเจน ก) หน�้ทีอ่นมุตัซิือ้ ข) หน�้ทีบ่นัทกึร�ยก�รท�งบญัช ีและ ค) 
หน�้ทีใ่นก�รดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ เพือ่ใหส้�ม�รถดแูลตรวจสอบไดอ้ย่�งมี
ประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังมีหลักเกณฑ์ที่รัดกุมเกี่ยวกับร�ยก�ร 
เกีย่วเนือ่งหรอืร�ยก�รระหว�่งกนั ซึง่จะตอ้งทำ�ร�ยก�รนัน้ๆต�มหลกัตล�ด
ทัว่ไปและนำ�เสนอใหค้ณะกรรมก�รตรวจสอบ ถ�้ร�ยก�รใดไมเ่ปน็ไปต�ม
ม�ตรฐ�นท�งก�รตล�ดทัว่ไป คณะกรรมก�รตรวจสอบจะตอ้งนำ�เสนอเรือ่ง
ให้แก่คณะกรรมก�รบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเพื่อได้รับก�รอนุมัติ สำ�หรับร�ย
ละเอียดเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกันจะส�ม�รถดูได้ใน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี 56-1 บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีก�รติดต�มดูแลก�รบริห�ร
จัดก�รในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอยู่เสมอ รวมทั้งมีก�รกำ�หนดทิศท�ง
ให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รในบริษัทดังกล�่ว
ถือปฏิบัติ เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปต�ม
เป้�หม�ยของบริษัทฯ ตลอดจนมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยตรวจสอบติดต�ม
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้สอดคล้องเป็น 
ไปต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ มีม�ตรก�รแก้ไขและป้องกันมิให้
เกิดก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ย

ม�ตรก�รกำ�กับก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รและก�รสื่อส�ร
ต�มที่ได้ระบุไว้ในนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยง องค์ประกอบที่สำ�คัญในก�ร 
ควบคุมภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พคือ ก�รมีก�รสื่อส�รและร�ยง�นที่มี
ประสทิธภิ�พ บรษิทัฯ มกี�รจดัก�รระบบขอ้มลูส�รสนเทศใหค้รอบคลมุก�ร
ปฏิบัติง�น ทั้งในระดับองค์กร ระดับก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ระดับหน่วย
ปฏิบัติก�ร และระดับก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย และระเบียบปฏิบัติต่�งๆ ที่
ใช้ในก�รควบคุม เพื่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์และเป�้หม�ยขององค์กรได้ดี
ยิ่งขึ้น ดังนั้นนโยบ�ยของบริษัทฯ คือ ก) บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำ�คัญ
ต่�งๆ อย่�งเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมก�รใช้ประกอบก�รตัดสินใจล่วง
หน้�ไม่น้อยกว่� 7 วันก่อนก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ข) ก�รบันทึก
ร�ยง�นก�รประชมุคณะกรรมก�รโดยมเีนือ้ห�ร�ยละเอยีดต�มควร อกีทัง้
ยังมีก�รบันทึกข้อซักถ�ม คว�มเห็น และข้อสังเกตของกรรมก�รในเรื่องที่
พิจ�รณ� รวมทั้งคว�มเห็นของกรรมก�รในก�รประชุม และ ค) จัดเก็บ 
เอกส�รประกอบก�รบันทึกบัญชีและบัญชีต�่งๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
สะดวกต่อก�รตรวจสอบ
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ระบบก�รติดต�ม
เพื่อเป็นก�รติดต�มคว�มเสี่ยง บริษัทฯ ต้องมีก�รติดต�มอย�่งสมำ่�เสมอ
เกี่ยวกับ ก) ก�รปฏิบัติต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ และ ข) คว�มน่�เชื่อถือของ
ระบบควบคุมภ�ยใน และมีก�รปรับปรุงแก้ไขอย่�งต่อเนื่อง ตัวอย่�งเช่น 
คณะกรรมก�รบริษัทได้ทำ�ก�รประชุมทุกไตรม�สเพื่อที่จะพิจ�รณ�ว่�ผล
ก�รดำ�เนินง�นที่เกิดขึ้นมีคว�มแตกต่�งจ�กเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้หรือไม่ 
ตลอดจนเสนอแนวท�งก�รปฏิบัติที่จำ�เป็น เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำ�เนินก�ร
แก้ไขข้อบกพร่องภ�ยในระยะเวล�ที่เหม�ะสม นอกจ�กนี้หน่วยง�นตรวจ
สอบภ�ยในยังมีหน�้ที่ตรวจสอบระบบก�รควบคุมภ�ยใน โดยโดยกำ�หนด
แผนก�รตรวจสอบอย่�งชัดเจน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีก�รกำ�หนดให้หน่วย
ง�นตรวจสอบภ�ยในขึ้นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและร�ยง�นผล
ก�รตรวจสอบภ�ยในโดยตรงตอ่คณะกรรมก�รตรวจสอบ เพือ่ทีจ่ะไดม้ัน่ใจ
ในคว�มเปน็อสิระในก�รดำ�เนนิง�นของหนว่ยง�นตรวจสอบ และห�กมกี�ร
ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญ ไม่ว่�จะโดยหน่วยง�นตรวจสอบ
ภ�ยใน หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภ�ยนอกหรือผู้บริห�รก็ต�ม ผู้ที่เกี่ยวข้องจะ
ตอ้งร�ยง�นตอ่คณะกรรมก�รบรษิทั หรอืคณะกรรมก�รตรวจสอบเพือ่ชีแ้จง
ส�เหต ุและเสนอแนะแนวท�งก�รแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง อกีทัง้บรษิทัฯ กำ�หนด
ใหม้กี�รตดิต�มคว�มคบืหน�้ในก�รแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง และร�ยง�นตอ่คณะ
กรรมก�รบริษัทหรือคณะกรรมก�รตรวจสอบภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด
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5.6 รายการระหวางกัน

ก�รเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันในร�ยง�นประจำ�ปีนี้ ได้จัดทำ�ต�มหลัก
เกณฑ์ของแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) โดยบริษัทฯ ได้
เปิดเผยและอธิบ�ยลักษณะของร�ยก�รระหว่�งกันที่ผ่�นม� และนโยบ�ย
ในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัด
แย้งในอน�คต โดยไม่เปิดเผยข้อมูลร�ยก�รระหว�่งกันกับบริษัทร่วมหรือ
บริษัทย่อยที่มีกรรมก�ร ผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุมขอ
งบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละสิบ ทั้งนี้ ก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�ร
ระหว่�งกันของบริษัทฯ นี้ จะไม่เหมือนกับก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน 
ที่ได้ทำ�ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีเรื่องก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รวมก�รเปิดเผยข้อมูลก�รทำ�ร�ยก�รกับบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งด้วย

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�รระหว่�งกัน
ร�ยก�รระหว�่งกนัของบรษิทัฯ เปน็ยอดคงค�้งของร�ยก�รทีเ่กดิขึน้ในอดตี
เมือ่น�นม�แลว้ ซึง่คณะกรรมก�รตรวจสอบไดส้อบท�นร�ยก�รดงักล�่วถงึ
คว�มเหม�ะสมของก�รตดิต�มผลและดำ�เนนิก�ร ก�รประเมนิสถ�นะของ
ร�ยก�ร ก�รประเมินศักยภ�พในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ ตลอดจนคว�ม
เหม�ะสมของก�รตั้งสำ�รองค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ให้เพียงพอต่อคว�ม
เสียห�ยที่อ�จจะเกิดขึ้นแล้ว

ม�ตรก�รหรอืขัน้ตอนก�รอนมุตักิ�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งกนัของบรษิทัฯ
ก�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งกนัจะตอ้งผ�่นก�รพจิ�รณ�อนมุตัเิหน็ชอบจ�กคณะ
กรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รบริษัทหรือผ�่นก�รอนุมัติเห็นชอบ
จ�กทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ต�มแตก่รณ ีทัง้นี ้จะมกี�รดำ�เนนิก�รต�มหลกัเกณฑ์
ในประก�ศคณะกรรมก�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ก�รเปิด
เผยขอ้มลูและก�รปฏบิตักิ�รของบรษิทัจดทะเบยีนในร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนั 
พ.ศ. 2546 (รวมถงึทีม่กี�รแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบั
ตล�ดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน 
(รวมถึงที่มีก�รแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ 
ตล�ดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตล�ด 
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กำ�หนดในเรือ่งก�รทำ�ร�ยก�ร
เกีย่วโยงกนัหรอืร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์หรอืกฎเกณฑ ์
ทีเ่กีย่วขอ้งในขณะนัน้ (“ประก�ศและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รทำ�ร�ยก�ร
ที่เกี่ยวโยงกัน”)

นโยบ�ยหรือแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน
บริษัทฯ อ�จมีคว�มจำ�เป็นในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในอน�คต อย่�งไร
ก็ต�ม บริษัทฯ จะกำ�หนดเงื่อนไขต่�งๆ ให้เป็นไปต�มเงื่อนไขก�รค�้โดย
ทั่วไป และในร�ค�ตล�ด ซึ่งส�ม�รถเปรียบเทียบได้กับร�ค�และเงื่อนไข
ที่ให้กับบุคคลภ�ยนอก และจะปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์และข้อกำ�หนดของ 
ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตล�ด 
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ทัง้นี ้ห�กมรี�ยก�รระหว�่งกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ยเกดิขึน้กบับคุคล
ที่เกี่ยวโยงกันหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ มีส่วนได้
เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งในลักษณะอื่น บริษัทฯ จะดำ�เนินก�รให้คณะ
กรรมก�รตรวจสอบเปน็ผูใ้หค้ว�มเหน็เกีย่วกบัคว�มจำ�เปน็และคว�มเหม�ะ
สมของร�ยก�รนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมก�รตรวจสอบไม่มีคว�มชำ�น�ญ
ในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกันที่อ�จเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวช�ญ
อสิระ ทีป่รกึษ�ท�งก�รเงนิอสิระ หรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เปน็ผูใ้หค้ว�ม
เหน็เกีย่วกบัร�ยก�รระหว�่งกนัดงักล�่ว เพือ่นำ�ไปใชป้ระกอบก�รตดัสนิใจ 
ของคณะกรรมก�รหรือผู้ถือหุ้นต�มแต่กรณี และในกรณีที่มีก�รขอให้ที่
ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�เพื่ออนุมัติร�ยก�รระหว่�งกัน ก็จะมีก�รแต่งตั้ง
ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินอิสระเพื่อจัดทำ�ร�ยง�นและให้คว�มเห็นเกี่ยวกับก�ร
เข�้ทำ�ร�ยก�รตอ่ผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะเปดิเผยร�ยก�รระหว�่งกนัไวใ้น 
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินที่ได้รับก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีของ 
บรษิทัฯ แบบแสดงร�ยก�รขอ้มลูประจำ�ป ี(แบบ 56-1) และร�ยง�นประจำ�ป ี
ของบริษัทฯ

นโยบ�ยเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ
เพือ่มใิหเ้กดิร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้กบัผลประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของกจิก�ร
และผู้ถือหุ้น และเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี คณะกรรมก�ร
ได้กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ดังนี้

นโยบ�ยในก�รทำ�ธุรกิจใหม่
บริษัทฯ จะต้องนำ�เสนอร�ยละเอียดของแผนก�รเข้�ทำ�ธุรกิจเหล่�นั้นต่อ
คณะกรรมก�ร หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมก�รมอบหม�ยใหด้ำ�เนนิก�ร และจดั
ให้มีก�รพิจ�รณ�แผนก�รลงทุนเหล่�นั้น โดยต้องพิจ�รณ�ถึงผลตอบแทน
และประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึน้ตอ่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวมเปน็หลกั อย่�งไร      
ก็ต�ม บริษัทฯ ไม่มีนโยบ�ยในก�รเข้�ทำ�ธุรกิจร่วมกับกรรมก�ร ผู้บริห�ร 
ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล�่ว เวน้แตม่เีหตจุำ�เปน็หรอื
เปน็ก�รสนบัสนนุธรุกจิของบรษิทัฯ และเปน็ไปเพือ่ผลประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุขอ
งบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวมเปน็หลกั และบรษิทัฯ จะตอ้งดำ�เนนิก�รต�ม
ประก�ศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบ�ยในก�รถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุน
ในก�รลงทนุต�่งๆ บรษิทัฯ มนีโยบ�ยทีจ่ะถอืหุน้ดว้ยตนเอง ยกเวน้ว่�จะมี
คว�มจำ�เป็นและเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำ�หรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น 
โดยรวม โดยจะตอ้งนำ�เสนอใหค้ณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�ร
บรษิทัไดพ้จิ�รณ�อนมุตั ิและบคุคลทีม่สีว่นไดเ้สยีจะตอ้งไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ
คณะกรรมก�รบริษัทขณะก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รดังกล่�วและจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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นโยบ�ยในก�รให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน
ก�รใหกู้ย้มืไมใ่ชธ่รุกจิของบรษิทัฯ อย�่งไรกต็�ม ห�กบรษิทัฯ มคีว�มจำ�เปน็
ตอ้งใหบ้รษิทัทีร่ว่มทนุกูย้มืเงนิ เพือ่ใหก้�รสนบัสนนุท�งก�รเงนิแกบ่รษิทัที่
ร่วมทุนในลักษณะเงินกู้ยืมจ�กผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะให้กู้ต�มสัดส่วนก�ร
ลงทนุ เวน้แตใ่นกรณมีเีหตอุนัจำ�เปน็และสมควรต�มทีค่ณะกรรมก�รบรษิทั
จะไดพ้จิ�รณ�อนมุตัเิปน็แตล่ะกรณไีป อย�่งไรกต็�ม บรษิทัฯ ไมม่นีโยบ�ย
ในก�รให้กู้ยืมแก่กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ 
และ/หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�ว หรือธุรกิจที่บริษัทร่วมทุนกับบุคคล
ดงักล�่ว เวน้แตเ่ปน็ก�รใหกู้ต้�มสดัสว่นก�รลงทนุ หรอืเปน็ไปเพือ่ประโยชน์
ที่ดีที่สุดสำ�หรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้อง
ดำ�เนินก�รต�มประก�ศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยว
โยงกัน รวมถึงห�กร�ยก�รมีขน�ดต่ำ�กว่�เกณฑ์ที่จะต้องเปิดเผย บริษัทฯ 
จะร�ยง�นก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รให้คณะกรรมก�รตรวจสอบรับทร�บด้วย

นโยบ�ยในก�รจัดทำ�เอกส�รที่เป็นล�ยลักษณ์อักษร
บริษัทฯ จะจัดทำ�ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน  สัญญ�เงินกู้ และ/หรือ สัญญ�ที่มีก�ร
ให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินให้รัดกุมและจัดทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษร 
และจัดเก็บหลักฐ�นให้เรียบร้อย ถึงแม้ว่�จะเป็นก�รให้กู้ยืมแก่บริษัทใน
เครือของบริษัทฯ 

นโยบ�ยในก�รทำ�ร�ยก�รเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงท�งก�รค้�ในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำ�กับคู่สัญญ�ทั่วไปในสถ�นก�รณ์เดียวกัน
คณะกรรมก�รอนุมัตินโยบ�ยในหลักก�รสำ�หรับก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยว
โยงกนัของบรษิทัฯ /บรษิทัยอ่ย กบักรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร หรอืบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
ทีม่ลีกัษณะเงือ่นไขก�รค�้โดยทัว่ไป และ/หรอื เปน็ไปต�มร�ค�ตล�ด ต�มขอ้
ตกลงท�งก�รค้�ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำ�กับคู่สัญญ�ทั่วไป 
ในสถ�นก�รณ์เดียวกัน ด้วยอำ�น�จต่อรองท�งก�รค้�ที่ปร�ศจ�กอิทธิพล 
ในก�รที่ตนมีสถ�นะเป็นกรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันต�ม
ม�ตร� 89/12 แหง่พระร�ชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่
4) พ.ศ. 2551 สำ�หรบัร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะเงือ่นไขก�รค้� 
โดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปต�มร�ค�ตล�ดให้บริษัทฯ ปฏิบัติต�มระเบียบ
กฎเกณฑ์ของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
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ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5.5 ร�ยก�รระหว่�งกัน

ร�ยก�รระหว่�งกัน (ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556)

บจ. ว�เคไทย 
(ไทยแลนด์)

 บริษัทฯ  บมจ.
 วี จี ไอ
 โกลบอล มีเดีย
 และ บจ.บ�งกอก
 สม�ร์ทก�ร์ด
 ซิสเต็ม

 บจ. เมืองทอง
 แอสเซ็ทส์ และ
 บจ. ปร�ณคีรี
 แอสเซ็ทส์

• เดิม บจ. ว�เคไทย 
 (ไทยแลนด์) เป็นบริษัท
 ย่อยของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ
 ได้โอนหุ้นทั้งหมดของ
 บจ. ว�เคไทย (ไทยแลนด์)
 ชำ�ระหนี้ให้แก่เจ้�หนี้
• น�ยแมน ก� โฮ โดนัล
 ซึ่งเป็นลูกเขยของน�ยคีรี
 ก�ญจนพ�สน์ ประธ�น
 กรรมก�ร/ประธ�นกรรมก�ร
 บริห�ร และผู้ถือหุ้น
 ร�ยใหญ่ของบริษัทฯ
 มีผลประโยชน์และมี
 อำ�น�จควบคุมม�กกว่�
 ร้อยละ 10 ใน Oriental
 Field Ltd. ซึ่ง Oriental
 Field Ltd. เป็น ผู้ถือหุ้น
 ร้อยละ 49 ใน บจ. ว�เค
 ไทย (ไทยแลนด์)

• ค่�ห้องพักและห้องจัดเลี้ยงที่โรงแรมอิสตินมักกะสัน 
 กรุงเทพฯ

• เงินให้กู้ยืม โดยเป็นเงินต้น 26 ล้�นบ�ท และส่วนที่เหลือ
 เป็นดอกเบี้ย โดย บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ และ
 บจ. ปร�ณคีรี แอสเซ็ทส์ ยังคงคิดดอกเบี้ยจ�ก
 บจ. ว�เคไทย (ไทยแลนด์) ในอัตร�ต�มต้นทุนท�ง
 ก�รเงินของบริษัทฯ ต่อไป อย�่งไรก็ดี บจ. เมืองทอง 
 แอสเซ็ทส์ และ บจ. ปร�ณคีรี แอสเซ็ทส์ ได้ตั้งสำ�รองค่�
 เผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำ�นวนแล้ว
• บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ และ บจ. ปร�ณคีรี แอสเซ็ทส์
 ได้ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ. ว�เคไทย (ไทยแลนด์) ในปี 2538
 โดยคดิอัตร�ดอกเบีย้ต�มต้นทนุท�งก�รเงนิ ซึ่งก�รกู้ยมื
 เงินนี้ เกิดขึ้นในขณะที่ บจ. ว�เคไทย (ไทยแลนด์)
 ยังเป็น บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งในก�รบริห�รเงินทุน
 หมนุเวยีนของกลุม่บรษิทั จะมกี�รใหกู้ย้มืเงนิกนัระหว�่ง
 บริษัทในกลุ่ม
• บริษัทฯ ได้นำ�หุ้น บจ. ว�เคไทย (ไทยแลนด์) ทั้งหมด
 ไปว�งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ใช้ค้ำ�ประกันวงเงินกู้ของ
 บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้โอนหุ้น บจ. ว�เคไทย
 (ไทยแลนด์) ทั้งหมดให้เจ�้หนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร
 ของบริษัทฯ ในปี 2549
• บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ และ บจ. ปร�ณคีรี แอสเซ็ทส์
 บริษัทย่อยทั้งสองได้ดำ�เนินก�รติดต�มทวงถ�มหนี้
 บจ. ว�เคไทย (ไทยแลนด์) ม�อย่�งต่อเนื่อง โดยขณะนี้
 ยังอยู่ระหว่�งก�รเจรจ�เพื่อห�ข้อตกลงร่วมกัน
 แต่มีคว�มคืบหน้�ไปบ�้งแล้ว

 0.1

 55

 2

 55

 เป็นร�ยก�รที่เกิดขึ้นต�ม
 คว�มจำ�เป็น โดยมีเงื่อนไข
 และค่�บริก�รเป็นไปต�ม
 อัตร�ที่โรงแรมอิสติน
 มักกะสัน กรุงเทพฯ คิดกับ
 บุคคลภ�ยนอก โดยก�ร
 ทำ�ร�ยก�รนี้ เป็นไปต�ม
 นโยบ�ยในก�รทำ�ร�ยก�ร
 เกี่ยวโยงที่เป็นไปต�ร�ค�
 ตล�ด และมีข้อตกลงท�ง
 ก�รค้�ในลักษณะเดียวกับ 
 ที่วิญญูชนพึงกระทำ�กับคู่
 สัญญ�ท่ัวไป ซ่ึงคณะกรรมก�ร
 ได้อนุมัตินโยบ�ยใน
 หลักก�รสำ�หรับก�รเข้�ทำ�
 ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของ
 บริษัทฯ /บริษัทย่อย กับ
 บุคคลที่เกี่ยวโยงในลักษณะ
 ดังกล่�วไว้แล้ว
 เป็นร�ยก�รที่เกิดขึ้นม�น�น
 แล้ว และเป็นธุรกรรมปกติ
 โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ย
 ต�มต้นทุนก�รกู้ยืมของ
 บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
 และ บจ. ปร�ณคีรี แอสเซ็ทส์

ลักษณะคว�มสัมพันธ์
มูลค่�ร�ยก�ร
ปี 2555/56
 (ล้�นบ�ท)ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�ร
ปี 2554/55
 (ล้�นบ�ท)

คว�มจำ�เป็น/
หม�ยเหตุ

บุคคลที่อ�จมี
คว�มขัดแย้ง

บริษัทที่เกิด
ร�ยก�ร
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ลักษณะคว�มสัมพันธ์
มูลค่�ร�ยก�ร
ปี 2555/56
 (ล�้นบ�ท)ลักษณะร�ยก�ร

มูลค่�ร�ยก�ร
ปี 2554/55
 (ล�้นบ�ท)

คว�มจำ�เป็น/
หม�ยเหตุ

บุคคลที่อ�จมี
คว�มขัดแย้ง

บริษัทที่เกิด
ร�ยก�ร

• เงินให้กู้ยืม โดยเป็นเงินต้น 4 ล�้นบ�ท และส่วนที่เหลือ
 เป็นดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ ยังคงคิดดอกเบี้ยจ�ก
 บจ. อีจีวี ในอัตร�ต�มต้นทุนท�งก�รเงินของบริษัทฯ
 ต่อไป แต่บริษัทฯ ได้ตั้งสำ�รองค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ทั้งจำ�นวนแล้ว เนื่องจ�ก บจ. อีจีวี ไม่ได้มีก�รประกอบ
 กิจก�รใดๆ และบริษัทฯ เห็นว่�มีโอก�สในก�รได้รับ
 ชำ�ระหนี้น้อย
• บจ. อีจีวีเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 เพื่อร่วม
 ลงทุนเป็นผู้ก่อตั้ง บจ. สย�มอินโฟเทนเม้นท์ซึ่งต่อม�
 เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. ไอทีวี (“ไอทีวี”)
• บจ. อีจีวี ได้กู้ยืมเงินจ�กบริษัทฯ เมื่อปี 2538 โดยคิด
 ดอกเบี้ยที่อัตร�ต้นทุนท�งก�รเงินของบริษัทฯ เพื่อ
 ลงทุนในไอทีวี และบจ. อีจีวีได้นำ�หุ้นไอทีวีทั้งหมด
 ไปจำ�นำ�เพื่อประกันหนี้ของบริษัทฯ ต่อม� ในปี 2545
 บริษัทฯ เข้�สู่กระบวนก�รฟื้นฟูกิจก�ร เจ้�หนี้ซึ่งเป็น
 สถ�บันก�รเงินที่รับจำ�นำ�หุ้นไอทีวี จึงได้ยื่นขอรับชำ�ระ
 หนี้ต่อเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ และเจ�้พนักง�นพิทักษ์
 ทรัพย์ได้มีคำ�สั่งให้เจ�้หนี้สถ�บันก�รเงินได้รับชำ�ระหนี้
 เพียงบ�งส่วนต�มที่ได้ยื่นขอรับชำ�ระหนี้ไว้ อย�่งไร
 ก็ต�ม เจ้�หนี้ดังกล่�วได้ยื่นคำ�ร้องคัดค้�นคำ�สั่ง
 เจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ต่อศ�ลล้มละล�ยกล�ง และ
 ขณะนี้คดียังไม่เป็นที่สุดและอยู่ในระหว�่งก�รพิจ�รณ�
 ของศ�ลฎีก�
• เนื่องจ�กบจ. อีจีวี มีทรัพย์สินเป็นเพียงหุ้นไอทีวี
 ซึ่งจำ�นำ�เป็นประกันให้แก่สถ�บันก�รเงินซึ่งเป็นเจ�้หนี้
 ของบริษัทฯ โดยไม่ได้คิดค่�ตอบแทนใดๆ ดังน้ันบริษัทฯ
 จะดำ�เนินก�รให้ บจ. อีจีวี โอนหุ้นเหล่�นี้เพื่อตีทรัพย์
 ชำ�ระหนี้ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ เมื่อคดีระหว�่งสถ�บัน
 ก�รเงินดังกล่�วกับบริษัทฯ ในศ�ลฎีก�เป็นที่สุด
• ปัจจุบัน สถ�บันก�รเงินดังกล่�วอยู่ระหว�่งก�รชำ�ระ
 บัญชี โดยบริษัทฯ อยู่ระหว�่งก�รติดต�มผล
 ก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รชำ�ระบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 กับคดีระหว�่งบริษัทฯ กับสถ�บันก�รเงินดังกล่�วต่อไป

 บจ. อีจีวี  บริษัทฯ • น�ยคีรี ก�ญจนพ�สน์
 ประธ�นกรรมก�ร/
 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
 และผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของ
 บริษัทฯ เป็นกรรมก�รและ
 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ใน
 บจ. อีจีวี ร้อยละ 40

 เป็นร�ยก�รที่เกิดขึ้นม�น�น
 แล้ว และเป็นธุรกรรมปกติ
 โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ย
 ต�มต้นทุนก�รกู้ยืมของ
 บริษัทฯ

 11  11
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5.7 ประวติคณะกรรมการบริษัท
และคณะผูบริหาร

น�ยคีรี ก�ญจนพ�สน์ น�ยพอล ทง (Mr. Paul Tong)

น�ยอ�ณัติ อ�ภ�ภิรม

อ�ยุ 63 ปี
ตำ�แหน่ง  ประธ�นกรรมก�ร / ประธ�นกรรมก�รบริห�ร /
   ประธ�นกรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง (วตท.10) ปี 2553
    สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation
    Program (DAP) ปี 2554 สม�คมส่งเสริม
    สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  4,262,634,128 (37.382%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร บิด�น�ยกวิน ก�ญจนพ�สน์

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2549-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์
2536-2549 กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2553-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2539-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
   บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. ก้�มกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
   กรรมก�ร บจ. แครอท รีวอร์ดส
2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
   กรรมก�ร บจ. บีทีเอส แลนด์
   ประธ�นกรรมก�ร บจ. บ�งกอก สม�ร์ทก�ร์ด ซิสเทม
   กรรมก�ร บจ. บ�งกอก สม�ร์ทก�ร์ด ซิสเทม
2537-ปัจจุบัน กรรมก�ร ธน�ยง อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
2536-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. ปร�ณคีรี แอสเซ็ทส์
   กรรมก�ร บจ. สำ�เภ�เพชร
2535-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. ธน�ยง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
2534-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. ธน�ซิต้ี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
2533-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. สย�ม เพจจ้ิง แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน
   กรรมก�ร บจ. ธน�ยง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2531-ปัจจุบัน  กรรมก�ร บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ 
2553-2555 กรรมก�ร บจ. ก้�มปู พร็อพเพอร์ตี้
2552-2553 กรรมก�ร บจ. บีทีเอส แอสเสทส์
2550-2555 กรรมก�ร
   บจ. กมล� บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์
2539-2552 กรรมก�ร บจ. ยงสุ
2534-2552 กรรมก�ร บจ. ดีแนล
2533-2554 กรรมก�ร บจ. สระบุรี พร็อพเพอร์ตี้

อ�ยุ 72 ปี
ตำ�แหน่ง  กรรมก�ร
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • PhD. Engineering University of Manchester
    ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร
   • Master of Science in Engineering,
    University of Hong Kong, ฮ่องกง
   • Bachelor of Science in Engineering,
    University of Hong Kong, ฮ่องกง
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  30,347,888 (0.266%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บจ. บีทีเอส แอสเสทส์
2550-ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�ร
   Hip Hing Construction (China) Co., Ltd.
2551-2555 กรรมก�ร
   บจ. กมล� บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์
2549-2554 กรรมก�รผู้จัดก�ร Hip Hing Construction Co., Ltd.
   กรรมก�ร NW Project Management Limited
2549-2553 ประธ�นกรรมก�ร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2548-2553 กรรมก�ร
   Parsons Brinckerhoff International, Pte Ltd.,
   Singapore

อ�ยุ 75 ปี
ตำ�แหน่ง   กรรมก�รบริห�ร / กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • วิศวกรรมศ�สตรดุษฎีบัณฑิต
    ส�ข�ภ�ควิศวกรรมโยธ�
    Colorado State University
    ประเทศสหรัฐอเมริก�
   • วิศวกรรมศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
    มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
   • วิศวกรรมศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
    ภ�ควิช�วิศวกรรมโยธ�
    จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
   • วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต
    ส�ข�วิศวกรรมแหล่งน้ำ�
    สถ�บันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอ ไอ ที)
   • วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิศวกรรมโยธ�
    จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Director Accreditation Program (DAP)
    ปี 2554 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว�่งผู้บริห�ร  -

กรรมก�รและผูบ้ริห�ร 

*ก�รถือหุ้นโดยกรรมก�ร / ผู้บริห�ร ซึ่งรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกและจำ�หน�่ยแล้ว ณ วันที่ 27 พฤษภ�คม 2556 จำ�นวนทั้งสิ้น 11,402,793,531 หุ้น
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น�ยกวิน ก�ญจนพ�สน์

น�ยสุรพงษ์ เล�หะอัญญ�

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2552-2553 กรรมก�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2541-2552 กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ
   บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. ก้�มกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. บีทีเอส แลนด์
2551-2556 กรรมก�ร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2539-2551 ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�ร
   บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2553-2555 กรรมก�ร บจ. ก้�มปู พร็อพเพอร์ตี้
2552-2553 กรรมก�ร บจ. บีทีเอส แอสเสทส์

ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  2,459,295 (0.022%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว�่งผู้บริห�ร  บุตรของน�ยคีรี ก�ญจนพ�สน์

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2549-2553 กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2546-2555 กรรมก�ร บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร ธน�ยง ฮ่องกง ลิมิเต็ด
   กรรมก�ร แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด
   กรรมก�ร บจ. 999 มีเดีย
   กรรมก�ร บจ. 888 มีเดีย
   กรรมก�ร บจ. แครอท รีวอร์ดส
   กรรมก�ร บจ. บีทีเอส แลนด์
   กรรมก�ร บจ. ก�้มกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
   กรรมก�ร วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไชน่� ลิมิเต็ด
   ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บจ. บีทีเอส แอสเสทส์
2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
   กรรมก�ร บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
   กรรมก�ร บจ. บ�งกอก สม�ร์ทก�ร์ด ซิสเทม
   กรรมก�ร บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
   กรรมก�ร บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
2545-2550 กรรมก�ร บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์เนช่ันแนล
2547-2550 กรรมก�ร บจ. วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์เนช่ันแนล
2551-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. ธน�ซิต้ี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
   กรรมก�ร บจ. ธน�ยง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
   กรรมก�ร บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
   กรรมก�ร บจ. ปร�ณคีรี แอสเซ็ทส์
   กรรมก�ร บจ. สำ�เภ�เพชร
   กรรมก�ร บจ. สย�ม เพจจ้ิง แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน
   กรรมก�ร บจ. ธน�ยง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
   กรรมก�ร บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
2553-2555 กรรมก�ร บจ. ก�้มปู พร็อพเพอร์ตี้
2550-2555 กรรมก�ร
   บจ. กมล� บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์
2551-2554 กรรมก�ร บจ. สระบุรี พร็อพเพอร์ตี้
2551-2552 กรรมก�ร บจ. ดีแนล
   กรรมก�ร บจ. ยงสุ

อ�ยุ 51 ปี
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รบริห�ร
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต
    ส�ข�วิศวกรรมโยธ�
    จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
   • วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต
    ส�ข�วิศวกรรมโยธ�
    มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Director Accreditation Program (DAP)
    ปี 2553 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)* 5,552,627 (0.049%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว�่งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
   กรรมก�ร บจ. แครอท รีวอร์ดส
   กรรมก�ร บจ. ก้�มกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2552-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
   กรรมก�ร บจ. บีทีเอส แลนด์
   กรรมก�ร บจ. บ�งกอก สม�ร์ทก�ร์ด ซิสเทม
2549-ปัจจุบัน กรรมก�ร ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ส�ยปฏิบัติก�ร
   บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
   กรรมก�ร บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2553-2555 กรรมก�ร บจ. ก้�มปู พร็อพเพอร์ตี้
2552-2553 กรรมก�ร บจ. บีทีเอส แอสเสทส์

อ�ยุ 38 ปี
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รบริห�ร
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • Stonyhurst College ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Director Accreditation Program (DAP)
    ปี 2550 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • กำ�ลังศึกษ�หลักสูตรผู้บริห�ร
    ระดับสูง (วตท.16) ปี 2556
    สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

น�ยรังสิน กฤตลักษณ์

อ�ยุ 51 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริห�ร / ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ส�ยปฏิบัติก�ร /
   กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน /
   กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
   • สถ�ปัตยกรรมศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

*ก�รถือหุ้นโดยกรรมก�ร / ผู้บริห�ร ซึ่งรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกและจำ�หน�่ยแล้ว ณ วันที่ 27 พฤษภ�คม 2556 จำ�นวนทั้งสิ้น 11,402,793,531 หุ้น
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ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5.7 ประวัติคณะกรรมก�รบริษัทและคณะผู้บริห�ร

น�ยคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung)

อ�ยุ 38 ปี
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รบริห�ร / กรรมก�รสรรห�และกำ�หนด
   ค่�ตอบแทน
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ (Executive) สถ�บันบัณฑิต
    บริห�รธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

พลโทพิศ�ล เทพสิทธ�

อ�ยุ 81 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ / ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ /
   ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
   • ปริญญ�พ�ณิชยศ�สตรบัณฑิต
    ปริญญ�บัญชีบัณฑิต และประก�ศนียบัตรขั้นสูง
    ท�งก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
   • นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
   • ศึกษ�ศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
    มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
   • ทันตแพทยศ�สตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
    มห�วิทย�ลัยแพทยศ�สตร์
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Director Certification Program (DCP) ปี 2545
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Audit Committee Program (ACP) ปี 2552
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  80,000 (0.001%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2543-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ
   บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2544-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
   บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์
2542-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ
   บมจ. ร็อคเวิธ

   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Role of the Compensation Committee
    (RCC) ปี 2554
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Director Certification Program (DCP) ปี 2554
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • Anti-Corruption for Executive Program ปี 2555
      สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Role of the Nomination and
    Governance Committee (RNG) ปี 2555
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ส�ยปฏิบัติก�ร
   บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2549-2553 รองกรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์
2540-2549 กรรมก�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2554-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. บีทีเอส แลนด์ 
2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. ก้�มกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
   กรรมก�ร บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
   กรรมก�ร บจ. บีทีเอส แอสเสทส์
2551-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. สย�ม เพจจ้ิง แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน
   กรรมก�ร บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ 
   กรรมก�ร บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น 
2544-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. ดีแนล
   กรรมก�ร บจ. ธน�ยง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
   กรรมก�ร บจ. สำ�เภ�เพชร
   กรรมก�ร บจ. ปร�ณคีรี แอสเซ็ทส์ 
   กรรมก�ร บจ. ธน�ยง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
   กรรมก�ร บจ. ยงสุ
2541-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. ธน�ซิต้ี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
2553-2555 กรรมก�ร บจ. ก้�มปู พร็อพเพอร์ตี้
2550-2555 กรรมก�ร
   บจ. กมล� บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์
2544-2555 กรรมก�ร บจ. สระบุรี พร็อพเพอร์ตี้

   • BA (Honorary Degree) Business Administrative,  
    University of Greenwich, ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  3,200,000 (0.028%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว�่งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2551-2553 รองกรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์
2549-2551 กรรมก�ร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ส�ยก�รเงิน
   บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2553-2556 กรรมก�ร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร ธน�ยง ฮ่องกง ลิมิเต็ด
   กรรมก�ร วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไชน�่ ลิมิเต็ด
   กรรมก�ร บจ. บีทีเอส แอสเสทส์
2551-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
2543-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

*ก�รถือหุ้นโดยกรรมก�ร / ผู้บริห�ร ซึ่งรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกและจำ�หน�่ยแล้ว ณ วันที่ 27 พฤษภ�คม 2556 จำ�นวนทั้งสิ้น 11,402,793,531 หุ้น
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2533-ปัจจุบัน กรรมก�รธน�ค�ร กรรมก�รบริห�ร
   บมจ. ธน�ค�รกรุงเทพ
2553-ปัจจุบัน กรรมก�รสภ�วิช�ก�ร
   สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (NIDA)
   ศ�สตร�จ�รย์ภิช�น คณะนิติศ�สตร์
   สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (NIDA)
2543-ปัจจุบัน กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
   มห�วิทย�ลัยมหิดล
2539-ปัจจุบัน กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
   มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี
2527-ปัจจุบัน กรรมก�รที่ปรึกษ�
   สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์
   จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
2542-2547 กรรมก�รในคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม
   ก�รฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
   ประธ�นอนุกรรมก�รปรับปรุง
   โครงสร้�งสำ�นักง�น ป.ป.ง.
2538-2547 กรรมก�ร
   คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
   ตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2539-2543, วุฒิสม�ชิก วุฒิสภ�
2528-2534,  
2524-2528  
2527-2531 กรรมก�ร ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

น�ยสุจินต์ หวั่งหลี 

อ�ยุ 77 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ / กรรมก�รตรวจสอบ /
   กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • ปริญญ�ตรีวิศวกรรมไฟฟ้�
    Northrop Institute of Technology
    ประเทศสหรัฐอเมริก�
   • Executive Course, Harvard University
    ประเทศสหรัฐอเมริก�
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2544 
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง (วตท.9) ปี 2552
    สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน
   • หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง ด้�นก�รค้�และก�รพ�ณิชย์ 
    สถ�บันวิทย�ก�รก�รค้� ปี 2553
   • หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�น
    ก�รบริห�รง�นพัฒน�เมือง “มห�นคร”
    สถ�บันพัฒน�เมือง ปี 2554
   • หลักสูตรวิทย�ก�รประกันภัยระดับสูง (วปส.2) ปี 2555
    สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม
    ก�รประกอบธุรกิจประกันภัย

น�ยอมร จันทรสมบูรณ์

อ�ยุ 83 ปี
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รอิสระ
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • ปริญญ�เอกท�งกฎหม�ยระหว่�งประเทศ
    (แผนกคดีเมือง) Paris University, ประเทศฝร่ังเศส
   • ปริญญ�ธรรมศ�สตร์บัณฑิต
    มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
   • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�นิติศ�สตร์
    มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
   • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�นิติศ�สตร์
    จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
   • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�นิติศ�สตร์
    มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
   • กิตติเมธี ส�ข�นิติศ�สตร์
    มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
   • ปริญญ�บัตร วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (รุ่นท่ี 14)
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Director Certification Program (DCP) ปี 2546,
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546,
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • Finance of Non- Finance Director (FND) ปี 2546,
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • Audit Committee Program (ACP) ปี 2552,
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • Monitoring the System of Internal Control
    and Risk Management (MIR) ปี 2552,
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • Monitoring the Internal Audit Function
    (MIA) ปี 2552,
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • Monitoring the Quality of
    Financial Reporting (MFR) ปี 2552,
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • Financial Institutions Governance Program
    (FGP) ปี 2554,
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)* -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว�่งผู้บริห�ร -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2552-2553 กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ
   บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2548-2556 กรรมก�รอิสระ บมจ. เพรสซิเดนท์ เบเกอรี่

*ก�รถือหุ้นโดยกรรมก�ร / ผู้บริห�ร ซึ่งรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกและจำ�หน�่ยแล้ว ณ วันที่ 27 พฤษภ�คม 2556 จำ�นวนทั้งสิ้น 11,402,793,531 หุ้น
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น�ยเจริญ วรรธนะสิน

อ�ยุ 76 ปี
ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ / กรรมก�รตรวจสอบ /
   กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน /
   กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • ก�รบริห�รธุรกิจ
    City of Liverpool College of Commerce,
    ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร
   • ก�รจัดก�รสถ�บันก�รจัดก�ร
    แห่งประเทศอังกฤษ (B.I.M.)
    London,ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร

น�ยชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)

อ�ยุ 65 ปี
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รอิสระ
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • Master of Science in Operational Research 
    and Management, Imperial College,
    University of London
    ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร
   • Bachelor of Science (Mathematics),
    Chelsea College, University of London
    ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
2553-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ
   Creative Energy Solutions Holdings Limited

ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  5,157,166 (0.045%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ
   บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2554-ปัจจุบัน รองประธ�นกรรมก�ร บมจ. เสริมสุข
2553-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. เสริมสุข
2553-ปัจจุบัน รองประธ�นกรรมก�ร
   บมจ. อุตส�หกรรมถังโลหะไทย
2532-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. อุตส�หกรรมถังโลหะไทย
2550-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. อ�คว� อินฟินิท
2549-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. หวั่งหลีพัฒน�
2548-ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. โรงแรมร�ชดำ�ริ
2544-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บมจ. นวกิจประกันภัย
2543-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
2537-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ บมจ. วโรปกรณ์
2534-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บจ. รังสิตพล�ซ่�
2533-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. นุชพล
2531-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ. เดอะ เพ็ท
2525-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บจ. ส�ธรธ�นี
2521-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2513-ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2511-ปัจจุบัน กรรมก�ร บจ.หวั่งหลี
2550-2552, น�ยกสม�คม สม�คมประกันวิน�ศภัย
2546-2548,
2544-2546,
2517-2519
2514-2553 กรรมก�ร สม�คมประกันวิน�ศภัย
2546-2548,  กรรมก�ร สภ�หอก�รค�้แห่งประเทศไทย
2544-2546,
2517-2519
2540-2548 กรรมก�ร กรรมก�รตรวจสอบ
   บมจ. ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
2531-2553 กรรมก�ร บจ. ไทยเพชรบูรณ์
2518-2519 กรรมก�ร Asian Reinsurance Pool
   กรรมก�ร ก�รเคหะแห่งช�ติ
2517-2519 กรรมก�ร East Asian Insurance Congress
2512-2556 กรรมก�รอิสระ
   บมจ. ไทย-เยอรมัน เซร�มิค อินดัสทรี่

   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Director Certification Program (DCP) ปี 2554
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Audit Committee Program (ACP) ปี 2554
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  276,571 (0.002%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ
   บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2546-ปัจจุบัน รองประธ�นคณะกรรมก�ร
   คณะกรรมก�รโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
   ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
2545-ปัจจุบัน น�ยกสม�คม
   สม�คมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
   ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
2530-ปัจจุบัน ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ส�ข�วิช�ก�รตล�ด
   คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี
   จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
2544-2550 ประธ�นที่ปรึกษ� บจ. แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ�
2538-2541 ประธ�นที่ปรึกษ� บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์
2519-2538 กรรมก�รผู้จัดก�ร บจ. ไอเอฟเอฟ (ประเทศไทย)
2515-2519 ผู้จัดก�รใหญ่ บจ. ไทยอมฤตบริวเวอรี่
2512 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย
   บจ. ริช�ร์ดสัน-เมอร์เรล (ประเทศไทย)
2505-2515 ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยทั่วไป
   ลีเวอร์บร�เธอร์ (ประเทศไทย) ในเครือยูนิลีเวอร์

*ก�รถือหุ้นโดยกรรมก�ร / ผู้บริห�ร ซึ่งรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกและจำ�หน�่ยแล้ว ณ วันที่ 27 พฤษภ�คม 2556 จำ�นวนทั้งสิ้น 11,402,793,531 หุ้น

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5.7 ประวัติคณะกรรมก�รบริษัทและคณะผู้บริห�ร
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น�ยสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

อ�ยุ 41 ปี
ตำ�แหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ส�ยก�รเงิน
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� •  MBA, Ross School of Business, University
    of Michigan - Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริก�
   • ปริญญ�ตรีพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี
    จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  17,000 (0.0001%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2554-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ส�ยก�รเงิน
   บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2556-ปัจจุบัน กรรมก�รชมรมนักลงทุนสัมพันธ์
   สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553-2554 รองกรรมก�รผู้จัดก�รดูแล บัญชี ก�รเงิน
   และบริห�รทั่วไป (CFO)
   บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด

น�งพัชนีย� พุฒมี

อ�ยุ 61 ปี
ตำ�แหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสื่อส�รองค์กร
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษ
    มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  166,000 (0.001%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสื่อส�รองค์กร
   บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2545-ปัจจุบัน ผู้จัดก�รฝ่�ยสื่อส�รองค์กร
   บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2552-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ
   Hutchison Telecommunications
   Hong Kong Holdings Limited
   Member Securities and Futures Appeals Tribunal,
   Hong Kong
   Member Advisory Committee of the Securities
   and Futures Commission, Hong Kong
2551-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ CNNC International Limited
2550-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ New World Department Store
   China Limited
2549-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ SPG Land (Holdings) Limited
2547-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ Cheung Kong (Holdings) Limited
2543-2555 กรรมก�รอิสระ Excel Technology International 
   (ปัจจุบันช่ือ Hong Kong Jewellery Holding Limited)
2543-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ TOM Group Limited
2540-ปัจจุบัน รองประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร
   Worldsec Limited
2539-ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ
   Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited
2548-2554 Member
   The Disciplinary Panel (Panel A) of the 
   Hong Kong Institute of Certified Public
   Accountants
2546-2549 Member of the Committee on Real Estate
   Investment Trust
   Securities and Futures Commission,
   Hong Kong
2546-2548 กรรมก�รอิสระ
   Hutchison Global Communications Holdings Limited

2545-2549 Member of Main Board Listing Committee
   Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
2545-2549 Member of GEM Listing Committee
   Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
2543-2549 Member of the Derivatives Market
   Consultative Panel
   Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
2544-2550 กรรมก�รอิสระ
   Forefront International Holdings Limited
   (ปัจจุบันชื่อ Forefront Group Limited)
2543-2551 กรรมก�รอิสระ
   Jade Asia Pacific Fund Inc.
   (ปัจจุบันชื่อ FPP Golden Asia Fund Inc.)
2543-2549 Member of the Process Review Panel
   Securities and Futures Commission, Hong Kong
2545-2552 Member of Corporate Advisory Council
   Hong Kong Securities Institute Limited

น�งดวงกมล ชัยชนะขจร
อ�ยุ 53 ปี
ตำ�แหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชี
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
   • ปริญญ�ตรีพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี
    มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2544-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชี บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์

2536-2542 Member
   Advisory Committee of the Securities and
   Futures Commission, Hong Kong

*ก�รถือหุ้นโดยกรรมก�ร / ผู้บริห�ร ซึ่งรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกและจำ�หน�่ยแล้ว ณ วันที่ 27 พฤษภ�คม 2556 จำ�นวนทั้งสิ้น 11,402,793,531 หุ้น
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อ�ยุ 37 ปี
ตำ�แหน่ง   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน /
    หัวหน้�ฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • Bachelor of Science in Mathematics
    (First Class Honours) King’s College,
    University of London,
    ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Director Certification Program (DCP) ปี 2552
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  32,000 (0.0003%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน
   หัวหน้�ฝ่�ยนักลงทุนสัมพันธ์
   บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
2551-2553 กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ
   บมจ. เอส เอฟ จี จำ�กัด
2550-2552 กรรมก�รบริห�รโครงก�ร
   บจ. เอพี แปซิฟิค สต�ร์ (รัชด�)
   กรรมก�รบริห�รโครงก�ร
   บจ. เอพี แปซิฟิค สต�ร์ (ส�ทร)
2549-2552 รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รลงทุน
   บจ. แปซิฟิค สต�ร์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย)
2545-2549 รองผู้อำ�นวยก�ร Mullis Partners
2545 เจ้�หน้�ที่ธุรกิจสัมพันธ์
   ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542-2544 เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์สินเชื่อ
   JPMorgan Chase, London

น�งส�วชวดี รุ่งเรือง

อ�ยุ 36 ปี
ตำ�แหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�  • ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
   • ปริญญ�ตรีพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี
    ส�ข�ก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร  -

น�งส�วชญ�ด� ยศยิ่งธรรมกุล

อ�ยุ 36 ปี
ตำ�แหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ย / เลข�นุก�รบริษัท
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� • Master of Law (LL.M), Commercial Law
    University of Bristol, ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร
   • นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
   • หลักสูตรประก�ศนียบัตร
    Director Certification Program (DCP) ปี 2554
    สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
ก�รถือหุ้นในบริษัท (%)*  -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัว
ระหว่�งผู้บริห�ร  -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2554-ปัจจุบัน เลข�นุก�รบริษัท บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2551-2553 เลข�นุก�รบริษัท บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2550-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
2543-2550 ทน�ยคว�ม
   บจ. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่

2541-2553 SVP ผู้จัดก�รฝ�่ยว�งแผนและงบประม�ณ
   ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
2537-2539 ผู้สอบบัญชีอ�วุโส บจ. สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี
2554-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์
2546-2553 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
   บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพล�ซ�
2541-2546 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บจ. สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง

*ก�รถือหุ้นโดยกรรมก�ร / ผู้บริห�ร ซึ่งรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกและจำ�หน�่ยแล้ว ณ วันที่ 27 พฤษภ�คม 2556 จำ�นวนทั้งสิ้น 11,402,793,531 หุ้น

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5.7 ประวัติคณะกรรมก�รบริษัทและคณะผู้บริห�ร



110 กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานประจำาปี 2555/56

 1. น�ยคีรี ก�ญจนพ�สน์ A,B,D A,B,D A,D        D D D D
 2. น�ยพอล ทง D         A,D
 3. น�ยอ�ณัติ อ�ภ�ภิรม C,D D*           D
 4. น�ยสุรพงษ์ เล�หะอัญญ� C,D D D          D
 5. น�ยกวิน ก�ญจนพ�สน์ C,D D B,D,G D D D D D D B,D D D D D
 6. น�ยรังสิน กฤตลักษณ ์ C,D         D D D D D
 7. น�ยคง ชิ เคือง  C,D D*,G D      D D
 8. พลโทพิศ�ล เทพสิทธ� E,F
 9. น�ยอมร จันทรสมบูรณ ์ F
10. น�ยสุจินต์ หวั่งหล ี E,F
 11. น�ยเจริญ วรรธนะสิน E,F
 12. น�ยชอง ยิง ชิว เฮนรี ่ F
 13. น�งดวงกมล ชัยชนะขจร G
 14. น�งพัชนีย� พุฒม ี G
15. น�ยสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ G
16. น�ยด�เนียล รอสส์ G
17. น�งส�วชวดี รุ่งเรือง G
18. น�งส�วชญ�ด� ยศยิ่งธรรมกุล G
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กรรมก�รและผู้บริห�ร

บริษัท

* น�ยอ�ณัติ อ�ภ�ภิรม และน�ยคง ชิ เคือง ได้ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รของบมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีผลเมื่อวันที่ 9 เมษ�ยน 2556

ข้อมูลก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รและผู้บริห�รในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556
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 1. น�ยคีรี ก�ญจนพ�สน์ D  D D D  D D D  D A,D   
 2. น�ยพอล ทง               
 3. น�ยอ�ณัติ อ�ภ�ภิรม D              
 4. น�ยสุรพงษ์ เล�หะอัญญ� D       D   D D   
 5. น�ยกวิน ก�ญจนพ�สน์ D  D D D  D D  D D D  D D
 6. น�ยรังสิน กฤตลักษณ์ D D D D D D D D     D D 
 7. น�ยคง ชิ เคือง          D    D 
 8. พลโทพิศ�ล เทพสิทธ�               
 9. น�ยอมร จันทรสมบูรณ ์               
 10. น�ยสุจินต์ หวั่งหลี               
 11. น�ยเจริญ วรรธนะสิน               
 12. น�ยชอง ยิง ชิว เฮนรี่               
 13. น�งดวงกมล ชัยชนะขจร               
1 4. น�งพัชนีย� พุฒม ี               
 15.  น�ยสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์               
 16. น�ยด�เนียล รอสส์               
 17. น�งส�วชวดี รุ่งเรือง               
 18. น�งส�วชญ�ด� ยศย่ิงธรรมกุล
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บริษัท

  A = ประธ�นกรรมก�ร  B = ประธ�นกรรมก�รบริห�ร  C = กรรมก�รบริห�ร  D = กรรมก�ร 
  E = กรรมก�รตรวจสอบ  F = กรรมก�รอิสระ  G = ผู้บริห�ร

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
5.7 ประวัติคณะกรรมก�รบริษัทและคณะผู้บริห�ร
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ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�ร
บริษัทฯ มีนโยบ�ยให้กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทฯ ร�ยง�นก�ร
เปลีย่นแปลงก�รถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมก�ร
เป็นร�ยไตรม�ส โดยให้นำ�ส่งสำ�เน�แบบร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือ
หลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทเพื่อรวบรวม ทำ�สรุป 
และนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รเป็นร�ยไตรม�ส 

ร�ยง�นก�รเปลีย่นแปลงก�รถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมก�รและผูบ้รหิ�ร
ในช่วงระหว่�งวันที่ 31 มีน�คม 2555 - 9 เมษ�ยน 2556 ซึ่งแสดงโดยรวม
หลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ เป็นดังนี้

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 26 บริษัท โดยมีบริษัทย่อย 2 บริษัทที่มีนัย
สำ�คัญ กล�่วคือ มีร�ยได้เกินกว่�ร้อยละ 10 ของร�ยได้รวมต�มงบกำ�ไร
ข�ดทุนรวมของปี 2555/56 ได้แก่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จำ�กัด (มห�ชน)

* น�ยอ�ณัติ อ�ภ�ภิรม พลตำ�รวจตรีวร�ห์ เอี่ยมมงคล และน�ยคง ชิ เคืองได้ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รของ บมจ. 
 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีผลเมื่อวันที่ 9 เมษ�ยน 2556 และได้มีก�รแต่งตั้งกรรมก�รใหม่ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับก�ร 
 เสนอชือ่โดยกองทนุรวมโครงสร�้งพืน้ฐ�นระบบขนสง่มวลชนท�งร�ง บทีเีอสโกรท แทนทีก่รรมก�รทีล่�ออก 3 ท�่น ไดแ้ก ่ 
 น�งวรวรรณ ธ�ร�ภูมิ น�ยวศิน วัฒนวรกิจกุล และน�ยสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ มีผลเมื่อวันที่ 10 เมษ�ยน 2556

ร�ยชื่อ

จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W2

31 มี.ค. 2555 9 เม.ย. 2556

จำ�นวนใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิเพิ่ม 

(ลด)

 1. น�ยคีรี ก�ญจนพ�สน์ 2,401,260,792 - (2,401,260,792)
 2. น�ยพอล ทง (Mr. Paul Tong) 2,678,834 2,678,834 -
 3. น�ยอ�ณัติ อ�ภ�ภิรม - - -
 4. น�ยสุรพงษ์ เล�หะอัญญ� - - -
 5. น�ยกวิน ก�ญจนพ�สน์ 4,409,588               -    (4,409,588)
 6. น�ยรังสิน กฤตลักษณ์ - - -
 7. น�ยคง ชิ เคือง
  (Mr. Kong Chi Keung) - - -
 8. พลโทพิศ�ล เทพสิทธ�   - - -
 9. น�ยอมร จันทรสมบูรณ์   - - -
 10. น�ยสุจินต์ หวั่งหลี 2,625,130 142,857 (2,482,273)
 11. น�ยเจริญ วรรธนะสิน  157,142 157,142 -
 12. น�ย ชอง ยิง ชิว เฮนรี่
  (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)               - - -   
 13. น�ยสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ - - -
 14. น�งดวงกมล ชัยชนะขจร - - -
 15. น�งพัชนีย� พุฒมี  - 300,000 300,000
 16. น�ยด�เนียล รอสส์
  (Mr. Daniel Ross) - - -
 17. น�งส�วชวดี รุ่งเรือง - - -
 18. น�งส�วชญ�ด� ยศยิ่งธรรมกุล - - -

หม�ยเหตุ : เมื่อวันที่ 30 เมษ�ยน 2556 น�งพัชนีย� พุฒมี ได้จำ�หน่�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-W2 จำ�นวน 300,000 
หน่วย สำ�หรับส่วนของผู้บริห�ร ยังมีก�รถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ BTS-WA และ BTS-WB ที่ออกให้แก่พนักง�นของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย

A = กรรมก�ร B = กรรมก�รอิสระ

กรรมก�ร
บริษัท บมจ. วี จี ไอ 

โกลบอล มีเดีย 
บมจ. ระบบขน

ส่งมวลชนกรุงเทพ

 1. น�ยคีรี ก�ญจนพ�สน์ A A
 2. น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ B
 3. น�ยสุรพงษ์ เล�หะอัญญ� A A
 4. น�ยอ�ณัติ อ�ภ�ภิรม A
 5. น�ยอนันต์ สันติชีวะเสถียร B
 6. น�ยกวิน ก�ญจนพ�สน์  A A
 7. พลตำ�รวจตรีวร�ห์ เอี่ยมมงคล A
 8. น�ยคง ชิ เคือง A A
 9. น�งพิจิตร� มห�พล B
 10. น�ยม�รุต อรรถไกวัลวที  A
11. น�ยช�น คิน ตัค  A
 12. น�งจ�รุพร ไวยนันท์  B
 13. น�งมณีภรณ์ สิริวัฒน�วงศ์  B
14. น�ยม�นะ จันทนยิ่งยง  B

ร�ยชื่อ

จำ�นวนหุ้น (BTS)

31 มี.ค. 2555
ปรับปรุงใหม่

(พ�ร์ 4.00 บ�ท) 9 เม.ย. 2556
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม

(ลด)

 1.  น�ยคีรี ก�ญจนพ�สน์ 4,124,658,742 4,262,634,128 137,975,386
 2.  น�ยพอล ทง
   (Mr. Paul Tong) 30,347,888 30,347,888 -
 3.  น�ยอ�ณัติ อ�ภ�ภิรม - - -
 4.  น�ยสุรพงษ์ เล�หะอัญญ� 5,552,627 5,552,627 -
 5.  น�ยกวิน ก�ญจนพ�สน์ 1,753,761 2,459,295 705,534
 6.  น�ยรังสิน กฤตลักษณ์ -                - -
 7.  น�ยคง ชิ เคือง
   (Mr. Kong Chi Keung) 3,200,000 3,200,000 -
 8.  พลโทพิศ�ล เทพสิทธ� 80,000 80,000 -
 9.  น�ยอมร จันทรสมบูรณ ์ - -    -
10. น�ยสุจินต์ หวั่งหลี 4,080,003 5,157,166 1,077,163 
11. น�ยเจริญ วรรธนะสิน 276,571 276,571 -
12. น�ย ชอง ยิง ชิว เฮนรี่
   (Mr. Cheong Ying Chew,
   Henry) - -    -
13. น�ยสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ 17,000 17,000 -
14. น�งดวงกมล ชัยชนะขจร - - -
15. น�งพัชนีย� พุฒมี 204,208 166,000 (38,208)
16. น�ยด�เนียล รอสส์ 
   (Mr. Daniel Ross) 32,000 32,000 -
17. น�งส�วชวดี รุ่งเรือง - - -
18. น�งส�วชญ�ด� ยศย่ิงธรรมกุล - - -

หม�ยเหตุ : บริษัทฯ ได้รวมหุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค�่หุ้นที่ตร�ไว้จ�กเดิม 0.64 บ�ทต่อหุ้น เป็น 4.00 บ�ทต่อหุ้น โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงห�คม 2555



6.0
ในสว่นนีจ้ะนำ�เสนอขอ้มลูท�งก�รเงนิของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบไปดว้ย งบก�รเงนิ 
ร�ยง�นคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รบรษิทัตอ่ร�ยง�นท�งก�รเงนิ ร�ยง�น 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ และร�ยง�นผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต ในส่วนของ 
คำ�อธิบ�ยและวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นจะปร�กฏอยู่ในหัวข้อ 4.4

รายงานทางการเงิน

6.1
ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�รบริษัท
ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

6.4
งบก�รเงิน

6.2
ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

6.5
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม

6.3
ร�ยง�นผู้สอบบัญชีอนุญ�ต
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6.1 รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำาขึ้น 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ที่กำาหนดในพระราช-
บญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามขอ้กำาหนด
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริษัทได้คำานึงถึง
นโยบายการบัญชีที่นำามาปฏิบัติและเชื่อว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะ
สมและได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ยังได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีสาระสำาคัญทางการเงินโดยใช้
ขอ้มลูทีเ่ปน็เหตเุปน็ผลในการพจิารณาและการประมาณการทีร่อบคอบมาส
นบัสนนุ ผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯไดต้รวจสอบงบการเงนิและแสดง 
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังคำานึงถึงความสำาคัญของการนำาเสนอ 
ความเข้าใจต่อมุมมองในภาพรวมของฐานะการเงินของบริษัทฯ จึงได้
นำาเสนอคำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารใน
รายงานประจำาปีฉบับนี้ด้วย เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการ
กำากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้ความมั่นใจใน
เรื่องความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในเป็นรายปีอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการอิสระทั้งชุดโดยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลความถูกต้อง 
และความเพียงพอของขั้นตอนรายงานทางการเงิน รวมทั้งการประเมิน 
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความ 
เป็นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน 
และกระแสเงินสดของบริษัทฯสำาหรับปีบัญชีที่รายงานอย่างถูกต้องตามที ่
ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งคำาอธิบายและการวิเคราะห์ 
ผลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารได้นำาเสนอมุมมองที่เกี่ยวข้องตามที่ควร 

ของผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบ 
การกำากับดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในที่ให้ความเชื่อมั่นอย่าง 
มีเหตุผลในเรื่องความถูกต้องและเพียงพอของขั้นตอนการรายงานทาง 
การเงิน

นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการบริษัท

นายกวิน กาญจนพาสน์
กรรมการบริหาร
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6.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด 
(มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 คน คือ พลโทพิศาล เทพสิทธา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสจุนิต ์หวัง่หล ีและนายเจรญิ วรรธนะสนิ 
กรรมการตรวจสอบ โดยมีนายพิภพ อินทรทัต เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบรษิทัใหม้หีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามหลัก 
 การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (internal control) และ 
 ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และนโยบายการประเมนิ 
 ความเสีย่งทีเ่หมาะสม มปีระสทิธผิล และพจิารณาความเปน็อสิระของ 
 สำานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง 
 โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด 
 ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
 หลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำา 
 หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล 
 ดงักลา่ว รวมทัง้เขา้ประชมุกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่ม 
 ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
 ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาด 
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว 
 สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน 
 ประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ 
 กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลที่กำาหนดไว้
7. สอบทานและใหค้วามเหน็ตอ่แผนการตรวจสอบภายใน และการปฏบิตัิ 
 งานของสำานกัตรวจสอบภายในในการปฏบิตังิานตามขอบเขต อำานาจ 
 หนา้ที ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอีำานาจเชญิใหฝ้า่ยจดัการ ผูบ้รหิาร 
 หรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง มาใหค้วามเหน็ รว่มประชมุ หรอื 
 ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อ 
 สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ 
 อยา่งมนียัสำาคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ให้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำาเนิน 
 การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 (1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 (2) การทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ำาคญัในระบบ 
  การควบคุมภายใน
 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิาร ไมด่ำาเนนิการใหม้กีารปรบัปรงุ 
 แกไ้ขภายในเวลาทีก่รรมการตรวจสอบเหน็สมควร กรรมการตรวจสอบ 
 ทา่นใดทา่นหนึง่อาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระทำานัน้ตอ่ ก.ล.ต. 
 หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
 นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความ 
 เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2555/56 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ไดส้อบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ทัง้งบการเงนิรายไตรมาส 
 และงบการเงนิประจำาปขีองบรษิทัฯ ทัง้ในดา้นความถกูตอ้ง และการเปดิ 
 เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
 จากการสอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า รายงานทางการเงิน 
 ดงักลา่ว ไมถ่กูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรอง 
 ทั่วไป
2. ไดส้อบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจ 
 สอบภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิล โดยใหบ้รษิทัฯ มสีำานกัตรวจ 
 สอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่ประเมิน 
 ความเหมาะสมและประสทิธผิลของการควบคมุภายใน เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ 
 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการแต่ละกิจกรรมของการปฏิบัติ 
 งานที่สามารถทำาให้เกิดผลสำาเร็จของงานตามวัตถุประสงค์และ 
 เป้าหมายของบริษัทฯ ได้
3. พจิารณา สอบทาน และประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการประเมนิ 
 ความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส ตลอดจนให้คำาแนะนำาและ 
 ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 และฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ในนโยบายการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
4. ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหาร 
 และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่ดี 
 และมปีระสทิธผิล ตลอดจนมกีารปฏบิตังิานและกระบวนการดำาเนนิงาน 
 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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5. ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำา 
 หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ แต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 เลขทะเบียน 3315 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบ 
 บญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3844 และ/หรอืนางชลรส สนัตอิศัวราภรณ ์
 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 4523 แหง่บรษิทั สำานกังาน เอนิสท์ 
 แอนด์ ยัง จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำาหรับรอบระยะเวลา 
 บัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2556 คนใดคนหนึ่งนี้เป็นผู้ทำาการตรวจสอบ 
 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี 
 เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
 คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ นอกจากนี ้
 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของ 
 บริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำานวน 1 ครั้ง และ 
 เห็นว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
6. ได้พิจารณาและสอบทานรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวโยงกันที่สำาคัญ หรือ 
 รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทัฯ กบับคุคล 
 หรือกิจการที่เกี่ยวโยงกันหรือเกี่ยวข้องกัน โดยเห็นว่ารายการธุรกิจ 
 ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงกัน 
 ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปตาม 
 ปกตธิรุกจิ จงึเหน็วา่ รายการดงักลา่วเปน็รายการทีส่มเหตสุมผล และ 
 เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ อีกทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เสนอความ 
 เห็นและได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในงบการเงินและหมายเหตุ 
 ประกอบงบการเงินด้วยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็น 
 สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายการดังกล่าว
7. ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ได้มีการ 
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 7 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 
 แต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวโดยภาพรวม 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และ 
 บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยด ีทำาใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามทีร่บัมอบหมายไดอ้ยา่ง 
 มีประสิทธิภาพ
9. ได้จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ โดยได้เปิดเผย 
 ไว้ในรายงานประจำาปี 2555/56 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ได้ลงนามแล้ว
10. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคน ได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา และประชุม  
 ในหัวข้อและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สภาวิชาชีพ และสถาบัน 
 พัฒนากรรมการบริษัทไทยจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ 
 เขา้ใจในประเดน็สำาคญั อนัจะทำาใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
11. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นโดยภาพรวมว่า การ 
 ปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ มคีวาม 
 เป็นอิสระ สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการดำาเนินกิจการตาม 
 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุน 
 จากทุกฝ่ายของบริษัทฯ ด้วยดี จนทำาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับ 
 ผิดชอบได้เป็นอย่างดีและน่าพอใจ

ชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

 พลโทพิศาล  เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7
 นายสุจินต์ หวั่งหลี กรรมการตรวจสอบ 6/7
 นายเจริญ วรรธนะสิน กรรมการตรวจสอบ 7/7

พลโท พิศาล เทพสิทธา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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6.3 รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2556 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่ำาคญัและหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จำากดั 
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยว
กบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัไมว่า่
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสม
ผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจ
สอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการ
เงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและ
การนำาเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดง
ความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตดังนี้
1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 15 16 และ 30 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งศาลล้มละลายกลาง 
 ได้มีคำาสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหนี้สินบางส่วนที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระและ 
 หนี้สินบางส่วนอยู่ระหว่างรอคำาสั่งอันเป็นที่สุดของศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวมถึงเงื่อนไขตามแผนฟื้นฟูที่ บริษัทฯ ยังคงต้องปฏิบัติตาม 
 2) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 49 ซึ่งอธิบายถึงธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องข้างต้นนี้แต่อย่างใด

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
กรุงเทพฯ : 27 พฤษภาคม 2556
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6.4 งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
2556 2555

(ปรับปรุง)
2555

(ปรับปรุง)
2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 3,513,281,951 1,333,240,137 1,628,917,898 453,132,248

เงินลงทุนชั่วคราว 8 993,849,166 - 993,849,166 -

เงินที่ได้รับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร 9 78,881,627 1,142,006 - -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 10 945,646,126 1,106,681,106 194,489,057 276,156,542

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6, 11 - - - 284,440,564

อะไหล่สิ้นเปลือง - ระบบรถไฟฟ้า 12 29,153,286 92,956,330 - -

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 34,648,509 27,055,252

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  25,565,132 13,818,246 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 111,500,000 18,500,000

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 13 3,510,307,262 3,349,068,113 670,895,620 778,394,620 

สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ 15 73,008,516 73,026,618 68,308,516 68,326,618

เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ 16 224,342,586 224,342,586 197,438,333 197,438,333

รายได้ค้างรับ 20 247,768,779 1,202,547,505 - -

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  100,582,369 127,991,280 7,168,125 7,440,020

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  315,913,680 342,853,416 44,608,614 37,075,374

     10,058,300,480 7,867,667,343 3,951,823,838 2,147,959,571 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 27 42,172,034,381 - - - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  52,230,334,861 7,867,667,343 3,951,823,838 2,147,959,571 



119

6.4 งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
2556 2555

(ปรับปรุง)
2555

(ปรับปรุง)
2556

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากที่มีภาระผูกพัน 15 88,527,047 323,833,601 81,644,467 321,492,842

เงินสดที่นำาไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำาระหนี้ 14 232,657,728 232,657,728 232,657,728 232,657,728

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 2,986,836,748 2,931,324,091

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 17 - - 42,442,849,862 42,777,903,572

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 18 10,026,474 7,033,070 4,000,000 4,000,000

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 19 367,522,165 148,826,514 267,522,165 148,826,514

ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า 20 - 45,144,217,633 - -

อะไหล่เปลี่ยนแทน - ระบบรถไฟฟ้า 12 22,402,665 81,230,587 - -

อะไหล่ - สัญญาซ่อมบำารุง 21 - 292,771,346 - -

ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต 22 - 2,676,340,050 - -

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 23 2,867,628,616 2,461,013,308 1,139,353,748 1,226,078,312

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 24 9,590,801,393 6,039,192,913 244,589,940 67,877,076

สิทธิการเช่า 25 81,473,401 90,025,135 7,308,253 10,799,626

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 26 50,215,370 26,696,704 493,075 1,452,161

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 105,558,500 87,753,520

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  2,045,000 2,145,000 2,045,000 2,145,000

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

เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์  469,737,050 496,939,338 - -

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา  208,650 79,586,010 - - 

สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้จากการซื้อหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 15 545,087,021 741,501,854 - - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  393,761,473 98,542,150 10,258,344 10,201,257 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  14,800,750,529 59,021,209,417 47,525,117,830 47,822,511,699 

รวมสินทรัพย์  67,031,085,390 66,888,876,760 51,476,941,668 49,970,471,270 
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6.4 งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
2556 2555

(ปรับปรุง)
2556

(ปรับปรุง)
2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 28 1,117,000,000 1,941,501,854 - 741,501,854

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 29 1,862,063,110 1,452,442,165 140,532,472 274,949,264

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร  77,746,794 1,102,377 - -

ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 6,957,441 90,414,726

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  152,322,301 351,908,026 4,706,053 10,767,640

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - - 98,000,000

ส่วนของเจ้าหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี 30 745,356,001 745,356,001 745,356,001 745,356,001

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 31 1,967,221,105 583,400,000 - -

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 32 2,078,656,425 2,495,767,044 - -

เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - - 41,745,000

หนี้สินรอคำาสั่งอันเป็นที่สุดของศาล 15 80,830,972 - 80,830,972 -

รายได้รับล่วงหน้า  565,433,178 297,883,880 - -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  148,015,777 55,842,452 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  227,232,827 412,805,528 30,129,891 27,941,216

รวมหนี้สินหมุนเวียน  9,021,878,490 8,338,009,327 1,008,512,830 2,030,675,701

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ -

 สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 30 51,852,561 52,074,344 51,852,561 52,074,344

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 31 396,747,178 2,933,972,800 - -

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 32 6,400,979,526 9,443,811,417 - -

หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน 33 - 8,648,338,304 - 8,648,338,304

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 51,627,179 92,391,777

 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  68,019,430 127,514,613 6,010,908 6,092,464

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 34 481,713,903 400,178,249 21,296,395 25,986,847

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  7,180,668 12,727,283 - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  7,406,493,266 21,618,617,010 130,787,043 8,824,883,736

รวมหนี้สิน  16,428,371,756 29,956,626,337 1,139,299,873 10,855,559,437
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6.4 งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
2556 2555

(ปรับปรุง)
2555

(ปรับปรุง)
2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 35

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 11,986,444,024 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท

   (2555: หุ้นสามัญ 74,815,275,124 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.64 บาท) 47,945,776,096 47,881,776,079 47,945,776,096 47,881,776,079

 ทุนที่ออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

  หุ้นสามัญ 11,106,634,594 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท

   (2555: หุ้นสามัญ 57,188,274,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.64 บาท) 44,426,538,376 36,600,495,793 44,426,538,376 36,600,495,793

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  1,486,058,428 350,729,674 1,486,058,428 350,729,674

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  1,295,600,058 - 1,295,600,058 -

ส่วนต่ำากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  (3,371,978,137) (3,371,978,137) (4,812,208,580) (3,371,978,137)

ส่วนเกินทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้

 การควบคุมเดียวกัน  - - 250,065,107 175,065,107

ส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 3,357,495,014 (123,129,489) - -

กำาไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 38 1,750,522,658 1,476,047,924 649,537,658 376,047,924

 กำาไรสะสม (ขาดทุน)  (4,506,401,872) (3,508,626,402) 5,639,715,572 3,615,469,179

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  4,262,430,375 3,866,259,352 1,402,335,176 1,369,082,293

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  48,700,264,900 35,289,798,715 50,337,641,795 39,114,911,833

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  1,902,448,734 1,642,451,708 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  50,602,713,634 36,932,250,423 50,337,641,795 39,114,911,833

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  67,031,085,390 66,888,876,760 51,476,941,668 49,970,471,270
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6.4 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
2556 2555

(ปรับปรุง)
2555

(ปรับปรุง)
2556

การดำาเนินงานต่อเนื่อง

รายได้

รายได้จากการบริการ 39 4,787,610,589 3,281,174,423 108,930,940 109,490,010

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  787,913,864 325,466,705 159,873,208 325,466,705

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง (โอนกลับ)  9,188,325 72,833,901 (42,850,000) 730,853,901

รายได้อื่น

 รายได้จากการบริหารจัดการ  - - 49,135,000 40,020,000

 เงินปันผลรับ 17 1,847,330 409,486 4,631,508,053 4,029,109,814

 ดอกเบี้ยรับ  58,948,999 39,705,461 106,559,617 87,822,471

 โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนงานฐานรากรอโอน 20 - 705,248,291 - -

 รายได้ค่าชดเชยตามคำาสั่งศาล 20 7,272,461 367,031,292 - -

 กำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 17 999,710,660 - 1,453,532,152 -

 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  - 36,928,974 - -

 อื่นๆ  61,024,747 126,232,494 27,325,601 60,387,676

รวมรายได้  6,713,516,975 4,955,031,027 6,494,014,571 5,383,150,577

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการบริการ  2,346,798,631 1,586,099,844 85,562,694 84,533,153

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  527,307,957 226,791,064 117,449,751 234,548,188

ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง  8,367,252 83,427,473 10,961,391 651,679,612

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ  223,076,877 132,122,715 29,523,061 38,010,356

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,048,014,003 740,062,052 344,887,276 343,070,033

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  34,468,680 - - -

รวมค่าใช้จ่าย  4,188,033,400 2,768,503,148 588,384,173 1,351,841,342

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,525,483,575 2,186,527,879 5,905,630,398 4,031,309,235

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 18 2,993,214 (2,316,967) - -

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,528,476,789 2,184,210,912 5,905,630,398 4,031,309,235

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 41 (1,247,834,600) (1,431,942,291) (435,835,711) (588,154,194)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  1,280,642,189 752,268,621 5,469,794,687 3,443,155,041

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 42 (439,177,997) (172,641,874) - -

กำาไรสำาหรับปีจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง  841,464,192 579,626,747 5,469,794,687 3,443,155,041

การดำาเนินงานที่ยกเลิก

กำาไรสำาหรับปีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก 27 1,894,670,596 1,655,996,829 - -

กำาไรสำาหรับป ี  2,736,134,788 2,235,623,576 5,469,794,687 3,443,155,041
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6.4 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
2556 2555

(ปรับปรุง)
2555

(ปรับปรุง)
2556

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

 ประกันภัย 34 (39,086,076) - 1,199,421 -

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

 ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  11,861,533 936,442 - -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์  351,056,606 - - -

ผลกำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  18,695,651 4,240,483 18,695,650 4,240,483

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  342,527,714 5,176,925 19,895,071 4,240,483

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  3,078,662,502 2,240,800,501 5,489,689,758 3,447,395,524

 การแบ่งปันกำาไร

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  กำาไรจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง  624,934,049 509,499,026  5,469,794,687 3,443,155,041

  กำาไรจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก  1,863,368,646 1,596,126,964 - -

    2,488,302,695 2,105,625,990 5,469,794,687 3,443,155,041

 ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย

  กำาไรจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง  216,530,143 70,127,721

  กำาไรจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก  31,301,950 59,869,865

    247,832,093 129,997,586

    2,736,134,788 2,235,623,576

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  กำาไรจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง  968,202,389 514,675,951 5,489,689,758 3,447,395,524

  กำาไรจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก  1,863,368,646 1,596,126,964 - -

    2,831,571,035 2,110,802,915 5,489,689,758 3,447,395,524

 ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย

  กำาไรจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง  215,789,517 70,127,721

  กำาไรจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก  31,301,950 59,869,865

    247,091,467 129,997,586

    3,078,662,502 2,240,800,501

กำาไรต่อหุ้น 43

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  0.24904 0.23107 0.54745 0.37784

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  0.23729  0.49940 0.36706

กำาไรต่อหุ้นจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง 43

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  0.06255 0.05591 0.54745 0.37784

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  0.06077  0.49940 0.36706
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6.4 งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

2556 2555
(ปรับปรุง)

2555
(ปรับปรุง)

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษีจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง  1,280,642,189 752,268,621 5,469,794,687 3,443,155,041

บวก กำาไรก่อนภาษีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก  1,894,670,596 1,655,996,829 - -

กำาไรก่อนภาษี  3,175,312,785 2,408,265,450 5,469,794,687 3,443,155,041

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

 จากกิจกรรมดำาเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  409,208,485 284,154,337 69,402,718 74,702,109

 ค่าตัดจำาหน่ายอะไหล่และต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า  1,353,863,792 1,219,242,934 - -

 ส่วนแบ่งขาดทุน (กำาไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (2,993,214) 2,316,967 - -

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  19,090,710 6,414,056 46,038,986 43,162,208

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)  - 5,348,211 - (32,062,867)

 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำาหน่าย  - 27,522,580 - 26,809,299

 ค่าปรับจ่าย  - 15,476,728 - 13,180

 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน  - - - 39,500,000

 ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/

  ตัดจำาหน่ายสินทรัพย ์  18,071,428 (2,325,187) 21,651,245 (113,127)

 กำาไรจากการชำาระหนี้  (221,783) (548,318) (221,783) (548,318)

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  25,609,105 30,598,530 - -

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  60,887,697 55,074,036 3,438,969 3,197,616

 ตัดจำาหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู ้  26,757,643 33,021,333 - -

 องค์ประกอบที่เป็นหนี้สินของหุ้นกู้แปลงสภาพตัดบัญชี  170,826,182 297,420,651 170,826,182 297,420,651

 ตัดจำาหน่ายค่าธรรมเนียมการออกเลตเตอร์ออฟเครดิต

  สำาหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  135,924,929 151,235,412 135,924,929 151,235,412

 โอนกลับรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง  - - 42,850,000 -

 โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนงานฐานรากรอโอน  - (705,248,291) - -

 รายได้ค่าชดเชยตามคำาสั่งศาล  (7,272,461) (367,031,292) - -

 เงินปันผลรับ  (1,847,330) (409,486) (4,631,508,053) (4,029,109,814)

 รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์  14,557,233 7,380,290 2,034,610 839,531

 กำาไรจากการรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - (43,999,700) - (43,999,700)

 กำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  (999,710,660) - (1,453,532,152) -

 ดอกเบี้ยรับ  (58,948,999) (39,705,461) (106,559,617) (87,822,471)

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  902,816,196 940,634,416 129,084,599 139,498,130

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 

 และหนี้สินดำาเนินงาน  5,241,931,738 4,324,838,196 (100,774,680) 25,876,880
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6.4 งบกระแสเงินสด (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

2556 2555
(ปรับปรุง)

2555
(ปรับปรุง)

2556

สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

 เงินที่ได้รับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร  (77,739,621) - - -

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  144,416,790 (507,524,899) 155,692,312 (31,035,513)

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ  - 31,933,603 241,590,564 179,334,144

 อะไหล่ - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ  (7,280,282) (101,427,849) - -

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (108,418,418) (463,512,910) 107,499,000 172,991,280

 เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา  67,630,474 (62,446,123) (7,593,256) 147,709,727

 รายได้ค้างรับ  962,051,187 (115,973,570) - -

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  12,805,839 (115,636,299) 9,215,086 12,439,047

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (291,805,840) (48,579,719) (18,516,405) (35,972,606)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  217,729,624 (3,610,398) (127,446,776) (51,559,455)

 เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร  76,644,418 - - -

 ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย  (199,585,725) (36,032,364) (89,518,872) (216,244,506)

 เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง  - - (41,745,000) (126,555,000)

 เงินประกันผลงาน  (50,677,296) 61,926,214 (40,846,154) 35,994,865

 รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า  267,549,298 40,123,829 - -

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (18,438,119) (4,649,588) (6,930,000) -

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (195,990,224) (772,400) 2,188,697 (80,654,392)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  6,040,823,843 2,998,655,723 82,814,516 32,324,471

 จ่ายดอกเบี้ย  (1,064,096,963) (1,108,929,108) (95,959,121) (137,173,775)

 จ่ายภาษีเงินได ้  (371,110,511) (208,871,401) (16,476,431) (28,097,982)

 รับคืนภาษีเงินได ้  26,506,042 35,052,696 - -

 ดอกเบี้ยรับ  50,958,322 39,899,202 18,053,155 11,301,804

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  4,683,080,733 1,755,807,112 (11,567,881) (121,645,482)
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6.4 งบกระแสเงินสด (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

2556 2555
(ปรับปรุง)

2555
(ปรับปรุง)

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  (993,849,166) - (993,849,166) -

เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)  235,306,554 101,347 239,848,375 (23,878)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  - - (93,000,000) (18,500,000)

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  - - (278,671,497) (2,069,233,854)

สิทธิเรียกร้องในมูลหน้ีจากการซ้ือหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการลดลง (เพ่ิมข้ึน) 196,414,833 (741,501,854) - -

ดอกเบี้ยรับ  - - 12,798,848 197,486

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  6,628,102,638 - 2,991,942,284 -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  (465,176,733) - (723,780,096) (1,500,000)

เงินสดรับจากการออกจำาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย  882,125,385 - - -

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น  (200,000,000) - (100,000,000) -

เงินสดรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - 293,999,700 - 293,999,700

เงินปันผลรับ  1,847,330 40,950 2,908,975,731 4,028,741,277

เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น  (39,255,620) (472,866,820) - -

ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  (20,274,631) (577,648,408) - -

ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคตเพิ่มขึ้น  - (16,619,656) - -

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  (1,180,167,818) (805,004,181) (171,638,963) (17,091,392)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  13,565,257 9,109,288 119,000 113,493

เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (71,587,638) (27,860,773) (20,932) (6,927,330)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  10,561,699 43,349,731 10,561,699 43,366,655

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (17,813,907) (15,352,545) (13,856) (752,656)

เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า  - (9,274,120) - (9,274,120)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  4,979,798,183 (2,319,527,341) 3,803,271,427 2,243,115,381
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6.4 งบกระแสเงินสด (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

2556 2555
(ปรับปรุง)

2555
(ปรับปรุง)

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (824,501,854) 1,441,501,854 (741,501,854) 741,501,854

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)  - - (98,000,000) 98,000,000

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น  - 1,732,100,000 - -

เงินสดจ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะยาว  (1,153,404,517) (151,750,000) - -

เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ  6,281,900 - 6,281,900 -

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกเลตเตอร์ออฟเครดิต

 สำาหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  - (163,515,625) - (163,515,625)

จ่ายเงินปันผล  (3,159,128,972) (2,647,109,209) (3,159,128,972) (2,647,109,209)

ชำาระคืนหุ้นกู้ระยะยาว  (3,486,700,154) - - -

จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย  (253,676,068) (140,625,200) - -

หนี้สินรอคำาสั่งอันเป็นที่สุดของศาลเพิ่มขึ้น  80,830,972 - 80,830,972 -

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น  1,295,600,058 - 1,295,600,058 -

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (7,494,698,635) 70,601,820 (2,615,917,896) (1,971,122,980)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น  11,861,533 936,442 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  2,180,041,814 (492,181,967) 1,175,785,650 150,346,919

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  1,333,240,137 1,825,422,104 453,132,248 302,785,329

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  3,513,281,951 1,333,240,137 1,628,917,898 453,132,248 
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6.4 งบกระแสเงินสด (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

2556 2555
(ปรับปรุง)

2555
(ปรับปรุง)

2556

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

 ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อหุ้นของบีทีเอสซี  - 1,182,088,901 - 1,182,088,901

 แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ  8,955,089,415 - 8,955,089,415 -

 โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  21,502,404 - - -

 โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  3,091,373 - 3,091,373 -

 โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า  13,707,583 1,133,489,174 - -

 โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  2,171,588,495 - - -

 โอนที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต

  เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  1,440,405,737 - - -

 หนี้สินจากการซื้อต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสุทธิ  - 137,996,178 - -

 หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธ ิ  242,791,301 95,559,803 15,580,652 -

 บันทึกหักกลบเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  และเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - - - 1,600,000,000

 บันทึกเงินปันผลรับโดยการหักกลบกับเงินกู้ยืมจากกิจการ

  ที่เกี่ยวข้องกันและหนี้สินจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - - 1,722,532,323 - 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย โดยมีกลุ่มคุณคีรี 
 กาญจนพาสน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจการ 
 ให้บริการ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตาม 
 ข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ ”) และบริษัทย่อย  
 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม

(หน่วย : บาท)

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ 25552556

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ไทย 97.46 96.44

    (“บีทีเอสซี”)

บริษัท ดีแนล จำากัด อาคารสำานักงานให้เช่า ไทย 100 100

บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำากัด  โรงแรม ไทย 100 100

บริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท ยงสุ จำากัด หยุดประกอบกิจการ ไทย 100 100

บริษัท ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำากัด การบริหารและดำาเนินกิจการ ไทย 100 100
   สนามกอล์ฟและศูนย์การกีฬา

บริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท สำาเภาเพชร จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัท ธนายงพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด บริหารอาคาร ไทย 100 100

บริษัท ธนายง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด หยุดประกอบกิจการ เกาะเคย์แมน 100 100

บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำากัด รับเหมาก่อสร้าง ไทย 51 51

บริษัท ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ฮ่องกง 100 100

บริษัท แครอท รีวอร์ดส จำากัด ให้บริการด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ ไทย 100 100
   (CRM Royalty program)
   และเครือข่ายเครื่องพิมพ์คูปอง
   อัตโนมัติ (Coupon Kiosk)
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

(หน่วย : บาท)

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ 25552556

บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 80 80

บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำากัด โรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100 100

บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำากัด พัฒนาแบรนด์สำาหรับธุรกิจ ไทย 100 100
   อสังหาริมทรัพย์และบริการ

บริษัท ก้ามปู พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - 100

บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย 100 100

บริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนโดยออม
ถือหุนโดยบีทีเอสซี

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำากัด ให้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไทย 90 90
   และระบบตั๋วร่วม

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำากัด  (มหาชน) ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณา ไทย 67.331 100
   ในระบบขนส่งมวลชน
   (ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส)
   สื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด
   (บิ๊กซี และ เทสโก้ โลตัส)
   สื่อโฆษณาในอาคารสำานักงาน
   และอื่นๆ

บริษัท กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย - 100
โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ จำากัด

ถือหุนโดยบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำ�กัด
(มห�ชน)

บริษัท วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย จำากัด การบริหารและจัดการให้บริการ ไทย 100 100
   โฆษณาในห้างสรรพสินค้า

บริษัท วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด การให้เช่าอุปกรณ์โฆษณา ไทย 100 100

บริษัท 999 มีเดีย จำากัด ผลิตชิ้นงานสื่อโฆษณาวิทยุ ไทย 100 100
   ณ จุดขายเพื่อใช้เปิดในร้านค้าปลีก
   ชั้นนำา

บริษัท 888 มีเดีย จำากัด การบริหารและจัดการให้บริการ ไทย 100 100
   โฆษณาในห้างสรรพสินค้า

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำากัด การบริหารและจัดการให้บริการ ไทย 100 100
   โฆษณาในอาคารสำานักงาน
VGI Advertising China Company Limited การบริหารและจัดการให้บริการ สาธารณรัฐ 100 100
   โฆษณาในห้างสรรพสินค้า ประชาชนจีน

อัตร�ร้อยละของก�รถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีน�คม

1 ถือโดยบริษัทฯ ร้อยละ 16.33 และถือโดยบีทีเอสซีร้อยละ 51
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ข) บริษัทฯ นำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ  
 สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา 
 รายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้ 
 แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม คือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดง 
 เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ช) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 1,289,987,791 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.64 บาท ต่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 
 ของบีทีเอสซี (ท่ีไม่รวมถึงบริษัทฯ) โดยบริษัทฯ ได้รับชำาระเป็นหุ้นสามัญของบีทีเอสซีจำานวน 472,827,433 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท ทำาให้สัดส่วน 
 การถือหุ้นของบริษัทฯ ในบีทีเอสซีเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 93.50 เป็นร้อยละ 96.44 โดยมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

ซ) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้รับชำาระหนี้จากบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำากัด เป็นจำานวนเงิน 1,600 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับ 
 ชำาระเปน็หุน้สามญัของบรษิทั กา้มป ูพรอ็พเพอรต์ี ้จำากดั มลูคา่ 1,150 ลา้นบาท และบรษิทั กา้มกุง้ พรอ็พเพอรต์ี ้จำากดั มลูคา่ 450 ลา้นบาท โดยม ี
 รายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

ฌ) ในวันที่ 12 กันยายน 2555 บีทีเอสซีได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำากัด ให้กับบริษัท 
 แห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 บริษัทฯ จึงไม่รวมงบการเงินของบริษัท กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์  
 โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำากัด ในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555

ญ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของบีทีเอสซีจากบริษัทแห่งหนึ่งจำานวน 
 163,088,137 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 2.8325 บาท และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบีทีเอสซี 
 จากบุคคลธรรมดา จำานวน 1,133,188 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.85 บาท ซึ่งทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบีทีเอสซีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96.44 
 เป็นร้อยละ 97.46 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

ฎ) ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2555 ไดม้มีตอินมุตัใิหข้ายหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทั กา้มป ูพรอ็พเพอรต์ี ้จำากดั 
 ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ในราคารวม 1,810 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

ฏ) บริษัทฯ และบีทีเอสซีได้จำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำากัด (มหาชน) และบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำากัด (มหาชน) 
 ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ทำาให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วีจีไอ 
 โกลบอล มีเดีย จำากัด (มหาชน) ลดลงจากร้อยละ 100 คงเหลือร้อยละ 66.04

2.3 บริษัทฯ จัดทำ�งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รเพื่อประโยชนตอส�ธ�รณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมต�มวิธีร�ค�ทุน

3. ม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
 วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี
 ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้
 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
 ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำาเนินงาน

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี
 ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน
 ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
 ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ เชือ่วา่มาตรฐานการบญัชขีา้งตน้จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่งบการเงนิเมือ่นำามาถอืปฏบิตั ิยกเวน้มาตรฐาน 
 การบัญชีดังต่อไปนี้

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภ�ษีเงินได

 มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบฐานะ 
 การเงินกับฐานระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ 
 กำาหนด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้และยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้

 นอกจากนี ้สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีซึง่ลงประกาศในราชกจิจานเุบกษาในระหวา่งปปีจัจบุนั ใหใ้ชม้าตรฐานการรายงานทาง 
 การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
   วันที่มีผลบังคับใช
 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน  

 ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี
 ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

   วันที่มีผลบังคับใช
 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
 ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 1 มกราคม 2557
  และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม ่ 1 มกราคม 2557
 ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 1 มกราคม 2557
  การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 1 มกราคม 2557
  ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
  ที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
 ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557
 ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
 ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับที่ 1 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปีที่เริ่มใช้ และ 
 ยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้

4. นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

4.1 ก�รรับรูร�ยได

 ร�ยไดจ�กค�โดยส�ร

 รายไดจ้ากคา่โดยสารจะรบัรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแกผู่โ้ดยสาร รายไดจ้ากคา่โดยสารแสดงมลูคา่ตามราคาในตัว๋โดยสารหลงัจากหกัสว่นลดคา่โดยสารแลว้ 
 สำาหรับรายได้จากการจำาหน่ายตั๋วโดยสารประเภทสะสมมูลค่าที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้จะบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าในหนี้สินหมุนเวียน
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 เนือ่งจากเมือ่วนัที ่17 เมษายน 2556 บทีเีอสซไีดข้ายรายไดค้า่โดยสารสทุธใินอนาคตใหก้บักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง 
 บีทีเอสโกรท ดังนั้น บริษัทฯ จึงแสดงรายได้ค่าโดยสารตามรายละเอียดดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

 ร�ยไดจ�กก�รบริก�ร

 รายได้ค่าโฆษณา

 รายได้ค่าโฆษณาจะรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน อัตราค่าบริการเป็นไปตามขนาดของพื้นที่บริการ อัตราค่า 
 บริการต่อพื้นที่และระยะเวลาที่กำาหนดในสัญญา

 รายได้จากการให้บริการเดินรถ

 รายได้จากการให้บริการเดินรถรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน โดยถือตามราคาในใบกำากับสินค้า (ไม่รวมภาษี 
 มูลค่าเพิ่ม) สำาหรับค่าบริการหลังจากหักส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว

 รายได้จากการให้บริการพื้นที่

 รายได้จากการให้บริการพื้นที่ คือ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการโฆษณาและเพื่อให้เช่าสำาหรับร้านค้าย่อย ซึ่งรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตาม 
 สัญญา อัตราค่าเช่าเป็นไปตามขนาดของพื้นที่เช่า อัตราค่าเช่าต่อพื้นที่และระยะเวลาที่กำาหนดในสัญญา

 รายได้จากการให้บริการอื่น

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภครับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยถือตามราคาในใบกำากับสินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำาหรับค่าบริการหลังจากหัก 
 ส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว และอ้างอิงตามเงื่อนไขของสัญญา

 ค่าเช่าที่เกี่ยวเนื่องกับอพาร์ทเม้นท์และอาคารชุดจะบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

 รายไดจ้ากกจิการโรงแรมรบัรูเ้ปน็รายไดเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้โดยสว่นใหญป่ระกอบดว้ยรายไดค้า่หอ้งพกัและรายไดจ้ากภตัตาคารโดยถอืตามราคา 
 ในใบกำากับสินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำาหรับค่าสินค้าและบริการหลังจากหักส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว

 ร�ยไดจ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย

 รายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุด รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำานวนเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ

 ร�ยไดจ�กก�รรับเหม�กอสร�ง

 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างถือเป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จจากการประเมินของวิศวกรของบริษัทฯ รายได้ที่รับรู้แล้ว
 แต่ยังไม่ถึงกำาหนดเรียกชำาระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ร�ยไดอื่น

 รายได้จากการบริหารจัดการรับรู้เมื่อได้ให้บริการโดยอ้างอิงกับอายุของสัญญา โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ค�ใชจ�ย
 ตนทุนข�ยอสังห�ริมทรัพย

 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ คำานวณขึ้นโดยการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้กับโครงการที่ขายได้แล้วตามเกณฑ์พื้นที่ 

 ที่ขาย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ตนทุนก�รรับเหม�กอสร�ง

 ต้นทุนงานก่อสร้างบันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่ทำาเสร็จของต้นทุนโดยประมาณ โดยจะบันทึกสำารองเผื่อผลขาดทุนสำาหรับโครงการ 
 ก่อสร้างทั้งจำานวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหว่างต้นทุนที่บันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานที ่
 ทำาเสรจ็ของราคาตน้ทนุโดยประมาณและตน้ทนุงานกอ่สรา้งทีเ่กดิขึน้จรงิบนัทกึเปน็สนิทรพัยห์มนุเวยีนหรอืหนีส้นิหมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 ค�ใชจ�ยอื่น

 ต้นทุนการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�เงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายใน 
 ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้ก�รค�

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจาก 
 การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.5 ตนทุนก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า

 ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระกอบดว้ยตน้ทนุทีด่นิ คา่พฒันาทีด่นิ คา่ธรรมเนยีมการบรหิารโครงการ คา่ออกแบบ คา่กอ่สรา้งและดอกเบีย้ 
 ที่เกี่ยวข้อง

4.6 เงินลงทุน

 ก) เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายแสดงตามมลูคา่ยตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยด์งักลา่วบนัทกึเปน็รายการตา่งหาก 
  ในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกเป็นกำาไรหรือขาดทุนในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

 ข) เงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะครบกำาหนดชำาระในหนึง่ป ีรวมทัง้ทีจ่ะถอืจนครบกำาหนดแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุตดัจำาหนา่ย บรษิทัฯ ตดับญัช ี
  สว่นเกนิ/รบัรูส้ว่นต่ำากวา่มลูคา่ตราสารหนีต้ามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่จำานวนทีต่ดัจำาหนา่ย/รบัรูน้ีจ้ะแสดงเปน็รายการปรบักบั ดอกเบีย้รบั 

 ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

   ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

 จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปีและมูลค่ายุติธรรมของ 
 หน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

 บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

 ในกรณทีีม่กีารโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุจากประเภทหนึง่ไปเปน็อกีประเภทหนึง่ บรษิทัฯ จะปรบัมลูคา่ของเงนิลงทนุดงักลา่วใหมโ่ดยใชม้ลูคา่ 
 ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ 
 ขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.7 ตนทุนโครงก�รรถไฟฟ้�และก�รตัดจำ�หน�ยต�มวิธีจำ�นวนผลผลิต (Unit of Throughput Amortisation Method/unit of 
 production)

 ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) บริษัทย่อยบันทึกต้นทุน 
 ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นสินทรัพย์ (ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า) และบันทึกค่าตัดจำาหน่ายของต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเป็น 
 ส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายในการบริหารตลอดอายุสัมปทาน

 ตน้ทนุโครงการรถไฟฟา้รวมถงึคา่ธรรมเนยีมการจดัการและคา่ทีป่รกึษา คา่ออกแบบ งานโครงสรา้ง ระบบไฟฟา้และเครือ่งกลและอปุกรณร์ถไฟฟา้ 
 ที่ซื้อระหว่างอายุสัมปทาน ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลก 
 เปลี่ยนที่เกิดขึ้นก่อนการดำาเนินงาน
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 ค่าตัดจำาหน่ายของต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีจำานวนผลผลิตตามสูตรดังนี้

 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี = ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสุทธิ x อัตราส่วนผู้โดยสารสำาหรับปี

 ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสุทธิดังกล่าวหมายถึง ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม

 อัตราส่วนผู้โดยสารสำาหรับปี =  จำานวนผู้โดยสารจริงสำาหรับปี
    (จำานวนผู้โดยสารจริงสำาหรับปี + ประมาณการ
     จำานวนผู้โดยสารตลอดอายุที่เหลือของสัมปทาน)
4.8 อะไหลและค�ตัดจำ�หน�ย

 อะไหล่ - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติประกอบด้วย

 ก) อะไหลส่ิน้เปลอืงแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (วธิถีวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกั) หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะต่ำากวา่ และจะถอืเปน็สว่นหนึง่ 
  ของต้นทุนค่าโดยสารตามจำานวนที่เบิกใช้จริง

 ข) อะไหลเ่ปลีย่นแทนแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจำาหนา่ยสะสม คา่ตดัจำาหนา่ยของอะไหลเ่ปลีย่นแทนคำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัย ์
  โดยวิธีจำานวนผลผลิตเช่นเดียวกับต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า บริษัทย่อยบันทึกค่าตัดจำาหน่ายของอะไหล่เปลี่ยนแทนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่า 
  โดยสารตลอดอายุสัมปทาน

 อะไหล ่- รอสง่มอบ ถอืเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุโครงการรถไฟฟา้ ซึง่แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจำาหนา่ยสะสม คา่ตดัจำาหนา่ยของอะไหล ่- 
 รอสง่มอบคำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโ์ดยวธิจีำานวนผลผลติเชน่เดยีวกบัตน้ทนุโครงการรถไฟฟา้ บรษิทัยอ่ยบนัทกึคา่ตดัจำาหนา่ยของอะไหล ่- 
 รอส่งมอบ เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าโดยสารตลอดอายุสัมปทาน

 อะไหล ่- สญัญาซอ่มบำารงุแสดงมลูคา่ตามราคาทนุตามจำานวนทีร่ะบไุวใ้นสญัญาซอ่มบำารงุ บรษิทัยอ่ยจะบนัทกึเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุคา่โดยสาร 
 ตามจำานวนที่เบิกใช้จริงภายหลังสัญญาซ่อมบำารุงสิ้นสุดลง

4.9 อสังห�ริมทรัพยเพื่อก�รลงทุน

 บรษิทัฯ บนัทกึมลูคา่เริม่แรกของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุในราคาทนุซึง่รวมตน้ทนุการทำารายการ หลงัจากนัน้ บรษิทัฯ จะบนัทกึอสงัหารมิทรพัย ์
 เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

 สนามกอล์ฟและสิ่งปลูกสร้าง 5 - 30  ปี

 อาคารให้เช่า 20  ปี

 ห้องพักอาศัยให้เช่า   ตามอายุสัญญาเช่า

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินรอการขาย

 บรษิทัฯ รบัรูผ้ลตา่งระหวา่งจำานวนเงนิทีไ่ดร้บัสทุธจิากการจำาหนา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยใ์นสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุในงวดทีต่ดัรายการ 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.10 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ และค�เสื่อมร�ค�

 ทีด่นิแสดงมลูคา่ตามราคาทีต่ใีหม ่อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

 บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน โดยผู้ประเมินราคา 
 อสิระและบนัทกึสนิทรพัยด์งักลา่วในราคาทีต่ใีหม ่ทัง้นีบ้รษิทัฯ จดัใหม้กีารประเมนิราคาสนิทรพัยด์งักลา่วเปน็ครัง้คราวเพือ่มใิหร้าคาตามบญัช ีณ 
 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 บริษัทฯ บันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

 - บริษัทฯ บันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำานวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกิน 
  ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ ได้รับรู้ราคาที่ลดลง 
  ในสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุแลว้ สว่นทีเ่พิม่จากการตรีาคาใหมน่ีจ้ะถกูรบัรูเ้ปน็รายไดไ้มเ่กนิจำานวนทีเ่คยลดลงซึง่รบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยปกีอ่นแลว้ 

 - บริษัทฯ รับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตี 
  ราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะ 
  ถูกรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
 รถไฟฟ้า 30 ปี ตามอายุสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำารุง
 อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 30 ปี
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำากว่า
 ต้นทุนพัฒนาสนามกอล์ฟ 5 - 30 ปี
 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 3 - 10 ปี
 เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 3 - 10 ปี
 ยานพาหนะ 5 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

 บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก 
 การใชห้รอืการจำาหนา่ยสนิทรพัย ์รายการผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหนา่ยสนิทรพัย ์จะรบัรูใ้นสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุเมือ่บรษิทัฯ ตดัรายการ 
 สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.11 สิทธิก�รเช�และค�ตัดจำ�หน�ย

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจำาหน่ายของสิทธิการเช่าคำานวณจาก 
 ราคาทุนของสิทธิการเช่าโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

 ค่าตัดจำาหน่ายรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.12 สินทรัพยไมมีตัวตน
 บรษิทัฯ บนัทกึตน้ทนุเริม่แรกของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีไ่ดม้าจากการรวมธรุกจิตามมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยน์ัน้ ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ สว่นสนิทรพัย ์
 ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี 
 ตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

 บรษิทัฯ ตดัจำาหนา่ยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายกุารใหป้ระโยชนจ์ำากดัอยา่งมรีะบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้ และจะ 
 ประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยด์งักลา่วเมือ่มขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยน์ัน้เกดิการดอ้ยคา่ บรษิทัฯ จะทบทวนระยะเวลาการตดัจำาหนา่ยและวธิกีารตดั 
 จำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดของบริษัทฯ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี

 ไม่มีการคิดค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กำาลังพัฒนา

4.13 ค�คว�มนิยม
 บรษิทัฯ บนัทกึมลูคา่เริม่แรกของคา่ความนยิมในราคาทนุ ซึง่เทา่กบัตน้ทนุการรวมธรุกจิสว่นทีส่งูกวา่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้า หาก 
 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำาไรในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที
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 บรษิทัฯ แสดงคา่ความนยิมตามราคาทนุหกัคา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสมและจะทดสอบการดอ้ยคา่ของ คา่ความนยิมทกุปหีรอืเมือ่ใดกต็ามทีม่ขีอ้บง่ชี ้
 ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
 (หรอืกลุม่ของหนว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสด) ทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชนเ์พิม่ขึน้จากการรวมกจิการ และบรษิทัฯ จะทำาการประเมนิมลูคา่ทีค่าด 
 วา่จะไดร้บัคนืของหนว่ยของสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดแตล่ะรายการ (หรอืกลุม่ของหนว่ยของสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสด) หากมลูคา่ทีค่าดวา่จะ 
 ไดร้บัคนืของหนว่ยของสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดต่ำากวา่มลูคา่ตามบญัช ีบรษิทัฯ จะรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่ในสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุ และ 
 บริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.14 ตนทุนก�รกูยืม

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย 
 ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่า 
 ใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น 

4.15 ก�รดอยค�ของสินทรัพย

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ จะทำาการประเมนิการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณข์องบรษิทัฯ หากมขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยด์งักลา่ว 
 อาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ 
 มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืหมายถงึมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยห์รอืมลูคา่จากการใชส้นิทรพัยแ์ลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่ ในการ 
 ประเมนิมลูคา่จากการใชส้นิทรพัย ์บรษิทัฯ ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวา่จะไดร้บัจากสนิทรพัยแ์ละคำานวณคดิลดเปน็มลูคา่ 
 ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็น 
 ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าที่ดี 
 ทีสุ่ดซึง่เหมาะสมกับสนิทรัพย์ ซึง่สะท้อนถงึจำานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดม้าจากการจำาหน่ายสนิทรพัยห์ักดว้ยต้นทนุในการจำาหน่าย โดยการ 
 จำาหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ 
 เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 หากในการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์มขีอ้บง่ชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็วา่ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีร่บัรูใ้นงวดกอ่นไดห้มดไปหรอืลดลง 
 บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการ 
 เปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ชก้ำาหนดมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ครัง้ลา่สดุ โดยมลูคา่ตามบญัชขีอง 
 สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ตอ้งไมส่งูกวา่มลูคา่ตามบญัชทีีค่วรจะเปน็หากกจิการไมเ่คยรบัรูผ้ลขาดทนุจาก 
 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นงวดกอ่นๆ บรษิทัฯ จะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุ 
 ทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.16 หุนกูแปลงสภ�พ

 หุน้กูแ้ปลงสภาพแสดงองคป์ระกอบทีเ่ปน็หนีส้นิและทนุแยกจากกนัในงบแสดงฐานะการเงนิ  บรษิทัฯ ไดแ้ยกแสดงองคป์ระกอบดงักลา่ว โดยกำาหนด 
 ราคาตามบญัชขีองหนีส้นิจากการคำานวณจากกระแสเงนิสดของเงนิตน้และดอกเบีย้และคา่ธรรมเนยีมทีต่อ้งจา่ยในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ 
 ในตลาดที่เป็นอยู่ในขณะนั้น และกำาหนดราคาตามบัญชีของตราสารทุน โดยหักราคาตามบัญชีของหนี้สินจากมูลค่าทั้งสิ้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าวข้างต้นและมูลค่าหน้าตั๋วของหุ้นกู้แปลงสภาพจะตัดจำาหน่ายตามอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ

4.17 ประม�ณก�รหนี้สิน

 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง 
 แน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่าง 
 น่าเชื่อถือ 

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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4.18 ก�รจ�ยโดยใชหุนเป็นเกณฑที่ชำ�ระดวยตร�ส�รทุน

 บรษิทัฯ บนัทกึโครงการจา่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ ์ณ วนัใหส้ทิธ ิตามมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธซิือ้หุน้ โดยบนัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยตามอายขุองสทิธซิือ้หุน้ 
 และแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ต้องใช้ดุลพินิจในการวัดมูลค่ารวมทั้งสมมติฐานต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น 
 อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น

4.19 สัญญ�เช�ระยะย�ว

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  
 สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญา 
 เชา่แลว้แตม่ลูคา่ใดจะต่ำากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่หกัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจะบนัทกึเปน็หนีส้นิระยะยาว สว่นดอกเบีย้จา่ยจะบนัทกึในสว่น 
 ของกำาไรหรอืขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเชา่ สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าตามสญัญาเชา่การเงนิจะคดิคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารใชง้านของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ 

 จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.20 ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวของกัน

 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อีำานาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ ควบคมุไมว่า่จะเปน็โดยทางตรง 
 หรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่าง 
 เป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

4.21 เงินตร�ต�งประเทศ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุล 
 เงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.22 สัญญ�แลกเปลี่ยนอัตร�ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap agreements)

 บรษิทัยอ่ยจะรบัรูจ้ำานวนสทุธขิองดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัจาก/จา่ยใหแ้กคู่ส่ญัญาตามสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เปน็รายได/้คา่ใชจ้า่ยตามเกณฑค์งคา้ง 

 ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราดอกเบีย้และนโยบายการบรหิารความเสีย่งสำาหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่วของบรษิทัยอ่ยไดก้ลา่วไวใ้นหมายเหต ุ
 ประกอบงบการเงินข้อ 48.1

4.23 กำ�ไรจ�กก�รปรับโครงสร�งหนี้ที่มีปัญห�

 บรษิทัฯ ถอืปฏบิตัติามนโยบายการบญัชสีำาหรบัการปรบัโครงสรา้งหนีท้ีม่ปีญัหา โดยในกรณกีารโอนสนิทรพัยเ์พือ่ชำาระหนี ้บรษิทัฯ จะบนัทกึผลตา่ง 
 ราคาตามบัญชีของหนี้ที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอน เป็นกำาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้และบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม 
 กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอนเป็นกำาไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์

 ในกรณีที่เจ้าหนี้ลดหนี้ให้ บริษัทฯ บันทึกจำานวนหนี้ที่ได้รับการลดหนี้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำานวนของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมดตลอดอายุตาม 
 สัญญาใหม่เป็นกำาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

4.24 ผลประโยชนพนักง�น

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักง�น

 บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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 ผลประโยชนหลังออกจ�กง�นของพนักง�น

	 โครงการสมทบเงิน

 บรษิทัฯ และพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจา่ยสะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯ จา่ยสมทบใหเ้ปน็รายเดอืน 
 สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 
 ที่เกิดรายการ

	 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บรษิทัฯ มภีาระสำาหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจา่ยใหแ้กพ่นกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯ ถอืวา่เงนิชดเชยดงักลา่วเปน็โครงการ 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

 บริษัทฯ คำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 
 Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ 
 ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ 
 เลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยวิธีปรับย้อนหลังเสมือนว่าได้บันทึก 
 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาโดยตลอด

4.25 ภ�ษีเงินได

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 
 ในกฎหมายภาษีอากร

5. ก�รใชดุลยพินิจและประม�ณก�รท�งบัญชีที่สำ�คัญ

 ในการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่งทีม่คีวามไมแ่นน่อนเสมอ 
 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ 
 งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 สัญญ�เช�

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข 
 และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ 
 แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 มูลค�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

 ในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิทีไ่มม่กีารซือ้ขายในตลาดและไมส่ามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือ้ขายคลอ่ง ฝา่ยบรหิารตอ้งใช ้
 ดลุยพนิจิในการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว โดยใชเ้ทคนคิและแบบจำาลองการประเมนิมลูคา่ ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบ 
 จำาลองไดม้าจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลาด โดยคำานงึถงึสภาพคลอ่ง ขอ้มลูความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ของเครือ่ง 
 มือทางการเงินในระยะยาว

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
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 ค�เผื่อก�รดอยค�ของเงินลงทุนในหลักทรัพย

 บรษิทัฯ จะตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายและเงนิลงทนุทัว่ไปเมือ่มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมสีาระ 
 สำาคญัและเปน็ระยะเวลานาน การทีจ่ะสรปุวา่เงนิลงทนุดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมสีาระสำาคญัหรอืเปน็ระยะเวลานานหรอืไมน่ัน้จำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิ 
 ของฝ่ายบริหาร

 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณและค�เสื่อมร�ค�

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน 
 ของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง และต้นทุนพัฒนาสนามกอล์ฟด้วยราคาที่ตีใหม่ในงบการเงินรวม ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้การ 
 ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำาหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและวิธีราคาเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
 สำาหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารและส่วนปรับปรุง และต้นทุนพัฒนาสนามกอล์ฟ ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการ 
 ประมาณการบางประการ

  นอกจากนีฝ้า่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณใ์นแตล่ะชว่งเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่ 
 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้ 
 และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ก�รประม�ณตนทุนก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย

 ในการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุน 
 ที่ดิน ต้นทุนการปรับปรุงที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง และต้นทุนการกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ ฝ่ายบริหารได้ประมาณการ 
 ต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและจะทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตก 
 ต่างจากประมาณการอย่างมีสาระสำาคัญ

 ประม�ณก�รตนทุนโครงก�รกอสร�ง

 บรษิทัฯ ประมาณการตน้ทนุการกอ่สรา้งของแตล่ะโครงการจากรายละเอยีดของงานกอ่สรา้งและนำามาคำานวณจำานวนและมลูคา่วสัดกุอ่สรา้งทีต่อ้งใช ้
 ในโครงการ รวมถงึคา่แรง คา่โสหุย้ ทีต่อ้งใชใ้นการใหบ้รกิารกอ่สรา้งจนเสรจ็ ประกอบกบัการพจิารณาถงึแนวโนม้ของการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ 
 บรษิทัฯ จะทำาการทบทวนประมาณการตน้ทนุอยา่งสม่ำาเสมอหรอืทกุคราวทีต่น้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิแตกตา่งจากประมาณการตน้ทนุอยา่งเปน็สาระสำาคญั 
 
 ค�คว�มนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน

 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารของ 
 บริษัทฯ จำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ หลักเกณฑ์ ข้อมูล และข้อสมมติต่างๆ ในการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิด 
 ขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มา ณ วันซื้อหุ้น และในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของ 
 สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
 
 ค�ใชจ�ยค�งจ�ย

 ในการประมาณการหนีส้นิทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตจากการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิ หลกัเกณฑ ์และขอ้มลูเกีย่วกบั 
 ขอบเขตการทำางานและประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ ในการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่า 
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะใกล้เคียงกับจำานวนที่ได้ประมาณและบันทึกไว้

 ก�รจ�ยโดยใชหุนเป็นเกณทที่ชำ�ระดวยตร�ส�รทุน

 มูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ต้องใช้ดุลพินิจในการวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น 
 ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น
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 ผลประโยชนหลังออกจ�กง�นของพนักง�นต�มโครงก�รผลประโยชน

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ 
 ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

 ก�รปันสวนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพยที่ถือไวเพื่อข�ย และกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก

 ในการปันส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และกำาไรจาก การดำาเนินงานที่ยกเลิก ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย 
 จำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ หลักเกณฑ์ ข้อมูล และ ข้อสมมติต่างๆ ในการปันส่วนดังกล่าว เช่น ระยะทางวิ่งของรถไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่สามารถ 
 เรียกเก็บได้ เป็นต้น

 คดีฟ้องรอง

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมหีนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย ซึง่ฝา่ยบรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิจิในการประเมนิผลของคดทีีถ่กูฟอ้ง 
 ร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวของกัน
 ในระหวา่งป ีบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีายการธรุกจิทีส่ำาคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธรุกจิดงักลา่วเปน็ไปตามเงือ่นไขทางการคา้ 
 และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

(หน่วย: ล้านบาท)

25562556 25552555

ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ดอกเบี้ยรับ - - 87 77 ตามต้นทุนการกู้ยืม

รายได้จากการบริหารจัดการ - - 49 40 ตามสัญญา

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง (โอนกลับ) - - (43) 658 ตามสัญญา

ค่าเช่ารับ - - 39 41 ตามสัญญา

รายได้ค่าสาธารณูปโภค - - 3 - ตามสัญญา

เงินปันผลรับ - - 4,630 4,029 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง - - 14 549 ตามสัญญา

ต้นทุนการก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร - - 182 2 ตามสัญญา 

ต้นทุนการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย - - - 50 ตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย - - 5 - ตามสัญญา 

ค่าบริหารจัดการจ่าย - - 13 14 ตามสัญญา 

ดอกเบี้ยจ่าย - - 60 2 ตามสัญญา 

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 17) - - 2,065 - ตามสัญญา
ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทร่วม

ดอกเบี้ยรับ - 1 - - ตามต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร - 2 - - ตามสัญญา 

ค่าบริหารจัดการจ่าย 34 26 17 17 ตามสัญญา
ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง 25 19 - - ตามสัญญา 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - 2 - - ตามสัญญา

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย : พันบาท)

2556 2555 25552556

ลูกหนี้ก�รค�และลูกหนี้อื่น - กิจก�รที่เกี่ยวขŒองกัน (หม�ยเหตุ 10)

ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย  - - - 157,433 

ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม  - 32 - - 

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  269 - - - 

ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อย  461 - 2,338 31 

ลูกหนี้อื่นบริษัทร่วม  - 4,387 - - 

ดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย  - - 159,872 87,852 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  730 4,419 162,210 245,316

ร�ยไดที่ยังไมไดเรียกชำ�ระ - กิจก�รที่เกี่ยวขŒองกัน

บริษัทย่อย  - - - 284,441 

รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - - 284,441

เงินจ�ยลวงหน�แกผูรับเหม� - กิจก�รที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทย่อย  - - 34,649 27,055 

รวมเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 34,649 27,055

ลูกหนี้เงินประกันผลง�น - กิจก�รที่เกี่ยวของกัน

บริษัทย่อย  - - 105,559 87,754 

รวมลูกหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 105,559 87,754

เจ�หนี้ก�รค�และเจ�หนี้อื่น - กิจก�รที่เกี่ยวของกัน (หม�ยเหตุ 29) 

เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย  - - - 81,278 

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  85 66 - -

เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย  - - 22,457 17,626 

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  788 356 - - 

ดอกเบี้ยค้างจ่ายบริษัทย่อย  - - - 2,200 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายบริษัทย่อย  - - - - 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   873 422 22,457 101,104

ตนทุนง�นกอสร�งค�งจ�ย - กิจก�รที่เกี่ยวของกัน

บริษัทย่อย  - - 6,957 90,415 

รวมต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 6,957 90,415

เงินรับลวงหน�จ�กผูว�จ�ง - กิจก�รที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทย่อย  - - - 41,745 

รวมเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - - 41,745

เจ�หนี้เงินประกันผลง�น - กิจก�รที่เกี่ยวของกัน

บริษัทย่อย  - - 51,627 92,392 

รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 51,627 92,392
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 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ยอดคงคา้งของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืระหวา่งบรษิทัฯ และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 และ 2555 และการเคลือ่นไหวของเงนิใหกู้ย้มื 
 และเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท อีจีวี จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4,018 - - 4,018

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,018) - - (4,018) 

รวม    - - - -

งบก�รเงินรวม

เงินใหกูยืมระยะสั้น ลักษณะคว�มสัมพันธ

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม  
2555

เพิ่มขึ้น 
ระหว่�งปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม  
2556

ลดลง 
ระหว่�งปี

บริษัท แครอท รีวอร์ดส จำากัด     บริษัทย่อย 18,500 93,000 - 111,500

บริษัท อีจีวี จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4,018 - - 4,018

    22,518 93,000 - 115,518 

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,018) - - (4,018) 

รวม    18,500 93,000 - 111,500

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

เงินใหกูยืมระยะสั้น ลักษณะคว�มสัมพันธ

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม  
2555

เพิ่มขึ้น 
ระหว่�งปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม  
2556

ลดลง 
ระหว่�งปี

บริษัท วาเคไทย (ไทยแลนด์) จำากัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 26,409 - (629) 25,780

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (26,409) - 629 (25,780) 

รวม    - - - -

งบก�รเงินรวม

เงินใหกูยืมระยะย�ว ลักษณะคว�มสัมพันธ

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม  
2555

เพิ่มขึ้น 
ระหว่�งปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม  
2556

ลดลง 
ระหว่�งปี

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
 ดังต่อไปนี้

บริษัท ยงสุ จำากัด บริษัทย่อย - 6,220 (550) 5,670

บริษัท ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำากัด บริษัทย่อย 778,108 74,629 (271,044) 581,693

บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำากัด บริษัทย่อย 44,000 43,700 (4,000) 83,700

บริษัท ธนายง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด บริษัทย่อย 433,445 - (3,084) 430,361

บริษัท ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด บริษัทย่อย 1,271 838 - 2,109 

บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำากัด บริษัทย่อย 108,000 - (88,000) 20,000

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย 990,000 960,000 (1,950,000) -

บริษัท สยามเพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด บริษัทย่อย 32,600 50 - 32,650

บริษัท สำาเภาเพชร จำากัด บริษัทย่อย 897,296 60 - 897,356

บริษัท ก้ามปู พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด บริษัทย่อย 37,033 555 (37,588) -

บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด บริษัทย่อย 148,768 450 (68) 149,150

บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำากัด บริษัทย่อย 765,199 1,390,801 (35,500) 2,120,500

บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำากัด บริษัทย่อย 71,929 - (4,929) 67,000

บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำากัด บริษัทย่อย - 15,400 - 15,400

    4,307,649 2,492,703 (2,394,763) 4,405,589 

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (1,376,325) (50,121) 7,694 (1,418,752) 

รวม    2,931,324 2,442,582 (2,387,069) 2,986,837

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

เงินใหกูยืมระยะย�ว ลักษณะคว�มสัมพันธ

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม
2555

เพิ่มขึ้น 
ระหว�งปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม
2556

ลดลง 
ระหว�งปี

บริษัท ดีแนล จำากัด  บริษัทย่อย 40,000 14,500 (54,500) -

บริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำากัด  บริษัทย่อย 58,000 - (58,000) -

บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด บริษัทย่อย - 8,000 (8,000) -

รวม    98,000 22,500 (120,500) -

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

เงินใหกูยืมระยะสั้น ลักษณะคว�มสัมพันธ

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม
2555

เพิ่มขึ้น 
ระหว�งปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 มีน�คม
2556

ลดลง 
ระหว�งปี



147

7. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�เงินสด

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำา บัตรเงินฝาก และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 3.40 ต่อปี 
 (2555: ร้อยละ 0.10 ถึง 3.20 ต่อปี)

 ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวนเงินประมาณ 81 ล้านบาท บริษัทฯ รอนำาส่งให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของ 
 บริษัทฯ เมื่อศาลมีคำาสั่งอันเป็นที่สุด ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

8. เงินลงทุนชั่วคร�ว

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ มเีงนิลงทนุในหุน้กูร้ะยะสัน้ทีอ่อกโดยบรษิทัแหง่หนึง่ จำานวน 1,000,000 หนว่ย มลูคา่ทีต่ราไวห้นว่ยละ 1,000 บาท 
 คิดเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท (2555: ไม่มี) หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำาหนดไถ่ถอนในวันที่ 18 มิถุนายน 2556

9. เงินที่ไดรับลวงหน�จ�กผูถือบัตร

 เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยทีบ่งัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธรุกจิบตัรเงนิอเิลก็ทรอนกิส ์บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่ (บรษิทั บางกอก 
 สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำากัด) ต้องฝากเงินที่ได้รับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตรไว้ในสถาบันการเงินเป็นจำานวนไม่น้อยกว่าเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร 
 คงเหลือ ณ วันสิ้นวันทำาการ และไม่สามารถนำาไปใช้สำาหรับวัตถุประสงค์อื่น นอกจากใช้ชำาระให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแทนผู้ถือบัตร 
 เท่านั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ยอดคงเหลือของบัญชีเงินที่ได้รับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตรมีจำานวนเงินประมาณ 79 ล้านบาท (2555: 1 ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น  219 176 67 53 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  27 19 9 2 

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง  - 1 - - 

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์                    5 5 1 1 

รวม    251 201 77 56

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย : ล้านบาท)

2556 2555 25552556

เงินสด   69,502 39,356 149 135 

เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์  859,633 454,222 569,071 22,979 

เงินฝากประจำาที่มีอายุคงเหลือไม่เกินกว่า 3 เดือน  23 23 4 4

บัตรเงินฝาก  1,208,348 - - - 

ตั๋วแลกเงิน  1,375,776 274,647 1,059,694 100,014 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุคงเหลือไม่เกินกว่า 3 เดือน  - 564,992 - 330,000 

รวม    3,513,282 1,333,240 1,628,918 453,132

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย: พันบาท)

2556 2555 25552556

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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10. ลูกหนี้ก�รค�และลูกหนี้อื่น

 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ และยอดคงเหลือ 
 ของบัญชีลูกหนี้อื่น แสดงได้ดังนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555 25552556

ลูกหนี้ก�รค�

จำานวนเงินตามที่ได้ทำาสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว  13,402,910 12,331,145 10,681,790 10,669,844

ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ  75.42 69.72 73.70 73.58 

ค่างวดที่ถึงกำาหนดชำาระ  11,096,293 10,776,536 10,468,252 10,636,010

หัก: เงินรับชำาระแล้ว  (11,096,293) (10,776,536) (10,468,252) (10,636,010)

ลูกหนี้การค้า - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  - - - - 

ลูกหนี้การค้า - ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  - - - 156,781 

ลูกหนี้การค้า - ธุรกิจให้บริการและคำาปรึกษา  - - - 652

ลูกหนี้การค้า - ธุรกิจโรงแรม ให้เช่าและบริการ (สุทธิ)  30,598 9,262 - - 

ลูกหนี้การค้า - ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน  163,244 578,248 - - 

ลูกหนี้การค้า - ธุรกิจสื่อโฆษณา  633,372 479,889 - - 

รวมลูกหนี้การค้า  857,213 1,067,399 - 157,433

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555 25552556

ลูกหนี้ก�รค� - กิจก�รที่เกี่ยวของกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ  258 27 - -

ค้างชำาระไม่เกิน

 3 เดือน  11 5 - 103,933 

 3 - 6 เดือน  - - - 53,500 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  269 32 - 157,433

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ  478,938 578,150 - -

ค้างชำาระไม่เกิน

 3 เดือน  340,822 280,126 - - 

 3 - 6 เดือน  20,924 158,099 - - 

 6 - 12 เดือน  2,008 6,395 - - 

 มากกว่า 12 เดือน  30,361 43,329 - - 

รวม    873,053 1,066,099 - - 

เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า  13,220 18,161 - - 

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (29,329) (16,893) - - 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ  856,944 1,067,367 - - 

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ  857,213 1,067,399 - 157,433
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11. ร�ยไดทีย่งัไมไดเรยีกชำ�ระ (สญัญ�กอสร�ง)

12. อะไหล - ระบบจัดเก็บค�โดยส�รอัตโนมัติ

 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงเหลือของบัญชีอะไหล่ - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ประกอบด้วย

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 บีทีเอสซีได้เบิกใช้อะไหล่สิ้นเปลืองและบันทึกค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับอะไหล่เปลี่ยนแทนเป็นจำานวนเงินรวม 
 ทั้งสิ้นประมาณ 12 ล้านบาท และบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าโดยสารเป็นจำานวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท และเป็น 
 ส่วนหนึ่งของต้นทุนการบริการเป็นจำานวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (2555: 14 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่า 
 โดยสาร)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555 25552556

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองจ่าย  42,663 1,761 244 - 

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 159,872 87,852 

ดอกเบี้ยค้างรับ  9,387 368 2,473 - 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน  7,702 10,371 7,702 10,371

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  461 4,387 2,338 31 

ลูกหนี้อื่น  28,220 22,395 21,860 20,470 

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ  88,433 39,282 194,489 118,724 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ  945,646 1,106,681 194,489 276,157

ร�ยไดที่ยังไมไดเรียกชำ�ระ

มูลค่างานตามสัญญา  - 1,521,065 2,111,170 3,721,065 

การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ  - 1,521,065 2,111,170 3,675,086

หัก: มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ  - (1,521,065) (2,111,170) (3,390,645) 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ  - - - 284,441

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555 25552556

อะไหล่สิ้นเปลือง    97,257 92,956 

โอนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 27)   (68,104) - 

อะไหล่สิ้นเปลือง - สุทธิ    29,153 92,956 

อะไหล่เปลี่ยนแทน    94,614 91,999 

หัก ค่าตัดจำาหน่ายอะไหล่เปลี่ยนแทนสะสม    (13,036) (10,768)

      81,578 81,231

โอนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 27)   (59,175) - 

อะไหล่เปลี่ยนแทน - สุทธิ    22,403 81,231 

รวมอะไหล่ - ระบบรถไฟฟ้า    51,556 174,187

งบก�รเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

25552556

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประมูลสินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ (สินทรัพย์ 5 รายการ) และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 บริษัทแห่งหนึ่ง 
 ไดช้นะการประมลูสนิทรพัยท์ัง้หมดในราคา 1,200 ลา้นบาท (ราคาประเมนิ 3,089 ลา้นบาท) ซึง่บรษิทัฯ จะตอ้งโอนกรรมสทิธิข์องสนิทรพัยข์า้งตน้ 
 ให้กับบริษัทดังกล่าวภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 หรือวันที่กำาหนดตามคำาสั่งของศาลล้มละลายกลาง และบริษัทดังกล่าวได้ชำาระเงินให้กับ 
 บริษัทฯ เป็นจำานวน 120 ล้านบาทเพื่อเป็นหลักประกันในการซื้อขาย บริษัทฯ บันทึกรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้หัวข้อ “เงินฝากที่มีภาระผูกพัน” 
 ในงบแสดงฐานะการเงิน และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้ทำาสัญญารับโอนสิทธิในการซื้อสินทรัพย์ที่ประมูลได้บางส่วนจากบริษัทดังกล่าว (สินทรัพย์ 4 รายการ) ใน 
 ราคารวม 800 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ชำาระเงินให้กับบริษัทดังกล่าวเป็นจำานวน 40 ล้านบาทตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และบริษัทดังกล่าว 
 และเมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2553 บรษิทัฯ ไดแ้กไ้ขสญัญารบัโอนสทิธใินการซือ้สนิทรพัยท์ีบ่รษิทัดงักลา่วประมลูไดจ้ากมลูคา่สญัญารวม 800 ลา้นบาท 

13. ตนทนุก�รพฒัน�อสงัห�รมิทรพัย

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทย่อย (บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำากัด) นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการจำานวนประมาณ 2,979 ล้านบาท 
 (2555: 2,731 ลา้นบาท ไปจดจำานองเพือ่ค้ำาประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึง่ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
 ข้อ 28 และ 31

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทย่อย (บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำากัด) ได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนา 
 อสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวน 53 ล้านบาท (2555: 30 ล้านบาท) โดยมีอัตราตั้งขึ้นเป็นทุนเท่ากับร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 6.5 ต่อปี (2555: ร้อยละ 2.750 
 ถึงร้อยละ 6.125 ต่อปี)

14. เงินสดที่นำ�ไปว�งทรัพยเพื่อเป็นหลักประกันในก�รชำ�ระหนี้

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินสดที่นำาไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำาระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกันและ 
 เจ้าหนี้มีประกันที่ศาลล้มละลายกลางเป็นจำานวน 192.0 ล้านบาท และ 40.7 ล้านบาท ตามลำาดับ (2555: 192.0 ล้านบาท และ 40.7 ล้านบาท 
 ตามลำาดบั) เนือ่งจากหนีด้งักลา่วอยูร่ะหวา่งรอคำาสัง่อนัเปน็ทีส่ดุของศาลหรอืเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์จำานวนเงนิทีน่ำาไปวางทรพัยน์ีย้งัเปน็จำานวน 
 ที่ต่ำากว่าหนี้สูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นตามสัดส่วน ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจ่ายหรือโอนสินทรัพย์เพื่อชำาระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกันและเจ้าหนี้มีประกัน 
 ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการอยู่ประมาณ 95.6 ล้านบาท และ 416.5 ล้านบาท ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวไว้ 
 ในบัญชีเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหนี้มีประกันดังกล่าวได้ถูกค้ำาประกันด้วยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้วทั้งจำานวน

15. สินทรัพยรอก�รโอนต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้ว  3,532,232 802,146 692,821 814,036 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนา  - 2,582,563 - - 

รวม    3,532,232 3,384,709 692,821 814,036 

หัก: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  (21,925) (35,641) (21,925) (35,641) 

สุทธิ   3,510,307 3,349,068 670,896 778,395

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย: พันบาท)

2556 2555 25552556

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555 25552556

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธ ิ  33,015 33,015 28,315 28,315 

ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธ ิ  39,921 39,921 39,921 39,921 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  73 91 73 91 

รวม    73,009 73,027 68,309 68,327
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 (สินทรัพย์ 4 รายการ) คงเหลือมูลค่าสัญญารวม 500 ล้านบาท (สินทรัพย์ 3 รายการ) โดยบริษัทฯ ได้รับคืนเงินประกันจำานวน 15 ล้านบาท จาก 
 บริษัทดังกล่าว

 บรษิทัฯ และบรษิทัดงักลา่วอยูร่ะหวา่งปฏบิตัติามขอ้กำาหนดและเงือ่นไขของสญัญาระหวา่งกนั อนึง่เจา้หนีข้องบรษิทัฯ ไดย้ืน่คำารอ้งตอ่ศาลลม้ละลายกลาง 
 เพือ่ใหย้กเลกิการประมลูขา้งตน้ แตศ่าลลม้ละลายกลางมคีำาพพิากษาใหย้กคำารอ้งดงักลา่ว ตอ่มาเจา้หนีร้ายดงักลา่วไดอ้ทุธรณต์อ่ศาลฎกีา อยา่งไรกต็าม 
 ศาลฎีกามีคำาพิพากษาให้ยกคำาร้องดังกล่าวเช่นกัน

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำาสินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ 2 รายการ (ซึ่งไม่รวมอยู่ในสัญญารับโอนสิทธิในการซื้อสินทรัพย์ข้างต้น) ไปวางไว้ 
 ที่ศาลล้มละลายกลางเพื่อเป็นหลักประกันในการชำาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้สัตยาบันแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในการซื้อหนี้จากเจ้าหนี้กลุ่มหนึ่ง 
 ในราคารวมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ การซื้อหนี้ดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประมูลสินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟู 
 กิจการ (สินทรัพย์ 5 รายการ) และบริษัทแห่งหนึ่งได้ชนะการประมูลสินทรัพย์ทั้งหมดในราคา 1,200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทดังกล่าวอยู่ 
 ระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสัญญาระหว่างกันตามรายละเอียดข้างต้น อนึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้เข้าทำาสัญญาโอนสิทธิ 
 เรยีกรอ้งในการไดร้บัชำาระหนีแ้ละสทิธอิืน่ใดตามแผนฟืน้ฟกูจิการของบรษิทัฯ กบัเจา้หนีจ้ำานวนหนึง่ และไดช้ำาระคา่ตอบแทนการโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 
 เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น 816.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยบันทึกรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้หัวข้อ “สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้จากการซื้อหนี้ตามแผนฟื้นฟู 
 กิจการ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้เสียงส่วนใหญ่มีมติให้เพิ่มทางเลือกในการรับชำาระหนี้ โดยให้โอนและ/หรือไถ่ถอน 
 จำานอง และชำาระราคาทรัพย์หลักประกัน (สินทรัพย์ 5 รายการ) แยกเป็นแต่ละรายการได้ โดยให้โอนและ/หรือไถ่ถอนจำานองทรัพย์หลักประกัน 
 รายการที่ 5 (ยงสุ อพาร์ทเม้นท์) เป็นลำาดับแรก ในราคา 400 ล้านบาท

 ดังนั้น บริษัทจึงได้ยื่นคำาร้องขอรับเงินที่วางต่อศาลล้มละลายกลางคืน จำานวน 40 ล้านบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำาระราคาทรัพย์หลักประกัน 
 รายการที่ 5 (ยงสุ อพาร์ตเม้นท์) และได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์หลักประกันรายการที่ 5 (ยงสุ อพาร์ทเม้นท์) ให้บริษัทแห่งหนึ่งตามที่ผู้ซื้อทรัพย์ 
 กำาหนดในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์ส่วนใหญ่ได้ชำาระคืนแก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และบางส่วนจำานวนเงิน 
 ประมาณ 81 ล้านบาท ได้มีการกันไว้เพื่อชำาระคืนแก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ตามคำาสั่งศาลล้มละลายกลาง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ข้อ 7 บริษัทฯ บันทึกรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้หัวข้อ “หนี้สินรอคำาสั่งอันเป็นที่สุดของศาล” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ในการนี้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในฐานะเจ้าหนี้ที่ได้รับการโอนสิทธิเรียกร้องในการได้รับชำาระหนี้และสิทธิอื่นใดตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ 
 ได้รับชำาระหนี้เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 271 ล้านบาท ทำาให้รายการ “สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้จากการซื้อหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ” ในงบแสดงฐานะ 
 การเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มียอดคงเหลือ 545 ล้านบาท (2555: 742 ล้านบาท)

 นอกจากนี ้เมือ่วนัที ่15 ตลุาคม 2555 บรษิทัยอ่ยอกีแหง่หนึง่ไดท้ำาสญัญารบัโอนสทิธใินการซือ้สนิทรพัยท์ีป่ระมลูไดบ้างสว่น (สนิทรพัย ์รายการที ่4) 
 จากบริษัทที่ชนะการประมูล ในราคา 300 ล้านบาท และบริษัทย่อยได้ชำาระเงินให้กับบริษัทดังกล่าวเป็นจำานวน 45 ล้านบาทตามข้อตกลงระหว่าง 
 บริษัทฯ และบริษัทดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยบันทึกรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อ “เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์” 
 ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

16. เงินลงทุนในบริษัทยอยรอก�รโอนต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร

 ยอดคงเหลือดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นสามัญของบีทีเอสซีจำานวน 72 ล้านหุ้น ที่รอการโอนให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ปัจจุบัน 
 บริษัทฯ ยังไม่ได้โอนหุ้นดังกล่าวให้กับเจ้าหนี้เนื่องจากยังมีหนี้บางส่วนที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอคำาสั่งอันเป็นที่สุดของศาล

17. เงินลงทุนในบริษัทยอย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ชื่อบริษัท

ทุนชำ�ระแลว รอยละของเงินลงทุน วิธีร�ค�ทุน เงินปันผลรับ
(หน่วย: พันบาท)

25552556255525562555255625552556

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 จำากัด (มหาชน) 16,067,134 16,067,134 97.46 96.44 41,681,791 41,216,615 4,534,585 4,013,247

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

 จำากัด (มหาชน) 300,000 - 16.33 - 1,715,000 - 70,800 -

 (ถือหุ้นโดยบริษัท ระบบขนส่ง

 มวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

 ร้อยละ 51)

บริษัท ดีแนล จำากัด 50,000 50,000 100 100 680,609 680,609 - -

บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำากัด 125,000 125,000 100 100 503,695 503,695 - -

บริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำากัด 311,000 311,000 100 100 310,010 310,010 - -

บริษัท ยงสุ จำากัด 234,000 234,000 100 100 236,570 236,570 - -

บริษัท ธนายง ฟู้ด แอนด์

 เบเวอเรจ จำากัด 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - -

บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์

 สปอร์ต คลับ จำากัด 20,000 20,000 100 100 77,472 77,472 - -

บริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์

 คอมมิวนิเคชั่น จำากัด 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 - -

บริษัท สำาเภาเพชร จำากัด 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - -

บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้

 แมเนจเม้นท์ จำากัด 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - -

บริษัท ธนายง

 อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 25 25 100 100 25 25 - -

บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำากัด 25,000 25,000 51 51 12,750 12,750 24,276 15,453

บริษัท ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด 42 42 100 100 42 42 - - 

บริษัท แครอท รีวอร์ดส จำากัด 2,000 2,000 100 100 2,000 2,000 - -

บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำากัด 800,000 800,000 100 100 1,424,078 1,424,078 - -

บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำากัด 10,000 10,000 100 100 10,000 10,000 - -

บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำากัด 2,001,000 2,001,000 80 80 1,637,915 1,637,915 - -

บริษัท ก้ามปู พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด - 1,075,000 - 100 - 1,075,000 - -

บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 375,000 375,000 100 100 375,000 375,000 - -

รวม       48,674,957 47,569,781 

หัก: ส่วนเกินทุนจากการรวม

 ธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน     (4,812,208) (3,371,978) 

       43,862,749 44,197,803

หัก: สำารองเผื่อผลขาดทุนจากการ

 ลดลงของมูลค่าเงินลงทุน     (1,419,899) (1,419,899)

สุทธ ิ      42,442,850 42,777,904
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 บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) (“บีทีเอสซี”)

 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯในบีทีเอสซี

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 1,289,987,791 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.64 บาทต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของ 
 บีทีเอสซี (ที่ไม่รวมถึงบริษัทฯ) โดยบริษัทฯ ได้รับชำาระเป็นหุ้นสามัญของบีทีเอสซีจำานวน 472,827,433 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท ทำาให้สัดส่วน 
 การถือหุ้นของบริษัทฯ ในบีทีเอสซีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.50 เป็นร้อยละ 96.44

 รายการออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้
   (หน่วย: พันบาท)
  หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 1,182,088
  หัก:  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง (1,058,959)
  ส่วนต่ำากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 123,129

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของบีทีเอสซีจากบริษัทแห่งหนึ่งจำานวน 
 163,088,137 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 2.8325 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาซื้อขายกับบริษัทดังกล่าวเรียบร้อยแล้วใน 
 วันที่ 19 ตุลาคม 2555 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบีทีเอสซีจากบุคคลธรรมดา จำานวน 1,133,188 หุ้น มูลค่าที่ 
 ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 2.85 บาท รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 3.3 ล้านบาท ซึ่งจะทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบีทีเอสซี 
 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96.44 เป็นร้อยละ 97.46 

 รายการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้
   (หน่วย: พันบาท)
  ราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 465,177
  หัก:  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง (283,469)
 ส่วนต่ำากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 181,708

 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ได้ทำาให้บริษัทฯ สูญเสียอำานาจในการควบคุม ดังนั้นบริษัทฯ จึงบันทึก 
 ส่วนต่ำากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 บีทีเอสซีและบริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด ได้ลงนามร่วมกันในสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำารุงโครงการ 
 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา 30 ปี เริ่มดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2585 มูลค่า 
 การว่าจ้างตลอดอายุสัญญาอยู่ในวงเงินรวมประมาณ 187,000 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง 
 หรือแก้ไขสัญญาสัมปทานปัจจุบัน

 เงินปันผลรับจากบีทีเอสซี

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบีทีเอสซีมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานในอดีตให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 
 เงินประมาณ 6,009.1 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 0.374 บาท) รวมทั้งอนุมัติให้บีทีเอสซีจัดสรรกำาไรสะสมจำานวนเงินประมาณ 708.9 ล้านบาท ไปเป็น 
 ทุนสำารองตามกฎหมาย บีทีเอสซีได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำานวนเงินประมาณ 4,659.5 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 0.29 บาท) ตามการอนุมัติ 
 จากที่ประชุมคณะกรรมการบีทีเอสซี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ดังนั้น บีทีเอสซีคงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 อีกเป็นจำานวนเงินประมาณ 1,349.6 ล้านบาท (เป็นส่วนของบริษัทฯจำานวน 1,301.6 ล้านบาท) (อัตราหุ้นละ 0.084 บาท) บีทีเอสซีได้จ่ายเงินปันผล 
 ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

 เมือ่วนัที ่5 มกราคม 2555 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบทีเีอสซมีมีตอินมุตัใิหบ้ทีเีอสซจีา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลการดำาเนนิงานสำาหรบังวด 
 หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนเงินประมาณ 1,687 ล้านบาท (เป็นส่วนของบริษัทฯ จำานวน 1,626.9 ล้านบาท) 
 (อัตราหุ้นละ 0.105 บาท) บีทีเอสซีได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบีทีเอสซีมีมติอนุมัติให้บีทีเอสซีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำาเนินงานสำาหรับงวด 
 เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนเงินประมาณ 1,124.7 ล้านบาท (เป็นส่วนของบริษัทฯ จำานวน 1,084.7 ล้านบาท) 
 (อัตราหุ้นละ 0.07 บาท) บีทีเอสซีได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บีทีเอสซีจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานในอดีตให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวนเงิน 
 ประมาณ 3,454 ลา้นบาท (อตัราหุน้ละ 0.215 บาท) บทีเีอสซไีดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลจำานวนเงนิประมาณ  2,811 ลา้นบาท (อตัราหุน้ละ 0.175 บาท) 
 ตามการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบีทีเอสซีซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2555 และในวันที่ 5 มกราคม 2555 ดังนั้น บีทีเอสซีมีเงินปันผล 
 คงเหลือที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกเป็นจำานวนเงินประมาณ 643 ล้านบาท (เป็นส่วนของบริษัทฯ จำานวน 620 ล้านบาท) (อัตราหุ้นละ 
 0.04 บาท) บีทีเอสซีได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบีทีเอสซี ครั้งที่ 11/2555 มีมติอนุมัติให้บีทีเอสซีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ 
 ดำาเนินงานในอดีตให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวนเงินประมาณ 964 ล้านบาท (เป็นส่วนของบริษัทฯ จำานวน 940 ล้านบาท) (อัตราหุ้นละ 0.06 บาท) บีทีเอสซี 
 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

 เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบทีเีอสซ ีครัง้ที ่1/2556 มมีตอินมุตัใิหบ้ทีเีอสซ ีจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลการดำาเนนิงาน 
 ในอดีตให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวนเงินประมาณ 1,285   ล้านบาท (เป็นส่วนของบริษัทฯ จำานวน 1,253 ล้านบาท) (อัตราหุ้นละ 0.08 บาท) บริษัทฯ ได้ 
 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556

 เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบทีเีอสซ ีครัง้ที ่3/2556 มมีตอินมุตัใิหบ้ทีเีอสซ ีจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลจากผลการดำาเนนิงาน 
 ในอดีตให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวนเงินประมาณ 1,767 ล้านบาท (เป็นส่วนของบริษัทฯ จำานวน 1,723 ล้านบาท) (อัตราหุ้นละ 0.11 บาท) บริษัทฯ ได้ 
 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

 ในเดอืนเมษายน 2556 หุน้สามญัของบทีเีอสซถีกูนำาไปจำานำาไวก้บักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท ตามสญัญา
 ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อและโอนรายได้สุทธิ

 บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (“เอชเอชที”)

 โครงสร้างทุนของเอชเอชที

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของเอชเอชทีได้มีมติที่สำาคัญดังต่อไปนี้

 ก) อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 10 ล้านหุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 20 ล้านหุ้น มูลค่า 
  ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) 

 ข) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจำานวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้บริษัทย่อย 
  คงเหลือทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

 เอชเอชทีได้ดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญและลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 
 และ 30 กันยายน 2554 ตามลำาดับ

 เงินปันผลรับจากเอชเอชที

 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของเอชเอชทีได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจำานวนเงินประมาณ 30.3 ล้านบาท (เป็นส่วน 
 ของบริษัทฯ จำานวน 15.5 ล้านบาท) จากผลการดำาเนินงานประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของเอชเอชทีได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจำานวนเงินประมาณ 48 ล้านบาท (เป็นส่วนของ 
 บริษัทฯ จำานวน 24 ล้านบาท) จากผลการดำาเนินงานประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
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 บริษัทฯ บันทึกกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

 จากการขายเงินลงทุนดังกล่าวทำาให้บริษัทฯ ไม่ได้รวมงบการเงินของก้ามปูในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2555

 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของก้ามปู ณ วันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทดังกล่าว มีดังนี้
   (หน่วย: พันบาท)
 สินทรัพย์หมุนเวียน 2,009
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,079,314
 รวมสินทรัพย ์ 1,081,323
 หนี้สินหมุนเวียน 55
 รวมหนี้สิน 55
 รวมสินทรัพย์สุทธิ 1,081,268
 มูลค่าขายเงินลงทุน 1,791,942
 หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษัทย่อยที่สูญเสียการควบคุม (3)
 เงินสดรับสุทธิจากการจำาหน่ายบริษัทย่อย  1,791,939

 บริษัท สำ�เภ�เพชร จำ�กัด (“สำ�เภ�เพชร”)

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สำาเภาเพชร จำากัด ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 
 ประกอบงบการเงินข้อ 45.8 ข) และเจ้าหนี้ได้ยื่นขอรับชำาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 
 พฤษภาคม 2556 ได้อนุมัติการตัดจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว

 บริษัท ก�มปู พร็อพเพอรตี้ จำ�กัด (“ก�มปู”) และ บริษัท ก�มกุง พร็อพเพอรตี้ จำ�กัด (“ก�มกุง”)

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้รับชำาระหนี้จากบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำากัด เป็นจำานวนเงิน 1,600 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับชำาระ 
 เป็นหุ้นสามัญของก้ามปู มูลค่า 1,150 ล้านบาท และ ก้ามกุ้ง มูลค่า 450 ล้านบาท ทำาให้บริษัทฯ ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 
 100 และไดท้ำาการแปลงหนีเ้งนิกูย้มืระหวา่งกลุม่บรษิทั ซึง่บรษิทัยอ่ยทัง้สองแหง่เปน็ผูกู้ ้ (กา้มปมูลูคา่ 24 ลา้นบาท และ กา้มกุง้มลูคา่ 132 ลา้นบาท) 
 โดยการเปลี่ยนตัวผู้ให้กู้จากบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำากัด เป็นบริษัทฯ

 จากการชำาระหนี้ดังกล่าว ทำาให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนต่ำากว่าทุนจากการชำาระหนี้ด้วยหุ้นสามัญของบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นจำานวน 
 150 ล้านบาท โดยแสดงในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของก้ามปูให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง 
 ในราคารวม 1,810 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาซื้อขายกับบริษัทดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ 
 เกี่ยวข้องกับการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจำานวนเงินประมาณ 57 ล้านบาท

 บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าการจำาหน่ายเงินลงทุนในก้ามปูดังกล่าวเป็นการดำาเนินงานที่ยกเลิก แต่เนื่องจากผลประกอบการของก้ามปูไม่มีนัยสำาคัญ 
 ต่องบการเงินรวม บริษัทฯ จึงไม่แยกแสดงผลประกอบการของการดำาเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 รายการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย: พันบาท)

ราคาขายตามสัญญา  1,849,230 1,849,230 

หัก ค่าใช้จ่ายในการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  (57,288) (57,288)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน  1,791,942 1,791,942 

หัก ต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีส่วนได้เสีย/ วิธีราคาทุน  (1,081,268) (1,075,000)

 ส่วนเกินทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนใน

 บริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน  - (75,000)

 รับชำาระคืนเงินกู ้  - (38,410)

 กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  710,674 603,532

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 บริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนโดยออม

 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน) (“วีจีไอ”)

 โครงสร้างทุนของวีจีไอและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ	ในวีจีไอ

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 วีจีไอได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำากัดและได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 
 สามัญจากเดิม หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วของวีจีไอจำานวน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น 
 สามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท วีจีไอได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา 
 ไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 400 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของวีจีไอ ครั้งที่ 
 2/2555 ต่อมา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 บีทีเอสซีได้เข้าซื้อหุ้นสามัญที่วีจีไอออกและเรียกชำาระจำานวน 174 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท 
 ซึ่งวีจีไอออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทำาให้ทุนเรียกชำาระแล้วของวีจีไอเพิ่มเป็น 274 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 274 ล้านหุ้น มูลค่าที่ 
 ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบีทีเอสซี ครั้งที่ 8/2555 ได้มีมติอนุมัติให้บีทีเอสซีเสนอขายหุ้นสามัญของวีจีไอจำานวน 62 
 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 35 บาท ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 บีทีเอสซีได้โอนหุ้นสามัญในวีจีไอดังกล่าวให้แก่บุคคล 
 ทั่วไปและได้รับเงินค่าขายหุ้นในวีจีไอจำานวนเงิน 2,170 ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บีทีเอสซีมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำาหน่ายเงินลงทุนใน 
 บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจำานวนเงินประมาณ 40 ล้านบาท

 รายการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้
   (หน่วย: พันบาท)
 ราคาขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,170,000
 หัก  ค่าใช้จ่ายในการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (39,742)
 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,130,258
 หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง (347,668)
 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 1,782,590

 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ได้ทำาให้บริษัทฯ สูญเสียอำานาจในการควบคุม ดังนั้นบริษัทฯ จึงบันทึก 
 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2555 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของวจีไีอ ครัง้ที ่3/2555 มมีตใิหเ้พิม่ทนุออกจำาหนา่ยและเรยีกชำาระแลว้จากเดมิ 274 ลา้นบาท 
 (หุ้นสามัญ 274 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกจำาหน่ายหุ้นสามัญใหม่ 
 จำานวน 26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่กลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของบีทีเอสซี 
 ในราคาหุ้นละ 35 บาท หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการออกจำาหน่ายดังกล่าววีจีไอ จะนำาออกเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป วีจีไอได้ออก 
 จำาหนา่ยหุน้สามญัเพิม่ทนุและจดทะเบยีนการเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณชิยเ์มือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2555 ในการออกจำาหนา่ยหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว 
 วีจีไอมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงินประมาณ 28 ล้านบาท

 รายการออกจำาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
   (หน่วย: พันบาท)
 ราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 910,000
 หัก  ค่าใช้จ่ายในการออกจำาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (27,875)
 เงินสดรับจากการออกจำาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 882,125
 หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ถูกปรับปรุง (145,796)
 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 736,329

 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ได้ทำาให้บริษัทฯ สูญเสียอำานาจในการควบคุม ดังนั้นบริษัทฯ จึงบันทึก 
 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บีทีเอสซีได้เข้าทำาสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญในวีจีไอ ซึ่งถือโดยบีทีเอสซี จำานวน 59 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 
 35 บาท กบับรษิทัฯ คดิเปน็จำานวนเงนิทัง้สิน้ 2,065 ลา้นบาท ภายใตส้ญัญาดงักลา่วบทีเีอสซจีะตอ้งโอนหุน้สามญัในวจีไีอจำานวน 59 ลา้นหุน้ ใหแ้ก ่
 บรษิทัฯ ภายใน 7 วนันบัจากวนัทีว่จีไีอเสนอขายหุน้สามญัตอ่ประชาชนเปน็การทัว่ไปครัง้แรก และบรษิทัฯ ตอ้งจา่ยชำาระคา่หุน้สามญัดงักลา่วใหแ้ก ่
 บีทีเอสซีภายใน 6 เดือน โดยที่บีทีเอสซีมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี สำาหรับระยะเวลา 6 เดือนนี้ บีทีเอสซีได้โอนหุ้นสามัญใน 
 วีจีไอดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่วีจีไอเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก ทำาให้บริษัทฯ  
 มีสัดส่วนเงินลงทุนในวีจีไอร้อยละ 19.67 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จ่ายชำาระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว

 รายการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกันดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
   (หน่วย: พันบาท)
 ราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,065,000
 หัก  สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย (330,845)
 ส่วนต่ำากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 1,734,155

 บริษัทฯ บันทึกส่วนต่ำากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจาก 
 ถือเป็นรายการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน

 จากการจำาหนา่ยเงนิลงทนุในวจีไีอและการออกจำาหนา่ยหุน้สามญัเพิม่ทนุของวจีไีอ ทำาใหก้ลุม่บรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ในวจีไีอลดลงจากรอ้ยละ 
 100 เป็นร้อยละ 69.37

 ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้จำาหน่ายหุ้นสามัญของวีจีไอ จำานวน 5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 120 บาท และจำานวน 5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 
 121 บาท รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 1,205 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจำานวน 
 เงินประมาณ 5 ล้านบาท จากการจำาหน่ายหุ้นสามัญของวีจีไอ ทำาให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในวีจีไอลดลงจากร้อยละ 69.37 เป็นร้อยละ 
 67.33 (บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในวีจีไอลดลงจากร้อยละ 19.67 เป็นร้อยละ 16.33)

 รายการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 บริษัทฯ บันทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม และบันทึกกำาไร 
 จากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
 บีทีเอสซีได้นำาใบหุ้นของวีจีไอ จำานวน 16 ล้านหุ้น ไปจำานำาเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง 
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย: พันบาท)

ราคาขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  1,205,000 1,205,000 

หัก ค่าใช้จ่ายในการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  (5,000) (5,000)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  1,200,000 1,200,000

หัก ต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 - เงินลงทุนในบริษัทย่อย  - (56,075) 

 - ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  - (293,925) 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/กำาไรจากการ

 จำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  1,200,000 850,000

หัก ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  (56,587) -

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย/

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  1,143,413 850,000

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 เงินปันผลรับจากวีจีไอ
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของวีจีไอ ครั้งที่ 9/2555 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำานวนเงิน 360 
 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 1.2 บาท) จากผลการดำาเนินงานในอดีต วีจีไอจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่กลุ่มบริษัทจำานวนเงินประมาณ 
 254 ล้านบาท (ส่วนของบริษัทฯ เป็นจำานวนเงินประมาณ 71 ล้านบาท (สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 19.67)) และให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ 
 ควบคุมของบริษัทย่อยจำานวนเงินประมาณ 106 ล้านบาท รวมเป็นจำานวนเงิน 360 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555

 บริษัท บ�งกอก สม�รทก�รด ซิสเทม จำ�กัด (“บ�งกอก สม�รทก�รด”)

 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบางกอก สมาร์ทการ์ด ครั้งที่ 3/2555 ได้อนุมัติให้บางกอก สมาร์ทการ์ด จดทะเบียน 
 เพิ่มสาขาจำานวน 30 สาขากับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบางกอก สมาร์ทการ์ด ได้จดทะเบียนการเพิ่มสาขาดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 
 3 เมษายน 2555
 
 บริษัท กมล� บีช รีสอรท แอนด โฮเต็ล แมนเนจเมนท จำ�กัด (“กมล�”)

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 บีทีเอสซีได้เข้าทำาสัญญาซื้อขายเงินลงทุนในกมลาทั้งจำานวนกับบริษัทสองแห่ง ในราคาขายจำานวน 1,600 ล้านบาท 
 โดยทีร่าคาขายดงักลา่วจะถกูปรบักระทบดว้ยยอดคงเหลอืของบญัชเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดสทุธ ิ(หลงัหกัหนีส้นิคงเหลอืของกมลาดงักลา่ว 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 แล้ว) ในวันทำาสัญญา บีทีเอสซีได้รับเงินมัดจำาจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในกมลาดังกล่าวจำานวนเงิน 80 ล้านบาท 
 และเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือบีทีเอสซีจะได้รับชำาระในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ ตามสัญญาดังกล่าวระบุว่าบีทีเอสซีจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกมลา 
 ภายในวันที่ 12 กันยายน 2555 (90 วันนับจากวันที่ในสัญญา)

 ต่อมา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 บริษัทผู้ซื้อสองแห่งตามสัญญาดังกล่าวได้เข้าทำาสัญญาโอนสิทธิในการซื้อขายเงินลงทุนในกมลาให้แก่บริษัท 
 อีกแห่งหนึ่ง (บริษัทผู้ซื้อใหม่)

 เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2555 บทีเีอสซไีดโ้อนกรรมสทิธิใ์นหุน้ของกมลาดงักลา่วใหก้บับรษิทัผูซ้ือ้ใหม ่และไดร้บัชำาระเงนิคา่หุน้สว่นทีเ่หลอืครบถว้นแลว้ 
 ทั้งนี้ บีทีเอสซีมีค่าใช้จ่ายในการจำาหน่ายเงินลงทุนในกมลาดังกล่าวเป็นจำานวนเงินประมาณ 93 ล้านบาท

 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาวา่การจำาหนา่ยเงนิลงทนุในกมลาดงักลา่วเปน็การดำาเนนิงานทีย่กเลกิ แตเ่นือ่งจากผลประกอบการของกมลาดงักลา่วไมม่นียั 
 สำาคญัตอ่งบการเงนิรวม บรษิทัฯ จงึไมแ่ยกแสดงผลประกอบการของการดำาเนนิงานทีย่กเลกิเปน็รายการแยกตา่งหากในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

 รายการจำาหน่ายเงินลงทุนในกมลาดังกล่าว ณ วันที่ 12 กันยายน 2555 มีรายละเอียด ดังนี้
   (หน่วย: พันบาท)
   งบการเงินรวม
 ราคาขายตามสัญญา 1,600,000
 บวก  ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
  หลังหักหนี้สินคงเหลือของกมลา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 43,036
 ราคาขายหลังปรับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา 1,643,036
 หัก ค่าใช้จ่ายในการจำาหน่ายเงินลงทุนในกมลา (93,457)
 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 1,549,579
 หัก ต้นทุนของเงินลงทุนในกมลา (1,260,542)
 กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในกมลา 289,037

 บริษัทฯ บันทึกกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในกมลาในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

 จากการขายเงินลงทุนดังกล่าวทำาให้บริษัทฯ ไม่ได้รวมงบการเงินของกมลาในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555

 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกมลา ณ วันที่บีทีเอสซีสิ้นสุดการควบคุมบริษัทดังกล่าว มีดังนี้
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 สวนตำ�กว�ทุนจ�กก�รรวมธุรกิจภ�ยใตก�รควบคุมเดียวกัน
 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงเหลือของบัญชีส่วนต่ำากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ที่แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียด ดังนี้

   (หน่วย: พันบาท)
 สินทรัพย์หมุนเวียน 43,840
 ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ1 1,197,750
 รวมสินทรัพย ์ 1,241,590
 หนี้สินหมุนเวียน 142
 รวมหนี้สิน 142
 รวมสินทรัพย์สุทธิ 1,241,448
 มูลค่าขายเงินลงทุน 1,549,579
 หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษัทย่อยที่สูญเสียการควบคุม (43,673)
 เงินสดรับสุทธิจากการจำาหน่ายบริษัทย่อย  1,505,906

 1สุทธิจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจำานวนประมาณ 19 ล้านบาท

 สวนเกิน (ต่ำ�กว�) ทุนจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสัดสวนก�รถือหุนในบริษัทยอย

 การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย โดยไม่ได้ทำาให้บริษัทฯ สูญเสียอำานาจในการควบคุม บริษัทฯ จะบันทึกส่วนเกิน (ต่ำากว่า) 
 ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 ทั้งนี้ บัญชีส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ที่แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 คือ ส่วนต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่จ่ายหรือได้รับที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับส่วนได้เสียของ 
 ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อยในมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 บรษิทัฯ วดัมลูคา่สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีำานาจควบคมุของบรษิทัยอ่ยดว้ยมลูคา่ของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบไุดต้ามสดัสว่นของหุน้ทีถ่อืโดยผูม้สีว่นได ้
 เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมนั้น

 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงเหลือของบัญชีส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ที่แสดงไว้ใน 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

 มีรายละเอียด ดังนี้

งบก�รเงินรวม
2556 2555

(หน่วย: พันบาท)

รับชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วยหุ้นสามัญของบีทีเอสซี  (123,129) (123,129)

ซื้อหุ้นสามัญของบีทีเอสซี  (181,708) - 

ออกจำาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของวีจีไอ  736,329 -

จำาหน่ายเงินลงทุนในวีจีไอ  2,926,003 -

รวม    3,357,495 (123,129)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 25562555 2555

(หน่วย: พันบาท)

ซื้อหุ้นสามัญของบีทีเอสซีภายใต้การควบคุมเดียวกัน  3,371,978 3,371,978 3,371,978 3,371,978 

ซื้อหุ้นสามัญของวีจีไอภายใต้การควบคุมเดียวกัน  - - 1,734,155 - 

ขายหุ้นสามัญของวีจีไอภายใต้การควบคุมเดียวกัน  - - (293,925) - 

รวม    3,371,978 3,371,978 4,812,208 3,371,978

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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18. เงินลงทุนในบริษัทรวม

18.1 ร�ยละเอยีดของบรษิทัรวม

18.2 สวนแบงกำ�ไร (ข�ดทุน) ในระหว�งปี บริษัทฯรับรูสวนแบงกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รลงทุนในบริษัทรวมในงบก�รเงินรวม ดังนี้

18.3 ขอมูลท�งก�รเงินของบริษัทรวม

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้ง
ขึ้นใน

ประเทศ

ร้อยละของเงินลงทุน ร�ค�ทุน
ค�เผื่อก�รดอยค� 
ของเงินลงทุน

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
มูลค�ต�มบัญชี 

ต�มวิธี
ร�ค�ทุน - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

25552555 2555 255525562556 2556 2556

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล

 เซอร์วิส จำากัด บริหารและจัดการโรงแรม ไทย 50 50 4,000 4,000 - - 4,000 4,000

รวม       4,000 4,000 - - 4,000 4,000

งบก�รเงินรวม

สวนแบงกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุนในบริษัทรวมสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม
ชื่อบริษัท 2556 2555

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำากัด 2,993 (160)

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด - (2,157) 

รวม   2,993 (2,317)

1 ถือหุ้นโดยบริษัท ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้ง
ขึ้นใน

ประเทศ

ร้อยละของเงินลงทุน ร�ค�ทุน

งบก�รเงินรวม
มูลค�ต�มบัญชี 

ต�มวิธีสวนไดเสีย

(หน่วย: พันบาท)

25552555 255525562556 2556

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล

 เซอร์วิส จำากัด บริหารและจัดการโรงแรม ไทย 50 50 4,000 4,000 10,026 7,033

บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล

 เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด1 บริหารและจัดการโรงแรม ฮ่องกง 50 50 3,049 3,409 - -

รวม       7,049 7,049 10,026 7,033

ชื่อบริษัท

ทุนที่ออกและเรียก
ชำ�ระ (รวมสวนเกิน

มูลค�หุน)
ณ วันที่ 31 มีน�คม

สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 มีน�คม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 มีน�คม

ร�ยไดรวมสำ�หรับปี
สิ้นสุด

วันที่ 31 มีน�คม

กำ�ไร (ข�ดทุน) 
สำ�หรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31
มีน�คม

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555 2555 2555 2555 25552556 2556 2556 2556

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำากัด
 (หน่วย: ล้านบาท) 8.0 8.0 27.7 22.8 7.7 8.7 43.3 35.3 5.9 1.9
บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิสฮ่องกง ลิมิเต็ด
 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 0.2 0.1 0.5 0.5 0.6 0.6 0.2 0.3 (0.2) 0.1
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18.4 เงินลงทุนในบริษัทรวมที่ข�ดทุนเกินทุน
 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธ ี
 ส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ 
 ทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำาระภาระผูกพันของบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนแบ่งผลข�ดทุนที่หยุดรับรู้
สวนแบงผลข�ดทุนในระหว�ง

ปีสำ�หรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 มีน�คม 2556ชื่อบริษัท

สวนแบงผลข�ดทุนสะสม 
ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด  - 3

19. เงินลงทุนระยะย�วอื่น

ชื่อบริษัท

งบก�รเงินรวม

2556 25562555 2555

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบาท)

อัตร�ก�ร 
ถือหุน 
รอยละ

จำ�นวน
เงิน

จำ�นวน
เงิน

จำ�นวน
เงิน

จำ�นวน
เงิน

อัตร�ก�ร 
ถือหุน 
รอยละ

อัตร�ก�ร 
ถือหุน 
รอยละ

อัตร�ก�ร 
ถือหุน 
รอยละ

เงินลงทุนเผื่อข�ย 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำากัด (มหาชน) 0.28 24,283 0.28 24,283 0.28 24,283 0.28 24,283

บริษัท บางกอกแลนด์ จำากัด (มหาชน) 0.01 855 0.01 855 0.01 855 0.01 855

รวม    25,138  25,138  25,138  25,138 

บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า  23,801  5,105  23,801  5,105 

    48,939  30,243  48,939  30,243
เงินลงทุนระยะย�ว 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด - หุ้นกู้  200,000  -  100,000  -

รวม    200,000  -  100,000  -
เงินลงทุนทั่วไป 

บริษัท จันทบุรี คันทรีคลับ จำากัด 0.17 2,000 0.17 2,000 0.17 2,000 0.17 2,000

บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำากัด 15.00 3,000 15.00 3,000 15.00 3,000 15.00 3,000

บริษัท ช้างคลานเวย์ จำากัด 15.15 117,375 15.15 117,375 15.15 117,375 15.15 117,375

รวม    122,375  122,375  122,375  122,375

หัก: สำารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลง

ของมูลค่าเงินลงทุน  (3,792)  (3,791)  (3,792)  (3,791) 

    118,583  118,584  118,583  118,584 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ  367,522  148,827  267,522  148,827

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 สำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2556 บทีเีอสซบีนัทกึคา่ตดัจำาหนา่ยของตน้ทนุโครงการ จำานวน 1,322 ลา้นบาท เปน็สว่นหนึง่ในตน้ทนุคา่โดยสาร 
 ส่วนที่เหลือจำานวน 37 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร (2555: 1,181 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งในต้นทุนค่าโดยสาร และส่วนที่เหลือ 
 จำานวน 24 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

 เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2553 บทีเีอสซไีดกู้ย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิในประเทศแหง่หนึง่เพือ่ใชใ้นการซือ้ตูร้ถไฟฟา้จำานวน 35 ตู ้เพือ่ใชใ้นการดำาเนนิงาน 
 ของบีทีเอสซี (หมายเหตุข้อ 31) ซึ่งตู้รถไฟฟ้านี้จะพร้อมใช้งานภายในระยะเวลาประมาณ 4 ปี ดังนั้น ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556   
 บีทีเอสซีได้บันทึกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินกู้ยืมดังกล่าวจำานวนเงินประมาณ 21 ล้านบาท (2555: 57 ล้านบาท) เข้าเป็นราคาทุนของตู้รถไฟฟ้า 
 (รวมอยู่ในบัญชีต้นทุนโครงการ)

 ในปี 2545 บีทีเอสซีได้ลงทุนเพิ่มสำาหรับค่าก่อสร้างในส่วนของงานฐานรากของอู่ซ่อมบำารุงคิดเป็นจำานวนเงินประมาณ 705 ล้านบาท ซึ่งต้นทุน 
 ค่าก่อสร้างงานฐานรากนี้บีทีเอสซีจะได้รับการจ่ายชดเชยจากบริษัทผู้ได้รับสิทธิในการพัฒนาพื้นที่เหนืออู่ซ่อมบำารุงของหน่วยงานราชการเจ้าของ 
 พืน้ทีท่ัง้จำานวน ดงันัน้ บทีเีอสซจีงึบนัทกึมลูคา่ของตน้ทนุงานสว่นเพิม่ดงักลา่วเปน็ตน้ทนุงานฐานรากรอโอน ซึง่ถอืเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุโครงการ 
 อยา่งไรกต็าม เนือ่งจากไมม่คีวามคบืหนา้ในการประมลูโครงการเพือ่การกอ่สรา้งเพิม่เตมิมาเปน็ระยะเวลาหนึง่และยงัมคีวามไมแ่นน่อนในขอ้สรปุ 
 ในการพัฒนาพื้นที่เหนืออู่ซ่อมบำารุงของหน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความรอบคอบ บีทีเอสซีจึงบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า 
 ต้นทุนงานฐานรากรอโอนทั้งจำานวนในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550

 ตอ่มา เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2554 บทีเีอสซไีดร้บัคำาแถลงการณจ์ากศาลปกครองสงูสดุเกีย่วกบัคำาตดัสนิในคดทีีบ่ทีเีอสซเีรยีกรอ้งคา่ชดเชยตน้ทนุ 
 งานฐานรากดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาสั่งให้หน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่จ่ายเงินชดเชยต้นทุนค่าก่อสร้างงานฐานรากคืนให้กับบีที 
 เอสซีทั้งจำานวน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ดังนั้น บีทีเอสซีจึงได้โอนกลับค่าเผื่อการลดลง 
 ของมลูคา่ตน้ทนุงานฐานรากรอโอน และไดค้ำานวณดอกเบีย้ทีบ่ทีเีอสซจีะไดร้บัจากหนว่ยงานราชการเปน็จำานวนเงนิรวมประมาณ 1,072 ลา้นบาท 
 โดยแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีรายได้ค้างรับในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากบีทีเอสซียังไม่ได้รับชำาระค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวจาก 
 หน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว

20. ตนทนุโครงก�รรถไฟฟ�้

งบก�รเงินรวม
2556 2555

(หน่วย: พันบาท)

สิทธิในการใช้ทรัพย์สินส่วนที่เป็นงานโครงสร้าง 

ซึ่งได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่หน่วยราชการ  20,760,132 20,565,830 

งานไฟฟ้าและเครื่องจักร

 - รถไฟฟ้า  10,428,342 10,952,667 

    - เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ  16,879,540 16,879,540 

ต้นทุนโครงการอื่นๆ  5,453,532 5,453,532 

อะไหล่ - รอส่งมอบ (หมายเหตุ 21)  132,428 132,428 

รวม    53,653,974 53,983,997 

หัก ค่าตัดจำาหน่ายต้นทุนโครงการสะสม  (10,905,832) (9,564,964)

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการ  (1,146,982) (1,146,982) 

    41,601,160 43,272,051 

งานระหว่างก่อสร้าง  54,220 1,814,922 

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน  21,324 57,245 

รวม    41,676,704 45,144,218 

โอนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

 ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 27)  (41,676,704) - 

ต้นทุนโครงการ - สุทธ ิ  - 45,144,218
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 ต่อมาในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 บีทีเอสซีได้รับชำาระค่าชดเชยดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยจากหน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่จำานวนเงินรวมประมาณ 
 1,119 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บีทีเอสซีจึงได้บันทึกผลต่างของดอกเบี้ยที่ได้รับจำานวนเงินประมาณ 7 ล้านบาท เป็น “รายได้ค่าชดเชยตาม 
 คำาสั่งศาล” ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บีทีเอสซีได้จัดประเภทรถไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างภายใต้ต้นทุนโครงการดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน 
 2,169 ล้านบาท เป็นรถไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้สัญญาการให้บริการ 
 เดินรถและซ่อมบำารุงตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 45.4 จ)

21. อะไหล - สัญญ�ซอมบำ�รุง

 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 บีทีเอสซีได้เข้าทำาสัญญาซ่อมบำารุงระบบขนส่งมวลชนกับผู้รับเหมารายหนึ่งเป็นระยะเวลา 10 ปี ภายใต้สัญญา 
 ดังกล่าว บีทีเอสซีมีมูลค่าอะไหล่ตามสัญญาซ่อมบำารุงเป็นจำานวนประมาณ 425 ล้านบาท ที่ผู้รับเหมามีหน้าที่จัดหาอะไหล่มาทดแทนตามจำานวน 
 ที่ใช้ไปโดยไม่คิดมูลค่าและมีหน้าที่รักษาปริมาณคงเหลือของอะไหล่ให้เพียงพอกับการดำาเนินงานของบีทีเอสซีในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยมูลค่า 
 ของอะไหล่ตามสัญญาซ่อมบำารุงนี้จะคงที่ไปตลอดอายุของสัญญา เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้รับเหมาต้องส่งมอบอะไหล่ตามสัญญาซ่อมบำารุงทั้งหมด 
 จำานวนประมาณ 425 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจำานวนที่ได้จัดหาไว้ในตอนเริ่มต้นสัญญาให้อยู่ในความรับผิดชอบของบีทีเอสซี

 อนึ่งภายใต้สัญญาสัมปทานการเดินรถไฟฟ้ากับกรุงเทพมหานคร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับสัมปทาน บีทีเอสซีมีภาระที่จะต้องส่งมอบอะไหล่ 
 ส่วนหนึ่งให้กับกรุงเทพมหานครในปริมาณที่เพียงพอสำาหรับการดำาเนินงานในรอบระยะเวลา 2 ปี (มิได้ระบุจำานวนเงินในสัญญา) โดยไม่คิดมูลค่า 
 ดังนั้น บีทีเอสซีจึงประมาณมูลค่าของอะไหล่ที่ใช้ในการดำาเนินงานในรอบระยะเวลา 2 ปี ตามจำานวนที่ผู้รับเหมาของบีทีเอสซีได้เบิกใช้จริงคิด 
 เป็นจำานวนเงินประมาณ 132 ล้านบาท และโอนมูลค่าของอะไหล่ดังกล่าวเป็นรายการอะไหล่ - รอส่งมอบ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าต้นทุน 
 โครงการรถไฟฟ้าตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 อะไหล่ดังกล่าวได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายตามหลักเกณฑ์ 
 และข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารของบริษัทฯกำาหนด ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

22. ที่ดินและโครงก�รรอก�รพัฒน�ในอน�คต

 บริษัทย่อย (บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำากัด) ได้นำาที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคตซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 
 จำานวน 918 ลา้นบาท ไปจดจำานองไวก้บัสถาบนัการเงนิเพือ่ค้ำาประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึง่ ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหต ุ
 ประกอบงบการเงินข้อ 31
 ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัยอ่ยไดโ้อนทีด่นิและโครงการรอการพฒันาในอนาคตเปน็อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุเปน็จำานวน 
 1,440 ล้านบาท นอกจากนี้ บีทีเอสซีได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ จำากัด (ถือที่ดินและโครงการ 
 รอการพัฒนาในอนาคตจำานวน 1,236 ล้านบาท) ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ดังนั้น ณ วันที่ 31 
 มีนาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่มียอดคงเหลือของที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555 25552556

ที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต  - 2,699,300 - - 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า  - (22,960) - - 

สุทธิ   - 2,676,340 - -

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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23. อสังห�ริมทรัพยเพื่อก�รลงทุน

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน 
รอก�รข�ย

อ�ค�รและ
หองพักอ�ศัย

ใหเช�
ที่ดิน 

รอก�รข�ย

สน�มกอลฟ
และสิ่งปลูก

สร�งรวม

อ�ค�รและ
หองพัก
อ�ศัย 
ใหเช� รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556:

ราคาทุน 3,209,940 399,467 3,609,407 1,278,940 360,708 1,069,158 2,708,806 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (112,230) (112,230) - (110,463) (618,841) (729,304)

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (550,269) (79,279) (629,548) (550,269) (69,049) (220,830) (840,148)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธ ิ 2,659,671 207,958 2,867,629 728,671 181,196 229,487 1,139,354

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555: 

ราคาทุน 2,854,715 387,200 3,241,915 1,316,163 361,472 1,341,725 3,019,360 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (96,604) (96,604) - (95,903) (829,662) (925,565)

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (605,019) (79,279) (684,298) (577,838) (69,049) (220,830) (867,717)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธ ิ 2,249,696 211,317 2,461,013 738,325 196,520 291,233 1,226,078

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 25562555 2555

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตามบัญชีต้นปี  2,461,013 2,497,289 1,226,078 1,284,761 

ซื้อสินทรัพย์  71,588 27,861 21 6,927 

รับโอนจากที่ดินและโครงการรอการพัฒนาในอนาคต  1,440,406 - - - 

จำาหน่ายสินทรัพย์ - ราคาตามบัญชี  (37,740) (42,175) (59,900) (42,191)

ลดลงจากการจำาหน่ายบริษัทย่อย  (1,079,314) - - -

ค่าเสื่อมราคา  (15,893) (16,614) (54,414) (55,482) 

ค่าเผื่อการด้อยค่าลดลง (เพิ่มขึ้น)  27,569 (5,348) 27,569 32,063 

มูลค่าตามบัญชีปลายป ี  2,867,629 2,461,013 1,139,354 1,226,078

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินรอการขาย  2,816,304 1,153,000 

อาคารและห้องพักอาศัยให้เช่า  231,509 202,000 

สนามกอล์ฟและสิ่งปลูกสร้าง  - 2,641,816

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 แสดงได้ดังนี้
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 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาสินทรัพย์มีดังนี้

 - ที่ดินรอการขาย ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach)

 - อาคารและห้องพักอาศัยให้เช่า ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และราคา 
  เปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม (Depreciated Replacement Cost)

 - สนามกอล์ฟ และสิ่งปลูกสร้าง ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาเปลี่ยนแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสม (Depreciated 
  Replacement Cost)

 ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตรา 
 การเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย (บรษิทั บทีเีอส แอสเสทส ์จำากดั) ไดน้ำาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุมลูคา่สทุธติามบญัช ีจำานวนประมาณ 1,302 ลา้นบาท 
 (2555: 155 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 229 ล้านบาท (2555: 291 ล้านบาท)) ไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อและวงเงินการค้ำาประกันที่ได้รับ 
 จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 31 และ 45.7 ข)

 ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัยอ่ยไดโ้อนทีด่นิและโครงการรอการพฒันาในอนาคตเปน็อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุเปน็จำานวน 
 1,440 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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24. ทีด่นิ อ�ค�รและอปุกรณ (หน่วย: พันบาท)
งบก�รเงินรวม

ร�ค�ทุน 
1 เมษายน 2554 181,896 - 820,518 602,676 487,990 701,228 298,374 1,650,437 4,743,119 

ซื้อเพิ่ม - - 6,008 6,560 2,559 51,925 2,924 830,588 900,564

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - - - 83,334 83,334 

จำาหน่าย - - (557) - (853) (22,817) (6,611) (5,176) (36,014)

โอนเข้า (ออก) - - 175 800 20,870 94 - (21,939) - 

31 มีนาคม 2555 181,896 - 826,144 610,036 510,566 730,430 294,687 2,537,244 5,691,003 

ซื้อเพิ่ม  - - 20,053 2,390 48,040 159,459 7,160 1,185,858 1,422,960

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - - - 33,510 33,510 

จำาหน่าย - - (253,029) (33,626) (1,086) (92,083) (12,732) (701) (393,257)

โอนเข้า (ออก) - 1,818,537 2,330,816 - 417,086 17,394 (7) (2,513,641) 2,070,185 

31 มีนาคม 2556 181,896 1,818,537 2,923,984 578,800 974,606 815,200 289,108  1,242,270 8,824,401 
ค�เสื่อมร�ค�สะสม 

1 เมษายน 2554 - - 549,110 317,104 257,038 546,224 142,161 - 1,811,637 

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - - 42,054 9,951 96,908 57,682 42,688 - 249,283

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - (89) - (579) (22,657) (5,905) - (29,230)

31 มีนาคม 2555  - - 591,075 327,055 353,367  581,249 178,944  - 2,031,690 

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 24,801 96,521 9,690 133,982 68,829 37,799 - 371,622

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - (230,868) (33,626) (125) (84,556) (12,490) - (361,665)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่โอนออก - - - - (56,638) (1,376) (3) - (58,017)

31 มีนาคม 2556 - 24,801 456,728 303,119 430,586 564,146 204,250 - 1,983,630
สวนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย 

1 เมษายน 2554 2,600,711 - - - - - - - 2,600,711 

31 มีนาคม 2555 2,600,711 - - - - - - - 2,600,711 

เพิ่มขึ้น 370,150 - - - - - - - 370,150

31 มีนาคม 2556 2,970,861 - - - - - - - 2,970,861

ค�เผื่อก�รดอยค�

1 เมษายน 2554 - - 12,405 208,426 - - - - 220,831 

31 มีนาคม 2555 - - 12,405 208,426 - - - - 220,831 

31 มีนาคม 2556 - - 12,405 208,426 - - - - 220,831 

มูลค�สุทธิต�มบัญชี

31 มีนาคม 2555 2,782,607  - 222,664  74,555  157,199  149,181  115,743  2,537,244  6,039,193  

31 มีนาคม 2556 3,152,757 1,793,736 2,454,851 67,255 544,020 251,054 84,858 1,242,270 9,590,801
ค�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี

2555          249,283 

2556          371,622

ชื่อบริษัท
อ�ค�รและ 
สวนปรับปรุง

ตนทุน
พัฒน�

สน�มกอลฟ
เครื่องจักร 
และอุปกรณ

เครื่องตกแตง
และ 

เครื่องใช
สำ�นักง�น ย�นพ�หนะ

ง�นระหว�ง 
กอสร�งและ
สินทรัพย

ระหว�งติดตั้ง รวมรถไฟฟ�้

ที่ดิน 
(ร�ค�ที่ตี
ใหม)
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(หน่วย: พันบาท)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

อ�ค�รและ 
สวนปรับปรุง

ตนทุนพัฒน� 
สน�มกอลฟ

เครื่องตกแตง
และเครื่องใช
สำ�นักง�น ย�นพ�หนะ

ง�นระหว�ง 
กอสร�ง รวม

ร�ค�ทุน

1 เมษายน 2554 45,795 51,857 73,453 71,332 15,884 258,321 

ซื้อเพิ่ม  - 1,596 2,177 - 13,318 17,091

โอนเข้า (ออก) - 800 33 - (833) - 

จำาหน่าย (451) - (16,110) (347) (581) (17,489)

31 มีนาคม 2555 45,344 54,253 59,553 70,985 27,788 257,923 

ซื้อเพิ่ม  - - 863 3,154 183,202 187,219

โอนเข้า (ออก) - - - - 3,091 3,091 

จำาหน่าย - (14,087) (21,673) (136) - (35,896)

31 มีนาคม 2556 45,344 40,166 38,743 74,003 214,081 412,337 
ค�เสื่อมร�ค�สะสม 

1 เมษายน 2554 28,261 37,549 55,121 70,947 - 191,878 

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 4,104 3,875 6,243 269 - 14,491

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย  - - (15,975) (348) - (16,323)

31 มีนาคม 2555 32,365 41,424 45,389 70,868 - 190,046 

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 3,855 4,044 5,372 325 - 13,596

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย  - (14,087) (21,672) (136) - (35,895)

31 มีนาคม 2556 36,220 31,381 29,089 71,057 - 167,747 
มูลค�สุทธิต�มบัญชี 

31 มีนาคม 2555 12,979 12,829 14,164 117 27,788 67,877 

31 มีนาคม 2556 9,124 8,785 9,654 2,946 214,081 244,590
ค�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี 

2555       14,491

2556       13,596

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 25562555 2555

(หน่วย: ล้านบาท)

ต้นทุนค่าโดยสาร 8 9 - - 

ต้นทุนจากการให้บริการ 197 127 - 1 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 167 113 14 13 

รวม   372 249 14 14

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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25. สทิธกิ�รเช�

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ในปี 2556 ตามรายกลุ่มของสินทรัพย์ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาสินทรัพย์มีดังนี้

 - ที่ดิน ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach)

 - อาคารและสว่นปรบัปรงุและตน้ทนุพฒันาสนามกอลฟ์ ประเมนิราคาโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใชเ้กณฑร์าคาเปลีย่นแทนหกัคา่เสือ่มราคา 
  สะสม (Depreciated Replacement Cost)

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึสว่นเกนิจากการตรีาคาทีด่นิจำานวนเงนิประมาณ 370 ลา้นบาท ในกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำากัด) ได้นำาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จำานวน 
 5,389 ล้านบาท (2555: 5,356 ล้านบาท) ไปจดจำานองเพื่อค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อและวงเงินการค้ำาประกันที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 31 และ 45.7 ข)

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่า 
 เสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 1,186 ล้านบาท (2555: 1,198 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะ 
 กิจการ: จำานวน 126 ล้านบาท (2555: 152 ล้านบาท))

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นจำานวน 34 ล้านบาท (2555: 83 
 ล้านบาท) โดยมีอัตราตั้งขึ้นเป็นทุนเท่ากับร้อยละ 5.0 ถึงร้อยละ 6.125 ต่อปี (2555: ร้อยละ 5.625 ถึงร้อยละ 6.125 ต่อปี)

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บีทีเอสซีได้จัดประเภทรถไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างภายใต้ต้นทุนโครงการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 
 งบการเงนิขอ้ 20 ซึง่มมีลูคา่สทุธติามบญัชจีำานวน 2,169 ลา้นบาท เปน็รถไฟฟา้และงานระหวา่งกอ่สรา้งภายใตท้ีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์เนือ่งจาก 
 สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำารุงตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 45.4 จ)

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทย่อยได้โอนอุปกรณ์จำานวน 22 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 อุปกรณ์บางส่วนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน 26 ล้านบาท ได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภท 
 เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารของบริษัทฯกำาหนด ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 
 งบการเงินข้อ 27

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบาท)

ร�ค�ทุน

1 เมษายน 2554   110,278 12,000 

เพิ่มขึ้น   9,274 9,274 

31 มีนาคม 2555   119,552 21,274 

31 มีนาคม 2556  119,552 21,274 
ค�ตัดจำ�หน�ยสะสม

1 เมษายน 2554  22,382 8,400 

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี  7,145 2,074

31 มีนาคม 2555   29,527 10,474 

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี  8,552 3,492

31 มีนาคม 2556  38,079 13,966 
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งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย: พันบาท)

มูลค�สุทธิต�มบัญชี 

31 มีนาคม 2555  90,025 10,800 

31 มีนาคม 2556  81,473 7,308 

ค�ตัดจำ�หน�ยสำ�หรับปีซึ่งรวมอยูในค�ใชจ�ยในก�รบริห�ร 

2555   7,145 2,074 

2556   8,552 3,492

ร�ค�ทุน

1 เมษายน 2554   84,188 - 84,188 

ซื้อเพิ่ม    12,439 2,914 15,353 

31 มีนาคม 2555    96,627 2,914 99,541 

ซื้อเพิ่ม    17,819 - 17,819 

โอนเข้า (ออก)   24,829 (2,914) 21,915 

31 มีนาคม 2556   139,275 - 139,275 
ค�ตัดจำ�หน�ยสะสม

1 เมษายน 2554   62,629 - 62,629 

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี   10,215 - 10,215

31 มีนาคม 2555    72,844 - 72,844 

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี   16,216 - 16,216

31 มีนาคม 2556   89,060 - 89,060 
มูลค�สุทธิต�มบัญชี 

31 มีนาคม 2555   23,783 2,914 26,697 

31 มีนาคม 2556   50,215 - 50,215
ค�ตัดจำ�หน�ยสำ�หรับปีซึ่งรวมอยูในค�ใชจ�ยในก�รบริห�ร

2555      10,215 

2556      16,216

งบก�รเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

รวมสินทรัพยไมมีตัว
ตนที่กำ�ลังพัฒน�

26. สนิทรพัยไมมตีวัตน

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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   (หน่วย: พันบาท)
   งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รโปรแกรมคอมพิวเตอร
 ร�ค�ทุน
 1 เมษายน 2554 6,758
 ซื้อเพิ่ม 753
 31 มีนาคม 2555 7,511
 ซื้อเพิ่ม 14
 31 มีนาคม 2556 7,525
 ค�ตัดจำ�หน�ยสะสม
 1 เมษายน 2554 4,302
 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 1,757
 31 มีนาคม 2555 6,059
 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 973
 31 มีนาคม 2556 7,032
 มูลค�สุทธิต�มบัญชี
 31 มีนาคม 2555 1,452
 31 มีนาคม 2556 493
 ค�ตัดจำ�หน�ยสำ�หรับปีซึ่งรวมอยูในค�ใชจ�ยในก�รบริห�ร
 2555 1,757
 2556 973

27. สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพยที่ถือไวเพื่อข�ย

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 49 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติให้บีทีเอสซี 
 ขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะได้รับจากการดำาเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 
 2556 บทีเีอสซแีละกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท ไดล้งนามในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธเิรยีบรอ้ยแลว้ 
 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดำาเนนิงานทีย่กเลกิ กำาหนดให ้
 กิจการต้องนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่รวมอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่จัด 
 ประเภทเป็นถือไว้เพื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทสินทรัพย์ที่ 
 จะถกูตดัรายการออกจากบญัช ีณ วนัที ่17 เมษายน 2556 เปน็สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีจ่ดัประเภทเปน็สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย โดยไดแ้ยกแสดงไว ้
 เป็นรายการต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน

 การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเป็น “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย” ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้
   (หน่วย: พันบาท)
   งบก�รเงินรวม
 อะไหล่สิ้นเปลือง - ระบบรถไฟฟ้า 68,104
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 36,971
 ต้นทุนโครงการ 41,676,704
 อะไหล่เปลี่ยนแทน - ระบบรถไฟฟ้า 59,175
 อะไหล่ - สัญญาซ่อมบำารุง 292,771
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,344
 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย ์ 11,965
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 42,172,034
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 รายได้และค่าใช้จ่ายข้างต้นถูกปันส่วนตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารของบริษัทฯกำาหนด

 บรษิทัฯ ไมไ่ดแ้ยกแสดงกระแสเงนิสดจากการดำาเนนิงานทีย่กเลกิ เนือ่งจากบรษิทัฯ ไมส่ามารถแยกแสดงกระแสเงนิสดของการดำาเนนิงานดงักลา่ว 
 ได้อย่างชัดเจน

28. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีรายละเอียดดังนี้

 บริษัทฯ

 วงเงินกู้ยืมจำานวน 10 ล้านบาท (2555: 1,200 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยอิงตามราคาตลาดและค้ำาประกันโดยการจดจำานองอสังหาริมทรัพย์ 
 เพือ่การลงทนุของบรษิทัยอ่ยตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 23 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ ยงัมไิดเ้บกิใชเ้งนิกูย้มืดงักลา่ว 
 (2555: 742 ล้านบาท)

 บริษัท บีทีเอส แอสเสทส จำ�กัด

 วงเงินเบิกเกินบัญชีจำานวน 15 ล้านบาท (2555: ไม่มี) โดยมีอัตราดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยสำาหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้เบิกเกิน 
 บัญชี (MOR) และค้ำาประกันโดยการจดจำานองที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ณ 
 วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทย่อยไม่มียอดคงเหลือของวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าว (2555: ไม่มี)

 วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 500 ล้านบาท (2555: 500 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำา (MLR) และค้ำาประกัน 
 โดยการจดจำานองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
 บริษัทย่อยไม่มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมดังกล่าว (2555: 200 ล้านบาท) และได้ปิดวงเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 บริษัท นูโว ไลน เอเจนซี่ จำ�กัด

 วงเงินเบิกเกินบัญชีจำานวน 25 ล้านบาท (2555: 25 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยสำาหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้ 
 เบิกเกินบัญชี (MOR) และค้ำาประกันโดยการจดจำานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อยตามที่ 
 กลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 13 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัยอ่ยไมม่ยีอดคงเหลอืของวงเงนิเบกิเกนิบญัชดีงักลา่ว (2555: ไมม่)ี 

 บีทีเอสซี

 เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศจำานวนเงิน 1,117 ล้านบาท (2555: 1,000 ล้านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวมี 
 กำาหนดชำาระคืนไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ ค้ำาประกันโดยการจำานำาใบหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 
 งบการเงินข้อ 17 และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.90 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขึ้นต่ำา (MLR) ลบร้อยละ 3.30 ต่อปี (2555: ร้อยละ 4.05 
 ถึง 4.10 ต่อปี)

 สนิทรพัยด์งักลา่วไดถ้กูจดัประเภทเปน็สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีจ่ดัประเภทเปน็สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขายตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้สมมตฐิานทีผู่บ้รหิาร 
 ของบริษัทฯ กำาหนด

 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดังกล่าว สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

งบก�รเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)

25552556

รายได้จากค่าโดยสาร - สุทธิ    4,895,758 4,296,839 

ต้นทุนค่าโดยสาร    (2,481,154) (2,242,324) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    (479,029) (356,953) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย    (40,904) (41,565) 

กำาไรสำาหรับปีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก    1,894,671 1,655,997

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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29. เจ�หนี้ก�รค�และเจ�หนี้อื่น

30. เจ�หนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร

 เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการมีรายละเอียดดังนี้

 ยอดคงเหลือดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

หนี้ที่รอคำ�สั่งอันเป็นที่สุด รวม

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร2556
หนี้ที่ยังไมถึงกำ�หนดชำ�ระ/

หนี้ที่แบงจ�ยชำ�ระเป็นร�ยงวด

เจ้าหนี้มีประกัน/เจ้าหนี้ไม่มีประกันที่มีทรัพย์บุคคลหรือ

 นิติบุคคลอื่นค้ำาประกัน 457,159 - 457,159

เจ้าหนี้ไม่มีประกัน 283,538 56,512 340,050

รวม   740,697 56,512 797,207

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (696,551) (48,805) (745,356)

สุทธิ  44,146 7,707 51,853

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 797,209 747,430

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (745,356) (745,356)

เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 51,853 52,074

(หน่วย: พันบาท)

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย: พันบาท)

2556 25562555 2555

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 85 66 - 81,278

เจ้าหนี้การค้า  537,801 208,635 - 144

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 788 356 22,457 17,626

เจ้าหนี้อื่น 263,954 144,796 2,063 3,590

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 2,200

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 53,812 107,438 - 21,957

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 241,949 197,446 6,963 9,381

เจ้าหนี้เงินมัดจำา 107,437 95,000 55,000 95,000

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 537,518 617,880 21,461 25,309

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 5

เงินปันผลค้างจ่าย 118,719 80,825 32,588 18,459

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,862,063 1,452,442 140,532 274,949
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หนี้ที่รอคำ�สั่งอันเป็นที่สุด รวม

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร2555
หนี้ที่ยังไมถึงกำ�หนดชำ�ระ/

หนี้ที่แบงจ�ยชำ�ระเป็นร�ยงวด

เจ้าหนี้มีประกัน/เจ้าหนี้ไม่มีประกันที่มีทรัพย์บุคคล

 หรือนิติบุคคลอื่นค้ำาประกัน 457,159 - 457,159

เจ้าหนี้ไม่มีประกัน 283,538 56,733 340,271

รวม   740,697 56,733 797,430

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (696,551) (48,805) (745,356)

สุทธิ  44,146 7,928 52,074

(หน่วย: พันบาท)

 บรษิทัฯ ยงัไมส่ามารถโอนหุน้สามญัของบรษิทัฯ จำานวน 245,825,783 หุน้ ทีจ่ดทะเบยีนในนามของบรษิทัยอ่ยเปน็การชัว่คราวซึง่บางสว่นไดน้ำาไป 
 วางไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการชำาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ศาลล้มละลายกลางให้กับเจ้าหนี้ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหนี้สินบางส่วนที่ยังไม่ถึง 
 กำาหนดชำาระตามแผนฟื้นฟูกิจการและหนี้สินบางส่วนอยู่ระหว่างรอคำาสั่งอันเป็นที่สุดของศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทำาให้หุ้นสามัญของ 
 บรษิทัฯ ทีเ่จา้หนีแ้ตล่ะรายจะไดร้บัยงัมคีวามไมแ่นน่อนตามสดัสว่นของหนีท้ีอ่าจจะเปลีย่นไปตามคำาสัง่ศาลหรอืเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์อยา่งไร 
 ก็ตาม จำานวนหุ้นโดยรวมที่เจ้าหนี้จะได้รับยังคงเป็นจำานวนตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการและบริษัทฯ ได้บันทึกการออกหุ้นสามัญเพื่อชำาระหนี้ 
 ดังกล่าวโดยล้างบัญชีกับหนี้สินของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย: พันบาท)

2556 25562555 2555

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,363,968 3,517,373 - -

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (1,967,221) (583,400) - -

เงินกู้ยืมระยะยาว -

 สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 396,747 2,933,973 - -

31. เงินกูยืมระยะย�ว

 เงินกู้ยืมระยะยาวมีรายละเอียดดังนี้

 บริษัทฯ

 วงเงินจำานวน 150 ล้านบาท (2555: 150 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำา (MLR) วงเงินนี้ค้ำาประกันโดยการจด 
 จำานองอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุของบรษิทัฯ ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 23 เงนิกูย้มืดงักลา่วมกีำาหนดชำาระดอกเบีย้เปน็ 
 รายเดอืนและจะตอ้งชำาระเงนิตน้ทัง้หมดภายใน 120 เดอืนนบัจากวนัทีเ่บกิเงนิกูย้มื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัฯ ยงัมไิดเ้บกิใชเ้งนิกูย้มืดงักลา่ว 
 
 บีทีเอสซี

 วงเงินจำานวน 2,300 ล้านบาท (2555: 2,300 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการซื้อตู้รถไฟฟ้าจำานวน 35 ตู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงิน 
 กู้ยืมขั้นต่ำา (MLR) ลบส่วนต่างที่กำาหนดในสัญญา วงเงินนี้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นเป็นรายงวดงวดละ 
 3 เดือน โดยเริ่มผ่อนชำาระงวดแรกภายในเดือนมีนาคม 2555 และ จะต้องชำาระทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
 บริษัทย่อยได้จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบทั้งจำานวนแล้ว (2555: 886 ล้านบาท)

 เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2555 บรษิทัยอ่ยเขา้ทำาสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณชิยใ์นประเทศแหง่หนึง่ วงเงนิรวมทัง้สิน้จำานวน 1,165 ลา้นบาท 
 (2555: ไม่มี) เพื่อใช้ในการซื้อรถไฟฟ้าจำานวน 5 ขบวน เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกันและคิดดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย 
 เงินกู้ยืมขั้นต่ำา (MLR) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทย่อยยังมิได้เบิกใช้วงเงินกู้ยืมดังกล่าว



174 กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานประจำาปี 2555/56

 บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำ�กัด

	 วงเงินจำ�นวน	1,800	ล้�นบ�ท	(2555:	1,800	ล้�นบ�ท)	โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยอิงกับอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ�	(MLR)	วงเงินนี้ค้ำ�ประกันโดยก�รจด 
	 จำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร�้งของบริษัทย่อยต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	22	23	และ	24	เงินกู้ยืมดังกล่�วมีกำ�หนดชำ�ระคืน 
	 เงินต้นเป็นร�ยงวด	งวดละ	3	เดือน	โดยเริ่มผ่อนชำ�ระงวดแรกภ�ยในเดือนมีน�คม	2557	และจะต้องชำ�ระทั้งหมดภ�ยในเดือนธันว�คม	2560	ณ 
	 วันที	่31	มีน�คม	2556	บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมดังกล่�วเป็นจำ�นวน	1,000	ล้�นบ�ท	(2555:	1,609	ล�้นบ�ท)

	 ณ	วันที	่31	มีน�คม	2556	สัญญ�เงินกู้ดังกล่�วได้มีข้อกำ�หนดก�รดำ�รงอัตร�ส่วน	DSCR	(Debt	Service	Coverage	Ratio)	ซึ่งอัตร�ดังกล่�วได้ 
	 ต่ำ�กว่�ทีก่ำ�หนดไวใ้นสญัญ�	และไดม้กี�รเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ใหญจ่�กบทีเีอสซเีปน็บรษิทัฯ	ดงันัน้	บรษิทัยอ่ยจงึจดัประเภทเงนิกูย้มืดงักล่�วเปน็ 
	 หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	อย�่งไรก็ต�ม	บริษัทย่อยได้ชำ�ระเงินกู้ดังกล่�วเรียบร้อยแล้วในเดือนเมษ�ยน	2556

 บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำ�กัด

	 วงเงินจำ�นวน	65	ล้�นบ�ท	(2555:	65	ล้�นบ�ท)	 โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยอิงกับอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ�	(MLR)	 วงเงินนี้ค้ำ�ประกันโดยบริษัทฯ 
	 เงินกู้ยืมดังกล�่วมีกำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้นเป็นร�ยงวดทั้งหมด	84	งวด	เป็นจำ�นวนไม่น้อยกว่�งวดละ	600,000	บ�ท	โดยเริ่มชำ�ระคืนเงินต้นงวด 
	 แรกในเดือนสิงห�คม	2552	และจะต้องชำ�ระทั้งหมดภ�ยในเดือนกรกฎ�คม	2559	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2556	บริษัทย่อยไม่มียอดคงเหลือของเงิน 
	 กู้ยืมดังกล่�ว	(2555:	45	ล้�นบ�ท)	และได้ปิดวงเงินดังกล่�วเรียบร้อยแล้ว

 บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำ�กัด

	 วงเงินจำ�นวน	2,100	ล้�นบ�ท	(2555:	2,400	ล้�นบ�ท)	เพื่อก่อสร�้งอ�ค�รและอ�ค�รจอดรถของโครงก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์แห่งหนึ่ง	โดยมี 
	 อัตร�ดอกเบี้ยอิงกับอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ�	 (MLR)	 วงเงินนี้ค้ำ�ประกันโดยก�รจดจำ�นองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�งในต้นทุนก�รพัฒน� 
	 อสังห�ริมทรัพย์ของบริษัทย่อยต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	13	เงินกู้ยืมดังกล่�วมีกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยเป็นร�ยเดือนและจะ 
	 ต้องชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมดภ�ยใน	36	 เดือน	 นับจ�กวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก	 ณ	 วันที่	31	 มีน�คม	2556	 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืม 
	 ดังกล่�วเป็นจำ�นวน	1,134	ล้�นบ�ท	(2555:	877	ล้�นบ�ท)

	 วงเงินจำ�นวน	900	ล้�นบ�ท	(2555:	900	ล้�นบ�ท)	เพื่อก่อสร้�งอ�ค�รของโครงก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์แห่งหนึ่ง	โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยอิงกับ 
	 อตัร�ดอกเบีย้เงนิกูย้มืขัน้ต่ำ�	(MLR)	วงเงนินีค้้ำ�ประกนัโดยก�รจดจำ�นองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสร�้งในตน้ทนุก�รพฒัน�อสงัห�รมิทรพัยข์องบรษิทัยอ่ย 
	 ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	13	 เงินกู้ยืมดังกล่�วมีกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยเป็นร�ยเดือนและจะต้องชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมด 
	 ภ�ยใน	30	เดือน	นับจ�กวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2556	บริษัทย่อยยังมิได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่�ว

 บริษัท บ�งกอก สม�ร์ทก�ร์ด ซิสเทม จำ�กัด

	 วงเงนิจำ�นวน	300	ล�้นบ�ท	(2555:	300	ล�้นบ�ท)	โดยมอีตัร�ดอกเบีย้อ�้งองิกบัอตัร�ดอกเบีย้เงนิกูย้มืขัน้ต่ำ�	(MLR)	และบรษิทัยอ่ยจะจ�่ยชำ�ระคนื 
	 เงินต้นโดยก�รผ่อนชำ�ระเป็นร�ยเดือน	โดยเริ่มผ่อนชำ�ระงวดแรกภ�ยในเดือนพฤศจิก�ยน	2557	และสิ้นสุดภ�ยในเดือนตุล�คม	2564	ณ	วันที่ 
	 31	มีน�คม	2556	บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมดังกล�่วเป็นจำ�นวน	230	ล้�นบ�ท	(2555:	100	ล้�นบ�ท)

	 สญัญ�กูย้มืระบเุงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยตอ้งปฏบิตัใินเรือ่งต�่งๆ	หล�ยประก�ร	เชน่	ก�รดำ�รงอตัร�สว่นคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี	้ก�รกอ่ 
	 หนีส้นิเพิม่เตมิ	และกำ�หนดใหบ้ทีเีอสซดีำ�รงสดัสว่นในก�รเปน็ผูถ้อืหุน้ท�งตรงในบรษิทัยอ่ย	ไมน่อ้ยกว่�รอ้ยละ	55	ของทนุจดทะเบยีนทีช่ำ�ระแลว้ 
	 ของบริษัทย่อย	หรือไม่น้อยกว่�ร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยดังกล่�ว	ในกรณีที่มีผู้ลงทุนร�ยอื่นซึ่งมีคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดไว้ใน 
	 สัญญ�เข้�ซื้อหุ้นของบริษัทย่อย	เป็นต้น

	 ณ	วันที	่31	มีน�คม	2556	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะย�วต�มสัญญ�เงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำ�นวน	3,251	ล้�นบ�ท	(2555:	4,234 
	 ล้�นบ�ท)

32. หุ้นกู้ระยะย�ว
	 เมือ่วนัที	่21	สงิห�คม	2552	บทีเีอสซไีดอ้อกเสนอข�ยหุน้กู	้ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืประเภทไมด่อ้ยสทิธ	ิไมม่ปีระกนั	(“หุน้กูฯ้	”)	จำ�นวนทัง้หมด	12	ล�้นหนว่ย 
	 มูลค่�ที่ตร�ไว้หน่วยละ	1,000	บ�ท	คิดเป็นมูลค่�รวมทั้งสิ้น	12,000	ล�้นบ�ท	แก่ประช�ชนทั่วไป	นอกจ�กนี้	ในก�รออกหุ้นกู้ฯ	ดังกล่�ว	บีทีเอสซี 
	 มคี�่ใชจ้�่ยในก�รออกหุน้กูฯ้	เปน็จำ�นวนเงนิประม�ณ	146	ล�้นบ�ท	ซึง่บนัทกึหกัจ�กมลูค�่หุน้กูฯ้	และบทีเีอสซจีะตดัจำ�หน�่ยค�่ใชจ้�่ยในก�รออก 
	 หุ้นกู้ฯ	ดังกล่�ว	โดยนำ�ไปเพิ่มมูลค่�ของหุ้นกู้ระยะย�วตลอดอ�ยุหุ้นกู้ฯ
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	 ณ	วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	บัญชีหุ้นกู้ระยะย�วมีร�ยละเอียดดังนี้

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน
อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย:	พันบ�ท)

2556 2555

หุ้นกู้ระยะย�วส่วนที	่1	 21	สิงห�คม	2555	 4.75	 -	 2,500,000

หุ้นกู้ระยะย�วส่วนที	่2	 21	สิงห�คม	2556	 5.25	 2,081,300	 2,500,000

หุ้นกู้ระยะย�วส่วนที	่3	 21	สิงห�คม	2557	 5.75	 3,611,300	 4,000,000

หุ้นกู้ระยะย�วส่วนที	่4	 21	สิงห�คม	2558	 6.25	 1,468,900	 1,500,000

หุ้นกู้ระยะย�วส่วนที	่5	 21	สิงห�คม	2559	 6.75	 1,348,450	 1,500,000

รวม		 	 	 	 8,509,950	 12,000,000

หัก		ค่�ใช้จ่�ยในก�รออกหุ้นกู้ฯ	 	 	 (30,314)	 (60,422)

รวมหุ้นกู้ระยะย�ว	 	 	 8,479,636	 11,939,578

หัก	ส่วนของหุ้นกู้ระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี	 	 	 (2,078,656)	 (2,495,767)

หุ้นกู้ระยะย�ว	-	สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี	 	 	 6,400,980	 9,443,811

	 สัญญ�หุ้นกู้ระยะย�วนี้มีข้อจำ�กัดหล�ยประก�รซึ่งบริษัทย่อย	(บีทีเอสซี)	ต้องปฏิบัติต�ม	ได้แก่	ข้อจำ�กัดเกี่ยวกับก�รก่อหนี้สิน	ก�รปฏิบัติต�ม 
	 สัญญ�สัมปท�น	และก�รดำ�รงอัตร�ส่วนท�งก�รเงินบ�งประก�ร	เป็นต้น	

	 บริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ระยะย�วที่มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่	 ดังนั้น	 บริษัทย่อยจึงใช้เครื่องมือท�งก�รเงินเพื่อ 
	 บรหิ�รคว�มเสีย่งดงักล�่ว	โดยเข�้ทำ�สญัญ�แลกเปลีย่นอตัร�ดอกเบีย้ทีม่เีงือ่นไขจ�กอตัร�ดอกเบีย้คงทีส่ำ�หรบัหุน้กูร้ะยะย�วสว่นที	่3	มลูค�่	3,000 
	 ล้�นบ�ท	 เป็นอัตร�ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงต�มเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญ�	 โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ	8.85	ต่อป	ี จำ�นวนดอกเบี้ยจ่�ยที่ 
	 ตกลงนั้นขึ้นอยู่กับอัตร�ดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญ�	สัญญ�ดังกล่�วมีกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทุกหกเดือน	โดยมีกำ�หนดชำ�ระครั้งสุดท้�ย 
	 ในเดือนกุมภ�พันธ์	2556	ปัจจุบัน	บริษัทย่อยไม่มียอดคงเหลือของสัญญ�แลกเปลี่ยนดังกล�่ว

33. หุ้นกู้แปลงสภ�พ

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

(หน่วย:	พันบ�ท)

2556 2555

ยอดคงเหลือต้นปี	 8,648,338	 8,363,198 
บวก:	องค์ประกอบที่เป็นหนี้สินของหุ้นกู้แปลงสภ�พตัดบัญชี	 170,826	 297,421 
	 	 ตัดจำ�หน�่ยค่�ธรรมเนียมก�รออกเลตเตอร์ออฟเครดิตสำ�หรับก�รออกหุ้นกู้แปลงสภ�พ	 135,925	 151,235
หัก:	 เงินสดจ่�ยค่�ธรรมเนียมก�รออกเลตเตอร์ออฟเครดิตสำ�หรับก�รออกหุ้นกู้แปลงสภ�พ	 -	 (163,516)
หัก:	 แปลงสภ�พหุ้นกู้เป็นหุ้นส�มัญ	 (8,955,089)	 - 
ยอดคงเหลือปล�ยปี	 -	 8,648,338

	 หุ้นกู้แปลงสภ�พมีร�ยละเอียดดังนี้
	 มูลค่�เสนอข�ย	 :	 10,000	ล้�นบ�ท	โดยก�รไถ่ถอนจะเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	ซึ่งกำ�หนดอัตร�แลกเปลี่ยนไว้ที่	30.604	บ�ท 
	 	 	 	 ต่อเหรียญสหรัฐฯ
	 อ�ย	ุ	 :	 5	ปี
	 วันครบกำ�หนดไถ่ถอน	 :	 25	มกร�คม	2559
	 อัตรดอกเบี้ย	 :	 2	ปีแรก	ร้อยละ	1.0	ต่อปี	3	ปีหลัง	ไม่มีดอกเบี้ย
	 สิทธิในก�รไถ่ถอนก่อนกำ�หนด	 :	 บริษัทฯ	มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภ�พได้ทั้งจำ�นวนก่อนกำ�หนด	ภ�ยหลังจ�กวันที่	25	มกร�คม	2557	แต่
	 	 	 	 ก่อนวันครบกำ�หนดไถ่ถอน	 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภ�พแต่ละร�ยมีสิทธิขอให้บริษัทฯ	 ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภ�พ 
	 	 	 	 ก่อนวันครบกำ�หนดไถ่ถอนในวันที่	25	มกร�คม	2556
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	 ร�ค�แปลงสภ�พ	 :	 0.85	บ�ทต่อหุ้น	
	 หลักประกัน	 :	 Letter	of	credit	facility	ซึ่งออกโดยธน�ค�รในประเทศแห่งหนึ่ง	โดยมีอัตร�ค�่ธรรมเนียมร้อยละ	1.5	ต่อปี 
	 	 	 	 ภ�ยใน	25	เดือนหลังจ�กนั้นไม่มีค่�ธรรมเนียม
	 วิธีก�รจัดสรร	 :	 เสนอข�ยให้แก่นักลงทุนต่�งประเทศทั้งจำ�นวน

	 บริษัทฯ	ได้ดำ�เนินก�รปรับร�ค�แปลงสภ�พจ�ก	0.85	บ�ทต่อหุ้น	เป็น	0.82	บ�ทต่อหุ้นโดยก�รปรับร�ค�แปลงสภ�พดังกล่�วจะมีผลตั้งแต่วันที่ 
	 29	มถินุ�ยน	2555	เปน็ตน้ไป	ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ปน็ไปต�มขอ้กำ�หนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภ�พ	ในกรณทีีบ่รษิทัฯ	มกี�รประก�ศจ�่ยเงนิปนัผล	และภ�ยหลงั 
	 จ�กก�รเปลีย่นแปลงมลูค�่หุน้ทีต่ร�ไวแ้ละจำ�นวนหุน้ของบรษิทัฯ	ต�มทีก่ล�่วไวใ้นหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิขอ้	35	ร�ค�แปลงสภ�พของหุน้กู ้
	 แปลงสภ�พจะถูกปรับจ�ก	0.82	บ�ทต่อหุ้น	เป็น	5.12	บ�ทต่อหุ้น

	 บริษัทฯ	ได้ดำ�เนินก�รปรับร�ค�แปลงสภ�พจ�ก	5.12	บ�ทต่อหุ้น	เป็น	5.00	บ�ทต่อหุ้นโดยก�รปรับร�ค�แปลงสภ�พดังกล่�วจะมีผลตั้งแต่วันที่
	 29	มกร�คม	2556	เป็นต้นไป

	 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2556	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภ�พได้แจ้งคว�มจำ�นงในก�รใช้สิทธิแปลงสภ�พต�มหุ้นกู้แปลงสภ�พทั้งหมดจำ�นวน 
	 รวม	10,000	ล้�นบ�ท	โดยหุ้นกู้แปลงสภ�พดังกล่�วได้แปลงสภ�พเป็นหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	จำ�นวนรวม	1,955,074,778	หุ้น	มูลค่�ที่ตร� 
	 ไว้หุ้นละ	4	บ�ท	(เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รเปรียบเทียบ	หุ้นส�มัญบ�งส่วนที่ถูกแปลงสภ�พจ�กหุ้นกู้ของบริษัทฯ	ถูกปรับปรุงต�มก�รเปลี่ยนแปลง 
	 มูลค่�ที่ตร�ไว้ของหุ้นส�มัญดังกล่�วต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	35	 โดยถือเสมือนว่�เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่ 
	 เสนอร�ยง�น)

	 ณ	วันที	่31	มีน�คม	2556	บริษัทฯ	ได้ไถ่ถอน	Letter	of	credit	facility	ซึ่งออกโดยธน�ค�รในประเทศแห่งหนึ่ง	และบัญชีเงินฝ�กธน�ค�รเพื่อเป็น 
	 หลักประกันในก�รชำ�ระดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภ�พเรียบร้อยแล้ว	และได้บันทึกปรับปรุงบัญชีหุ้นกู้แปลงสภ�พ	-	องค์ประกอบที่เป็นทุนจำ�นวน 
	 1,356.6	ล้�นบ�ท	เป็นส่วนเกินทุนจ�กก�รแปลงสภ�พหุ้นกู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นภ�ยใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

34. สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น
	 จำ�นวนเงนิสำ�รองผลประโยชนร์ะยะย�วของพนกัง�นซึง่เปน็เงนิชดเชยพนกัง�นเมือ่ออกจ�กง�น	ณ	วนัที	่31	มนี�คม	2556	และ	2555	แสดงไดด้งันี้ 

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย:	พันบ�ท)

2556 25562555 2555

ยอดคงเหลือต้นปี	 400,178	 349,754	 25,987	 22,789

ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน		 44,333	 40,509	 2,348	 2,241

ต้นทุนดอกเบี้ย	 16,555	 14,565	 1,091	 957

ผลประโยชน์ที่จ�่ยในระหว่�งปี	 (18,438)	 (4,650)	 (6,930)	 -

ผลข�ดทุน	(กำ�ไร)

	 จ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย	 39,086	 -	 (1,200)	 -

ยอดคงเหลือปล�ยปี	 481,714	 400,178	 21,296	 25,987
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	 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นรวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนแสดงได้ดังนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม

(หน่วย:	พันบ�ท)

2556 25562555 2555

ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน		 44,333	 40,509	 2,348	 2,241

ต้นทุนดอกเบี้ย	 16,555	 14,565	 1,091	 957

รวมค่�ใช้จ่�ยที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน	 60,888	 55,074	 3,439	 3,198

ค่�ใช้จ่�ยดังกล�่วรับรู้ในร�ยก�รต่อไปนี้

	 ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

ต้นทุนค�่โดยส�ร	 24,027	 29,900	 -	 -

ต้นทุนก�รรับเหม�ก่อสร้�ง	 1,995	 1,938	 -	 -

ต้นทุนก�รบริก�ร	 1,002	 953	 -	 -

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริก�ร	 22	 75	 -	 -

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร	 33,842	 22,208	 3,439	 3,198

	 ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยที่รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 ณ	 วันที่ 
	 31	มีน�คม	2556	มีจำ�นวนประม�ณ	39	ล้�นบ�ท	(2555:	ไม่มี)	(งบก�รเงินเฉพ�ะบริษัทฯ:	กำ�ไร	1	ล้�นบ�ท	(2555:	ไม่มี))

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

31 มีน�คม 2556
(ร้อยละต่อปี)

31 มีน�คม 2555
(ร้อยละต่อปี)

31 มีน�คม 2556
(ร้อยละต่อปี)

31 มีน�คม 2555
(ร้อยละต่อปี)

อัตร�คิดลด	 4.1	 4.2	 4.1	 4.2

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต	 5.0	 5.0	 5.0	 5.0

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น	 2.0	-	9.0	 2.0	-	8.0	 2.0	-	9.0	 2.0	-	8.0

	 สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย	ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	 จำ�นวนเงินภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและ	3	ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

ภ�ระผูกพันต�ม
โครงก�รผลประโยชน์

ก�รปรับปรุงต�มประสบก�รณ์
ที่เกิดจ�กหนี้สินโครงก�ร

(หน่วย:	พันบ�ท)

งบก�รเงินรวม
งบก�รเงิน

เฉพ�ะกิจก�รงบก�รเงินรวม
งบก�รเงิน

เฉพ�ะกิจก�ร

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที	่31	มีน�คม

			2556		 481,714	 21,296	 34,609	 (2,133)

			2555		 400,178	 25,987	 -	 -

			2554		 349,754	 22,789	 -	 -

			2553		 314,658	 19,855	 -	 -

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม

35. ทุนเรือนหุ้น / ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ

	 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	26	กรกฎ�คม	2554	ได้มีมติที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

	 ก)	 อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จ�กเดิมมูลค�่	49,420,252,268.80	บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	77,219,144,170	หุ้น	มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 
	 	 0.64	บ�ท)	เป็น	47,817,776,079.36	บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	74,715,275,124	หุ้น	มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64	บ�ท)	โดยก�รตัดหุ้นส�มัญ 
	 	 ที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่�ย	(ที่เหลือจ�กก�รเสนอให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของบีทีเอสซี	(ที่ไม่รวมถึงบริษัทฯ)	 ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบ 
	 	 ก�รเงินข้อ	17)	จำ�นวน	2,503,869,046	หุ้น	มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64	บ�ท	
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	 ข)	 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จ�ก	47,817,776,079.36	บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	74,715,275,124	หุ้น	มูลค�่ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64 
	 	 บ�ท)	เป็น	47,881,776,079.36	บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	74,815,275,124	หุ้น	มูลค�่ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64	บ�ท)	โดยก�รออกหุ้นส�มัญจำ�นวน 
	 	 100	ล�้นหุน้	มลูค�่ทีต่ร�ไวหุ้น้ละ	0.64	บ�ท	เพือ่รองรบัก�รใชส้ทิธติ�มใบสำ�คญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ส�มญัของบรษิทัฯ	ทีอ่อกใหแ้กพ่นกัง�น 
	 	 ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	(BTS-WA)	ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	36

	 บริษัทฯ	ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนก�รลดทุนและเพิ่มทุนชำ�ระแล้วดังกล่�วกับกระทรวงพ�ณิชย์	เมื่อวันที่	28	กรกฎ�คม	2554	และ	29	กรกฎ�คม 
	 2554	ต�มลำ�ดับ

	 ณ	วันที	่31	มีน�คม	2555	บริษัทฯ	มีทุนที่ออกและชำ�ระแล้วเพิ่มขึ้นจ�ก	35,769,136,566.40	บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	55,889,275,885	หุ้น	มูลค�่ 
	 ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64	บ�ท)	เป็น	36,600,495,792.64	บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	57,188,274,676	หุ้น	มูลค�่ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64	บ�ท)	โดยจำ�นวน 
	 ดงักล�่วเปน็ผลม�จ�กก�รออกหุน้ส�มญัมลูค�่	831,359,226.24	บ�ท	(หุน้ส�มญัจำ�นวน	1,298,987,791	หุน้	มลูค�่ทีต่ร�ไวหุ้น้ละ	0.64	บ�ท)	ใหแ้ก ่
	 ผู้ถือหุ้นของบีทีเอสซี	ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	17	และทำ�ให้มีส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญเป็นจำ�นวน	350,729,673.57	บ�ท	

	 บริษัทฯ	ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนก�รเพิ่มทุนชำ�ระแล้วดังกล่�วกับกระทรวงพ�ณิชย์	เมื่อวันที่	6	มิถุน�ยน	2554

	 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	26	กรกฎ�คม	2555	ได้มีมติที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

	 ก)	 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	 จ�กเดิม	47,881,776,079.36	 บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	74,815,275,124	 หุ้น	 มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 
	 	 0.64	บ�ท)	เป็น	47,881,776,096	บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	74,815,275,150	หุ้น	มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64	บ�ท)	โดยก�รออกหุ้นส�มัญจำ�นวน 
	 	 26	 หุ้น	 มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64	 บ�ท	 เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภ�ยหลังก�รคำ�นวณเปลี่ยนแปลงจำ�นวนหุ้นอันเนื่องม�จ�กก�รเปลี่ยนแปลง 
	 	 มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ของบริษัทฯ	ในข้อ	ข)	โดยจัดสรรดังนี้

	 	 1)	 จดัสรรหุน้ส�มญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ	เพือ่รองรบัก�รใชส้ทิธติ�มใบสำ�คญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ส�มญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ	ครัง้ที	่2	(BTS-W2) 
	 	 	 เพิ่มเติมจำ�นวน	2	หุ้น	มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64	บ�ท

	 	 2)	 จัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	เพื่อรองรับก�รใช้สิทธิต�มหุ้นกู้แปลงสภ�พของบริษัทฯ	เพิ่มเติมอีกจำ�นวนไม่เกิน	24	หุ้น	มูลค่�หุ้น 
	 	 	 ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64	บ�ท	

	 	 ทั้งนี้ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจ�กก�รจัดสรรหุ้นต�มข้อ	2)	ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่�วให้แก่พนักง�นที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	ใน 
	 	 ร�ค�หุ้นละ	1	บ�ท

	 	 บริษัทฯ	ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนก�รเพิ่มทุนดังกล่�วกับกระทรวงพ�ณิชย์	เมื่อวันที่	30	กรกฎ�คม	2555

	 ข)	 อนุมัติก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ของบริษัทฯ	จ�กเดิมหุ้นละ	0.64	บ�ท	เป็นหุ้นละ	4	บ�ท	ซึ่งส่งผลให้จำ�นวนหุ้นของบริษัทฯ	ลดลง 
	 	 จำ�นวน	62,844,831,126	หุ้นจ�กเดิม	74,815,275,150	หุ้น	มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64	บ�ท	เป็นจำ�นวน	11,970,444,024	หุ้น	มูลค�่หุ้น 
	 	 ที่ตร�ไว้หุ้นละ	4	บ�ท	ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้และจำ�นวนหุ้นของบริษัทฯ	ดังกล่�ว	จะเป็นผลให้จำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละร�ย 
	 	 ถืออยู่ลดลงในอัตร�ส่วน	25	หุ้นเดิมต่อ	4	หุ้นใหม่	(หรือเท่�กับ	6.25	หุ้นเดิม	ต่อ	1	หุ้นใหม่)

	 	 บริษัทฯ	ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ดังกล่�วกับกระทรวงพ�ณิชย์	เมื่อวันที่	7	สิงห�คม	2555

	 ค)	 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ป	ี2555	 เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติก�รแก้ไขมติที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที	่2/2553	 เมื่อวันที่ 
	 	 16	พฤศจิก�ยน	2553	ในว�ระที่	11.1	และว�ระที่	11.2	และมติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2554	เมื่อวันที่	26	กรกฎ�คม	2554	ในว�ระที่ 
	 	 14	เพื่อให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนหุ้นและมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 	 1)	 แก้ไขจำ�นวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	ครั้งที่	2	(BTS-W2)	และมูลค่� 
	 	 	 ทีต่ร�ไวข้องหุน้ของบรษิทัฯ	ซึง่รวมถงึหุน้รองรบัทีจ่ะไดม้กี�รจดัสรรเพิม่เตมิจ�กเดมิ	“จดัสรรหุน้ส�มญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ	จำ�นวนไมเ่กนิ 
	 	 	 	5,027,000,450	หุ้น	มูลค�่ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64	บ�ท”	เป็น	“จัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	จำ�นวนไม่เกิน	804,320,072	หุ้น	มูลค่� 
	 	 	 ที่ตร�ไว้หุ้นละ	4	บ�ท”

	 	 2)	 แก้ไขจำ�นวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับก�รใช้สิทธิต�มหุ้นกู้แปลงสภ�พของบริษัทฯ	และมูลค�่ที่ตร�ไว้ของหุ้นของบริษัทฯ	ซึ่งรวมถึงหุ้นรองรับ 
	 	 	 ที่จะได้มีก�รจัดสรรเพิ่มเติม	จ�กเดิม	“จัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	จำ�นวนไม่เกิน	12,500,000,000	หุ้น	มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้หุ้นละ 
	 	 	 	0.64	บ�ท	เพื่อรองรับก�รใช้สิทธิแปลงสภ�พของหุ้นกู้แปลงสภ�พมูลค�่รวมไม่เกิน	10,000,000,000	บ�ท”	เป็น	“จัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่ม 
	 	 	 ทุนของบริษัทฯ	จำ�นวนไม่เกิน	2,000,000,000	หุ้น	มูลค�่หุ้นที่ตร�ไว้หุ้นละ	4	บ�ท	เพื่อรองรับก�รใช้สิทธิแปลงสภ�พของหุ้นกู้แปลงสภ�พ 
	 	 	 มูลค�่รวมไม่เกิน	10,000,000,000	บ�ท”
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	 	 3)	 แกไ้ขจำ�นวนหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบัก�รใชส้ทิธติ�มใบสำ�คญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ส�มญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ	ทีอ่อกใหแ้กพ่นกัง�นของบรษิทัฯ 
	 	 	 และบริษัทย่อย	ภ�ยใต้โครงก�ร	BTS	Group	ESOP	2011	(BTS-WA)	และมูลค่�ที่ตร�ไว้ของหุ้นของบริษัทฯ	จ�กเดิม	“จัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่ม 
	 	 	 ทุนของบริษัทฯ	จำ�นวนไม่เกิน	100,000,000	หุ้น	มูลค�่ที่ตร�ไว้หุ้นละ	0.64	บ�ท”	เป็น	“จัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	จำ�นวน 
	 	 	 ไม่เกิน	16,000,000	หุ้น	มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	4	บ�ท”

	 ง)	 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	 อีกจำ�นวน	64,000,000	 บ�ท	 จ�กทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน	47,881,776,096	 บ�ท	 เป็นจำ�นวน 
	 	 47,945,776,096	บ�ท	โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวน	16,000,000	หุ้น	มูลค�่ที่ตร�ไว้หุ้นละ	4	บ�ท	เพื่อรองรับก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญ 
	 	 แสดงสทิธซิือ้หุน้ส�มญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ	ทีอ่อกและเสนอข�ยใหแ้กพ่นกัง�นของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ครัง้ที	่2	ภ�ยใตโ้ครงก�ร	BTS	Group	 
	 	 ESOP	2012	(BTS-WB)

	 	 บริษัทฯ	ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนก�รเพิ่มทุนดังกล�่วกับกระทรวงพ�ณิชย์	เมื่อวันที่	8	สิงห�คม	2555

	 จ)	 จัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	จำ�นวนไม่เกิน	16,000,000	หุ้น	มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	4	บ�ท	เพื่อรองรับก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดง 
	 	 สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ส�มญัของบรษิทัฯ	ทีอ่อกใหแ้กพ่นกัง�นของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ครัง้ที่	2	ภ�ยใตโ้ครงก�ร	BTS	Group	ESOP	2012	(BTS-WB) 
	 	 ในจำ�นวนไม่เกิน	16,000,000	หน่วย

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รเปรียบเทียบ	หุ้นส�มัญของบริษัทฯ	ถูกปรับปรุงต�มก�รเปลี่ยนแปลงมูลค�่ที่ตร�ไว้ของหุ้นส�มัญต�มที่กล่�วไว้ในข้อ	ข) 
	 ซึ่งถือเสมือนว�่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอร�ยง�น

	 ณ	วันที	่31	มีน�คม	2556	บริษัทฯ	มีทุนที่ออกและชำ�ระแล้วเพิ่มขึ้นจ�ก	36,600,495,792	บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	9,150,123,948	หุ้น	มูลค่�ที่ตร� 
	 ไว้หุ้นละ	4	บ�ท)	เป็น	44,426,538,376	บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	11,106,634,594	หุ้น	มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	4	บ�ท)	โดยจำ�นวนดังกล่�วเป็นผล 
	 ม�จ�กก�รแปลงสภ�พหุ้นกู้เป็นหุ้นส�มัญของบริษัทฯ	จำ�นวน	7,820,299,112	บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	1,955,074,778	หุ้น	มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	4 
	 บ�ท)	 ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	33	 และจ�กก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ	(BTS-W2)	 จำ�นวน 
	 5,743,456	บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	1,435,864	หุ้น	มูลค�่ที่ตร�ไว้หุ้นละ	4	บ�ท)	ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	36	และจ�ก 
	 ก�รออกหุ้นส�มัญเพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจำ�นวน	16	บ�ท	(หุ้นส�มัญจำ�นวน	4	หุ้น	มูลค�่ที่ตร�ไว้หุ้นละ	4	บ�ท)	และทำ�ให้มีส่วนเกินมูลค่�หุ้น 
	 ส�มัญเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำ�นวน	1,486,058,428	บ�ท	

	 บริษัทฯ	ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนก�รเพิ่มทุนชำ�ระแล้วดังกล่�วกับกระทรวงพ�ณิชย์ในระหว่�งพฤษภ�คม	2555	จนถึงเดือนมีน�คม	2556

36. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นส�มัญ

	 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

BTS-W2 จำ�นวน (หน่วย) BTS-WA จำ�นวน (หน่วย)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที	่31	มีน�คม	2555	 5,027,000,448	 87,470,000

ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ์ในระหว่�งปี	 -	 12,530,000

ใช้สิทธิในระหว�่งปี		 (1,859,831,377)	 -

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที	่31	มีน�คม	2556	 3,167,169,071	 100,000,000

 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯ	ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม	(BTS-W2)

	 ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2553	เมื่อวันที่	29	เมษ�ยน	2553	มีมติอนุมัติให้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯ	ที่จัดสรร 
	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	(BTS-W2)	โดยไม่คิดค่�ตอบแทนในอัตร�ส่วนหุ้นส�มัญเดิม	4	หุ้นต่อ	1	หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	ร�ยละเอียดของใบสำ�คัญ 
	 แสดงสิทธิมีดังนี้

	 วันที่ให้สิทธิ	 23	พฤศจิก�ยน	2553
	 จำ�นวนที่ให	้(หน่วย)	 5,027,000,448
	 อ�ยุสัญญ�	 3	ปี	นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
	 วันที่ใช้สิทธิ	 วันทำ�ก�รสุดท้�ยของทุกไตรม�สหลังจ�กครบ	2	ปี	นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
	 ร�ค�ใช้สิทธิ	(บ�ท)	ต่อหุ้นส�มัญ	1	หุ้น	 0.70
	 อัตร�ก�รใช้สิทธิ	(ใบสำ�คัญแสดงสิทธิต่อหุ้นส�มัญ)	 1:1

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
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	 ภ�ยหลังจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้และจำ�นวนหุ้นของบริษัทฯ	ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	35	ร�ค�ใช้สิทธิของ 
	 ใบสำ�คญัแสดงสทิธดิงักล�่วจะถกูปรบัจ�ก	0.70	บ�ทตอ่หุน้	เปน็	4.375	บ�ทตอ่หุน้	และ	อตัร�ก�รใชส้ทิธขิองใบสำ�คญัแสดงสทิธดิงักล�่วจะถกูปรบั 
	 จ�ก	1	หน่วยต่อ	1	หุ้น	เป็น	1	หน่วยต่อ	0.16	หุ้น

	 ในเดอืนธนัว�คม	2555	บรษิทัฯ	ไดร้บัเงนิลว่งหน�้ค�่หุน้เพิม่ทนุจ�กก�รใชส้ทิธติ�มใบสำ�คญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ส�มญั	(BTS-W2)	จำ�นวน	8,974,167 
	 หน่วย	(หุ้นส�มัญ	1,435,864	หุ้น	ร�ค�ใช้สิทธิหุ้นละ	4.375	บ�ท	รวมเป็นเงิน	6,281,900	บ�ท)	บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจ�กก�รใช้สิทธ ิ
	 ดังกล่�วจำ�นวน	5,743,456	บ�ท	กับกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่	4	มกร�คม	2556	

	 ในเดือนมีน�คม	2556	 บริษัทฯ	 ได้รับเงินล่วงหน้�ค่�หุ้นเพิ่มทุนจ�กก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญ	(BTS-W2)	 จำ�นวน 
	 1,850,857,210	หน่วย	(หุ้นส�มัญ	296,137,154	หุ้น	ร�ค�ใช้สิทธิหุ้นละ	4.375	บ�ท	รวมเป็นเงิน	1,295,600,048	บ�ท)	บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนเพิ่ม 
	 ทุนจ�กก�รใช้สิทธิดังกล่�วจำ�นวน	1,184,548,616	บ�ท	กับกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่	3	เมษ�ยน	2556	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2556	บริษัทฯ	คง 
	 เหลือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีก�รใช้สิทธิจำ�นวน	3,167,169,071	หน่วย

 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯ	ที่ออกให้แก่พนักง�นของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	(BTS-WA)

	 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	26	กรกฎ�คม	2554	ได้มีมติอนุมัติโครงก�รออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯ	ที่ 
	 ออกให้แก่พนักง�นของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	(BTS-WA)	ประเภทระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้	โดยไม่คิดค่�ตอบแทน	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

	 วันที่ให้สิทธิ	 18	สิงห�คม	2554
	 จำ�นวนที่ให้	(หน่วย)	 100,000,000	(2555:	87,470,000)
	 อ�ยุสัญญ�		 5	ปี	นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
	 วันที่ใช้สิทธิ	 วันทำ�ก�รสุดท้�ยของทุกไตรม�สหลังจ�กครบ	2	ปีนับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
	 ร�ค�ใช้สิทธิต่อ	(บ�ท)	หุ้นส�มัญ	1	หุ้น	 0.70
	 อัตร�ก�รใช้สิทธิ	(ใบสำ�คัญแสดงสิทธิต่อหุ้นส�มัญ)	 1:1

	 ในระหว�่งปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2556	บริษัทฯ	ได้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯ	ที่ออกให้แก่พนักง�นของบริษัทฯ	และ 
	 บริษัทย่อย	(BTS-WA)	เพิ่มเติมอีกเป็นจำ�นวน	12,530,000	หน่วย	รวมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น	100,000,000	หน่วย

	 มูลค่�ยุติธรรมโดยประม�ณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ออกเท่�กับ	0.27	บ�ท	คำ�นวณโดยใช้แบบจำ�ลองก�รกำ�หนดร�ค�สิทธิใช ้
	 ต�มแบบจำ�ลองของ	Black-Scholes	Merton	ข้อมูลนำ�เข้�แบบจำ�ลอง	ได้แก่	ร�ค�หุ้น	ณ	วันที่กำ�หนดร�ค�	ซึ่งเท่�กับ	0.68	บ�ท	ร�ค�ใช้สิทธ ิ
	 เท�่กับ	0.70	บ�ท	คว�มผันผวนที่ค�ดหวังร้อยละ	60	คว�มค�ดหวังอัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลร้อยละ	3	อ�ยุสัญญ�	5	ปี	และอัตร�ดอกเบี้ยปลอด 
	 คว�มเสี่ยงร้อยละ	3.48

	 ภ�ยหลังจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้และจำ�นวนหุ้นของบริษัทฯ	ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	35	ร�ค�ใช้สิทธิของ 
	 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่�วจะถูกปรับจ�ก	0.70	 บ�ทต่อหุ้น	 เป็น	4.375	 บ�ทต่อหุ้น	 และอัตร�ก�รใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่�วจะ 
	 ถูกปรับจ�ก	1	หน่วยต่อ	1	หุ้น	เป็น	1	หน่วยต่อ	0.16	หุ้น

	 นอกจ�กนี	้ภ�ยหลงัจ�กก�รเปลีย่นแปลงมลูค่�หุน้ทีต่ร�ไวแ้ละจำ�นวนหุน้ของบรษิทัฯ	ต�มทีก่ล่�วไวใ้นหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิขอ้	35	มลูค�่ 
	 ยุติธรรมโดยประม�ณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละใบสำ�คัญแสดงสิทธิจะถูกปรับจ�ก	0.27	บ�ท	เป็น	1.69	บ�ท

 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯ	ที่ออกให้แก่พนักง�นของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	(BTS-WB)

	 ต�มมติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	26	กรกฎ�คม	2555	ได้มีมติอนุมัติโครงก�รออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของ 
	 บริษัทฯ	ให้แก่พนักง�นของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ครั้งที่	2	ภ�ยใต้โครงก�ร	BTS	Group	ESOP	2012	(BTS-WB)	โดยไม่คิดค่�ตอบแทน	โดยมี 
	 ร�ยละเอียดดังนี้

	 วันที่ออก	 วันที่กำ�หนดโดยคณะกรรมก�รบริห�ร
	 	 	 (ภ�ยใน	1	ปี	นับจ�กวันที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี)
	 จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ออก	(หน่วย)	 ไม่เกิน	16,000,000
	 อ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ		 5	ปี	นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
	 วันที่ใช้สิทธิ	 วันทำ�ก�รสุดท้�ยของทุกไตรม�สหลังจ�กครบ	2	ถึง	4	ปี
	 	 	 นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
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	 ร�ค�ใช้สิทธิต่อ	1	หุ้นส�มัญ	(บ�ท)	 5.01
	 อัตร�ส่วนก�รใช้สิทธิ	(ใบสำ�คัญแสดงสิทธิต่อหุ้นส�มัญ)	 1:1
	 วิธีก�รจัดสรร	 จัดสรรโดยตรงให้กับพนักง�นต�มร�ยละเอียดที่กำ�หนด
	 อีกทั้งได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�รมีอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�กำ�หนด	แก้ไข	เพิ่มเติมร�ยละเอียดและเงื่อนไขใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับก�รออก 
	 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล�่ว

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ยังไม่ได้ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่�วแต่อย�่งใด

37. ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์

	 สว่นเกนิทนุจ�กก�รตรี�ค�สนิทรพัย	์คอืสว่นเกนิทนุจ�กก�รตรี�ค�ทีด่นิซึง่ไมส่�ม�รถนำ�ม�หกักบัข�ดทนุสะสมและไมส่�ม�รถจ�่ยเปน็เงนิปนัผลได ้
 
38. สำ�รองต�มกฎหม�ย

	 ภ�ยใต้บทบัญญัติของม�ตร�	116	 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด	 พ.ศ.	2535	 บริษัทฯ	 ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็น 
	 ทุนสำ�รองไม่น้อยกว่�ร้อยละ	5	 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดข�ดทุนสะสมยกม�	(ถ้�มี)	 จนกว่�ทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 
	 10	ของทุนจดทะเบียน	สำ�รองต�มกฎหม�ยดังกล่�วไม่ส�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเงินปันผลได้

39. ร�ยได้จ�กก�รบริก�ร

	 ร�ยได้จ�กก�รบริก�รมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีน�คม

(หน่วย:	พันบ�ท)

2556 25562555 2555

ร�ยได้ค�่โฆษณ�	 2,353,530	 1,620,692	 -	 -

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รเดินรถ	 1,146,150	 880,108	 -	 -

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รพื้นที่	 246,283	 221,329	 -	 -

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รอื่น	 1,041,648	 559,045	 108,931	 109,490

รวม		 	 4,787,611	 3,281,174	 108,931	 109,490

40. ค่�ใช้จ�่ยต�มลักษณะ

	 ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยแบ่งต�มลักษณะประกอบด้วยร�ยก�รค�่ใช้จ่�ยที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

ก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง:

เงินเดือน	ค่�แรง	และผลประโยชน์อื่น	 924,187	 696,548	 108,505	 86,414

ค่�ง�นจ้�งเหม�	 -	 83,004	 10,961	 631,853

ค่�ออกแบบและที่ปรึกษ�โครงก�ร	 -	 603	 -	 11,047

ค่�ที่ปรึกษ�	ค่�บริห�รโครงก�รและค่�บริก�รท�งวิช�ชีพ	 114,741	 94,454	 40,332	 39,731

ค�่เสื่อมร�ค�และตัดจำ�หน่�ย	 401,772	 245,040	 91,172	 74,702

ภ�ษีหัก	ณ	ที่จ�่ยตัดจำ�หน่�ย	 -	 27,523	 -	 26,809

ภ�ษีโรงเรือนและภ�ษีอื่นๆ	 38,220	 80,470	 24,204	 28,207

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์		 -	 5,348	 -	 -

ค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กก�รลดลงของมูลค่�เงินลงทุน		 -	 -	 -	 39,500

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย:	พันบ�ท)

2556 25562555 2555

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
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41. ค่�ใช้จ�่ยท�งก�รเงิน

	 ร�ยก�รค่�ใช้จ�่ยท�งก�รเงินมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย:	พันบ�ท)

2556 25562555 2555

ค่�เช่�จ่�ยต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น	 65,506	 39,861	 28,936	 22,676

ค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ�	 118,304	 100,318	 8,693	 6,526

ค่�ส�ธ�รณูปโภค	 115,299	 95,120	 14,033	 12,217

ค่�ปรับจ่�ย	 3	 15,477	 3	 13

ค่�โฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ย	 106,201	 77,815	 15,438	 14,038

ค่�จ้�งผู้รับเหม�ช่วงในก�รให้บริก�รเดินรถ	 28,774	 31,092	 -	 -

ค่�ตอบแทนต�มสัญญ�สัมปท�น	 589,990	 454,346	 -	 -

ต้นทุนก�รให้บริก�รโฆษณ�	 137,475	 70,637	 -	 -

ก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในระหว่�งปี	 635,726	 690,304	 9,950	 61,557

ก�รเปลี่ยนแปลงในต้นทุนก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย	์	 (161,239)	 (493,757)	 107,499	 172,991

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน	 1,300,656	 1,462,186	 435,836	 588,154

ก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก:

เงินเดือนและค่�แรงและผลประโยชน์อื่น	 606,707	 557,680	 -	 -

ค่�เสื่อมร�ค�และตัดจำ�หน่�ย	 29,205	 39,114	 -	 -

ค่�ตัดจำ�หน่�ยอะไหล่และต้นทุนโครงก�รรถไฟฟ้�	 1,346,361	 1,187,575	 -	 -

ค่�เช่�จ่�ยต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น	 70,895	 4,911	 -	 -

ค่�ที่ปรึกษ�	ค่�บริห�รโครงก�รและค่�บริก�รท�งวิช�ชีพ	 66,285	 54,684	 -	 -

ค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ�	 406,044	 409,803	 -	 -

ค่�ส�ธ�รณูปโภค	 270,392	 224,983	 -	 -

ค่�โฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ย	 27,563	 31,733	 -	 -

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย:	พันบ�ท)

2556 25562555 2555

ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย	และค่�ธรรมเนียมท�งก�รเงินอื่น	 914,326	 950,265	 129,085	 139,498

ตัดจำ�หน่�ยต้นทุนในก�รออกหุ้นกู้	 26,758	 33,021	 -	 -

องค์ประกอบที่เป็นหนี้สินของหุ้นกู้แปลงสภ�พตัดบัญชี	 170,826	 297,421	 170,826	 297,421

ตัดจำ�หน่�ยค่�ธรรมเนียมก�รออกเลตเตอร์ออฟเครดิต

	 สำ�หรับก�รออกหุ้นกู้แปลงสภ�พ	 135,925	 151,235	 135,925	 151,235

รวม		 	 1,247,835	 1,431,942	 435,836	 588,154
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42. ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

	 บริษัทฯ	ไม่มีภ�ระภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2556	และ	2555	เนื่องจ�กมีผลข�ดทุนสะสมท�งภ�ษียกม�สูงกว่�กำ�ไร 
	 สำ�หรับปี

	 บริษัทย่อย	(บีทเีอสซี)	ไม่มภี�ระภ�ษเีงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปสีิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2555	เนื่องจ�กมีผลข�ดทุนสะสมท�งภ�ษียกม�สูงกว่�กำ�ไร 
	 สำ�หรับปี

43. กำ�ไรต่อหุ้น

	 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ� 
	 หนกัของหุน้ส�มญัทีอ่อกอยูใ่นระหว�่งปตี�มสดัสว่นทีเ่ปลีย่นไปของจำ�นวนหุน้ส�มญัทีเ่กดิจ�กก�รเปลีย่นแปลงมลูค�่หุน้ทีต่ร�ไวจ้�กมลูค�่หุน้ละ 
	 0.64	บ�ท	เป็นมูลค�่หุ้นละ	4	บ�ท	ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	35	ซึ่งได้ปรับปรุงจำ�นวนหุ้นส�มัญโดยถือเสมือนว่�ก�รรวม 
	 หุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอร�ยง�น

	 กำ�ไรตอ่หุน้ปรบัลดคำ�นวณโดยห�รกำ�ไรสำ�หรบัปทีีเ่ปน็ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	(ไมร่วมกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็อืน่)	ดว้ยผลรวมของจำ�นวนหุน้ส�มญั 
	 ถวัเฉลีย่ถว่งน้ำ�หนกัทีอ่อกอยูใ่นระหว่�งปกีบัจำ�นวนถวัเฉลีย่ถว่งน้ำ�หนกัของหุน้ส�มญัทีบ่รษิทัฯ	อ�จตอ้งออกเพือ่แปลงหุน้ส�มญัเทยีบเท่�ปรบัลด 
	 ทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นส�มัญ	โดยสมมติว่�ได้มีก�รแปลงเป็นหุ้นส�มัญ	ณ	วันต้นงวดหรือ	ณ	วันออกหุ้นส�มัญเทียบเท่�และได้ปรับจำ�นวนหุ้นส�มัญที่ 
	 ออกอยูใ่นระหว�่งปกีบัจำ�นวนถวัเฉลีย่ถว่งน้ำ�หนกัของหุน้ส�มญัทีบ่รษิทัฯ	อ�จตอ้งออกเพือ่แปลงหุน้ส�มญัเทยีบเท�่ปรบัลดทัง้สิน้ใหเ้ปน็หุน้ส�มญั 
	 ต�มสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำ�นวนหุ้นส�มัญที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้จ�กมูลค�่หุ้นละ	0.64	 บ�ท	 เป็นมูลค่�หุ้นละ	4	 บ�ท 
	 ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	35	 ซึ่งได้ปรับปรุงจำ�นวนหุ้นส�มัญโดยถือเสมือนว่�ก�รรวมหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของ 
	 งวดแรกที่เสนอร�ยง�น

	 กำ�ไรต่อหุ้นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2556	และ	2555	มีร�ยละเอียดก�รคำ�นวณดังนี้

งบก�รเงินรวม
(หน่วย:	พันบ�ท)

2556
พันบ�ท

2556
พันหุ้น

2556
บ�ท

2555 
พันบ�ท

2555
พันหุ้น

2555
บ�ท

จำ�นวนหุ้นส�มัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก กำ�ไรต่อหุ้นกำ�ไร

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 2,488,303	 2,105,626	 9,991,489	 9,112,645	 0.24904	 0.23107

ผลกระทบของหุ้นส�มัญเทียบเท่�ปรับลด

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	(BTS-W2)

	 3,167,169,071	หน่วย	

	 (2555:	5,027,000,448	หน่วย)	 -	 	 286,973

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	(BTS-WA)

	 100,000,000	หน่วย

	 (2555:	87,470,000	หน่วย)	 -	 	 4,578

หุ้นกู้แปลงสภ�พ	 210,929	 	 1,092,076

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญสมมติ

	 ว่�มีก�รแปลงเป็นหุ้นส�มัญ	 2,699,232	 	 11,375,116	 	 0.23729

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
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	 กำ�ไรต่อหุ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2556	และ	2555	มีร�ยละเอียดก�รคำ�นวณ	ดังนี้

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 624,934	 509,499	 9,991,489	 9,112,645	 0.06255	 0.05591

ผลกระทบของหุ้นส�มัญเทียบเท่�ปรับลด

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	(BTS-W2)

	 3,167,169,071	หน่วย	

	 (2555:	5,027,000,448	หน่วย)	 -	 	 286,973

ใบสำ�คัญแสดงสิทธ	ิ(BTS-WA)

	 100,000,000	หน่วย

	 (2555:	87,470,000	หน่วย)	 -	 	 4,578

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญสมมติ

	 ว่�มีก�รแปลงเป็นหุ้นส�มัญ	 624,934	 	 10,283,040	 	 0.06077

งบก�รเงินรวม
(หน่วย:	พันบ�ท)

2556
พันบ�ท

2556
พันหุ้น

2556
บ�ท

2555 
พันบ�ท

2555
พันหุ้น

2555
บ�ท

จำ�นวนหุ้นส�มัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก กำ�ไรต่อหุ้นกำ�ไร

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 5,469,795	 3,443,155	 9,991,489	 9,112,645	 0.54745	 0.37784

ผลกระทบของหุ้นส�มัญเทียบเท่�ปรับลด

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	(BTS-W2)

	 3,167,169,071	หน่วย	

	 (2555:	5,027,000,448	หน่วย)	 -	 -	 286,973	 -

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	(BTS-WA)

	 100,000,000	หน่วย

	 (2555:	87,470,000	หน่วย)	 -	 -	 4,578	 -

หุ้นกู้แปลงสภ�พ	 210,929	 567,053	 1,092,076	 1,812,442

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญสมมติ

	 ว่�มีก�รแปลงเป็นหุ้นส�มัญ	 5,680,724	 4,010,208	 11,375,116	 10,925,087	 0.49940	 0.36706

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย:	พันบ�ท)

2556
พันบ�ท

2556
พันหุ้น

2556
บ�ท

2555 
พันบ�ท

2555
พันหุ้น

2555
บ�ท

จำ�นวนหุ้นส�มัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก กำ�ไรต่อหุ้นกำ�ไร
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กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 5,469,795	 3,443,155	 9,991,489	 9,112,645	 0.54745	 0.37784

ผลกระทบของหุ้นส�มัญเทียบเท่�ปรับลด

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	(BTS-W2)

	 3,167,169,071	หน่วย	

	 (2555:	5,027,000,448	หน่วย)	 -	 -	 286,973	 -

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	(BTS-WA)

	 100,000,000	หน่วย

	 (2555:	87,470,000	หน่วย)	 -	 -	 4,578	 -

หุ้นกู้แปลงสภ�พ	 210,929	 567,053	 1,092,076	 1,812,442

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญสมมติ

	 ว�่มีก�รแปลงเป็นหุ้นส�มัญ	 5,680,724	 4,010,208	 11,375,116	 10,925,087	 0.49940	 0.36706

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
(หน่วย:	พันบ�ท)

2556
พันบ�ท

2556
พันหุ้น

2556
บ�ท

2555 
พันบ�ท

2555
พันหุ้น

2555
บ�ท

จำ�นวนหุ้นส�มัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก กำ�ไรต่อหุ้นกำ�ไร

	 ใบสำ�คญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ส�มญัของบรษิทัฯ	(BTS-W2)	มผีลทำ�ใหก้ำ�ไรตอ่หุน้และกำ�ไรตอ่หุน้จ�กก�รดำ�เนนิง�นตอ่เนือ่งในงบก�รเงนิรวมและ 
	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2555	เพิ่มขึ้น	และใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทฯ	ที่ออกให้แก่พนักง�น 
	 ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	(BTS-WA)	มีร�ค�ใช้สิทธิ	(รวมมูลค่�ยุติธรรมของบริก�รที่จะได้รับจ�กพนักง�นต่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิ)	สูงกว่�ร�ค� 
	 ตล�ดของหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2555	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงไม่นำ�ผลของใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่�วม�รวมคำ�นวณเพื่อ 
	 ห�กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

	 นอกจ�กนี้หุ้นกู้แปลงสภ�พมีผลทำ�ให้กำ�ไรต่อหุ้นและกำ�ไรต่อหุ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องในงบก�รเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 มีน�คม 
	 2555	เพิ่มขึ้น	และกำ�ไรต่อหุ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องในงบก�รเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2556	เพิ่มขึ้น	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงไม่ 
	 นำ�ผลของหุ้นกู้แปลงสภ�พดังกล่�วม�รวมคำ�นวณเพื่อห�กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

44. เงินปันผล

เงินปันผลประจำ�ปี	2554	 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	26	กรกฎ�คม	2554	 1,294	 0.14

เงินปันผลระหว�่งก�ล	สำ�หรับปี	2555	 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ	เมื่อวันที่	13	มกร�คม	2555	 1,368	 0.15

รวมเงินปันผลสำ�หรับปีสิ้นสุด

	 วันที	่31	มีน�คม	2555	 	 2,662

เงินปันผลประจำ�ปี	2555	 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	26	กรกฎ�คม	2555	 1,379	 0.15

เงินปันผลระหว�่งก�ล	สำ�หรับปี	2556	 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ	เมื่อวันที่	11	มกร�คม	2556	 1,794	 0.16

รวมเงินปันผลสำ�หรับปีสิ้นสุด

	 วันที	่31	มีน�คม	2556	 	 3,173

อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่�ย
(ล�้นบ�ท)

เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้น
(บ�ท)เงินปันผล

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
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	 เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รเปรียบเทียบ	 เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2555	ถูกคำ�นวณขึ้นใหม่ต�มก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่� 
	 ที่ตร�ไว้ของหุ้นส�มัญของบริษัทฯ	จ�กหุ้นละ	0.64	บ�ท	เป็นหุ้นละ	4	บ�ท	ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	35

45. ภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น

	 ณ	วันที	่31	มีน�คม	2556	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภ�ระผูกพันดังต่อไปนี้

45.1 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน

	 ก)	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	(บริษัท	เอชเอชที	คอนสตรัคชั่น	จำ�กัด	บริษัท	เมืองทอง	แอสเซ็ทส	์จำ�กัด	บริษัท	นูโวไลน์	เอเจนซี่	จำ�กัด	และบริษัท 
	 	 ก้�มกุ้ง	พร็อพเพอร์ตี้	จำ�กัด)	มีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�ที่ปรึกษ�	ออกแบบและก่อสร�้งโครงก�รเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	253	ล้�นบ�ท 
	 	 (2555:	760	ล้�นบ�ท)

	 ข)	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	(บริษัท	บีทีเอส	แอสเสทส์	จำ�กัด	และบริษัท	นูโวไลน์	เอเจนซี่	จำ�กัด)	มีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับก�รปรับปรุงและพัฒน� 
	 	 สน�มกอล์ฟและง�นระหว่�งก่อสร้�งกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บริษัท	เอชเอชีที	คอนสตรัคชั่น	จำ�กัด)	เป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	364	ล้�นบ�ท 
	 	 (2555:	1	ล้�นบ�ท)

	 ค)	 บรษิทัฯ	ไดท้ำ�สญัญ�เช�่ทีด่นิกบักระทรวงก�รคลงัเพือ่กอ่สร�้งอ�ค�รและสิง่ปลกูสร�้ง	โดยบรษิทัฯ	ตอ้งดำ�เนนิก�รกอ่สร�้งอ�ค�รใหแ้ลว้เสรจ็ 
	 	 ภ�ยในเวล�ไม่เกิน	3	ปี	บริษัทฯ	มีภ�ระผูกพันต้องชำ�ระค่�ตอบแทนก�รใช้ที่ดินในระหว่�งก่อสร�้งอ�ค�รเดือนละ	0.1	ล้�นบ�ทและหลังจ�ก 
	 	 ก�รสง่มอบอ�ค�ร	บรษิทัฯ	มภี�ระผกูพนัตอ้งชำ�ระค�่เช�่ร�ยปเีปน็ระยะเวล�	30	ป	ีอตัร�ค�่เช�่เริม่แรกคดิเปน็จำ�นวน	0.8	ล�้นบ�ทตอ่ป	ีโดย 
	 	 จะเพิ่มขึ้นในอัตร�ร้อยละ	15	ทุกช่วงระยะเวล�	5	ปี	จนครบกำ�หนดอ�ยุสัญญ�

	 ง)	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บีทีเอสซี)	 มีภ�ระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับก�รเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบอ�ณัติสัญญ�ณก�รเดินรถไฟฟ้�เป็นจำ�นวน 
	 	 เงินประม�ณ	27	ล้�นบ�ท	(2555:	43	ล้�นบ�ท)

	 จ)	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บีทีเอสซี)	มีภ�ระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับก�รซื้อตู้รถไฟฟ�้จำ�นวน	55	ตู	้ภ�ยใต้สัญญ�ก�รให้บริก�รเดินรถและซ่อมบำ�รุง 
	 	 โครงก�รระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพมห�นคร	และค�่ใชจ้�่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รขนสง่ตูร้ถไฟฟ�้ดงักล�่ว	ซึง่บทีเีอสซไีดล้งน�มในสญัญ�ซือ้ข�ย 
	 	 ตู้รถไฟฟ้�และค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องต่�ง	ๆ	เป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	6	ล้�นยูโร	1	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ	110	ล�้นเรนมินบิ	และ	38	ล้�นบ�ท 
	 	 (2555:	20	ล้�นยูโร	2	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ	110	ล้�นเรนมินบิ	และ	83	ล้�นบ�ท)	นอกจ�กนี้	ภ�ยใต้สัญญ�ก�รให้บริก�รเดินรถและซ่อมบำ�รุง 
	 	 โครงก�รระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพมห�นคร	บทีเีอสซมีภี�ระผกูพนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รซือ้ตูร้ถไฟฟ้�เพือ่ปฎบิตัติ�มสญัญ�ดงักล�่วในอน�คต 
	 	 อีกเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	8,627	ล้�นบ�ท	(2555:	ไม่มี)

	 ฉ)	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บีทีเอสซี)	มีภ�ระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับก�รปรับปรุงระบบรับส่งสัญญ�ณคลื่นวิทยุ	ซึ่งใช้สำ�หรับระบบอ�ณัติสัญญ�ณก�ร 
	 	 เดินรถไฟฟ้�เป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	1	ล้�นยูโร	และ	1	ล�้นบ�ท	(2555:	1	ล�้นยูโร	และ	3	ล�้นบ�ท)

	 ช)	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บีทีเอสซี)	มีภ�ระผูกพันเกี่ยวข้องกับก�รจัดซื้ออุปกรณ์สำ�หรับระบบจัดเก็บค่�โดยส�รอัตโนมัติเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 
	 	 1	ล้�นเหรียญออสเตรเลีย	(2555:	1	ล้�นเหรียญออสเตรเลีย)

	 ซ)	 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่	(บรษิทั	บทีเีอส	แอสเสทส์	จำ�กดั)	มภี�ระผกูพนัสำ�หรบัก�รออกแบบและตกแตง่อสงัห�รมิทรพัยเ์พือ่ก�รลงทนุเปน็จำ�นวน 
	 	 เงินประม�ณ	15	ล้�นบ�ท	(2555:	16	ล้�นบ�ท)

	 ฌ)	บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บริษัท	บ�งกอก	สม�ร์ทก�ร์ด	ซิสเทม	จำ�กัด)	มีภ�ระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�ระบบบัตรโดยส�รร่วมเป็นจำ�นวน 
	 	 เงินประม�ณ	5	ล้�นเรนมินบิ	(2555:	1	ล้�นเหรียญสิงคโปร์	และ	6	ล้�นเรนมินบิ)

	 ญ)	บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บริษัท	 แครอท	 รีวอร์ดส	 จำ�กัด)	 ได้เข้�ทำ�สัญญ�ว่�จ้�งก�รพัฒน�และบริห�รระบบสิทธิประโยชน์พิเศษของผู้ถือบัตร 
	 	 โดยส�รร่วมและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	บริษัทย่อยมีภ�ระผูกพันที่จะต้องจ่�ยค่�บริก�รต�มอัตร�และเงื่อนไขที่กำ�หนดในสัญญ�

	 ฎ)	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บริษัท	วี	จี	ไอ	โกลบอล	มีเดีย	จำ�กัด	(มห�ชน))	มีร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนจำ�นวนเงินประม�ณ	10	ล้�นเหรียญสิงคโปร์	และ 
	 	 375	ล้�นบ�ท	ที่เกี่ยวข้องกับก�รซื้อและติดตั้งอุปกรณ์	(2555:	ไม่มี)

	 ฏ)	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บริษัท	ดีแนล	จำ�กัด)	มีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�จะซื้อจะข�ยอ�ค�รแห่งหนึ่งต�มร�ยละเอียดที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ 
	 	 ประกอบงบก�รเงินข้อ	15	เป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	255	ล�้นบ�ท	(2555:	ไม่มี)
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45.2 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

	 ก)	 บริษัทฯ	ได้ทำ�สัญญ�เช่�ที่ดินเป็นระยะเวล�	30	ปี	นับตั้งแต่วันที่	1	กรกฎ�คม	2540	และ	1	ธันว�คม	2540	อัตร�ค�่เช่�เริ่มแรกคิดเป็นจำ�นวน 
	 	 200,000	บ�ทต่อเดือนและ	500,000	บ�ทต่อเดือนต�มลำ�ดับ	อัตร�ค่�เช่�จะเพิ่มขึ้นในอัตร�ร้อยละ	5	ต่อปี	จนครบกำ�หนดอ�ยุสัญญ�เช่�	

	 ข)	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บริษัท	เมืองทอง	แอสเซ็ทส์	จำ�กัด)	มีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ที่ดินและอ�ค�รเป็นระยะเวล�	15	ปี	มูลค่�รวมเป็น 
	 	 จำ�นวนเงินประม�ณ	5	ล้�นบ�ท	(2555:	5	ล้�นบ�ท)

45.3 ภ�ระผูกพันภ�ยใต้สัญญ�ซ่อมบำ�รุงฯ

	 เมื่อวันที	่30	ธันว�คม	2547	บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บีทีเอสซี)	ได้ทำ�สัญญ�ซ่อมบำ�รุงโครงก�รระบบขนส่งมวลชนเป็นระยะเวล�สิบปีกับผู้รับเหม� 
	 ร�ยหนึ่ง	 ภ�ยใต้สัญญ�ดังกล่�ว	 บริษัทย่อยมีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงรักษ�และค่�ธรรมเนียมก�รจัดห�อะไหล่ซ่อมบำ�รุงของ 
	 โครงก�รฯ	ตลอดระยะเวล�	10	ปี	โดยค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นในแต่ละปี	จะคำ�นวณโดยนำ�มูลค่�ของสัญญ�ในปีที่	1	ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงต�มดัชนีร�ค� 
	 ผู้บริโภคของแต่ละปี	โดยมูลค่�ของสัญญ�ฯ	ในปีที่	1	มีจำ�นวนเงินประม�ณ	195.7	ล�้นบ�ท	และ	1.7	ล้�นยูโร	สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที	่31	มีน�คม 
	 2556	บริษัทย่อยมีค�่ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงรักษ�และค่�ธรรมเนียมก�รจัดห�อะไหล่ซ่อมบำ�รุงเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	189	ล�้นบ�ท	และ	2	ล้�น 
	 ยูโร	(2555:	201	ล้�นบ�ท	และ	2	ล้�นยูโร)

45.4 ภ�ระผูกพันภ�ยใต้สัญญ�บริก�ร/สัญญ�ระยะย�ว

	 ก)	 ในป	ี2551	บริษัทฯ	ได้ทำ�สัญญ�จ้�งบริก�รกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง	(บริษัท	แอ๊บโซลูท	โฮเต็ล	เซอร์วิส	จำ�กัด)	โดยบริษัทดังกล่�วจะให้บริก�ร 
	 	 แก่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยเกี่ยวกับก�รให้คำ�ปรึกษ�และบริห�รง�นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม	โดยภ�ยใต้เงื่อนไขต�มสัญญ�	บริษัทฯ	จะต้องจ่�ย 
	 	 ค่�บริก�รเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	1.4	ล้�นบ�ท	ต่อเดือน	ซึ่งในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2556	บริษัทฯ	มีค่�บริก�รภ�ยใต้สัญญ�ดัง 
	 	 กล่�วเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	16	ล้�นบ�ท	(2555:	16	ล้�นบ�ท)

	 ข)	 ในป	ี2553	บริษัทฯ	ได้ทำ�สัญญ�จ้�งบริห�รกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บริษัท	ธน�ยง	พร็อพเพอร์ตี	้แมเนจเม้นท์	จำ�กัด)	โดยบริษัทดังกล่�วจะให้ 
	 	 บริก�รแก่บริษัทฯ	เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รระบบง�นต่�งๆ	ในบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ต้องจ่�ยค่�บริก�รดังกล�่วต�มอัตร�ที่ระบุไว้ในสัญญ� 
	 	 ซึง่ในระหว�่งปสีิน้สดุวนัที	่31	มนี�คม	2556	บรษิทัฯ	มคี�่บรหิ�รภ�ยใตส้ญัญ�ดงักล�่วเปน็จำ�นวนเงนิประม�ณ	11	ล�้นบ�ท	(2555:	11	ล�้นบ�ท) 

	 ค)	 ในปี	2552	บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บริษัท	บีทีเอส	แอสเสทส	์จำ�กัด)	ได้เข้�ทำ�สัญญ�รับบริก�รก�รจัดก�รบริห�รโครงก�รรอพัฒน�และก�รใช ้
	 	 สิทธิกับบริษัทในต่�งประเทศแห่งหนึ่งเป็นเวล�	20	ปี	และส�ม�รถต่ออ�ยุสัญญ�ได้อีก	10	ปี	ทั้งนี้บริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่�ยค่�ตอบแทน 
	 	 ซึ่งคำ�นวณเป็นอัตร�ร้อยละของยอดร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นของโรงแรมและปฏิบัติต�มเงื่อนไขต่�งๆ	ต�มที่ระบุไว้ในสัญญ�	

	 ง)	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บีทีเอสซี)	มีภ�ระผูกพันต�มสัญญ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นในโครงก�รรถโดยส�รประจำ�ท�งด่วนพิเศษ	(BRT)	ส�ย 
	 	 ช่องนนทรี-สะพ�นกรุงเทพ	(ช่องนนทรี-ร�ชพฤกษ์)	เป็นจำ�นวนเงินรวมประม�ณ	188	ล้�นบ�ท	(2555:	226	ล้�นบ�ท)

	 จ)	 ในป	ี2555	บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	(บีทีเอสซี)	และบริษัท	กรุงเทพธน�คม	จำ�กัด	ได้ลงน�มร่วมกันในสัญญ�ก�รให้บริก�รเดินรถและซ่อมบำ�รุง 
	 	 โครงก�รระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมห�นคร	เป็นระยะเวล�	30	ปี	เริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่วันที	่8	พฤษภ�คม	2555	จนถึงวันที่	2	พฤษภ�คม 
	 	 2585	มูลค่�ก�รว่�จ้�งตลอดอ�ยุสัญญ�อยู่ในวงเงินรวมประม�ณ	187,000	ล�้นบ�ท	(รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม)	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2556	บีทีเอสซี 
	 	 มีภ�ระผูกพันต�มสัญญ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นในโครงก�รดังกล�่วเป็นจำ�นวนเงินรวมประม�ณ	76	ล้�นบ�ท	(2555:	ไม่มี)

	 ฉ)	 บริษัทย่อย	(บริษัท	เมืองทอง	แอสเซ็ทส์	จำ�กัด	และ	บริษัท	บีทีเอส	แอสเสทส	์จำ�กัด)	ได้ทำ�สัญญ�จ้�งบริก�รกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง	(บริษัท 
	 	 แอ๊บโซลูท	โฮเต็ล	เซอร์วิส	จำ�กัด)	โดยบริษัทดังกล่�วจะให้บริก�รแก่บริษัทย่อยเกี่ยวกับก�รให้สิทธิและบริห�รจัดก�รเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 
	 	 บริษัทย่อยต้องจ่�ยค่�บริก�รดังกล่�วต�มอัตร�ที่ระบุไว้ในสัญญ�	ซึ่งในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2556	บริษัทย่อยมีค่�บริก�รภ�ยใต ้
	 	 สัญญ�ดังกล่�วเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	17	ล้�นบ�ท	(2555:	9	ล�้นบ�ท)

	 ช)	 บริษัทย่อยหล�ยแห่งมีภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�และสัญญ�บริก�รที่จะต้องชำ�ระเป็นจำ�นวนรวมประม�ณ	1	 ล้�นเหรียญฮ่องกง	 และ	344 
	 	 ล้�นบ�ท	(2555:	3	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ	2	ล้�นเหรียญฮ่องกง	1	ล�้นเรนมินบิ	และ	198	ล้�นบ�ท)

45.5 ภ�ระผูกพันภ�ยใต้สัญญ�สัมปท�น

	 บริษัทย่อยหล�ยแห่งมีภ�ระผูกพันที่จะต้องจ่�ยชำ�ระค่�ตอบแทนขั้นต่ำ�	จำ�นวนเงินประม�ณ	642	ล้�นบ�ท	ภ�ยในสิบสองเดือน	(นับจ�กวันที่ใน 
	 งบก�รเงิน)	(2555:	564	ล้�นบ�ท	และ	1	ล้�นเรนมินบิ)	และจำ�นวนเงินประม�ณ	583	ล�้นบ�ท	ภ�ยในระยะเวล�	2	ถึง	5	ปี	(2555:	1,198	ล้�นบ�ท 

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
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	 และ	12	 ล้�นเรนมินบิ)	 ต�มสัญญ�ให้สิทธิบริห�รและจัดก�รให้บริก�รพื้นที่โฆษณ�ในห้�งสรรพสินค้�	 และสัญญ�ให้สิทธิที่เกี่ยวข้องอื่น	 ทั้งนี้ 
	 ค�่ตอบแทนขั้นต่ำ�ต�มสัญญ�ดังกล่�วจะปรับเพิ่มขึ้นต�มร�ยได้ที่เกิดขึ้นจริงต�มอัตร�ที่ระบุในสัญญ�

45.6 ภ�ระผูกพันอื่น

	 ก)	 บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	(บรษิทั	นโูวไลน์	เอเจนซี่	จำ�กดั)	มภี�ระผกูพนัเกีย่วกบัค่�บตัรโดยส�รรถไฟฟ�้สำ�หรบัโครงก�รกบับรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่ 
	 	 (บีทีเอสซี)	โดยบริษัทฯ	จะต้องจ่�ยค่�บัตรโดยส�รรถไฟฟ�้ดังกล่�วต�มจำ�นวนที่ระบุไว้ในสัญญ�

	 ข)	 บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	(บรษิทั	นโูวไลน	์เอเจนซี	่จำ�กดั)	มภี�ระผกูพนัเกีย่วกบัค�่สทิธกิ�รใชเ้ครือ่งหม�ยก�รค�้โครงก�รกบับรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่ 
	 	 (บริษัท	บีทีเอส	แลนด์	จำ�กัด)	โดยบริษัทฯ	จะต้องจ่�ยค่�สิทธิดังกล่�วต�มจำ�นวนที่ระบุไว้ในสัญญ�

45.7 ก�รค้ำ�ประกัน

	 ก)	 บรษิทัฯ	มหีนงัสอืค้ำ�ประกนัทีอ่อกโดยธน�ค�รในน�มบรษิทัฯ	ใหก้บัก�รเคหะแหง่ช�ต	ิเพือ่โครงก�รบ�้นเอือ้อ�ทรเปน็จำ�นวนเงนิ	44	ล�้นบ�ท 
	 	 (2555:	118	ล้�นบ�ท)	และให้กับกระทรวงก�รคลังเพื่อก�รก่อสร�้งอ�ค�รในที่ดินร�ชพัสดุเป็นจำ�นวนเงิน	17	ล้�นบ�ท	(2555:	17	ล�้นบ�ท)

	 ข)	 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่	(บทีเีอสซ)ี	มหีนงัสอืค้ำ�ประกนัซึง่ออกโดยธน�ค�รในน�มของบรษิทัยอ่ยใหก้บัก�รไฟฟ�้นครหลวงเปน็จำ�นวนเงนิประม�ณ 
	 	 42	ล้�นบ�ท	(2555:	29	ล้�นบ�ท)	เพื่อค้ำ�ประกันก�รใช้ไฟฟ�้	ให้กับก�รรถไฟฟ�้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	200 
	 	 ล้�นบ�ท	(2555:	200	ล้�นบ�ท)	ต�มเงื่อนไขก�รยื่นซองประกวดร�ค�	และให้กับบริษัท	กรุงเทพธน�คม	จำ�กัด	เป็นจำ�นวนเงิน	200	ล้�นบ�ท 
	 	 (2555:	ไมม่)ี	เพือ่เปน็หลกัประกนัก�รรบัเงนิทดรองต�มสญัญ�ก�รใหบ้รกิ�รเดนิรถและซอ่มบำ�รงุโครงก�รระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพมห�นคร 
	 	 นอกจ�กนี	้ณ	วันที่	31	มีน�คม	2556	บริษัทย่อยมีวงเงินเลตเตอร์	ออฟ	เครดิต	จ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง	จำ�นวน	10	ล้�น 
	 	 ยูโร	และ	110	ล้�นเรนมินบิ	(2555:	13	ล้�นยูโร)	เพื่อใช้ในก�รซื้อรถไฟฟ�้และตู้รถไฟฟ�้สำ�หรับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อย

	 	 นอกจ�กนี้	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2556	บริษัทย่อยยังมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธน�ค�รเพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�นปกติของบริษัทย่อยอีกเป็น 
	 	 จำ�นวนเงินรวมประม�ณ	9	ล้�นเหรียญสิงคโปร์	และ	187	ล�้นบ�ท	(2555:	252	ล้�นบ�ท)	
45.8 คดีฟ้องร้อง

	 คดีคว�มของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยที่มีอยู่	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2556	มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

	 ก)	 บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	2	แหง่	(บรษิทั	ยงส	ุจำ�กดั	และบรษิทั	ดแีนล	จำ�กดั)	ในฐ�นะผูจ้ำ�นองสนิทรพัยค์้ำ�ประกนัหุน้กูข้องบรษิทัฯ	ถกูฟอ้งรอ้ง 
	 	 เป็นจำ�เลยจ�กธน�ค�รในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อชำ�ระหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยและค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 
	 	 4,251	 ล้�นบ�ท	 ซึ่งศ�ลชั้นต้นได้พิพ�กษ�ให้บริษัทย่อยชำ�ระหนี้ต�มจำ�นวนเงินดังกล่�วข�้งต้น	 ต่อม�บริษัทย่อยได้ขอยื่นอุทธรณ์และศ�ล 
	 	 อทุธรณพ์พิ�กษ�ยนืต�มศ�ลชัน้ตน้	อย�่งไรกต็�ม	ธน�ค�รดงักล�่วไดย้ืน่ขอรบัชำ�ระหนีต้�มแผนฟืน้ฟกูจิก�รของบรษิทัฯ	ซึง่บรษิทัฯ	ไดจ้ดัให ้
	 	 มกี�รประมลูสนิทรพัยค์้ำ�ประกนัข�้งตน้เพือ่ชำ�ระหนีใ้หก้บัธน�ค�รดงักล�่วต�มทีก่ล�่วไวใ้น	หม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิขอ้	15	ดงันัน้บรษิทั 
	 	 ย่อยจึงไม่ได้ตั้งสำ�รองเผื่อหนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

	 ข)	 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่	(บรษิทั	สำ�เภ�เพชร	จำ�กดั)	ถกูฟอ้งรอ้งเปน็จำ�เลยรว่มกบักรรมก�รของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยและถกูเรยีกรอ้งค�่เสยีห�ย 
	 	 จ�กเจ�้หนี้ค่�ที่ดินเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	437	ล้�นบ�ท	เนื่องจ�กก�รผิดเงื่อนไขในสัญญ�จะซื้อจะข�ยที่ดิน	ซึ่งศ�ลชั้นต้นมีคำ�พิพ�กษ� 
	 	 ให้บริษัทย่อยชำ�ระหนี้เป็นจำ�นวนเงิน	38	ล้�นบ�ท	พร้อมดอกเบี้ย	ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ลอุทธรณ์
	 	 ต่อม�	เมื่อวันที่	29	พฤศจิก�ยน	2555	ศ�ลล้มละล�ยกล�งได้มีคำ�สั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ดของบริษัทย่อยดังกล่�ว	ทั้งนี้	เจ้�พนักง�นพิทักษ์ 
	 	 ทรัพย์จะเข�้ว�่คดีแทนที่บริษัทย่อยดังกล่�ว

	 ค)	 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่	(บรษิทั	เมอืงทอง	แอสเซท็ส์	จำ�กดั)	ถกูฟอ้งรอ้งเปน็จำ�เลยจ�กบคุคลธรรมด�	เพือ่เรยีกรอ้งค่�เสยีห�ย	เนือ่งจ�กทรพัยส์นิ 
	 	 ของโจทก์สูญห�ยขณะเข�้พักในโรงแรมของบริษัทย่อย	เป็นจำ�นวนเงินประม�ณ	6	ล้�นบ�ท	ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่�งฎีก�	อย่�งไรก็ต�ม	บริษัท 
	 	 ย่อยเชื่อว�่จะไม่เกิดผลเสียห�ยอย�่งเป็นส�ระสำ�คัญจ�กคดีคว�ม

	 ง)	 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่	(บทีเีอสซ)ี	ถกูฟอ้งเปน็จำ�เลยทีส่องในคดลีะเมดิเรยีกรอ้งค�่เสยีห�ยเมือ่วนัที	่11	กมุภ�พนัธ	์2545	ซึง่บรษิทัแหง่หนึง่กล�่วห� 
	 	 ว�่ผูร้บัเหม�กอ่สร�้งของบรษิทัยอ่ยทำ�คว�มเสยีห�ยใหแ้กท่อ่ขนสง่น้ำ�มนัใตด้นิบรเิวณสถ�นรีถไฟฟ้�	โดยเรยีกรอ้งค่�เสยีห�ยมลูค�่ประม�ณ 
	 	 108	ล้�นบ�ท	ในปัจจุบัน	คดีดังกล่�วอยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ล	อย่�งไรก็ต�ม	บริษัทย่อยไม่ได้ตั้งสำ�รองสำ�หรับผลเสียห�ยที่อ�จ 
	 	 เกิดขึ้นจ�กเหตุก�รณ์ดังกล่�วไว้ในบัญชี	 เนื่องจ�กบริษัทย่อยเชื่อว่�ในฐ�นะผู้ว่�จ้�งไม่จำ�เป็นต้องร่วมรับผิดชอบต่อบุคคลภ�ยนอกในคว�ม 
	 	 เสียห�ยที่เกิดจ�กก�รกระทำ�ของผู้รับจ้�ง	และเชื่อว่�คดีดังกล่�วจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญ
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6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
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47. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

	 บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยและพนกัง�นของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีขึน้ต�มพระร�ชบญัญตักิองทนุสำ�รองเลีย้งชพี 
	 พ.ศ.	2530	โดยบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยและพนกัง�นจะจ�่ยสมทบเข�้กองทนุเปน็ร�ยเดอืนในอตัร�รอ้ยละ	5	ของเงนิเดอืน	กองทนุสำ�รองเลีย้งชพีนี ้
	 บรหิ�รโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัก�รกองทนุรวม	บวัหลวง	จำ�กดั	และจะจ่�ยใหแ้กพ่นกัง�นเมือ่พนกัง�นนัน้ออกจ�กง�นต�มระเบยีบว่�ดว้ยกองทนุ 
	 ของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	ในระหว�่งปสีิน้สดุวนัที	่31	มนี�คม	2556	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยไดจ้�่ยเงนิสมทบกองทนุเปน็จำ�นวนเงนิ	41.5	ล�้นบ�ท 
	 (2555:	32.5	ล้�นบ�ท)	(งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร:	1.9	ล้�นบ�ท	(2555:	1.7	ล�้นบ�ท)

48. เครื่องมือท�งก�รเงิน

48.1 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 เครือ่งมอืท�งก�รเงนิทีส่ำ�คญัของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยต�มทีน่ยิ�มอยูใ่นม�ตรฐ�นก�รบญัชฉีบบัที	่107	“ก�รแสดงร�ยก�รและก�รเปดิเผยขอ้มลู 
	 สำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงิน”	ประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

  สินทรัพย์ท�งก�รเงิน  หนี้สินท�งก�รเงิน
	 -	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 -	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน
	 -	 เงินลงทุนชั่วคร�ว	 -	 เจ้�หนี้ก�รค�้และเจ้�หนี้อื่น
	 -	 เงินที่ได้รับล่วงหน้�จ�กผู้ถือบัตร	 -	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
	 -	 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 -	 เจ้�หนี้เงินมัดจำ�
	 -	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 เงินรับล่วงหน้�จ�กผู้ว่�จ้�ง
	 -	 เงินฝ�กที่มีภ�ระผูกพัน	 -	 เจ้�หนี้เงินประกันผลง�น
	 -	 เงินสดที่นำ�ไปว�งทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในก�รชำ�ระหนี้	 -	 เจ้�หนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร
	 -	 เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 เงินกู้ยืมระยะย�ว
	 -	 ลูกหนี้เงินประกันผลง�น	 -	 หุ้นกู้ระยะย�ว
	 -	 เงินมัดจำ�และเงินจ่�ยล่วงหน้�เพื่อซื้อสินทรัพย์	 -	 หุ้นกู้แปลงสภ�พ	
	 -	 เงินจ�่ยล่วงหน้�แก่ผู้รับเหม�

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�วและมีนโยบ�ยในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้

 คว�มเสี่ยงด�้นก�รให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ก�รค�้และลูกหนี้อื่น	และเงินให้กู้ยืม	ฝ่�ยบริห�รควบคุมคว�มเสี่ยง 
	 นี้โดยก�รกำ�หนดให้มีนโยบ�ยและวิธกี�รในก�รควบคุมสนิเชื่อที่เหม�ะสม	ดังนั้นบรษิัทฯ	และบริษทัยอ่ยจึงไม่ค�ดว่�จะไดร้ับคว�มเสียห�ยที่เป็น 
	 ส�ระสำ�คัญจ�กก�รให้สินเชื่อ	นอกจ�กนี้ก�รให้สินเชื่อของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีก�รกระจุกตัวเนื่องจ�กบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีฐ�นของ 
	 ลูกค�้ที่หล�กหล�ยและมีอยู่จำ�นวนม�กร�ย	จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยอ�จต้องสูญเสียจ�กก�รให้สินเชื่อคือมูลค�่ต�มบัญชีของ 
	 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน	เงินลงทุนชั่วคร�ว	เงินให้กู้ยืม	เงินเบิกเกิน 
	 บญัช	ีเงนิกูย้มื	หุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภ�พ	อย�่งไรกต็�ม	เนือ่งจ�กสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท�งก�รเงนิสว่นใหญม่อีตัร�ดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงต�มอตัร�ตล�ด 
	 หรอืมอีตัร�ดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัร�ตล�ดในปจัจบุนั	คว�มเสีย่งจ�กอตัร�ดอกเบีย้ของบรษิทัฯ	จงึอยูใ่นระดบัต่ำ�	ยกเวน้	บทีเีอสซมีคีว�ม 
	 เสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ระยะย�วที่มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ	32	 โดยบีทีเอสซีมี 
	 นโยบ�ยในก�รใชเ้ครือ่งมอืท�งก�รเงนิเพือ่บรหิ�รคว�มเสีย่งดงักล�่ว	โดยเข�้ทำ�สญัญ�แลกเปลีย่นอตัร�ดอกเบีย้ทีม่เีงือ่นไขจ�กอตัร�ดอกเบีย้คงที ่
	 เปน็อตัร�ดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงต�มเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญ�	สำ�หรบัหุน้กูม้ลูค�่รวม	3,000	ล�้นบ�ท	ซึง่หุน้กูด้งักล�่วเปน็สว่นหนึง่ของหุน้กูจ้ำ�นวน 
	 4	ล้�นหน่วย	มูลค่�ที่ตร�ไว้หน่วยละ	1,000	บ�ท	คิดเป็นมูลค�่รวม	4,000	ล้�นบ�ท	อ�ยุ	5	ปี	อัตร�ดอกเบี้ยคงที่	ร้อยละ	5.75	ต่อป	ีครบกำ�หนด 
	 ไถ่ถอนวันที	่21	สิงห�คม	2557	สัญญ�แลกเปลี่ยนอัตร�ดอกเบี้ยดังกล่�วได้หมดอ�ยุในเดือนกุมภ�พันธ์	2556

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
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	 ณ	วันที	่31	มีน�คม	2556	สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่สำ�คัญส�ม�รถจัดต�มประเภทอัตร�ดอกเบี้ย	และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�ร 
	 เงินที่มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ส�ม�รถแยกต�มวันที่ครบกำ�หนด	หรือ	วันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่	(ห�กวันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม ่
	 ถึงก่อน)	ได้ดังนี้

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด	 2,722.1	 -	 -	 730.2	 61.0	 3,513.3	 0.10	-	3.40

เงินลงทุนชั่วคร�ว	 993.8	 -	 -	 -	 -	 993.8	 2.9

เงินที่ได้รับล่วงหน้�จ�กผู้ถือบัตร	 -	 -	 -	 -	 78.9	 78.9	 -

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 945.6	 945.6	 -

เงินฝ�กที่มีภ�ระผูกพัน	 -	 5.1	 -	 3.4	 80.0	 88.5	 0.75	-	2.05

เงินสดที่นำ�ไปว�งทรัพย์เพื่อเป็น

	 หลักประกันในก�รชำ�ระหนี้	 -	 -	 -	 -	 232.7	 232.7	 -

ลูกหนี้เงินประกันผลง�น		 -	 -	 -	 -	 2.0	 2.0	 -

เงินจ�่ยล่วงหน�้เพื่อซื้อสินทรัพย์	 -	 -	 -	 -	 469.7	 469.7	 -

เงินจ�่ยล่วงหน�้แก่ผู้รับเหม�		 -	 -	 -	 -	 0.2	 0.2	 -

	 	 	 3,715.9	 5.1	 -	 733.6	 1,870.1	 6,324.7

หนี้สินท�งก�รเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	 	 	 	 	 	 	 3.90	และ
	 ระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	 200.0	 -	 -	 917.0	 -	 1,117.0	 MLR	-	3.30

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 1,862.1	 1,862.1	 -

เจ�้หนี้เงินประกันผลง�น		 -	 -	 -	 -	 68.0	 68.0	 -

เจ�้หนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร	 -	 -	 -	 -	 797.2	 797.2	 -

เงินกู้ยืมระยะย�ว	 -	 -	 -	 2,364.0	 -	 2,364.0	 MLR	-1	ถึง-2

หุ้นกู้ระยะย�ว	 2,078.6	 6,401.0	 -	 -	 -	 8,479.6	 4.75	-	6.75	

	 	 	 2,278.6	 6,401.0	 -	 3,281.0	 2,727.3	 14,687.9

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556

งบก�รเงินรวม

รวม

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

ภ�ยใน 1 ปี
ม�กกว่� 1 
ถึง 5 ปี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

ม�กกว�่ 5 ปี

อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด
ไม่มี

อัตร�ดอกเบี้ย
อัตร�ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด	 839.6	 -	 -	 454.3	 39.3	 1,333.2	 0.10	-	3.20

เงินที่ได้รับล่วงหน้�จ�กผู้ถือบัตร	 -	 -	 -	 -	 1.1	 1.1	 -

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 1,106.7	 1,106.7	 -

เงินฝ�กที่มีภ�ระผูกพัน	 0.2	 200.0	 -	 3.6	 120.0	 323.8	 0.75	-	2.05

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2555

งบก�รเงินรวม

รวม

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

ภ�ยใน 1 ปี
ม�กกว่� 1 
ถึง 5 ปี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

ม�กกว�่ 5 ปี

อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด
ไม่มี

อัตร�ดอกเบี้ย
อัตร�ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
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เงินสดที่นำ�ไปว�งทรัพย์เพื่อเป็น

	 หลักประกันในก�รชำ�ระหนี้	 -	 -	 -	 -	 232.7	 232.7	 -

ลูกหนี้เงินประกันผลง�น		 -	 -	 -	 -	 2.1	 2.1	 -

เงินจ่�ยล่วงหน�้เพื่อซื้อสินทรัพย์	 -	 -	 -	 -	 496.9	 496.9	 -

เงินจ่�ยล่วงหน�้แก่ผู้รับเหม�		 -	 -	 -	 -	 93.4	 93.4	 -

	 	 	 839.8	 200.0	 -	 457.9	 2,092.2	 3,589.9

หนี้สินท�งก�รเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	 	 	 	 	 	 	 MLR	และ
	 ระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	 1,000.0	 -	 -	 941.5	 -	 1,941.5	 4.05	-	4.10

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ�้หนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 1,452.4	 1,452.4	 -

เจ้�หนี้เงินประกันผลง�น		 -	 -	 -	 -	 127.5	 127.5	 -

เจ้�หนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร	 -	 -	 -	 -	 797.4	 797.4	 -

เงินกู้ยืมระยะย�ว	 -	 -	 -	 3,517.4	 -	 3,517.4	 MLR

หุ้นกู้ระยะย�ว	 2,495.8	 9,443.8	 -	 -	 -	 11,939.6	 4.75	-	6.75

หุ้นกู้แปลงสภ�พ		 -	 8,648.3	 -	 -	 -	 8,648.3	 4.26

	 	 	 3,495.8	 18,092.1	 -	 4,458.9	 2,377.3	 28,424.1

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 1,059.7	 -	 -	 569.2	 -	 1,628.9	 0.375	-	3.15

เงินลงทุนชั่วคร�ว	 993.8	 -	 -	 -	 -	 993.8	 2.9

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 194.5	 194.5	 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�ร

	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 111.5	 -	 -	 -	 -	 111.5	 3.00	-	6.50

เงินฝ�กที่มีภ�ระผูกพัน	 -	 -	 -	 1.6	 80.0	 81.6	 0.75	-	2.00

เงินสดที่นำ�ไปว�งทรัพย์เพื่อเป็น

	 หลักประกันในก�รชำ�ระหนี้	 -	 -	 -	 -	 232.7	 232.7	 -

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�ร

	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 -	 2,986.8	 -	 2,986.8	 3.375

ลูกหนี้เงินประกันผลง�น		 -	 -	 -	 -	 107.6	 107.6	 -

	 	 	 2,165.0	 -	 -	 3,557.6	 614.8	 6,337.4	

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2555

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556

งบก�รเงินรวม

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

รวม

รวม

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

ภ�ยใน 1 ปี

ภ�ยใน 1 ปี

ม�กกว�่ 1 
ถึง 5 ปี

ม�กกว�่ 1 
ถึง 5 ปี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

ม�กกว�่ 5 ปี

ม�กกว�่ 5 ปี

อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด

อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตร�ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
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หนี้สินท�งก�รเงิน

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 140.5	 140.5	 -

เจ้�หนี้เงินประกันผลง�น		 -	 -	 -	 -	 57.6	 57.6	 -

เจ้�หนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร	 -	 -	 -	 -	 797.2	 797.2	 -

	 	 	 -	 -	 -	 -	 995.3	 995.3

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2556

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

รวม

(หน่วย:	ล้�นบ�ท)

ภ�ยใน 1 ปี
ม�กกว่� 1 
ถึง 5 ปี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

ม�กกว�่ 5 ปี

อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด
ไม่มี

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�
ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด	 430.0	 -	 -	 23.1	 -	 453.1	 0.375	-	2.96

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 276.2	 276.2	 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�ร

	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 18.5	 -	 -	 -	 -	 18.5	 3.375	-	3.50

เงินฝ�กที่มีภ�ระผูกพัน	 -	 200.0	 -	 1.5	 120.0	 321.5	 0.75	-	2.00

เงินสดที่นำ�ไปว�งทรัพย์เพื่อเป็น

	 หลักประกันในก�รชำ�ระหนี้	 -	 -	 -	 -	 232.7	 232.7	 -

เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่กิจก�ร

	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 -	 2,931.3	 -	 2,931.3	 3.375

ลูกหนี้เงินประกันผลง�น		 -	 -	 -	 -	 89.9	 89.9	 -

เงินจ�่ยล่วงหน�้แก่ผู้รับเหม�		 -	 -	 -	 -	 27.1	 27.1	 -

	 	 	 448.5	 200.0	 -	 2,955.9	 745.9	 4,350.3

หนี้สินท�งก�รเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

	 ระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	 -	 -	 -	 741.5	 -	 741.5	 MLR

เจ�้หนี้ก�รค้�และเจ�้หนี้อื่น	 -	 -	 -	 -	 274.9	 274.9	 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�ร

	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 40.0	 -	 -	 58.0	 -	 98.0	 3.00	-	3.375

เงินรับล่วงหน�้จ�กผู้ว�่จ�้ง	 -	 -	 -	 -	 41.7	 41.7	 -

เจ�้หนี้เงินประกันผลง�น		 -	 -	 -	 -	 98.5	 98.5	 -

เจ�้หนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�ร	 -	 -	 -	 -	 797.4	 797.4	 -

หุ้นกู้แปลงสภ�พ		 -	 8,648.3	 -	 -	 -	 8,648.3	 4.26

	 	 	 40.0	 8,648.3	 -	 799.5	 1.212.5	 10,700.3

ณ วันที่ 31 มีน�คม 2555

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

รวม

(หน่วย:	ล�้นบ�ท)

ภ�ยใน 1 ปี
ม�กกว่� 1 
ถึง 5 ปี

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

ม�กกว�่ 5 ปี

อัตร�ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ต�มร�ค�ตล�ด
ไม่มี

อัตร�ดอกเบี้ย

อัตร�
ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)
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48.2 มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

	 เนื่องจ�กสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตร�ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตร�ดอกเบี้ยในตล�ด 

	 บริษัทฯ	จึงประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินใกล้เคียงกับมูลค่�ต�มบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

	 มลูค�่ยตุธิรรม	หม�ยถงึ	จำ�นวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้�ยตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัยก์นัในขณะทีท่ัง้สองฝ�่ยมคีว�มรอบรู	้และเตม็ใจในก�รแลกเปลีย่น 
	 และส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน	 วิธีก�รกำ�หนดมูลค่�ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือ 
	 ท�งก�รเงิน	มูลค่�ยุติธรรมจะกำ�หนดจ�กร�ค�ตล�ดล่�สุด	หรือกำ�หนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์ก�รวัดมูลค�่ที่เหม�ะสม

49. ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�น

	 เมื่อวันที	่18	ธันว�คม	2555	ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	มีมติอนุมัติให้บีทีเอสซีข�ยร�ยได้ค่�โดยส�รสุทธิในอน�คตที่บีทีเอสซีจะได้รับ 
	 จ�กก�รดำ�เนินง�นระบบรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนกรุงเทพส�ยหลัก	 ซึ่งครอบคลุมระยะท�งรวม	23.5	 กิโลเมตร	 ได้แก่	 ส�ยสุขุมวิทระยะท�ง	17 
	 กิโลเมตรจ�กสถ�นีหมอชิต	ถึงสถ�นีอ่อนนุช	และส�ยสีลมระยะท�ง	6.5	กิโลเมตรจ�กสถ�นีสน�มกีฬ�แห่งช�ติ	ถึงสถ�นีสะพ�นต�กสิน	ภ�ยใต้ 
	 สญัญ�สมัปท�นฉบบัลงวันที่	9	เมษ�ยน	2535	ตลอดจนสญัญ�ฉบับแกไ้ขเพิม่เติมซึ่งทำ�ขึน้ระหว่�งกรุงเทพมห�นครและบทีีเอสซี	ตลอดระยะเวล� 
	 อ�ยุสัมปท�นที่เหลืออยู่ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นระบบขนส่งมวลชนท�งร�ง	บีทีเอสโกรท	(กองทุนฯ)

	 ต่อม�เมื่อวันที่	17	 เมษ�ยน	2556	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ได้อนุมัติก�รจดทะเบียนกองทรัพย์สินต�ม 
	 โครงก�รกองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นระบบขนส่งมวลชนท�งร�ง	บีทีเอสโกรท	เป็นกองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นแล้ว	โดยมีจำ�นวนหน่วยลงทุน 
	 ทีเ่สนอข�ย	5,788	ล�้นหนว่ย	และร�ค�ทีเ่สนอข�ยหนว่ยลงทนุและมลูค�่ทีต่ร�ไวเ้ท�่กบั	10.80	บ�ทตอ่หนว่ยลงทนุ	รวมเปน็จำ�นวน	62,510	ล�้นบ�ท) 
	 โดยเมื่อวันที	่17	เมษ�ยน	2556	บีทีเอสซีและกองทุนฯ	ได้ลงน�มในสัญญ�ซื้อและโอนสิทธิร�ยได้สุทธิ	ของระบบรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนส�ยหลัก

	 นอกจ�กนี	้ต�มมติของที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	18	ธันว�คม	2555	ได้อนุมัติให้บริษัทฯ	เข้�ทำ�ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้�ง 
	 พื้นฐ�น	ซึ่งปัจจุบันได้ดำ�เนินก�รสำ�เร็จลุล่วงแล้ว	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

 ธุรกรรมก�รข�ยร�ยได้สุทธิ

	 เมื่อวันที	่17	เมษ�ยน	2556	บีทีเอสซีและกองทุนฯ	ได้ลงน�มในสัญญ�ซื้อและโอนสิทธิร�ยได้สุทธิ	ซึ่งบีทีเอสซีได้ข�ยร�ยได้ค่�โดยส�รสุทธิของ 
	 ระบบรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนส�ยหลักซึ่งครอบคลุมส�ยสุขุมวิทและส�ยสีลมระยะท�งรวม	23.5	 กิโลเมตร	 ภ�ยใต้สัญญ�สัมปท�นฉบับลงวันที่ 
	 9	เมษ�ยน	2535	ตลอดจนสญัญ�ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่ทำ�ขึน้ระหว่�งกรงุเทพมห�นครและบทีเีอสซี	ตลอดระยะเวล�อ�ยสุมัปท�นทีเ่หลอือยู	่ใหแ้ก ่
	 กองทุนฯ	โดยมีร�ค�ข�ยเป็นจำ�นวนเงินเท่�กับ	61,399	ล้�นบ�ท	(เป็นจำ�นวนเงินสุทธิภ�ยหลังจ�กหักค�่ใช้จ่�ยในก�รจัดตั้งกองทุนฯ	จำ�นวนเงิน 
	 ประม�ณ	1,111	ล้�นบ�ท)	โดยมีร�ยละเอียดที่สำ�คัญต�มสัญญ�ดังต่อไปนี้

 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจ�กเงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน	 ก�รซื้ออะไหล่และอุปกรณ์สำ�หรับ 
	 โครงก�ร	เงินจ�่ยล่วงหน้�ผู้รับเหม�	เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	และเงินประกันผลง�นค�้งจ่�ยเป็นเงินตร�ต�่งประเทศ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย 
	 มิได้ใช้ตร�ส�รอนุพันธ์เพื่อบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนดังกล่�ว	

	 	 ณ	วันที	่31	มีน�คม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศดังนี้ 

เหรียญสหรัฐอเมริก�	 -	 -	 1	 -	 29.3085	 30.8431

ยูโร	 11	 11	 5	 1	 37.5712	 41.1741

เหรียญสิงคโปร์	 -	 -	 2	 2	 23.5880	 24.5461

เรนมินบิ	 1	 3	 22	 3	 4.7284	 4.9039

สกุลเงิน

งบก�รเงินรวม

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

2556
(ล้�น)

2555
(ล้�น)

2556
(ล�้น)

2555
(ล�้น) 2556 2555

หนี้สินท�งก�รเงิน
อัตร�แลกเปลี่ยนเฉลี่ย                               
ณ วันที่ 31 มีน�คม

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
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 สัญญ�ซื้อและโอนสิทธิร�ยได้สุทธิ
	 ก)	 ภ�ระหน�้ที่หลักของบีทีเอสซี

	 	 บีทีเอสซีจะต้องจัดห�และนำ�ส่งร�ยได้สุทธิให้แก่กองทุนฯ	และตกลงให้สิทธิกองทุนฯ	ในก�รร่วมบริห�รก�รจัดก�รกิจก�รของบีทีเอสซี	โดย 
	 	 กองทนุฯ	มสีทิธเิสนอชือ่แตง่ตัง้กรรมก�รจำ�นวนหนึง่ในส�มของกรรมก�รทัง้หมดของบทีเีอสซี	และภ�ระหน�้ทีอ่ืน่ๆ	ต�มทีก่ำ�หนดไวใ้นสญัญ� 

    ข)  สิทธิในการซื้อ (Right to Purchase) และสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal)

	 	 สิทธิของกองทุนฯ	ในก�รซื้อ	(Right	to	Purchase)	ร�ยได้	สิทธิ	สิทธิประโยชน์	กรรมสิทธิ์	ผลประโยชน์	และ/หรือก�รลงทุนของบีทีเอสซีหรือ 
	 	 บริษัทย่อยของบีทีเอสซีที่เกี่ยวกับโครงก�รรถไฟฟ้�ที่กำ�หนด	และในกรณีที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี	(แล้วแต่กรณี)	ได้รับข้อเสนอ 
	 	 จ�กบุคคลภ�ยนอก	สิทธิในก�รปฏิเสธเป็นร�ยแรกที่จะซื้อ	(Right	of	First	Refusal)	ร�ยได้	สิทธิ	สิทธิประโยชน์	กรรมสิทธิ์	ผลประโยชน์	และ/ 
	 	 หรือ	ก�รลงทุนใดๆ	ที่เกี่ยวกับ	โครงก�รรถไฟฟ้�ที่กำ�หนด	โครงก�รระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มดำ�เนินก�ร	และ 
	 	 โครงก�รระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี	(แล้วแต่กรณี)	 ได้เข้�ทำ�หรือจะเข้�ทำ� 
	 	 สัญญ�หรือดำ�เนินก�รหรือจะดำ�เนินก�รโครงก�รที่เกี่ยวข้องดังกล�่วซึ่งรวมถึงโครงก�รรถไฟฟ้�ที่กำ�หนด	 โดยโครงก�รระบบขนส่งมวลชน 
	 	 กรงุเทพและปรมิณฑลทีแ่ลว้เสรจ็	ใหห้ม�ยคว�มรวมถงึสญัญ�ใหบ้รกิ�รเดนิรถและซอ่มบำ�รงุระยะย�ว	และสญัญ�ทีไ่ดต้อ่อ�ยสุญัญ�สมัปท�น 
	 	 ใดๆ	(ถ้�มี)	ด้วย	

  ค)  หน้าที่หลักของกองทุนฯ

	 	 ตร�บเท�่ทีไ่มม่เีหตผุดินดัผดิสญัญ�ภ�ยใตส้ญัญ�นีท้ีจ่ะกระทบคว�มส�ม�รถของบทีเีอสซใีนก�รนำ�สง่ร�ยไดส้ทุธใิหแ้กก่องทนุฯ	เกดิขึน้	กองทนุฯ	 
	 	 ตกลงชำ�ระค่�ตอบแทนพิเศษให้แก่บีทีเอสซีในอัตร�ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 ในกรณีที่ร�ยได้ค่�โดยส�รสุทธิสำ�หรับปีใดสูงกว่�ร้อยละ	100	แต่ไม่เกินร้อยละ	125	ของเป้�หม�ยร�ยได้ค่�โดยส�รสุทธิประจำ�ปีสำ�หรับ 
	 	 	 ปีนั้น	บีทีเอสซีจะได้รับค่�ตอบแทนพิเศษในอัตร�ร้อยละ	10	ของจำ�นวนร�ยได้ค่�โดยส�รสุทธิในส่วนที่เกินกว�่ร้อยละ	100	แต่ไม่เกิน 
	 	 	 ร้อยละ	125	

	 	 2.	 ในกรณีที่ร�ยได้ค่�โดยส�รสุทธิสำ�หรับปีใดสูงกว่�ร้อยละ	125	ขึ้นไปของเป้�หม�ยร�ยได้ค่�โดยส�รสุทธิประจำ�ปีสำ�หรับปีนั้น	บีทีเอสซี 
	 	 	 จะได้รับค่�ตอบแทนพิเศษในอัตร�ร้อยละ	15	ของจำ�นวนร�ยได้ค่�โดยส�รสุทธิในส่วนที่เกินกว�่ร้อยละ	125

 ง)  การประกันภัย

	 	 บทีเีอสซตีกลงทำ�ประกนัต�มทีท่ำ�เปน็ปกต	ิรวมถงึประกนัคว�มรบัผดิกรรมก�ร	และตกลงว�่จะคงไวซ้ึง่ประกนัดงักล�่วตลอดเวล�	และบทีเีอสซ ี
	 	 ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบชำ�ระค�่เสียห�ยใดๆ	ที่เกินไปกว่�ส่วนที่ประกันคุ้มครอง	ทั้งนี้	เฉพ�ะส่วนของคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กคว�มจงใจ	หรือ 
	 	 ประม�ทเลนิเลอ่อย�่งร�้ยแรงของบทีเีอสซ	ีนอกจ�กนี	้กองทนุฯ	ตกลงเปน็ผูร้บัผดิชอบชำ�ระค�่เสยีห�ยและคว�มสญูเสยีใดๆ	ทีเ่กดิขึน้แกร่ะบบ 
	 	 รถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนกรุงเทพส�ยหลัก	ในส่วนที่	(ก)	เกินไปกว่�วงเงินประกัน	(ข)	เกี่ยวข้องกับเหตุก�รณ์ที่ไม่ได้รับคว�มคุ้มครอง	และ	(ค) 
	 	 กรมธรรม์ประกันภัยยกเว้นหรือไม่ครอบคลุม	 และตร�บเท่�ที่คว�มเสียห�ยหรือคว�มสูญเสียดังกล่�วมิได้เกิดจ�กคว�มจงใจหรือประม�ท 
	 	 เลินเล่ออย�่งร้�ยแรงของบีทีเอสซี	ทั้งนี้	ต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�นี้	แต่ไม่ว�่ในกรณีใดๆ	หน้�ที่ของกองทุนฯ	ในก�ร 
	 	 รบัผดิชอบชำ�ระค่�เสยีห�ยและคว�มสญูเสยีใดๆ	ทีเ่กดิขึน้แกร่ะบบรถไฟฟ้�ขนสง่มวลชนกรงุเทพส�ยหลกัจะสิน้สดุลงในวนัสิน้สดุอ�ยสุญัญ� 
	 	 สัมปท�น

	 สัญญ�ดังกล่�วข�้งต้นได้ระบุร�ยละเอียดในหัวข้อต�มที่กล่�วม�	เรื่องสงวนไว้	(Reserved	Matters)	และข้อตกลงว�่จะไม่กระทำ�ก�ร	(Negative 
	 Undertakings)	และเหตุแห่งก�รผิดสัญญ�และผลแห่งก�รผิดสัญญ�	ซึ่งบีทีเอสซีและกองทุนฯ	จะต้องปฎิบัติต�ม

 ธุรกรรมก�รให้หลักประกัน

	 บรษิทัฯ	เข�้สนบัสนนุและค้ำ�ประกนั	(โดยมกี�รจำ�กดัคว�มรบัผดิ)	ก�รปฏบิตัหิน�้ทีข่องบทีเีอสซทีีม่ตีอ่กองทนุฯ	ต�มสญัญ�ซือ้และโอนสทิธริ�ยได ้
	 ค�่โดยส�รสุทธิ	ฉบับลงวันที่	17	เมษ�ยน	2556	ที่บีทีเอสซีเข้�ทำ�กับกองทุนฯ	โดยก�รเข้�ทำ�สัญญ�สนับสนุนและค้ำ�ประกันของผู้สนับสนุนฉบับ 
	 ลงวันที่	17	เมษ�ยน	2556	และสัญญ�จำ�นำ�หุ้นบีทีเอสซีฉบับลงวันที่	17	เมษ�ยน	2556	และให้สิทธิแก่กองทุนในก�รซื้อหุ้นบีทีเอสซีโดยก�รเข้� 
	 ทำ�ข้อตกลงจะซื้อข�ยหุ้นบีทีเอสซีให้แก่กองทุน	 เพื่อเป็นหลักประกันภ�ระผูกพันที่บริษัทฯ	มีต่อกองทุนฯ	ภ�ยใต้สัญญ�สนับสนุนและค้ำ�ประกัน 
	 ของผู้สนับสนุนที่บริษัทฯ	เข้�ทำ�กับกองทุน	โดยมีร�ยละเอียดที่สำ�คัญต�มสัญญ�ดังต่อไปนี้
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 สัญญ�สนับสนุนและค้ำ�ประกันของผู้สนับสนุน

 ก)  ภาระหน้าที่หลักของบริษัทฯ

	 	 1)	 บริษัทฯ	ตกลงรักษ�สัดส่วนก�รถือหุ้นของตนในบีทีเอสซีไว้ตลอดเวล�ตร�บเท่�ที่ภ�ระหน้�ที่ต�มสัญญ�นี้ยังคงมีอยู่	และจะไม่โอนหรือ 
	 	 	 ก่อภ�ระติดพันในหุ้นบีทีเอสซีดังกล่�ว

	 	 2)	 บริษัทฯ	ตกลงให้กองทุนฯ	มีส่วนร่วมในคณะกรรมก�รของบีทีเอสซี	โดย	(ก)	ให้มีก�รแต่งตั้งกรรมก�รจำ�นวนหนึ่งในส�มของกรรมก�ร 
	 	 	 ทั้งหมดของบีทีเอสซีจ�กบุคคลที่กองทุนฯ	 เสนอชื่อ	 และ	(ข)	 ให้มีก�รแต่งตั้งกรรมก�รจำ�นวนหนึ่งในส�มของกรรมก�รทั้งหมดของ 
	 	 	 บีทีเอสซีซึ่งมีคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดเป็นกรรมก�รอิสระในคณะกรรมก�รบริษัทของบีทีเอสซี

	 	 3)	 บริษัทฯ	 ตกลงที่จะมิให้บีทีเอสซีเข�้ทำ�ธุรกรรมใดๆ	 ที่เป็นเรื่องสงวนไว	้ เว้นเสียแต่ว�่คณะกรรมก�รของบีทีเอสซีมีเสียงสนับสนุนจ�ก 
	 	 	 กรรมก�รของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนฯ	เป็นผู้เสนอชื่ออย่�งน้อยสองท่�นได้อนุมัติให้บีทีเอสซีเข้�ทำ�ได้

	 	 4)	 บริษัทฯ	เห็นด้วยกับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของเอกส�รธุรกรรม	และตกลงที่จะกระทำ�ก�รทุกประก�รที่จำ�เป็นเพือ่ให้บีทีเอสซีปฏิบตัิต�ม 
	 	 	 ภ�ระผูกพันทั้งหล�ยของตนต�มเอกส�รธุรกรรม	ทั้งนี้	ต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�นี้

	 	 5)	 บริษัทฯ	ตกลงจำ�นำ�หุ้นที่ตนถืออยู่ในบีทีเอสซี	เพื่อเป็นประกันก�รปฏิบัติหน้�ที่ของตนต�มสัญญ�นี้

	 	 6)	 บริษัทฯ	ตกลงให้ก�รค้ำ�ประกันก�รปฏิบัติภ�ระหน้�ที่ของบีทีเอสซีต�มสัญญ�ซื้อและโอนสิทธิร�ยได้สุทธิ	ทั้งนี้	กองทุนฯ	จะไม่ส�ม�รถ
	 	 	 	บงัคบัใหบ้รษิทัฯ	ชำ�ระหนีต้�มภ�ระค้ำ�ประกนัไดโ้ดยวธิกี�รอืน่ใด	นอกจ�กก�รบงัคบัเอ�หุน้บทีเีอสซเีท�่นัน้	ภ�ยใตส้ญัญ�จะซือ้จะข�ยหุน้ 
	 	 	 หรอืสญัญ�จำ�นำ�หุน้	และเมือ่มกี�รโอนหุน้บทีเีอสซภี�ยใตส้ญัญ�จะซือ้จะข�ยหุน้	หรอืสญัญ�จำ�นำ�หุน้แลว้	บรษิทัฯ	จะหลดุพน้จ�กภ�ระ 
	 	 	 หน�้ทีข่องบรษิทัฯ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รค้ำ�ประกนัและทีเ่กีย่วขอ้งกบัคว�มเปน็ผูถ้อืหุน้ของบทีเีอสซภี�ยใตส้ญัญ�นีท้นัท	ีแตส่ทิธขิองกองทนุฯ	 
	 	 	 บ�งประก�ร	 เช่น	สิทธิในก�รซื้อ	(Right	to	Purchase)	และสิทธิในก�รปฏิเสธเป็นร�ยแรกที่จะซื้อ	(Right	of	First	Refusal)	ต�มข้อ 
	 	 	 กำ�หนดทีเ่กีย่วขอ้งในสญัญ�นี	้เปน็ตน้	ยงัคงมอียูต่�มคว�มของสญัญ�นี	้และหน�้ทีบ่�งประก�รของบรษิทัฯ	ต�มทีก่ำ�หนดไวใ้นสญัญ�นี ้
	 	 	 ยังคงมีอยู่จนกว่�บีทีเอสซีและบริษัทฯ	 จะได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มภ�ระผูกพันของตนภ�ยใต้เอกส�รธุรกรรมที่ตนเป็นคู่สัญญ�จนครบถ้วน	 
	 	 	 หรือพ้นกำ�หนดเวล�อื่นต�มที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�นี้

	 	 7)	 ห�กบรษิทัฯ	มสีทิธเิรยีกรอ้งใดๆ	ตอ่บทีเีอสซไีมว่�่ภ�ยใตเ้อกส�รธรุกรรมหรอือืน่ใด	บรษิทัฯ	ตกลงไมใ่ชส้ทิธเิรยีกรอ้งใดๆ	เอ�จ�กบทีเีอสซ ี
	 	 	 จนกว�่บรษิทัฯ	และบทีเีอสซจีะไดป้ฏบิตัหิน�้ทีต่�มภ�ระผกูพนัทัง้หมดภ�ยใตเ้อกส�รธรุกรรมจนครบถว้นใหแ้กก่องทนุฯ	แลว้	เวน้แตเ่ปน็ 
	 	 	 ไปต�มข้อยกเว้นที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�นี้

	 	 8)	 ในกรณีที่กองทุนฯ	อนุญ�ตให้บีทีเอสซีดำ�เนินก�รต�มแผนก�รเยียวย�เหตุผิดนัดผิดสัญญ�ภ�ยใต้สัญญ�ซื้อและโอนสิทธิร�ยได้สุทธินั้น 
	 	 	 ในช่วงระหว่�งเวล�ที่กองทุนฯ	 และบีทีเอสซีเริ่มดำ�เนินก�รปรึกษ�ห�รือแผนก�รเยียวย�ดังกล่�วจนถึงเวล�ที่เหตุผิดนัดผิดสัญญ�ได้รับ 
	 	 	 ก�รเยยีวย�ต�มแผนทีก่องทนุฯ	เหน็ชอบจนกองทนุฯ	พอใจหรอืกองทนุฯ	ยกเวน้เหตผุดินดัผดิสญัญ�ดงักล�่วให	้คูส่ญัญ�ตกลงกระทำ�ก�ร 
	 	 	 หรือไม่กระทำ�ก�รต�มที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�นี้	ซึ่งรวมถึง	(ก)	ก�รที่บริษัทฯ	จะต้องนำ�เงินปันผลที่ตนเองได้รับจ�กก�รถือหุ้นบีทีเอสซีม� 
	 	 	 ชำ�ระจำ�นวนเงินที่บีทีเอสซีค้�งจ่�ยและถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใต้เอกส�รธุรกรรมให้แก่กองทุนฯ		(ข)	ก�รให้สิทธิแก่กองทุนฯ	ในก�รใช้สิทธิ 
	 	 	 ออกเสียงในหุ้นที่ผู้สนับสนุนถืออยู่ในบีทีเอสซีต�มเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�นี้	และ	(ค)	ก�รที่กองทุนฯ	จะไม่ใช้สิทธิเรียกให้บีทีเอสซี 
	 	 	 ชำ�ระหนี้ต�มจำ�นวนและเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�ซื้อและโอนสิทธิร�ยได้สุทธิ	 หรือ	 เรียกให้ผู้สนับสนุนปฏิบัติต�มสัญญ�นี้	 หรือ 
	 	 	 ใช้สิทธิอื่นใดที่กองทุนฯ	มีสำ�หรับกรณีเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญ�ดังกล่�ว

	 	 	 ในกรณีที่บีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุนไม่ปฏิบัติต�มหน้�ที่ของตนที่กำ�หนดไว้ให้ต้องปฏิบัติภ�ยหลังกองทุนฯ	อนุมัติให้มีก�รดำ�เนินก�รต�ม 
	 	 	 แผนก�รเยียวย�	กรณีดังกล่�วจะถือเป็นเหตุผิดนัดผิดสัญญ�ภ�ยใต้สัญญ�ซื้อและโอนสิทธิร�ยได้สุทธิ	ซึ่งกองทุนฯ	มีสิทธิใช้สิทธิที่ตนมี 
	 	 	 ต�มเอกส�รธุรกรรมได้ทุกประก�ร	

	 	 9)	 ห�กกองทนุฯ	ซือ้หุน้บทีเีอสซจี�กบรษิทัฯ	ต�มสญัญ�จะซือ้จะข�ยหุน้	หรอืเข�้เปน็เจ�้ของหุน้บทีเีอสซจี�กก�รบงัคบัสทิธติ�มสญัญ�จำ�นำ�หุน้ 
	 	 	 กองทุนฯ	ตกลงที่จะดำ�เนินก�รบ�งประก�รต�มที่ระบุไว้ในสัญญ�

  ข)  สิทธิในการซื้อ (Right to Purchase) และสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal)

	 	 บริษัทฯ	ตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้	แก่กองทุนฯ	ดังนี้	(ก)	สิทธิของกองทุนฯ	ในก�รซื้อ	(Right	to	Purchase)	ร�ยได้	สิทธิ	สิทธิประโยชน์	 
	 	 กรรมสทิธิ	์ผลประโยชน	์และ/หรอืก�รลงทนุของบรษิทัฯ	หรอื	บรษิทัในเครอืของบรษิทัฯ	ทีเ่กีย่วกบัโครงก�รรถไฟฟ�้ทีก่ำ�หนด	และ	(ข)	ในกรณ ี
	 	 ที่บริษัทฯ	หรือ	บริษัทในเครือของบริษัทฯ	(แล้วแต่กรณี)	ได้รับข้อเสนอจ�กบุคคลภ�ยนอก	สิทธิในก�รปฏิเสธเป็นร�ยแรกที่จะซื้อ	(Right	of	 

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
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	 	 First	Refusal)	ร�ยได้	สิทธิ	สิทธิประโยชน์	กรรมสิทธิ์	ผลประโยชน์	และ/หรือ	ก�รลงทุนใดๆ	ที่เกี่ยวกับโครงก�รรถไฟฟ�้ที่กำ�หนด	โครงก�ร 
	 	 ระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพและปรมิณฑลทีย่งัไมไ่ดเ้ริม่ดำ�เนนิก�ร	และ	โครงก�รระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพและปรมิณฑลทีแ่ลว้เสรจ็ทีบ่รษิทัฯ	 
	 	 และ/หรือ	บริษัทในเครือของบริษัทฯ	ได้เข้�ทำ�หรือจะเข้�ทำ�สัญญ�	หรือดำ�เนินก�รหรือจะดำ�เนินก�รโครงก�รที่เกี่ยวข้องดังกล่�วซึ่งรวมถึง 
	 	 โครงก�รรถไฟฟ้�ที่กำ�หนด

	 	 ทั้งนี้	ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของสิทธิในก�รซื้อ	(Right	to	Purchase)	และสิทธิในก�รปฏิเสธเป็นร�ยแรกที่จะซื้อ	(Right	of	First	Refusal)	ที่ 
	 	 บริษัทฯ	ให้แก่กองทุนฯ	จะมีลักษณะเดียวกันกับที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�ซื้อและโอนสิทธิร�ยได้สุทธิ

  ค)  สิทธิของบริษัทฯ ในการซื้อหุ้นบีทีเอสซี

	 	 ในกรณีที่	

	 	 (ก)		กองทนุฯ	ใชส้ทิธซิือ้หุน้ทีบ่รษิทัฯ	ถอือยูใ่นบทีเีอสซตี�มสญัญ�จะซือ้จะข�ยหุน้	และกองทนุฯ	ประสงคจ์ะข�ยหุน้ดงักล�่วใหแ้กบ่คุคลใดๆ 
	 	 	 ที่ม�ยื่นข้อเสนอซื้อให้แก่กองทุนฯ	หรือ	

	 	 (ข)		กองทนุฯ	ไมซ่ือ้หุน้ทีบ่รษิทัฯ	ถอือยูใ่นบทีเีอสซตี�มสญัญ�จะซือ้จะข�ยหุน้ดว้ยตนเองแตป่ระสงคจ์ะข�ยหุน้นัน้ใหแ้กบ่คุคลภ�ยนอกทีเ่ปน็ 
	 	 	 อสิระ	(นอกเหนอืจ�กบรษิทัในเครอืของกองทนุฯ)	โดยกำ�หนดใหบ้คุคลภ�ยนอกดงักล่�วเปน็คนรบัโอนหุน้จ�กบรษิทัฯ	ต�มสญัญ�จะซือ้ 
	 	 	 จะข�ยหุ้น	

  ในกรณดีงักล�่ว	กองทนุฯ	ตกลงทีจ่ะใหส้ทิธแิกบ่รษิทัฯ	ในก�รปฏเิสธเปน็ร�ยแรก	(Right	of	First	Refusal)	ทีจ่ะซือ้หุน้ดงักล�่วในร�ค�เท�่กบัขอ้
	 	 เสนอทีก่องทนุฯ	ไดร้บั	(กรณ	ี(ก))	หรอืชำ�ระค�่ซือ้หุน้ดงักล�่วใหแ้กก่องทนุฯ	เท�่กบัร�ค�ทีบ่คุคลภ�ยนอกทีเ่ปน็อสิระเสนอใหแ้กก่องทนุฯ	(กรณ ี
	 	 (ข))	ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหรือโอนอันเป็นส�ระสำ�คัญที่ไม่ให้สิทธิแก่ผู้เสนอซื้อหรือบุคคลภ�ยนอกที่เป็นอิสระ 
	 	 นัน้ดไีปกว�่ทีเ่สนอใหแ้กบ่รษิทัฯ	โดยกองทนุฯ	จะมหีนงัสอืแจง้ไปยงับรษิทัฯ	โดยระบชุือ่ของผูท้ีม่�เสนอซือ้จ�กกองทนุฯ	หรอืบคุคลภ�ยนอกที ่
	 	 เป็นอิสระที่บริษัทฯ	ประสงค์จะข�ยหุ้นให้	(แล้วแต่กรณี)	ร�ค�เสนอซื้อ	และข้อกำ�หนดและเงื่อนไขอื่นที่เป็นส�ระสำ�คัญของข้อเสนอในก�ร 
	 	 ซื้อนั้น	ทั้งนี	้ก�รใช้สิทธิซื้อหุ้นจ�กกองทุนฯ	(กรณี	(ก))	หรือชำ�ระค�่ซื้อหุ้นดังกล่�วให้แก่กองทุนฯ	(กรณี	(ข))	บริษัทฯ	ต้องดำ�เนินก�รต�มวิธ ี
	 	 ก�รและภ�ยในเวล�ที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�นี้	ในกรณีที่บริษัทฯ	ไม่แสดงคว�มประสงค์ซื้อหุ้นจ�กกองทุนฯ	หรือชำ�ระค่�ซื้อหุ้น	(แล้วแต่กรณี) 
	 	 ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด	หรือไม่ทำ�ก�รซื้อหุ้นดังกล่�วจ�กกองทุนฯ	หรือชำ�ระค�่ซื้อหุ้นให้แก่กองทุนฯ	(แล้วแต่กรณี)	ให้เสร็จสิ้นภ�ยในเวล�ที่ 
	 	 กำ�หนด	กองทนุฯ	มสีทิธขิ�ยหุน้ดงักล�่วใหบ้คุคลทีม่�เสนอซือ้จ�กกองทนุฯ	หรอืบคุคลอืน่ในร�ค�ทีเ่ท�่กบัหรอืสงูกว�่ร�ค�ทีใ่หส้ทิธแิกบ่รษิทัฯ	 
	 	 ดังกล่�ว	หรือดำ�เนินก�รให้มีก�รโอนหุ้นไปยังบุคคลภ�ยนอกที่เป็นอิสระ	(แล้วแต่กรณี)	ได้		ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับก�รซื้อ 
	 	 ข�ยหรือโอนอันเป็นส�ระสำ�คัญที่ไม่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อหรือบุคคลภ�ยนอกที่เป็นอิสระนั้นดีไปกว่�ที่เสนอให้แก่บริษัทฯ	

	 	 ทัง้นี	้คูส่ญัญ�ตกลงว�่ในกรณทีีบ่คุคลทีก่องทนุฯ	กำ�หนดใหเ้ปน็ผูร้บัโอนหุน้จ�กบรษิทัฯ	ต�มสญัญ�จะซือ้จะข�ยหุน้นัน้เปน็บรษิทัในเครอืของ 
	 	 บริษัทฯ	ก�รโอนหุ้นให้แก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ	ดังกล่�วส�ม�รถกระทำ�ได้โดยกองทุนฯ	ไม่ต้องให้สิทธิแก่บริษัทฯ	ในก�รปฏิเสธเป็นร�ย 
	 	 แรก	(Right	of	First	Refusal)	ดังที่กล่�วไว้ข้�งต้นก่อน	โดยมีเงื่อนไขว่�เมื่อบริษัทในเครือของบริษัทฯ	เข้�ม�เป็นเจ้�ของหุ้นต�มสัญญ�จะซื้อ 
	 	 จะข�ยหุน้แลว้	กองทนุฯ	จะดำ�เนนิก�รใหบ้รษิทัในเครอืดงักล่�วทำ�คว�มตกลงเปน็หนงัสอืไปยงับรษิทัฯ	ว�่จะใหส้ทิธแิกบ่รษิทัฯ	ในก�รปฏเิสธ 
	 	 เป็นร�ยแรก	(Right	of	First	Refusal)	ต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญ�นี้

 ง)  ข้อตกลงที่จะไม่ขายหน่วยลงทุน

	 	 บรษิทัฯ	ตกลงทีจ่ะไมข่�ย	โอน	หรอืจำ�หน�่ยดว้ยประก�รอืน่ใดซึง่หนว่ยลงทนุทีบ่รษิทัฯ	จะจองซือ้ในจำ�นวนไมน่อ้ยกว�่หนึง่ในส�มของหนว่ย 
	 	 ลงทนุทัง้หมด	เปน็ระยะเวล�	10	ป	ีนบัจ�กวนัทีท่ำ�ก�รซือ้ข�ยเสรจ็สิน้	เวน้แตจ่ะไดร้บัคว�มยนิยอมเปน็ล�ยลกัษณอ์กัษรลว่งหน�้จ�กกองทนุฯ	 

  จ)  ข้อตกลงว่าจะไม่กระทำาการ (Negative Undertaking)

	 	 บรษิทัฯ	ห�้มกระทำ�	เชน่	ก�รควบรวมกจิก�ร	ก�รอนญุ�ตใหบ้ทีเีอสซอีอกหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภ�พใหแ้กบ่คุคลใดทีเ่ปน็ผลใหส้ดัสว่นก�ร 
	 	 ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในบีทีเอสซีลดลง	ก�รอนุญ�ตให้บีทีเอสซีลดทุน	(เว้นแต่เป็นก�รลดทุนของบีทีเอสซีเพื่อก�รคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น	และ 
	 	 ก�รลดทุนนั้นไม่ทำ�ให้ทุนจดทะเบียนของบีทีเอสซีต่ำ�กว่�	3,000,000,000	บ�ท	และไม่ทำ�ให้สัดส่วนก�รถือหุ้นของบริษัทฯ	ลดลง)	และก�ร 
	 	 อนุญ�ตให้บีทีเอสซีเปลี่ยนบุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รบริห�ร	(Chief	Executive	Officer)	ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ฝ่�ยก�รเงิน	(Chief 
	 	 Financial	Officer)	หรือกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ฝ่�ยปฏิบัติก�ร	(Chief	Operating	Officer)	ของบีทีเอสซี	เป็นต้น
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 สัญญ�จำ�นำ�หุ้น

  ก)  สิทธิหน้าที่หลักของบริษัทฯ

	 	 1)	 บรษิทัฯ	ตกลงจำ�นำ�หุน้ทีต่นถอืในบทีเีอสซใีหแ้กก่องทนุฯ	เพือ่เปน็ประกนัก�รปฏบิตัหิน�้ทีข่องตนต�มสญัญ�สนบัสนนุและค้ำ�ประกนัของ 
	 	 	 ผู้สนับสนุน

	 	 2)	 บริษัทฯ	จะจัดให้บีทีเอสซีบันทึกก�รจำ�นำ�หุ้นไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วย

	 	 3)	 บริษัทฯ	ตกลงว่�ถ้�ไม่ว่�ในเวล�ใดๆ	บริษัทฯ	ได้หุ้นในบีทีเอสซีม�เพิ่มเติมอันเนื่องม�จ�กก�รเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบีทีเอสซี	 
	 	 	 บริษัทฯ	จะจำ�นำ�หุ้นเพิ่มเติมดังกล่�วให้แก่กองทุนฯ	ทั้งนี้	เพื่อให้หุ้นบีทีเอสซีที่บริษัทฯ	ถืออยู่ได้นำ�ม�จำ�นำ�และส่งมอบไว้ให้แก่กองทุนฯ

	 	 4)	 บริษัทฯ	เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงและได้รับเงินปันผลที่ได้จ�กหุ้นนั้น	ก่อนที่กองทุนฯ	จะบังคับจำ�นำ�หุ้นและมีหนังสือแจ้งไปยังบีทีเอสซีและ 
	 	 	 บริษัทฯ	ในกรณีผิดนัดผิดสัญญ�ภ�ยใต้สัญญ�ซื้อและโอนสิทธิร�ยได้สุทธิ

  ข)  สิทธิหน้าที่หลักของกองทุนฯ

	 	 กองทนุฯ	อ�จใชส้ทิธหิกักลบลบหนีร้ะหว�่งหนีท้ีบ่รษิทัฯ	มตีอ่กองทนุฯ	ต�มสญัญ�สนบัสนนุและค้ำ�ประกนัของผูส้นบัสนนุและเอกส�รธรุกรรม 
	 	 อื่นที่บริษัทฯ	เป็นคู่สัญญ�กับหนี้ที่กองทุนฯ	เป็นหนี้ต่อบริษัทฯ	ก็ได้	โดยไม่คำ�นึงถึงสถ�นที่ชำ�ระเงิน

  ค)  การบังคับจำานำา
	 	 บรษิทัฯ	และ	กองทนุฯ	ตกลงกำ�หนดเงือ่นไขในก�รข�ยทอดตล�ดหุน้นัน้	ใหบ้คุคลภ�ยนอกทีช่นะก�รประมลูจะตอ้งเข้�ทำ�สญัญ�ทีม่รีปูแบบ 
	 	 และเนื้อห�เหมือนกับสัญญ�สนับสนุนและค้ำ�ประกันของผู้สนับสนุน

 สัญญ�จะซื้อจะข�ยหุ้น

  ก)  สิทธิหน้าที่หลักของบริษัทฯ

	 	 1)	 บรษิทัฯ	ตกลงข�ยหุน้ทีต่นถอือยูใ่นบทีเีอสซใีหแ้กก่องทนุฯ	และกองทนุฯ	ตกลงซือ้หุน้จ�กบรษิทัฯ	เมือ่เกดิเหตผุดินดัผดิสญัญ�ต�มสญัญ� 
	 	 	 ซื้อและโอนสิทธิร�ยได้สุทธิและกองทุนฯ	ได้ส่งหนังสือให้แก่บริษัทฯ	เพื่อใช้สิทธิในก�รซื้อหุ้นดังกล่�ว

	 	 2)	 บริษัทฯ	ตกลงแต่งตั้งและมอบอำ�น�จโดยเพิกถอนมิได้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์	และ/หรือ	ผู้รับโอนสิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์	ทำ�ก�รโอน 
	 	 	 หุ้นนั้นให้แก่กองทุนฯ

	 	 3)	 บริษัทฯ	ตกลงว่�กองทุนฯ	อ�จใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ร�ค�ซื้อหุ้นกับภ�ระผูกพันซึ่งบริษัทฯ	มีอยู่ต�มสัญญ�สนับสนุนและค้ำ�ประกันของ 
	 	 	 ผู้สนับสนุนได้	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้กองทุนฯ	ต้องชำ�ระร�ค�ซื้อหุ้นเป็นเงิน

	 	 4)	 บทีเีอสซตีกลงกระทำ�ก�รทัง้หมดเพือ่ใหม้กี�รโอนหุน้ใหแ้กก่องทนุฯ	รวมถงึก�รจดัใหบ้ทีเีอสซบีนัทกึก�รโอนหุน้ดงักล�่วไวใ้นสมดุทะเบยีน 
	 	 	 ผู้ถือหุ้น

  ข)  สิทธิหน้าที่หลักของกองทุนฯ

	 	 1)	 กองทุนฯ	มีสิทธิซื้อหุ้นจ�กบริษัทฯ	เมื่อเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญ�ต�มสัญญ�ซื้อและโอนสิทธิร�ยได้สุทธิ

	 	 2)	 ร�ค�ค่�ซื้อหุ้นดังกล่�วจะได้มีก�รกำ�หนดขึ้นต�มวิธีก�รที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�จะซื้อจะข�ยหุ้น

	 	 3)	 กองทุนฯ	อ�จใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ระหว่�งหนี้ที่บริษัทฯ	มีต่อกองทุนฯ	ต�มสัญญ�สนับสนุนและค้ำ�ประกันของผู้สนับสนุนและเอกส�ร 
	 	 	 ธุรกรรมอื่นที่บริษัทฯ	เป็นคู่สัญญ�กับหนี้ที่กองทุนฯ	เป็นหนี้ต่อบริษัทฯ	ก็ได้	โดยไม่คำ�นึงถึงสถ�นที่ชำ�ระเงิน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ตกลงที่จะไม่ 
	 	 	 เรียกร้องให้กองทุนฯ	ต้องชำ�ระร�ค�ซื้อหุ้นเป็นเงิน

 ธุรกรรมก�รจองซื้อหน่วยลงทุน

	 บริษัทฯ	ได้จองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ	เป็นจำ�นวน	1,929	ล้�นหน่วย	ร�ค�หน่วยละ	10.80	บ�ท	หรือเท่�กับ	20,833	ล้�นบ�ท	หรือเท่�กับ 
	 จำ�นวนหนึ่งในส�ม	(หรือประม�ณร้อยละ	33.33)	ของจำ�นวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ	ที่จะมีก�รเสนอข�ย	โดยบริษัทฯ	ได้ใช้แหล่งเงินทุน 
	 จ�กก�รกู้ยืมจ�กธน�ค�รพ�ณิชย	์ซึ่งปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้กู้ยืมเงินจ�กบีทีเอสซีเพื่อจ่�ยชำ�ระเงินกู้ยืมดังกล่�วเรียบร้อยแล้ว	

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม



200 กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานประจำาปี 2555/56

	 นอกจ�กนี้	บรษิทัฯ	และบทีเีอสซี	ยงัไดเ้ข้�ทำ�สญัญ�ต�่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกีย่วเนือ่งกบัก�รทำ�ธรุกรรมกองทนุรวมโครงสร้�งพืน้ฐ�น	โดยเปน็ก�ร 
	 ดำ�เนินก�รที่สอดคล้องกับสัญญ�และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�น	ต�มที่ระบุข้�งต้น

50. ก�รบริห�รจัดก�รทุน

	 วัตถุประสงค์ในก�รบริห�รจัดก�รทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ	 คือก�รจัดให้มีซึ่งโครงสร้�งท�งก�รเงินที่เหม�ะสมและก�รดำ�รงไว้ซึ่งคว�มส�ม�รถ 
	 ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย�่งต่อเนื่อง

	 ต�มงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	ณ	วันที่	31	มีน�คม	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนเท่�กับ	0.32:1	(2555:	0.81:1)	และบริษัทฯ	มีอัตร�ส่วน 
	 เท�่กับ	0.02:1	(2555:	0.28:1)

51. เหตุก�รณ์ภ�ยหลังวันที่ในงบก�รเงิน

	 เหตุก�รณ์ภ�ยหลังวันที่ในงบก�รเงินที่สำ�คัญมีร�ยละเอียดดังนี้

51.1	 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	19	เมษ�ยน	2556	ได้มีอนุมัติให้เสนอจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลจ�กกำ�ไรสุทธิและกำ�ไรสะสมจ�ก 
	 งบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รสำ�หรบังวดส�มเดอืนสิน้สดุวนัที	่31	ธนัว�คม	2555	ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้จำ�นวนเงนิประม�ณ	2,052	ล�้นบ�ท	(อตัร�หุน้ละ	0.18	บ�ท) 

51.2	 ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รของบรษิทัฯ	เมือ่วนัที	่27	พฤษภ�คม	2556	ไดอ้นมุตัใิหแ้กไ้ขนโยบ�ยก�รจ�่ยเงนิปนัผลเปน็จำ�นวนไมน่อ้ยกว่�	6,000	ล�้นบ�ท 
	 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2557	ไม่น้อยกว่�	7,000	ล้�นบ�ท	สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที	่31	มีน�คม	2558	และไม่น้อยกว่�	8,000	ล้�นบ�ท	สำ�หรับ 
	 ปีสิ้นสุดวันที	่31	มีน�คม	2559

51.3	 ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	27	 พฤษภ�คม	2556	 ได้อนุมัติให้เสนอจ่�ยเงินปันผลจ�กผลก�รดำ�เนินง�นของปีสิ้นสุดวันที่ 
	 31	มีน�คม	2556	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�หุ้นละ	0.045	บ�ท	รวมเป็นเงิน	513	ล้�นบ�ท

51.4	 เมื่อวันที	่1	เมษ�ยน	2556	ที่ประชุมคณะกรรมก�รบีทีเอสซี	ครั้งที่	1/2556	มีมติอนุมัติให้จัดห�หนังสือค้ำ�ประกันเพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ของบี 
	 ทีเอสซีเป็นจำ�นวนเงิน	9,422	ล้�นบ�ท

51.5	 เมื่อวันที	่11	เมษ�ยน	2556	บริษัทฯ	เข้�ทำ�สัญญ�เงินกู้ยืมเงินกับบีทีเอสซี	วงเงินรวมทั้งสิ้นประม�ณ	20,833	ล้�นบ�ท	เงินกู้ยืมดังกล่�วมีกำ�หนด 
	 ชำ�ระคืนในวันที่	31	มีน�คม	2557	หรือวันที่ตกลงร่วมกัน	ซึ่งมีอัตร�ดอกเบี้ยต�มที่ตกลงร่วมกัน

51.6	 เมือ่วนัที	่17	เมษ�ยน	2556	บทีเีอสซไีดต้กลงจ่�ยค�่ธรรมเนยีมก�รค้ำ�ประกนัใหก้บับรษิทัฯ	ในอตัร�ต�มร�ยละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นสญัญ�ระหว่�งกนั 

51.7	 เมือ่วนัที	่15	พฤษภ�คม	2556	บรษิทัฯ	ไดเ้ข�้ทำ�สญัญ�กูย้มืเงนิระยะสัน้ในรปูตัว๋สญัญ�ใชเ้งนิกบับทีเีอสซี	เปน็จำ�นวนเงนิ	1,300	ล�้นบ�ท	เงนิกูย้มื 
	 ดังกล�่วไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน	ซึ่งมีอัตร�ดอกเบี้ยต�มที่ตกลงร่วมกัน

51.8	 เมื่อวันที	่30	 เมษ�ยน	2556	 บีทีเอสซีได้นำ�ใบหุ้นของบริษัท	 วี	 จี	 ไอ	 โกลบอล	 มีเดีย	 จำ�กัด	(มห�ชน)	 และบริษัท	 บ�งกอก	 สม�ร์ทก�ร์ด 
	 ซสิเทม	จำ�กดั	จำ�นวน	38.25	ล�้นหุน้	และ	3.6	ล�้นหุน้	ต�มลำ�ดบั	ไปจำ�นำ�ไวก้บับรษิทัฯ		ต�มสญัญ�ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสญัญ�ซือ้และโอนสทิธริ�ยได ้
	 สุทธิ	(หม�ยเหต	ุ49)
 
52. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน
	 งบก�รเงินนี้ได้รับก�รอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ	เมื่อวันที่	27	พฤษภ�คม	2556



201

ค�่ตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี (Audit Fee)
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	24	บริษัท	ได้จ่�ยค่�ตอบแทนก�รตรวจสอบและสอบท�นงบก�รเงินสำ�หรับปีบัญชีสิ้นสุด	31	มีน�คม	2556	ให้แก	่บริษัท 
	 สำ�นักง�น	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำ�กัด	เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น	11.5	ล�้นบ�ท	และ	วี	จี	ไอ	แอดเวอร์ไทซิ่ง	ไชน่�	ลิมิเต็ด	(VGI	Advertising	China 
	 Ltd.)	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	 ได้จ่�ยค่�ตอบแทนก�รตรวจสอบและสอบท�นงบก�รเงินสำ�หรับปีบัญชีสิ้น 
	 สุดวันที่	31	มีน�คม	2556	ให้แก่	BDO	China	Shu	Lun	Pan	CPAs	Ltd	ผู้สอบบัญชีเป็นจำ�นวนเงิน	0.7	ล้�นบ�ท	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีทั้งสองร�ยไม่ม ี
	 ส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ในด้�นอื่นๆ	นอกจ�กก�รสอบบัญชีเท่�นั้น

ค�่บริก�รอื่น (Non Audit Fee)
	 -	ไม่มี	-

ร�ยง�นท�งก�รเงิน
6.5	หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม



202 กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานประจำาปี 2555/56

คำ�นิย�ม
เว้นแต่จะกำ�หนดไว้เป็นอย�่งอื่น	ให้คำ�ต่อไปนี้มีคว�มหม�ยดังนี้:

คำ� คว�มหม�ย

 “2553/54” ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่	1	เมษ�ยน	2553	และสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2554

 “2554/55” ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่	1	เมษ�ยน	2554	และสิ้นสุดวันที	่31	มีน�คม	2555

 “2555/56” ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่	1	เมษ�ยน	2555	และสิ้นสุดวันที่	31	มีน�คม	2556

 “1Q 55/56” ไตรม�ส	1	ของปีบัญชี	2555/56

 “2Q 55/56” ไตรม�ส	2	ของปีบัญชี	2555/56

 “3Q 55/56” ไตรม�ส	3	ของปีบัญชี	2555/56

 “4Q 55/56” ไตรม�ส	4	ของปีบัญชี	2555/56

 “ก.ล.ต.” สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

 “กทม.” หน่วยง�นกรุงเทพมห�นคร

 “กรุงเทพธน�คม”	 บริษัท	กรุงเทพธน�คม	จำ�กัด	ซึ่งเป็นวิส�หกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย	กทม.

 “กลุ่มบริษัท บีทีเอส” หรือ “กลุ่มบริษัท”	 บริษัทฯ	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วม

 “กลุ่ม วีจีไอ”	 วีจีไอ	และบริษัทย่อย

 “กองทุน บีทีเอส โกรท” หรือ “กองทุน” หรือ กองทนุรวมโครงสร�้งพืน้ฐ�นระบบขนสง่มวลชนท�งร�ง	บทีเีอสโกรท	(BTS	Rail	Mass	Transit

 “BTSGIF”	 Growth	Infrastructure	Fund)

 “ขสมก.”	 องค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 “ง�นโครงสร้�งระบบ”	 ง�นโครงสร�้งที่ก่อสร้�งขึ้น	(Civil	Works)	 ได้แก่	 เส�โครงสร้�ง	ท�งยกระดับ	อ�ค�รโรง
	 	 จอดรถและซ่อมบำ�รุง	และสิ่งปลูกสร�้งอื่นๆ

 “ตลท.” หรือ “ตล�ดหลักทรัพย์”		 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 “ธน�ยง”	 บริษัท	ธน�ยง	จำ�กัด	(มห�ชน)	(ชื่อเดิมของบริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จำ�กัด	(มห�ชน))

 “บริษัทฯ” หรือ “บีทีเอสจี”	 บริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จำ�กัด	(มห�ชน)

 “บีทีเอสซี”	 บริษัท	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จำ�กัด	(มห�ชน)

 “บีทีเอส แอสเสทส์”	 บริษัท	บีทีเอส	แอสเสทส	์จำ�กัด

 “บีเอสเอส”	 บริษัท	บ�งกอก	สม�ร์ทก�ร์ด	ซิสเทม	จำ�กัด

 “บีอ�ร์ที”	 รถโดยส�รด่วนพิเศษ

 “พีโอวี”	 บริษัท	พอยท์	ออฟ	วิว	(พีโอวี)	มีเดีย	กรุ๊ป	จำ�กัด

 “รถไฟฟ�้บีทีเอส”	 โครงก�รระบบรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนกรุงเทพมห�นครส�ยสุขุมวิทและส�ยสีลมรวมถึงง�น
	 	 โครงสร้�งระบบและระบบไฟฟ้�และเครื่องกล	 ซึ่งดำ�เนินก�รและบำ�รุงรักษ�โดยบีทีเอสซี 
	 	 ต�มสัญญ�สัมปท�น

 “รฟท.”	 ก�รรถไฟแห่งประเทศไทย

 “รฟม.”	 ก�รรถไฟฟ�้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 “ระบบรถไฟฟ�้ส�ยหลัก”	 ระบบรถไฟฟ�้ขนสง่มวลชนสองส�ยหลกัทีป่ระกอบดว้ยส�ยสขุมุวทิและส�ยสลีม	(รวมเรยีกว�่
	 	 “ส�ยสีเขียว”)	ซึ่งมีสถ�นีรถไฟฟ�้ทั้งหมด	23	สถ�นี	รวมระยะท�ง	23.5	กิโลเมตร

 “ระบบไฟฟ�้และเครื่องกล” หรือ “E&M”	 ระบบไฟฟ�้และเครือ่งกล	(Electrical	and	Mechanical	Works)	ซึง่รวมถงึรถไฟฟ�้	ร�งรถไฟฟ�้
	 	 อุปกรณ์แหล่งพลังง�น	 ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์	 ระบบอ�ณัติสัญญ�ณ	 ระบบจัดเก็บ 
	 	 ค�่โดยส�รและระบบสื่อส�ร

 “วีจีไอ”	 บริษัท	วีจีไอ	โกลบอล	มีเดีย	จำ�กัด	(มห�ชน)

 “สนข.”	 สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนก�รขนส่งและจร�จร	ซึ่งอยู่ภ�ยใต้กระทรวงคมน�คม
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 “ส่วนต่อขย�ยส�ยสีลม”	 โครงก�รระบบรถไฟฟ�้ขนส่งมวลชนกรุงเทพมห�นครส่วนต่อขย�ยส�ยสีลม	ระยะท�ง	7.5	
	 	 กิโลเมตร	จ�กสถ�นีสะพ�นต�กสินถึงสถ�นีบ�งหว้�	ประกอบด้วยสถ�นีทั้งหมด	6	สถ�นี	 
	 	 ซึ่งส่วนต่อขย�ย	ส�ยสีลมได้แบ่งออกเป็น	2	โครงก�ร

	 	 โครงก�รแรก	(สะพ�นต�กสิน	-	วงเวียนใหญ่)	เป็นโครงก�รส่วนต่อขย�ยส�ยสีลมระยะท�ง	 
	 	 2.2	 กิโลเมตร	 ซึ่งประกอบด้วยสถ�นีกรุงธนบุรีและสถ�นีวงเวียนใหญ	่ ซึ่งได้เริ่มให้บริก�ร 
	 	 เมื่อปี	2552

	 	 โครงก�รที่สอง	(วงเวียนใหญ่	-	บ�งหว้�)	เป็นโครงก�รส่วนต่อขย�ยส�ยสีลมระยะท�ง	5.3	 
	 	 กิโลเมตร	 ซึ่งประกอบด้วยสถ�นีทั้งหมด	4	 สถ�นีจ�กสถ�นีวงเวียนใหญ่ถึงสถ�นีบ�งหว้�	 
	 	 ทัง้นีไ้ดเ้ริม่เปดิใหป้ระช�ชนทดลองใชบ้รกิ�รรถไฟฟ�้บทีเีอสแลว้	2	สถ�น	ีและมกีำ�หนดก�ร 
	 	 ทีจ่ะเปดิใหป้ระช�ชนใชบ้รกิ�รรถไฟฟ�้บทีเีอสสว่นตอ่ขย�ยส�ยสลีมทัง้หมดไดภ้�ยในเดอืน 
	 	 ธันว�คม	2556

 “ส่วนต่อขย�ยส�ยสุขุมวิท”	 โครงก�รระบบรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนกรุงเทพมห�นครส่วนต่อขย�ยส�ยสุขุมวิท	 ระยะท�ง	
	 	 5.25	กโิลเมตร	ซึง่ประกอบไปดว้ยสถ�นทีัง้หมด	5	สถ�น	ี(จ�กสถ�นบี�งจ�ก	ถงึสถ�นแีบริง่) 

 “สัญญ�สัมปท�น”		 สัญญ�สัมปท�นระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพระหว่�ง	กทม.	กับบีทีเอสซี	สำ�หรับก�รดำ�เนิน
	 	 ก�รบริห�รรถไฟฟ�้ส�ยสีลมและส�ยสุมขุมวิท

 “ส�ยสีลม”	 โครงก�รระบบรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนกรุงเทพมห�นครส�ยสีลม	ระยะท�ง	6.5	กิโลเมตร	ซึ่ง
	 	 ประกอบด้วยสถ�นีทั้งหมด	7	 สถ�นี	(รวมสถ�นีสย�ม)	 เชื่อมต่อสน�มกีฬ�แห่งช�ติและ 
	 	 สะพ�นต�กสิน

 “ส�ยสุขุมวิท”	 โครงก�รระบบรถไฟฟ�้ขนส่งมวลชนกรุงเทพมห�นครส�ยสุขุมวิท	ระยะท�ง	17	กิโลเมตร	
	 	 ซึ่งประกอบด้วยสถ�นีทั้งหมด	17	สถ�นี	(รวมสถ�นีสย�ม)	เชื่อต่อหมอชิตและอ่อนนุช

 “เอเอชเอส”		 บริษัท	แอ๊บโซลูท	โฮเต็ล	เซอร์วิส	จำ�กัด

 “BMCL”	 บริษัท	รถไฟฟ�้กรุงเทพ	จำ�กัด	(มห�ชน)

 “CARROT REWARDS”	 บริษัท	แครอท	รีวอร์ดส	จำ�กัด

 “EBIT”	 กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภ�ษี

 “EBITDA”	 กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย	ภ�ษี	ค�่เสื่อมร�ค�และค�่ตัดจำ�หน่�ย

 “HHT”	 HHT	Construction	Co.,	Ltd.

 “IF”	 กองทุนรวมโครงสร�้งพื้นฐ�น	(Infrastructure	Fund)

 “IOD”	 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

 “M-Map”	 แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนท�งร�งในเขตกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล	ของสนข.

 “MRT”	 โครงก�รรถไฟฟ�้มห�นครส�ยเฉลิมรัชมงคล

 “NCGC”	 คณะกรรมก�รบรรษัทภิบ�ลแห่งช�ติ

 “NHA”	 ก�รเคหะแห่งช�ติ

 “O&M”	 ก�รดำ�เนินก�รบริห�รและซ่อมบำ�รุง

 “SARL”	 ระบบขนส่งท�งรถไฟเชื่อมท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ

คว�มหม�ย
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