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ภาพรวมธุรกิจไตรมาส 2 ป 2562/63 

 รายไดรวมจากการดําเนินงาน จํานวน 11,359 ลานบาท  

 กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบี้ยและภาษ ี(Operating EBITDA) จาํนวน 1,814 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 29.5% หรือ 

413 ลานบาท จากปกอน  

 กําไรสุทธิหลงัหักภาษีจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํา (หลังหักสวนของผูถือหุนสวนนอย) สงูสุดเปนประวัติการณ จํานวน 1,131 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

36.3% หรือ 301 ลานบาท จากปกอน  

 กําไรสุทธิ (หลังหักสวนของผูถือหุนสวนนอย) จํานวน 1,278 ลานบาท เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญถึง 90.6% หรือ 607 ลานบาท จากปกอน  

 

 

 ในไตรมาส 2 ป 2562/63 มีการรับรูรายไดจากการใหบริการติดต้ังงานระบบและจัดหารถไฟฟาขบวนใหมภายใตสัญญาสัมปทานสําหรบัโครงการ

รถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเขียวใตและเหนือ และรายไดคากอสรางโครงการรถไฟฟาสายสชีมพแูละสีเหลือง รวมจํานวน 7.5 พันลานบาท 

 รายไดจากการใหบริการเดินรถและซอมบํารุง จํานวน 866 ลานบาท เติบโตอยางแข็งแกรงเพ่ิมขึ้น 91.5% หรือ 414 ลานบาท จากปกอน  

 สถิติจํานวนเที่ยวการเดินทางในระบบรถไฟฟาสีเขียวสายหลักสูงสุดใหม จํานวน 63.9 ลานเที่ยวคน เพ่ิมขึ้น 4.4% จากปกอน  

 ในไตรมาสน้ี ธุรกิจส่ือโฆษณาสามารถสรางรายไดสูงสุดนับตั้งแตเปดดําเนินการ จํานวน 1,607 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 32.1% หรือ 390 ลานบาท จาก 

ปกอน  

 ไดรับคัดเลือกเขาเปนสมาชิกในกลุมดชันีความยั่งยืนของดาวโจนส (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจําป 2562 ติดตอกัน

เปนปที่ 2 และไดรับคัดเลือกใหเขาอยูในรายชื่อหุนยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจําป 2562 เปนปแรก    

เหตุการณสําคัญ  

บีทีเอส กรุป 

22 กรกฎาคม 2562: ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบรษิทั บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุป หรือบริษัทฯ) ประจําป 2562 อนุมัติการจายเงิน

ปนผลประจําป 2561/62 งวดสุดทายในจํานวนหุนละ 0.25 บาท ซ่ึงเงินปนผล จํานวน 3,139.1 ลานบาท ไดจายไปแลวเมื่อวันที่ 15 สงิหาคม 2562 คิด

เปนเงินปนผลทั้งปประมาณ 5,152.4 ลานบาท (หรือจาํนวนหุนละ 0.42 บาท) ทั้งนี้ อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) ประจําปคิดเปน 3.98% 

นอกจากนี้ยังไดอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 จํานวนไมเกิน 1,319.6
1
 ลานหนวย ในอัตราจัดสรรที่ 10 หุนสามัญเดิม  ตอ 1 หนวย

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ ที่ราคาใชสิทธ ิ14.00 บาทตอหนวย  

1
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 จํานวน 1,319.6 ลานหนวย คํานวณจากกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (รวมถึงกรณีที่มีการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W4) และใบสําคัญแสดงสทิธิ BTS-

WC เต็มจํานวน  

การพฒันาอยางย่ังยืน 

14 กันยายน 2562: บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกในกลุมดัชนีความย่ังยืนของดาวโจนส (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) 

ประจําป 2562 ในกลุมดัชนีตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) ติดตอกันเปนปที่ 2 โดยปนี้เปนอีกหนึ่งปที่ บีทเีอส กรุป เปนบริษัทดานระบบขนสง

มวลชนทางรางเพียงบรษิทัเดียวในประเทศไทยที่ไดรับคัดเลือกเขาเปนสมาชิกใน DJSI และในปนี้บริษัทฯ ยังไดคะแนนเปนลําดับที่ 2 ในหมวดอุตสาหกรรม

คมนาคมขนสงอีกดวย 
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17 ตุลาคม 2562: บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกเขาอยูในรายชื่อหุนย่ังยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจําป 2562 เปนครั้งแรก 

โดยมีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เปนผูคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดําเนินงานโดดเดนดานส่ิงแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล ทั้งนี้ การ

ไดรับคัดเลือกใหเขาอยูในรายชื่อหุนยั่งยืนดังกลาว ถือเปนการสงเสริมใหบริษทัตางๆ ดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนเพื่อสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนในระยะยาว  

ธุรกิจระบบขนสงมวลชน 

9 สิงหาคม 2562: บริษทั ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (บีทีเอสซี) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมกันเปดทดลองใหบริการสถานีแรก (สถานี N9: 

สถานีหาแยกลาดพราว) ของสวนตอขยายสายสีเขียวเหนือ   

19 สิงหาคม 2562: กิจการรวมคาบีจีเอสอาร ระหวางบรษิัทฯ, บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (GULF), บรษิัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง

แอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (STEC) และบริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสัดสวนในการถือหุน 40%, 40%, 10% และ 10% 

ตามลําดับ เปนผูชนะประมลูโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ทั้งนี้ โครงการดังกลาวแบงออกเปน 2 เสนทาง ไดแก (i) สายบางปะอนิ –นครราชสีมา 

(M6) ระยะทาง 196 กม. และ (ii) สายบางใหญ – กาญจนบุร ี(M81) ระยะทาง 96 กม. คาดวาจะสามารถลงนามสัญญากับกรมทางหลวงไดภายในตนป 2563 

ธุรกิจสื่อโฆษณา 

30 ตุลาคม 2562: คณะกรรมการบริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) (MACO) ไดมีมติอนุมัติการเขาลงทุน 50.0% ในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี 

จํากัด ดวยเงินลงทุนทั้งส้ิน 1,950 ลานบาท และมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบการเสนอขายหลักทรพัยใหแกบคุคลในวงจํากดั (Private 

Placement) ในราคาหุนละ 1.44 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ิน 1,553 ลานบาทใหแกบริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“PlanB”) ภายหลังการเขา

ลงทนุดังกลาวเสร็จสมบูรณ MACO จะมุงเนนในการขยายธุรกิจส่ือโฆษณาไปยังตางประเทศอยางเต็มตัว โดยจะมอบหมายให PlanB เขามาเปนผูบริหารจัดการ

ส่ือโฆษณากลางแจงภายในประเทศท่ี MACO เปนเจาของทั้งหมด ทั้งนี้ธุรกรรมที่ไดกลาวมานั้นคาดวาจะเสร็จสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู

ถือหุนวันที่ 17 ธันวาคม 2562 

ผลการดําเนินงานประจําคร่ึงปแรกของ ป 2562/63 

รายไดรวมรอบระยะเวลาหกเดือนหรือครึ่งปแรกของป 2562/63 จํานวน 21,155 ลานบาท เติบโตขึ้น 9.1% หรือ 1,769 ลานบาท จากชวงเดียวกันของ

ปกอน ปจจัยหลักของการเติบโตมาจาก (i) การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการบริการและการขาย จํานวน 1,125 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการเติบโตของรายได

ในธุรกิจระบบขนสงมวลชน ธุรกิจบริการและธรุกิจส่ือโฆษณา (ii) การเพิ่มขึ้นของเงินปนผลรับ จํานวน 300 ลานบาท และ (iii) การเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ย

รับ จํานวน 294 ลานบาท ทั้งนี้ จากรายไดตางๆ ดังกลาวที่เพิ่มข้ึน สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบี้ยและภาษี 

(Operating EBITDA) ของรอบระยะเวลาหกเดือน ป 2562/63 เพ่ิมถึง 918 ลานบาท หรือคิดเปน 35.9% จากปกอน เปน 3,476 ลานบาท และกําไร

สุทธิของบริษัทฯ (หลังหักสวนของผูถือหุนสวนนอย) อยูที่ 2,171 ลานบาท เพ่ิมขึ้นอยางโดดเดนถึง 1,114 ลานบาท หรือ 105.4% จากปกอน ปจจัย

หลักของการเติบโตมาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจระบบขนสงมวลชนและธุรกิจส่ือโฆษณา รวมถึงการเพิ่มข้ึนของเงินปนผลรับ รายไดดอกเบี้ยรับที่

เพิ่มขึ้น การเพิ่มข้ึนของสวนแบงกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม และไมมกีารบันทึกคาใชจายที่เกิดขึ้นไมประจํา (รวมคาใชจายสนับสนุน

การถายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยที่เคยบันทึกไปแลวในปกอน) แตอยางไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของกาํไรบางสวนถูกลดทอนดวยคาใชจายทางการเงินและ

คาใชจายทางภาษทีี่สูงขึ้น  
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ผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2 ป 2562/63 

บริษัท บีทีเอสฯ รายงานผลประกอบการประจําไตรมาส 2 ป 2562/63 โดยมีรายไดรวม จํานวน 11,886 ลานบาท ลดลง 26.5% หรือ 4,287 ลานบาท จาก 

16,173 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป 2561/62 ปจจัยหลักมาจากการลดลงของรายไดจากการใหบริการรับเหมาติดต้ังและกอสรางและจัดหารถไฟฟา จํานวน 

5,324 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญมาจากการรบัรูรายไดงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลืองที่ลดลง อยางไรก็ดี การลดลงของรายไดรวมบางสวนใน

ไตรมาสนี้ถูกชดเชยดวย (i) การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการบริการและการขาย จํานวน 734 ลานบาท ปจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหบริการ

เดินรถ ซึ่งสวนใหญมาจากการเปดใหบริการโครงการสวนตอขยายสายสีเขียวใตเต็มสาย รวมถึงรายไดจากธุรกิจส่ือโฆษณาที่เพิ่มขึ้น และ (iii) การเพิ่มข้ึนของ

เงินปนผลรับ จํานวน 282 ลานบาท 

ตนทุนรวมและคาใชจายรวมสําหรับไตรมาส 2 ป 2562/63 จํานวน 9,830 ลานบาท ลดลง 4,965 ลานบาท หรือ 33.6% จากปกอน สาเหตุหลักมาจากการ

รับรูตนทุนงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลืองท่ีลดลง ในขณะที่ตนทุนการบริการและการขายเพิ่มข้ึน จํานวน 399 ลานบาท  

สําหรับสวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม (รวมสวนแบงกําไรสุทธิจาก BTSGIF) จํานวน 284 ลานบาท เทียบกับสวนแบงกําไรสุทธิ

จากเงนิลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม 109 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2561/62 เพิ่มขึ้น 176 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นหลักมาจากสวนแบงขาดทุนสุทธิจาก 

ยู ซิต้ี ที่ลดลง  

คาใชจายทางการเงิน จํานวน 584 ลานบาท เพิ่มข้ึน 187 ลานบาท หรือคิดเปน 46.9% จากปกอน เปนผลมาจากดอกเบี้ยจายของหุนกูเพื่ออนุรักษ

ส่ิงแวดลอมจํานวน 13 พันลานบาทของบริษัทฯ ที่ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผานมา  

ในสวนของกําไรสุทธิหลังหักภาษีจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํา (หลังหักสวนของผูถือหุนสวนนอย จํานวน 218 ลานบาท) จํานวน 1,131 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 301 ลานบาท หรือ 36.3% จากปกอน และกําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 1,278 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญถึง 90.6% 

หรือ 607 ลานบาท จากปกอน สวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของกําไรข้ันตนจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํา และการเพิ่มขึ้นของสวนแบงกําไรสุทธิจากกิจการ

รวมคาและบริษัทรวม แมการเติบโตบางสวนจะถูกลดทอนจากคาใชจายทางการเงินที่สูงขึ้น รวมถึงไมมีการบันทึกคาใชจายที่เกิดขึ้นไมประจํา (รวมคาใชจาย

สนับสนุนการถายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยที่เคยบันทึกในไตรมาส 2 ป 2561/62) 

ทั้งนี้ อัตรากําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 ป 2562/63 อยูที่ 10.7% เมื่อเทียบกับ 4.1% ในไตรมาส 2 ป 2561/62 โดยการเพิ่มขึ้น

ของอัตรากําไรสุทธิมาจากการรับรูรายไดที่ลดลงในสวนของงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพแูละสีเหลือง ซึ่งมีอัตรากําไรนอยกวา 
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บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานประจาํไตรมาส 2 ป 2562/63                                                14 พฤศจิกายน 2562  

(หนวย: ลานบาท) 

ไตรมาส 2 

ป 2562/63 

ไตรมาส 2 

ป 2561/62 

(ปรับปรุงใหม) 

% YoY 

รายไดจากการดําเนินงาน
2
 11,359 15,818 (28.2)% 

รายไดอื่นที่เกิดข้ึนเปนประจํา 636 440 44.5% 

รายไดรวมจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํา 11,995 16,258 (26.2)% 

ตนทุนการดําเนินงาน 8,969 13,981 (35.9)% 

คาใชจายในการขายและบริหารจากการดําเนินงาน 832 629 32.2% 

กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบี้ย และภาษี
3
 1,814 1,401 29.5% 

คาใชจายทางการเงิน 584 398 46.9% 

กําไรจากรายการที่เกิดข้ึนเปนประจํา - กอนภาษี 1,610 1,249 28.9% 

รายการที่ไมเกิดขึ้นเปนประจํา 146 (160) N.A. 

กําไรกอนภาษี 1,756 1,089 61.2% 

ภาษีเงนิได 260 254 2.3% 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 218 165 32.2% 

กําไร (ขาดทุน) สทุธิจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจําที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 1,131 830 36.3% 

กําไร (ขาดทุน) สทุธิที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 1,278 670 90.6% 
2
 รายไดจากการดําเนินงาน คํานวณจากรายไดจากการดําเนินงานจาก 4 หนวยธุรกิจ แตไมรวม ดอกเบี้ยรับที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจขนสงมวลชน เงินปนผลรับ และรายการที่ไมเกิดขึ้นเปนประจํา (non-recurring items)    

3 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบี้ย และภาษี (operating EBITDA) คํานวณจากรายไดจากการดําเนนิงานจาก 4 หนวยธุรกิจ แตไมรวม ดอกเบ้ียรับที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจขนสงมวลชน เงิน

ปนผลรับ สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากบริษัทรวมอ่ืนๆ (ยกเวนจาก BTSGIF) และการรวมคา และรายการที่ไมเกดิขึ้นประจําอ่ืนๆ 

รายไดจากการดําเนินงานรวม ในไตรมาส 2 ป 2562/63 จํานวน 11,359 ลานบาท ลดลง 28.2% หรือ 4,459 ลานบาท จากปกอน โดยรายไดจากการ

ดําเนินงานของธุรกิจระบบขนสงมวลชน ธุรกิจส่ือโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจบริการ คิดเปนสัดสวน 80%, 14%, 1% และ 5% ตามลําดับ การ

ลดลงของรายไดจากการดําเนินงานสวนใหญเปนผลมาจากการลดลงของรายไดจากธุรกิจระบบขนสงมวลชน โดยลดลง 35.9% หรือ 5,123 ลานบาท จากป

กอน ปจจัยหลักมาจากการรับรูรายไดงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพแูละสีเหลืองที่ลดลงในไตรมาสนี้ อยางไรก็ดี รายไดจากธุรกิจส่ือโฆษณา ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย และธุรกิจบริการยงัคงเติบโต 32.1%, 14.7% และ 101.2% ตามลําดับ โดยมีปจจัยหลักมาจาก (i) การเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจส่ือโฆษณา 

ปจจัยหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจากธุรกจิบรกิารดานดิจิทัล (ii) การเพิ่มข้ึนของรายไดจากงานกอสรางของบริษัท เอชเอชท ีคอนสตรัคชั่น จํากัด จํานวน 

249 ลานบาท และ (iii) การเพิ่มข้ึนของรายไดจากธุรกิจอสังหารมิทรัพยจากธนาซิต้ี กอลฟ แอนด สปอรต คลับ จํานวน 14.5 ลานบาท 

ตนทุนจากการดําเนินงานรวมลดลงเชนเดียวกันกับรายไดจากการดําเนินงาน โดยลดลง 35.9% หรือ 5,012 ลานบาท จากปกอน เปน 8,969 ลานบาท สวน

ใหญมาจากการรับรูตนทุนงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลืองที่ลดลง กําไรข้ันตนจากการดําเนินงาน (operating gross profit) ปรับตัว

เพิ่มขึ้น 30.2% หรือ 554 ลานบาท จากปกอน เปน 2,390 ลานบาท และกําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบี้ย และภาษี 

(operating EBITDA) เติบโต 413 ลานบาท หรือ 29.5% จากปกอน เปน 1,814 ลานบาท อยางไรก็ดี เนื่องจากในไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีการรับรูรายไดของ

ธุรกิจระบบขนสงมวลชนที่ลดลงในสวนของงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลืองซ่ึงมีอัตรากําไรนอยกวา จึงทําใหอัตราสวนกําไรขั้นตนจากการ

ดําเนินงานเพิ่มขึ้นเปน 21.0% จาก 11.6% ในปกอน และ operating EBITDA margin ในไตรมาส 2 ป 2562/63 เพิ่มข้ึนเชนกัน เปน 16.0% เทียบกับ 8.9% 

ในไตรมาสเดียวกันของปกอน 
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บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานประจาํไตรมาส 2 ป 2562/63                                                14 พฤศจิกายน 2562  

รายไดจากการดําเนินงานและอัตรากําไรขั้นตนจากการดําเนินงานประจําไตรมาส 2 ป 2562/63 – แยกตามหนวยธุรกิจ  

รายไดจากการ

ดําเนินงาน 

(ลานบาท) 

ไตรมาส 2 

ป 2562/63 

% ของ 

ยอดรวม 

ไตรมาส 2 

ป 2561/62 

% ของ 

ยอดรวม 

% เปล่ียนแปลง 

(YoY) 

อัตรากําไรขั้นตน
8 

(%)  

ไตรมาส 2 

ป 2562/63 

อัตรากําไรขั้นตน
8
 

(%)  

ไตรมาส 2 

ป 2561/62 

ระบบขนสงมวลชน  9,132
4
 80% 14,255 90% (35.9)% 16.8% 7.6% 

สื่อโฆษณา
5
 1,607 14% 1,217 8% 32.1% 50.7% 62.5% 

อสังหาริมทรัพย 
6
 100 1% 87 1% 14.7% 19.1% 16.3% 

บรกิาร
7
 520 5% 258 1% 101.2% 3.9% N.A. 

รวม 11,359 100% 15,818 100% (28.2)% 21.0% 11.6% 
4 
รายไดจากธุรกิจระบบขนสงมวลชนในไตรมาส 2 ป 2562/63 ประกอบดวย: 

i) สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF (รวมอยูใน ‘สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม’ ที่แสดงอยูในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) 

ii) รายไดคาบริการจากการบริหารการเดินรถไฟฟา, รายไดคาโดยสาร BRT, ดอกเบ้ียรับภายใตขอตกลงสัมปทานและดอกเบี้ยรับภายใตสัญญาซ้ือขายพรอมติดตั้งระบบการเดินรถ รวมถึงรายไดงาน

ติดตั้งระบบไฟฟาและเคร่ืองกลสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีทอง 

iii) รายไดคาบริการจากการใหบริการติดต้ังงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟาสําหรับโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเขยีวใตและเหนือ 

iv) รายไดงานกอสรางและดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟาสีชมพูและเหลือง 

5
 รายไดรวมจากธุรกิจส่ือโฆษณารวมรายไดสื่อโฆษณาของกลุม VGI และ Rabbit Group (จัดอยูในกลุมธรุกิจบริการดานดิจทิัล) โดย Rabbit Group รวมรายไดจาก  BSS และ BSSH และบริษัทยอย ยกเวนรายได

จาก 2 บริษัท นั่นคือ รายไดจากบริษัท บางกอก เพยเมนต โซลูชนัส จํากัด (BPS) และบริษัท แรบบิท รีวอรดส จํากัด (RR)  
6 
รายไดธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประกอบดวยยอดขายอสังหาริมทรัพย รายไดจากคาเชาและคาบริการ และรายไดจากโครงการสนามกอลฟธนาซิตี้และสปอรตคลับ 

7 
รายไดจากธุรกิจบริการ หมายถึง รายไดจากการสะสมคะแนนของโปรแกรม Rabbit Rewards, รายไดจาก BPS, รายไดคากอสรางและคาที่ปรึกษาจาก HHT Construction 

8
 กําไรขั้นตนจากการดําเนินงาน คํานวณจากรายไดจากการดําเนนิงานจาก 4 หนวยธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 

ธุรกิจระบบขนสงมวลชน 

รายไดรวมจากการดําเนินงานของธุรกิจระบบขนสงมวลชน ในไตรมาส 2 ป 2562/63 จํานวน 9,132 ลานบาท ลดลง 35.9% หรือ 5,123 ลานบาท จาก

ปกอน มาจากการรับรูรายไดงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลืองที่ลดลง เปน 4,374 ลานบาท (ลดลงจาก 11.8 พันลานบาท จากไตรมาส

เดียวกันในปกอน) ตามสัดสวนของงานที่แลวเสร็จ อยางไรก็ดี ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ ยังคงมี (i) รายไดจากการใหบริการติดต้ังงานระบบและการจัดหารถไฟฟา

ขบวนใหมสําหรับโครงการสวนตอขยายสายสีเขยีวใตและเหนือที่เพิ่มข้ึน (ii) การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหบริการเดินรถและซอมบํารุง ปจจัยหลักมาจากการ

เปดใหบรกิารโครงการสวนตอขยายสายสีเขียวใตเต็มสาย (iii) การเพิ่มข้ึนของดอกเบี้ยรับที่เก่ียวกับโครงการรถไฟฟา และ (iv) สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุน

ใน BTSGIF ที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้   

ในไตรมาส 2 ป 2562/63 บริษัทฯ ยังบันทกึรายไดจากการใหบริการติดตั้งงานระบบและการจัดหารถไฟฟาขบวนใหมสําหรับโครงการสวนตอขยายสายสี

เขียวใตและเหนือ จํานวน 3,157 ลานบาท (เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคญัจากจํานวน 1,524 ลานบาท ในปกอน) ตามสัดสวนของงานที่แลวเสร็จ 

สวนดอกเบี้ยรับที่เก่ียวกับโครงการรถไฟฟา ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 46.9% หรือ 113 ลานบาทจากปกอน เปน 355 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากลูกหนี้ที่

เก่ียวกับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและเหลือง 

สําหรับรายไดจากการใหบริการเดินรถและซอมบํารุง เติบโตอยางแข็งแกรงถึง 91.5% หรือ 414 ลานบาท จากปกอน เปน 866 ลานบาท การเพิ่มข้ึนของ

รายไดสวนใหญมาจาก (a) การรับรูรายไดจากการใหบรกิารเดินรถและซอมบํารุงจากการเปดใหบริการโครงการสวนตอขยายสายสีเขียวใตเต็มทั้งสาย เมื่อวนัที่ 

6 ธันวาคม 2561 รวมถึงการเปดใหบริการสถานแีรกของสวนตอขยายสายสีเขียวเหนือ (N9: สถานีหาแยกลาดพราว) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผานมา และ 

(b) การเพิ่มขึ้นตามสัญญาของคาจางเดินรถและซอมบํารงุสวนตอขยายสายสีเขียวเดิม  
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สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนใน BTSGIF ในไตรมาสนี้ จํานวน 265 ลานบาท เติบโต 21 ลานบาท หรือ 8.7% จากปกอน มาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคา

โดยสารในสวนของรถไฟฟาสีเขียวสายหลัก (เพิ่มขึ้น 4.4% หรือ 78 ลานบาท จากปกอน เปน 1,840 ลานบาท) การเติบโตของรายไดคาโดยสารดังกลาวมาจาก

จํานวนเที่ยวการเดินทางที่สรางสถิติใหมสูงสุดในไตรมาสนี้ (เพิ่มขึ้น 4.4% จากปกอน เปน 63.9 ลานเที่ยวคน) จากการเปดใหบริการสวนตอขยายสายสีเขียวใต

แบบเต็มสาย การเปดใหบริการสถานีแรกของสวนตอขยายสายสีเขียวเหนือ รวมถึงฐานผูโดยสารที่ตํ่าจากเหตุการณรถไฟฟาขัดของเมื่อปที่แลว อยางไรก็ดี 

อัตราคาโดยสารเฉล่ียในไตรมาสนี้คงที่จากปกอนอยูที่ 28.8 บาทตอเที่ยว 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดใน คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2 ป 2562/63 ของ BTSGIF  

 

สถิติจํานวนเที่ยวการเดินทางและ % การเตบิโต         สถิติอัตราคาโดยสารเฉล่ียและ % การเติบโต 

  

*ไมรวมผลกระทบจากการประมาณการรายไดคาโดยสารจากการใหผูโดยสารเดินทางฟรีเนื่องจากรถไฟฟาขัดของ 

                      **ไมรวมผลกระทบจากการใหผูโดยสารเดินทางฟรีชวงงานพระราชพธีิบรมราชาภิเษก 

ตนทุนของธุรกิจระบบขนสงมวลชนในไตรมาสนี้ลดลง 5,581 ลานบาท เปน 7,596 ลานบาท โดยการลดลงสวนใหญมาจากการบันทึกตนทุนงานกอสราง

โครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลืองที่ลดลง ทั้งนี้ จากการรับรูรายไดที่ลดลงของงานกอสรางโครงการรถไฟฟาซ่ึงมีอัตรากําไรนอยกวา เม่ือเทียบกับหนวย

ธุรกิจอื่นในธุรกิจระบบขนสงมวลชน สงผลให Operating EBITDA margin ปรับตัวเพิ่มข้ึนเปน 17.0% จาก 7.6% ในปกอน อยางไรก็ดี หากไมรวมผลของการ

รับรูรายได ตนทุนและดอกเบี้ยรับจากงานกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพูและสายสีเหลือง การใหบริการติดต้ังงานระบบและการจัดหารถไฟฟาขบวนใหมสําหรับ

สวนตอขยายสายสีเขียวใตและเหนือ operating EBITDA margin จะเปน 66.9% 

ธุรกิจสื่อโฆษณา 

VGI ไดสรางสถิติรายไดสูงสุดในไตรมาสที่ผานมา จากความสําเร็จในกลยุทธการเปนผูใหบริการการตลาดแบบ Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นส สําหรับผล

การดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ป 2562/63 VGI มีรายไดเพิ่มข้ึน 32.1% YoY จาก 1,217 ลานบาท เปน 1,607 ลานบาท ซึ่งการเติบโตดังกลาวมีสาเหตุหลักมา

จากการควบรวมงบการเงินของบริษัท Puncak Berlian Sdn. Bhd. (PBSB) โดย MACO ที่บันทึกรายไดอยูในธุรกิจส่ือโฆษณากลางแจง รวมไปถึงการควบรวม

งบการเงินแบบเต็มไตรมาสของกลุม Trans.Ad ในกลุมธุรกิจบริการดานดิจิทัล นอกจากนี้ VGI ยังมีการรับรูรายไดจาก VGI Digital Lab ที่โฟกัสในการทํา

การตลาดบนชองทางออนไลนและดิจทิลั ในกลุมธรุกิจบริการดานดิจิทัล 
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รายไดจากการดําเนินงานธุรกิจสื่อ

โฆษณา (ลานบาท) 

ไตรมาส 2 

ป 2562/63 
% ของยอดรวม 

ไตรมาส 2 

ป 2561/62 

(ปรับปรงุใหม) 

% ของยอดรวม 
% เปล่ียนแปลง 

(YoY) 

สื่อโฆษณานอกบาน 1,010 63% 921 76% 9.6% 

  สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟา 510 32% 546 45% (6.6)% 

  สื่อโฆษณากลางแจง 417 26% 266 22% 57.0% 

  สื่อโฆษณาในอาคารสํานักงานและอ่ืนๆ 82 5% 109 9% (24.7)% 

ธุรกิจบริการดานดิจิทัล* 597 37% 296 24% 102.2% 

รวม 1,607 100% 1,217 100% 32.1% 
* รายไดจากธุรกิจบริการดิจทิลั ประกอบดวยรายไดที่มาจาก 1. Rabbit Group 2. Trans.Ad Group ภายใต MACO และ 3. VGI Digital Lab 

ธุรกิจส่ือโฆษณานอกบาน (ประกอบดวยส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟา ส่ือโฆษณากลางแจง ส่ือโฆษณาในอาคารสํานักงานและอ่ืนๆ) โดยรายไดจากธุรกิจส่ือ

โฆษณานอกบานคิดเปนสัดสวน 63% ของรายไดรวมของส่ือโฆษณา หรือ 1,010 ลานบาท โดยในไตรมาสนี้ รายไดจากหนวยธุรกิจนี้เพิ่มข้ึน 9.6% หรือ 88 

ลานบาทจากปกอน สาเหตุหลักมาจากการควบรวมงบการเงินธุรกจิส่ือโฆษณาในตางประเทศของกลุมธุรกิจส่ือโฆษณากลางแจงเปนคร้ังแรก อยางไรก็ตาม 

ธุรกิจส่ือโฆษณาในประเทศไดรับผลกระทบจากชวงโลวซีซั่น (low season) และการปรับปรุงส่ือโฆษณา สงผลใหอัตราการใชส่ือของธุรกิจส่ือโฆษณานอกบาน

ลดลง จงึเปนผลใหการเติบโตในส่ือโฆษณาในระบบขนสงมวลชนและส่ือโฆษณาในอาคารสํานกังานเติบโตไดนอยกวาที่คาดการณไว ทั้งนี้ VGI คาดวารายไดจาก

ธุรกิจส่ือโฆษณาในระบบขนสงมวลชนจะดีขึ้นในชวงครึ่งหลังของป 2562/63 จากการไดรับประโยชนของการรวมมือกับ PlanB 

ธุรกิจบริการดานดิจิทัล มีรายได 597 ลานบาท คิดเปน 37% ของรายไดรวมของส่ือโฆษณา เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคญัถึง 102.2% จากปกอน สาเหตุหลักมาจาก

การรับรูรายไดของ VGI Digital Lab รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของรายไดจากแรบบิท กรุป ที่ประกอบดวยรายไดจากการบรหิารโครงการ และรายไดจาก Lead 

Generation นอกจากนี้ VGI ยังไดทําการควบรวมงบการเงนิแบบเต็มไตรมาสของกลุม Trans.Ad (ผูใหบริการดานงานระบบแสดงมัลติมเีดียแบบครบวงจร) 

โดย MACO 

ตนทุนจากธุรกจิส่ือโฆษณาเพิ่มขึ้น 73.4% จาก 457 ลานบาท ในปกอนเปน 792 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการควบรวมงบการเงินของ PBSB และการควบ

รวมงบการเงนิแบบเต็มไตรมาสของกลุม Trans.Ad โดย MACO สงผลให operating EBITDA margin ในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงเปน 33.0% จาก 44.2% ในป

กอน ปจจัยหลักมาจากการรับรูผลการดําเนินงานของกลุม Trans.Ad ซึ่งมอีัตรากาํไรนอยกวาส่ือโฆษณาอ่ืน  

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดใน คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2 ป 2562/63 ของ VGI: 

http://vgi.listedcompany.com/newsroom/081120191727380536T.pdf 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

รายไดรวมจากการดําเนินงานของธุรกจิอสังหารมิทรัพยในไตรมาส 2 ป 2562/63 จํานวน 100 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.7% หรือ 13 ลานบาท จากปกอน โดย

รายไดรวมจากการดําเนินงานของธุรกจิอสังหาริมทรัพยสวนใหญมาจากรายไดอสังหารมิทรัพยเชิงพาณิชย ซึ่งในปจจุบันสวนใหญประกอบดวยรายไดจาก ธนา

ซิต้ี กอลฟ แอนด สปอรต คลับ สําหรับตนทุนจากการดําเนนิงานในไตรมาสนีเ้พิ่มขึ้นเชนเดียวกับรายไดจากการดําเนินงาน โดยเพิ่มขึน้ 10.9% หรอื 8 ลาน

บาท จากปกอน เปน 81 ลานบาท 

ในไตรมาสนี้บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนสุทธจิาก ยู ซิต้ี (บริษัทรวมของบริษัทฯ) ที่ลดลงจํานวน 6.8 ลานบาท (เทียบกับสวนแบงขาดทุนสุทธิจํานวน 99 ลาน

บาทในปกอน) สวนใหญเปนผลมาจากการที่ ยู ซิต้ี ไมมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่เคยบันทึกไปแลวในงบการเงินไตรมาส 3 ป 2561 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดใน คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 3 ป 2562 ของยู ซิต้ี: 

http://u.listedcompany.com/newsroom/111120190725060378T.pdf 
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ธุรกิจบริการ 

บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกจิบริการ ในไตรมาส 2 ป 2562/63 เพิ่มขึ้น 262 ลานบาท หรือ 101.2% จากปกอน เปน 520 ลานบาท สวนใหญมาจากรายไดจาก

การกอสรางของ บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคช่ัน จํากัด ที่เพิ่มขึ้น 249 ลานบาท ตนทุนของธุรกิจบรกิารเพิ่มขึ้น 226 ลานบาท หรือ 82.3% จากปกอน เปน 

500 ลานบาท  

ฐานะทางการเงิน  

   

สินทรพัยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 163,496 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19,284 ลานบาท หรือ 13.4% จาก 31 มีนาคม 2562 สวนใหญเปนผลมาจาก

การเพิ่มขึ้นของ  

(i) ตนทุนโครงการรถไฟฟา จํานวน 6,209 ลานบาท จากการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลือง  

(ii) เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน จํานวน 5,233 ลานบาท  

(iii) ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระภายใตสัญญากับหนวยงานของรัฐ จาํนวน 4,829 ลานบาท จาก (a) งานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและ

สีเหลือง รวมถึงดอกเบี้ยรับที่เก่ียวกับลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระของทั้งสองโครงการดังกลาว และ (b) งานจัดหารถไฟฟาขบวนใหม รวมถงึ

ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับการจดัหารถไฟฟาขบวนใหมสําหรับโครงการสวนตอขยายสายสีเขียวใตและเหนือ  

(iv) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 4,043 ลานบาท จากการเขาซื้อที่ดินของบริษัทฯ  

(v) ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับและรายไดคางรับภายใตสัญญาซื้อขายพรอมติดต้ังระบบการเดินรถสําหรบัโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเขียว

ใตและเหนือจํานวน 3,171 ลานบาท  

(vi) ลูกหนี้จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 ที่จะซ้ือหุนสามัญ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 1,534 ลานบาท 

อยางไรก็ดี การเพิ่มขึ้นบางสวนถูกหักกลบกับ การลดลงของ  

(vii) เงินลงทนุช่ัวคราว และเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ จํานวน 4,701 ลานบาท 

(viii) เงินจายลวงหนาแกผูรับเหมาและเพื่อซ้ือสินทรัพย จํานวน 2,464 ลานบาท  

หน้ีสินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพิ่มขึ้น 6.4% หรือ 5,895 ลานบาท เปนจํานวน 97,912 ลานบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สวนใหญมาจาก 

การเพิ่มขึ้นของ  

(i) หุนกูระยะยาวจากการเสนอขายหุนกูเพื่ออนรุักษส่ิงแวดลอมชุดใหมของบริษทัฯ มูลคา 13 พันลานบาท ในเดือนพฤษภาคม 2562  

(ii) เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จาํนวน 7,893 ลานบาท สวนใหญมาจากการเบิกเงินกูยืมสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสี

เหลือง 

อยางไรก็ดี การเพิ่มขึ้นบางสวนถูกหักกลบดวยการลดลงของ  

(iii) เงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินและเจาหนี้ต๋ัวแลกเงิน จํานวน 16,279 ลานบาท 

(iv) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น จํานวน 1,180 ลานบาท  

123,282 143,964 

20,931 
19,532 

31 ม.ีค. 62 30 ก.ย. 62

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

163,496144,213

52,195 65,584 

50,406 
67,829 

41,612 
30,083 

31 ม.ีค. 62 30 ก.ย. 62

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

สวนของผูถือหุน

163,496144,213 (หนวย: ลานบาท)(หนวย: ลานบาท) 
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บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานประจาํไตรมาส 2 ป 2562/63                                                14 พฤศจิกายน 2562  

สวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้น 13,389 ลานบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้น  25.7% จากปกอน เปน 65,584 ลานบาท โดยปจจัยหลัก

มาจาก การเพิ่มขึ้นของ  

(i) สวนเกินมูลคาหุนสามัญ จํานวน 4,631 ลานบาท สวนใหญมาจากใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W4  

(ii) ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว จํานวน 2,845 ลานบาท สวนใหญมาจากใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 

(iii) สวนทนุจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 ที่จะซื้อหุนสามัญ จํานวน 1,534 ลานบาท 

(iv) สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย และสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษทัยอย จํานวน 3,273 

ลานบาท และ 1,634 ลานบาท ตามลําดับ สวนใหญมาจากการลดสัดสวนการถือหุนของบรษิัทใน VGI (จาก 70.54% เปน 65.11%) 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดจํานวน 12,556.6 ลานหุน (11,845.4 ลานหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 

และมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในไตรมาส 2 ป 2562/63 อยูที่ 8.2% เทียบกับ 10.3% ในไตรมาส 2 ป 2561/62 

กระแสเงินสด  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 4,216 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.9% หรือ 196 ลานบาท สําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 5,400 ลานบาท (เทียบกับเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 

4,363 ลานบาท ในครึ่งแรกของ ป 2561/62) รายการหลักมาจากการบันทึกกําไรกอนภาษี จํานวน 3,014 ลานบาท หักกลบดวย (i) รายการที่ไมใชเงินสดปรับ

กระทบยอดกําไรกอนภาษี ใหเปนเงินสด จํานวน 779 ลานบาท และ (ii) การเพิ่มข้ึนสุทธิของเงินทนุหมุนเวยีน จํานวน 7,635 ลานบาท ซึ่งรวมถงึ (a) เงินลงทุน

สุทธิสําหรับคากอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลือง จํานวน 2.0 พันลานบาท และ (b) เงินลงทุนสุทธิสําหรับการจดัหารถไฟฟาขบวนใหมและติดต้ัง

ระบบรถไฟฟาและเครือ่งกล สําหรับสวนตอขยายสายสีเขียวใตและเหนือ จํานวน 3.3 พันลานบาท หลังจากที่บริษัทฯ จายภาษีเงินไดสุทธิ จํานวน 750 ลาน

บาท (526 ลานบาท ในครึ่งแรกของป 2561/62) และจายดอกเบี้ยสุทธิ จํานวน 897 ลานบาท (452 ลานบาท ในครึ่งแรกของ ป 2561/62) ทําใหบรษิทัฯ มี

เงินสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 7,046 ลานบาท 

 

สวนของเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 4,773 ลานบาท รายการหลักมาจาก (i) เงินลงทุนสุทธิสําหรับคากอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสี

เหลือง จํานวน 5.8 พันลานบาท (ii) เงินสดจายซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 3.9 พนัลานบาท ซ่ึงถูกชดเชยบางสวนดวย (iii) เงินรับลวงหนาจาก

การขายเงินลงทุนในเบยวอเตอร จํานวน 2.3 พนัลานบาท (iv) เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น จํานวน 1.0 พนัลาน

บาท และ (v) เงินสดรบัสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ จํานวน 0.8 พันลานบาท  

 

สวนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 12,193 ลานบาท สวนใหญมาจาก (i) การเพิ่มขึ้นของหุนกูระยะยาวจากการเสนอขายหุนกูเพื่ออนุรักษ

ส่ิงแวดลอม จํานวน 13 พันลานบาท ในเดือนพฤษภาคม ป 2562 (ii) การเพิม่ขึ้นสุทธิของเงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  จํานวน 8.0 พันลานบาท สวน

ใหญมาจากการเบกิเงนิกูยืมสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลือง (iii) เงินสดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 7.5 พนัลานบาท สวน

ใหญมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ BTS-W4 (iv) เงินสดรบัสุทธิจากการจาํหนายเงินลงทนุในบรษิัทยอยและจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน

สามัญของบริษัทยอย จํานวน 3.7 พันลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการจําหนาย VGI และ VGI-W2 หักกลบกับ (v) การจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันสุทธิจากสถาบัน

การเงนิและเจาหนี้ต๋ัวแลกเงิน จํานวน 16.4พันลานบาท และ (vi) บรษิัทฯ จายเงินปนผล จํานวน 3.1 พันลานบาทในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผานมา 

 

 

 

 

 



   
  

บริษทั บทีเีอส กรุป โฮลดิ้งส จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานประจาํไตรมาส 2 ป 2562/63                                                14 พฤศจิกายน 2562  

การเคล่ือนไหวของกระแสเงินสด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562  

   
1
 เงินสดสทุธิใชไปในกจิกรรมดําเนินงาน หลังจาย 

 ภาษีเงินไดสทุธิ จํานวน 750 ลานบาท  

 ดอกเบ้ียสุทธิ จาํนวน 897 ลานบาท 

 เงินลงทุนสุทธิสําหรับคากอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสีเหลือง จํานวน 2.0 พันลานบาท  

 เงินลงทุนสุทธิสําหรับการจัดหารถไฟฟาขบวนใหมและตดิตั้งระบบรถไฟฟาและเคร่ืองกล สําหรับสวนตอขยายสายสีเขยีวใตและเหนือ จํานวน 3.3 พันลานบาท 
2
 เงินสดสทุธิใชไปในกจิกรรมลงทุน รวมเงินลงทุนสทุธิสาํหรับคากอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและสเีหลือง จํานวน 5.8 พันลานบาท 

3
 ไมรวมเงินลงทุนที่มีสภาพคลอง จํานวน 14.1 พันลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,021 (7,046)1

(4,773)2
12,193

(179) 4,2163

เงินสดตนงวด 

(31 มีนาคม 2562)

เงินสดใชไปในการ

ดําเนินงาน

เงินสดใชไปใน

การลงทุน

เงินสดจาก

การจัดหาเงิน

อื่นๆ เงินสดปลายงวด 

(30 กันยายน 2562)

(ลานบาท)
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บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานประจาํไตรมาส 2 ป 2562/63                                                14 พฤศจิกายน 2562  

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

ความสามารถในการทาํกําไร 

ไตรมาส 2 

ป 2562/63 

ไตรมาส 2 

ป 2561/62 

(ปรับปรงุใหม) 

ไตรมาส 1 

ป 2562/63 

อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานขั้นตนตอยอดขาย (%) 21.0% 11.6% 24.0% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเส่ือม (%) 
A
 16.0% 8.9% 18.3% 

อัตรากําไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํา (%)
B
 13.4% 7.7% 14.3% 

อัตรากําไรสุทธ ิ(%)
C
 10.7% 4.1% 9.6% 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)
D
 3.3% 4.4% 2.9% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
E
 8.2% 10.3% 7.2% 

สภาพคลอง (เทา)    

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 0.65x 0.88x 1.05x 

ความสามารถในการชาํระหน้ี (เทา) 
   

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ตอสวนของผูถือหุน 1.18x  1.15x 1.32x  

อัตราสวนหนี้สินสุทธิ (adjusted)
F
 ตอทุน 0.90x 0.56x 0.82x 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิ (adjusted)
F
 ตอกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเส่ือม 

ที่เกิดขึ้นเปนประจํา 

8.34x 5.85x 8.08x 

ความสามารถในการชําระดอกเบีย้ 
G
 3.10x  3.52x 2.96x  

อัตราสวนตอหุน
 H
 

   

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.10 0.06 0.08 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 5.22 4.25 5.49  

หมายเหตุ: 
*
รวมผลการดําเนนิงานจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก

 

A 
ไมรวมรายไดและรายจายที่ไมเก่ียวของโดยตรงกับการดําเนนิงาน (non-operating items) และไมรวมรายไดดอกเบ้ียรับที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจขนสงมวลชน 

B 
คํานวณจากกําไรจากรายการที่เกิดขึน้เปนประจํากอนหักภาษี / รายไดทั้งหมดที่เกิดขึน้เปนประจาํ 

C 
คํานวณจากกําไรสุทธิทางบัญชี (หลังหักสวนของผูมสีวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย) / รายไดทั้งหมดทางบัญชี  

D 
คํานวณจากกําไรสุทธิทางบญัชี / สินทรัพยรวมเฉลี่ย 

E 
คํานวณจากกําไรสุทธิทางบญัชี  / สวนของผูถือหุนรวมเฉลีย่ 

F 
คํานวณจากหนี้สินที่มภีาระดอกเบ้ียจายหักเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนที่มสีภาพคลอง และเงินสดรอรับคืนจากสํานักหักบัญชี – คาหุนบริษัทยอย 

G 
คํานวณจากกําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีและคาเส่ือม / คาใชจายทางการเงิน  

H 
คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลีย่ ณ มูลคาทีต่ราไว ที่ 4.0 บาท ตอหุน  

 

 

 

 

 

 

 



   
  

บริษทั บทีเีอส กรุป โฮลดิ้งส จํากดั (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 2 ป 2562/63 (ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2562)  
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บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานประจาํไตรมาส 2 ป 2562/63                                                14 พฤศจิกายน 2562  

มุมมองผูบริหาร 

ชวงหกเดือนแรกของป 2562/63 ที่ผานมา บริษทัฯ มผีลประกอบการที่เติบโตอยางแข็งแกรงโดยเฉพาะอยางยิง่ในสวนของธรุกิจหลักของเราอยางธุรกิจระบบขนสงมวลชนและธรุกจิ

ส่ือโฆษณา ในสวนของธุรกิจระบบขนสงมวลชน การเปดใหบริการสถานีใหมๆ ทั้งในสวนของโครงการสวนตอขยายสายสีเขยีวใตและสายสเีขยีวเหนือ ทําใหรายไดจากการใหบริการ

เดินรถและซอมบํารงุในชวงครึง่แรกของป 2562/63 สามารถเติบโตไดอยางโดดเดนเปน 1.7 พันลานบาท หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นถงึ 87.5% จากปกอน อีกท้ังยงัสงผลดีตอจํานวน

เท่ียวการเดินทางในระบบรถไฟฟาสีเขียวสายหลกัของเรา ดงัจะเห็นไดจากจํานวนเที่ยวการเดินทางสะสมในชวง 6 เดือนที่ผานมาที่เติบโต 4.4% จากชวงเดียวกันของปกอนและยงั

สามารถสรางสถติิสูงสุดใหมดวยจํานวนเท่ียวการเดินทาง จํานวน 63.9 ลานเที่ยวคน ในไตรมาส 2 ป 2562/63 อีกดวย การเติบโตของปจจัยตางๆ ดังกลาวตอกย้ําเปาหมายป 

2562/63 ของเราท่ีคาดวาจํานวนผูโดยสารในระบบรถไฟฟาสายหลักจะเติบโตในชวง 4-5 % และคาดวาจะรับรูรายไดจากการใหบรกิารเดินรถและซอมบํารุง จํานวน 3.4 พันลาน

บาท ทั้งนี ้ เราคาดวาการเปดใหบริการสถานีใหมๆ  จะเปนการเพ่ิมรายไดจากการใหบริการเดินรถและซอมบํารงุใหสามารถเติบโตขึ้น และจะเปนอกีหนึง่ปจจยัหนนุหลักในการเติบโต

ของจํานวนเที่ยวการเดนิทางในระบบรถไฟฟาสายสีเขียวอีกดวย  

นอกจากน้ี จากความมุงมั่นในการสรางโอกาสเติบโตทางธุรกิจในระบบขนสงมวลชนของเรา ไตรมาสท่ีผานมาเราประสบความสําเร็จจากการที่กจิการรวมคาบจีีเอสอาร ซ่ึงมบีริษัทฯ 

เปนหนึง่ในสมาชกิ ไดรบัคดัเลือกใหเปนผูชนะประมูลโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมอืง 2 เสนทาง ไดแก (i) เสนทางบางปะอิน – นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. และ (ii) 

เสนทางบางใหญ – กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. คาดวาทัง้ 2 โครงการดงักลาวจะสามารถลงนามในสญัญาไดภายในตนป 2563 โดยความสําเรจ็ในคร้ังนีถ้ือเปนกาวสาํคัญซ่ึง

สอดคลองกับวิสัยทัศนหลัก City Solutions ของเราที่มุงหวังจะเปนผูนําและยกระดับการใชชวีิตของคนเมือง 

สําหรบัธุรกจิสื่อโฆษณา จากผลการดําเนินงานท่ีแขง็แกรงในชวงครึง่ปท่ีผานมา ทําให VGI เชือ่วาจะสามารถบรรลุเปาหมายสาํหรับป 2562/63 ท่ีตั้งไวได โดย VGI มีพัฒนาการท่ี

สําคัญทางธรุกิจทัง้จากการดําเนินงาน และการบูรณาการภายในกลุมธรุกจิเอง จงึทําใหสามารถผลักดนัรายได ผลกําไร และมูลคาเพ่ิมแกผูถอืหุนได นอกจากนี้ ดวยกลยุทธท่ีมุงสูการ

เปนผูใหบรกิารการตลาด Offline-to-Online (O2O) โซลชูั่นส ผานแพลตฟอรมธรุกจิส่ือโฆษณา บริการชําระเงนิ และธรุกจิขนสง VGI ยงัเชือ่มั่นวาจะสามารถสรางสรรค synergies 

ระหวางกลุม VGI เองและทําใหผลกําไรเติบโตตอไปไดในอนาคต 

 

                                                                                                …………………………………………. 

                                                                                                นายรังสิน กฤตลกัษณ 

         (กรรมการบริหารและผูอํานวยการใหญสายปฏิบัติการ) 


