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ภำพรวมธุรกิจไตรมำส 3 ปี 2562/63 

 รำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 11,069 ล้ำนบำท  

 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำตัดจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยและภำษี (Operating EBITDA) จ ำนวน 2,253 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 21.0% หรือ 

391 ล้ำนบำท จำกปีก่อน  

 ก ำไรสุทธิหลังหักภำษีจำกรำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ จ ำนวน 2,378 ล้ำนบำท เติบโต

อย่ำงโดดเด่นถึง 142.7% หรือ 1,398 ล้ำนบำท จำกปีก่อน  

 ก ำไรสุทธิ (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) จ ำนวน 2,460 ล้ำนบำท เติบโตอย่ำงมีนัยส ำคัญ 106.9% หรอืเพิ่มขึ้น 1,271 ล้ำนบำท จำกปีก่อน  
 

 

 ในไตรมำส 3 ปี 2562/63 มีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งงำนระบบและจัดหำรถไฟฟ้ำขบวนใหม่ภำยใต้สัญญำสัมปทำนส ำหรับโครงกำร

รถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวใต้และเหนือ และรำยได้ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลือง รวมจ ำนวน 6.7 พันล้ำนบำท 

 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเดินรถและซ่อมบ ำรุง จ ำนวน 942 ล้ำนบำท เติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง 66.6% หรือ 376 ล้ำนบำท จำกปีก่อน  

 รำยได้ค่ำโดยสำรในระบบรถไฟฟ้ำสีเขียวสำยหลักในไตรมำส 3 ปี 2562/63 เติบโต 1.3% หรือ 24 ล้ำนบำท จำกปีก่อน เป็น 1,816 ล้ำนบำท เป็น

ผลมำจำกกำรเติบโตของจ ำนวนเที่ยวกำรเดินทำงที่เพิ่มขึ้น 2.2% จำกปีก่อน เป็น 63.0 ล้ำนเที่ยวคน 

 ในไตรมำสนี้ ธุรกิจส่ือโฆษณำสำมำรถสร้ำงรำยได้สูงสุดนับต้ังแต่เปิดด ำเนินกำร จ ำนวน 1,836 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 24.7% หรือ 364 ล้ำนบำท จำก 

ปีก่อน  

 ได้รับรำงวัล the Best Green Bond ในหมวดคมนำคมขนส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำน จำกนิตยสำร The Asset จำกกำรออกหุ้นกูเ้พื่ออนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม และได้รับรำงวัลระดับ Silver Class จำกกำรจัดอันดับโดย RobecoSAM ซึ่งแสดงอยู่ใน The Sustainability Yearbook 2020  

 บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ปี 2562/63 แก่ผู้ถือหุ้น จ ำนวน 2,368 ล้ำนบำท หรือในอัตรำหุ้นละ 0.18 บำท   

เหตุกำรณ์ส ำคัญ  

บีทีเอส กรุ๊ป 

20 ธันวำคม 2562: คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (มหำชน) (บีทีเอส กรุ๊ป หรือบริษัทฯ) อนุมัติให้วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 

เป็นวันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 ทั้งนี้ BTS-W5 มีอำยุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก โดยจะครบก ำหนดอำยุในวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 ผู้ถือ BTS-W5 

สำมำรถใช้สิทธิได้ในวันท ำกำรสุดท้ำยของทุกๆ ไตรมำสหลังจำกวันที่ออก โดยอัตรำกำรใช้สิทธิอยู่ที่ BTS-W5 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น ที่รำคำใช้

สิทธิ 14.00 บำทต่อหุ้น 

14 มกรำคม 2563: ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือน (เมษำยน 2562 – กันยำยน 

2562) ในอัตรำหุ้นละ 0.18 บำท โดยบริษัทฯ ได้ท ำกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดจ ำนวน 2,368 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 

ทั้งนี้ อัตรำเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) ประจ ำปี คิดเป็น 2.67% เมื่อเทียบกับรำคำหุ้น ณ วันที่ 13 มกรำคม 2563 ที่รำคำ 13.50 บำท (1 วันก่อน

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผล) 

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

17 ตุลำคม 2562: บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้ำอยู่ในรำยชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจ ำปี 2562 เป็นคร้ังแรก 

โดยมีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนทีม่ผีลกำรด ำเนินงำนโดดเด่นด้ำนสิง่แวดล้อม สังคมและธรรมำภิบำล ทั้งนี้ กำรได้รับ

คัดเลือกให้เข้ำอยู่ในรำยชื่อหุ้นยั่งยืนดังกล่ำว ถือเป็นกำรส่งเสริมให้บริษัทต่ำงๆ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว 
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25 ธันวำคม 2562: บีทีเอส กรุ๊ป ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณกำรเปิดเผยข้อมูลควำมยั่งยืน (Sustainability Disclosure Recognition) ประจ ำปี 

2562 จำกสถำบันไทยพัฒน์ อันเนื่องมำจำกกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสในรำยงำนควำมยัง่ยืน ซึ่งเป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำบริษัทฯ ให้

ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน อีกทั้งยังค ำนงึถึงควำมรับผิดชอบด้ำนสิง่แวดล้อม สังคมและธรรมำภิบำล 

19 มกรำคม 2563: บริษัทฯ ได้รับรำงวัล the Best Green Bond ในหมวดคมนำคมขนส่งและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน จำกกำรออกหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในงำน The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards 2019 จำกนิตยสำร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสำรธุรกิจกำรเงินรำยเดือน

ชั้นน ำของภูมิภำคเอเชีย ทั้งนี้ หุ้นกู้มลูค่ำ 13 พันล้ำนบำทดงักล่ำวถือเป็นหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุดแรกของประเทศไทย โดยเสนอขำยแก่ผู้ลงทนุสถำบัน

และผู้ลงทุนรำยใหญ่ อีกทั้งยังมีมูลค่ำมำกที่สุดและอำยยุำวที่สุดในบรรดำหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เสนอขำยในประเทศอีกด้วย 

30 มกรำคม 2563: บริษัทฯ ได้รับรำงวัลควำมยั่งยืนระดับ Silver Class จำกกำรจัดอันดับโดย SAM และจะแสดงอยู่ใน The Sustainability 

Yearbook 2020 ถือเป็นกำรตอกย้ ำผลกำรด ำเนินงำนยอดเยี่ยมด้ำนควำมยั่งยืนเมื่อเทียบกับอีก 4,710 บริษัท ใน 61 อุตสำหกรรมทั่วโลก และยังเป็นสิง่

สะท้อนถึงชื่อเสียงในด้ำนควำมยั่งยนืของบริษัทฯ ในระดับสำกลอีกด้วย 

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 

4 ธันวำคม 2562: บริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ำกัด (บีทีเอสซี) และกรุงเทพมหำนคร (กทม.) ร่วมกันเปิดทดลองให้บริกำรอีก 4 สถำนีของโครงกำร

ส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวเหนือ โดยปจัจุบันนี้โครงกำรส่วนต่อขยำยดังกล่ำว เปิดให้บริกำรแล้ว 5 สถำนีจำกทั้งหมด 16 สถำนี ทั้งนี้ เรำคำดว่ำจะเปิดให้บริกำร

เพ่ิมอีก 4 สถำนีในเดือนมิถุนำยน 2563 และคำดว่ำจะเปิดให้บริกำรเต็มสำย (ทั้งหมด 16 สถำนี) ภำยในปีนี้  

30 มกรำคม 2563: กิจกำรร่วมค้ำบีบีเอส ระหว่ำงบริษัท กำรบินกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) (BA), บริษัทฯ และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น 

จ ำกัด (มหำชน) (STEC) โดยมีสัดสว่นกำรถือหุ้น 45%, 35% และ 20% ตำมล ำดับ เป็นผู้ชนะประมูลโครงกำรสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ทั้งนี้ โครงกำร

ดังกล่ำวมีรูปแบบสัญญำ PPP Net Cost ระยะเวลำ 50 ปี คำดว่ำจะสำมำรถลงนำมสัญญำได้ภำยในเดือนมิถุนำยน 2563 

ธุรกิจส่ือโฆษณำ 

14 มกรำคม 2563: ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นบริษัท มำสเตอร์ แอด จ ำกัด (มหำชน) (MACO) มีมติอนมุัติ (i) กำรเข้ำลงทุนในบริษัท ฮลัโล บำงกอก แอล อี ดี 

จ ำกัด (ii) กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนในรูปแบบกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด 

(มหำชน) (PlanB) และ (iii) กำรเข้ำท ำสัญญำบริหำรจัดกำรเพ่ือบริหำรสื่อโฆษณำในประเทศกับ PlanB ซึ่งธุรกรรมทั้งหมดดังกล่ำวเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที ่

30 มกรำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ ภำยหลังจำกธุรกรรมดังกล่ำวแล้วเสร็จ บริษัท วีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) (VGI) จะมุ่งมั่นในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับ 

Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นส์ รวมทั้งร่วมสร้ำงสรรค์ synergy ระหว่ำงกลุ่ม VGI โดย MACO จะมุ่งเน้นในกำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศอย่ำงเต็มตัว 

และจะมอบหมำยให้ PlanB เป็นผู้บริหำรจัดกำรขำยและท ำกำรตลำดของสื่อโฆษณำในประเทศทั้งหมด ในขณะที่ MACO จะมีฐำนะเป็นเจ้ำของสือ่โฆษณำ

ภำยในประเทศเท่ำนั้น 
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ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำงวด 9 เดือนของปี 2562/63 

รำยได้รวมรอบระยะเวลำเก้ำเดือนของปี 2562/63 จ ำนวน 32,288 ล้ำนบำท ลดลง 16.7% หรือ 6,459 ล้ำนบำท จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัย

หลักมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำติดตั้งและก่อสร้ำงและจัดหำรถไฟฟ้ำ จ ำนวน 8,954 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรรับรู้รำยได้งำน

ก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลืองที่ลดลง อย่ำงไรก็ดี กำรลดลงของรำยได้รวมบำงส่วนถูกชดเชยด้วย (i) กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรบริกำร

และกำรขำย จ ำนวน 1,798 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรเติบโตของรำยได้ในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (โดยเฉพำะจำกกำรให้บริกำรเดินรถ) ธุรกิจสื่อ

โฆษณำและธุรกิจบริกำร (ii) กำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้ดอกเบี้ยรับ จ ำนวน 495 ล้ำนบำท และ (iii) เงินปันผลรับที่เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 308 ล้ำนบำท ทั้งนี้ จำกรำยได้

ต่ำงๆ ดังกล่ำวที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำตัดจ ำหน่ำย ดอกเบี้ยและภำษี (Operating EBITDA) ของรอบระยะเวลำ

เก้ำเดือน ป ี 2562/63 เพิ่ม 1,310 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 29.6% จำกปีก่อน เป็น 5,730 ล้ำนบำท และก ำไรสุทธิของบริษัทฯ (หลังหักส่วนของผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อย) อยู่ที ่4,631 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นอย่ำงโดดเด่นถึง 2,385 ล้ำนบำท หรือ 106.2% จำกปีก่อน ปัจจัยหลักของกำรเติบโตมำจำกผลกำรด ำเนินงำน

ที่ดีขึ้นในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจสื่อโฆษณำ และกำรเพ่ิมขึ้นของส่วนแบ่งก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนในบริษัท ยู ซิตี้ จ ำกัด (มหำชน) (ยู ซิตี้) ซึ่งเป็น

บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำกกำรบันทึกก ำไร จ ำนวน 1,118 ล้ำนบำท จำกกำรที่ ยู ซิตี้ ขำยบริษัท หมอชิตแลนด์ จ ำกัด (หมอชิตแลนด)์ แม้ว่ำค่ำใช้จ่ำยทำงกำร

เงินและค่ำใช้จ่ำยทำงภำษสีูงขึ้นก็ตำม  

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำงวด 3 เดือนในปี 2562/63 

บีทีเอส กรุ๊ป รำยงำนผลประกอบกำรประจ ำไตรมำส 3 ปี 2562/63 โดยมีรำยได้รวม จ ำนวน 11,186 ล้ำนบำท ลดลง 42.2% หรือ 8,176 ล้ำนบำท จำก 

19,361 ล้ำนบำท ในไตรมำส 3 ปี 2561/62 ปัจจัยหลักมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำติดตั้งและก่อสร้ำงและจัดหำรถไฟฟ้ำ จ ำนวน 

9,007 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรรับรู้รำยได้งำนก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลืองที่ลดลง อย่ำงไรก็ดี กำรลดลงของรำยได้รวมบำงส่วนใน

ไตรมำสนี้ถูกชดเชยด้วย (i) กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรบริกำรและกำรขำย จ ำนวน 673 ล้ำนบำท ปัจจัยหลักมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรให้บริกำร

เดินรถ ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรเปิดให้บริกำรโครงกำรส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวใต้เต็มสำย รวมถึงรำยได้จำกธุรกิจสื่อโฆษณำที่เพ่ิมขึ้น และ (ii) กำรเพ่ิมขึ้นของ

รำยได้ดอกเบี้ยรับ จ ำนวน 201 ล้ำนบำท 

ต้นทุนรวมและค่ำใช้จ่ำยรวมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2562/63 จ ำนวน 9,140 ล้ำนบำท ลดลง 8,323 ล้ำนบำท หรือ 47.7% จำกปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำร

รับรู้ต้นทุนงำนก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลืองที่ลดลง อย่ำงไรก็ดี กำรลดลงบำงส่วนถูกหักกลบด้วยกำรเพ่ิมขึ้นของต้นทุนกำรบริกำรและกำร

ขำย จ ำนวน 502 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรที่เพ่ิมขึ้น 215 ล้ำนบำท 

ส ำหรับส่วนแบ่งก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม (รวมส่วนแบ่งก ำไรสุทธิจำก BTSGIF) จ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท (เทียบกับส่วนแบ่งก ำไร

สุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 241 ล้ำนบำทในไตรมำส 3 ปี 2561/62) เพ่ิมขึ้น 1,260 ล้ำนบำท โดยมีปัจจัยหลักมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของส่วน

แบ่งก ำไรสุทธิจำก ยู ซิตี้ จำกกำรบันทึกก ำไร จ ำนวน 1,118 ล้ำนบำท จำกกำรที่ ยู ซิตี้ ขำยหมอชิตแลนด์  

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน จ ำนวน 550 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 97 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 21.3% จำกปีก่อน เป็นผลมำจำกดอกเบี้ยจ่ำยของหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จ ำนวน 13 พันล้ำนบำทของบริษัทฯ ที่ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ  

ในส่วนของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีจำกรำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จ ำนวน 191 ล้ำนบำท) จ ำนวน 2,378 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึ้นอย่ำงโดดเด่นถึง 142.7% หรือ 1,398 ล้ำนบำท จำกปีก่อน และก ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ ำนวน 2,460 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นอย่ำงมี

นัยส ำคัญถึง 106.9% หรือ 1,271 ล้ำนบำท จำกปีก่อน ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของก ำไรขั้นต้นจำกรำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ และกำรเพ่ิมขึ้นของส่วน

แบ่งก ำไรสุทธิจำกกิจกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม  
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ทั้งนี้ อัตรำก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมำส 3 ปี 2562/63 อยู่ที่ 22.0% เมื่อเทียบกับ 6.1% ในไตรมำส 3 ปี 2561/62 โดยกำรเพ่ิมขึ้น

ของอัตรำก ำไรสุทธิมำจำกกำรรับรู้รำยได้ที่ลดลงในส่วนของงำนก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลือง ซึ่งมีอัตรำก ำไรน้อยกว่ำ รวมถึงผลกำร

ด ำเนินงำนที่ดีขึ้นจำกกำรให้บริกำรเดินรถและจำกธุรกิจสื่อโฆษณำ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
ไตรมำส 3 

ปี 2562/63 
ไตรมำส 3 

ปี 2561/62 
(ปรับปรุงใหม่) 

% YoY 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน2 11,069 19,052 (41.9)% 

รำยได้อื่นที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ 1,469 271 441.9% 

รำยได้รวมจำกรำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ 12,538 19,323 (35.1)% 

ต้นทุนกำรด ำเนินงำน 8,187 16,753 (51.1)% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจำกกำรด ำเนินงำน 887 640 38.5% 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำตัดจ ำหน่ำย ดอกเบี้ย และภำษี3 2,253 1,862 21.0% 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 550 454 21.3% 

ก ำไรจำกรำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ - ก่อนภำษี 2,914 1,476 97.4% 

รำยกำรที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ 82 209 (60.8)% 

ก ำไรก่อนภำษี 2,996 1,685 77.8% 

ภำษีเงินได ้ 345 247 39.7% 

ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย 191 249 (23.4)% 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกรำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 2,378 980 142.7% 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 2,460 1,189 106.9% 
2 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน ค ำนวณจำกรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนจำก 4 หน่วยธุรกิจ แต่ไม่รวม ดอกเบ้ียรับท่ีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งมวลชน เงินปันผลรับ และรำยกำรท่ีไม่เกิดข้ึนเป็นประจ ำ (non-recurring items)    

3 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจ ำหน่ำย ดอกเบ้ีย และภำษี (operating EBITDA) ค ำนวณจำกรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนจำก 4 หน่วยธุรกิจ แต่ไม่รวม ดอกเบ้ียรับท่ีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งมวลชน เงิน
ปันผลรับ ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบริษัทร่วมอื่นๆ (ยกเว้นจำก BTSGIF) และกำรร่วมค้ำ และรำยกำรท่ีไม่เกิดข้ึนประจ ำอื่นๆ 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนรวม ในไตรมำส 3 ปี 2562/63 จ ำนวน 11,069 ล้ำนบำท ลดลง 41.9% หรือ 7,983 ล้ำนบำท จำกปีก่อน โดยรำยได้จำกกำร

ด ำเนินงำนของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณำ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบริกำร คิดเป็นสัดส่วน 78%, 17%, 1% และ 4% ตำมล ำดับ กำร

ลดลงของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจระบบขนส่งมวลชน โดยลดลง 49.4% หรือ 8,461 ล้ำนบำท จำกปี

ก่อน ปัจจัยหลักมำจำกกำรรับรู้รำยได้งำนก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลืองที่ลดลงในไตรมำสนี้ อย่ำงไรก็ดี กำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจระบบ

ขนส่งมวลชนบำงส่วนถูกชดเชยด้วยกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเดินรถและซ่อมบ ำรุง รวมถึงรำยได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงกำรรถไฟฟ้ำที่เพ่ิมขึ้น 

นอกจำกนี้ รำยได้จำกธุรกิจสื่อโฆษณำ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบริกำรยังคงเติบโต 24.7%, 28.1% และ 23.9% ตำมล ำดับ โดยมีปัจจัยหลักมำจำก (i) 

กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกธุรกิจสื่อโฆษณำ สำเหตุหลักมำจำกกำรเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณำในระบบขนส่งมวลชน รวมไปถึงกำรรับรู้รำยได้จำกกำรควบรวมงบ

กำรเงินธุรกิจสื่อโฆษณำในต่ำงประเทศของกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณำกลำงแจ้ง และ (ii) กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกงำนก่อสร้ำงของบริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น 

จ ำกัด จ ำนวน 109 ล้ำนบำท 

ต้นทุนจำกกำรด ำเนินงำนรวมลดลงเช่นเดียวกันกับรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน โดยลดลง 51.1% หรือ 8,566 ล้ำนบำท จำกปีก่อน เป็น 8,187 ล้ำนบำท ส่วน

ใหญ่มำจำกกำรรับรู้ต้นทุนงำนก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลืองที่ลดลง ก ำไรขั้นต้นจำกกำรด ำเนินงำน (operating gross profit) ปรับตัว

เพ่ิมขึ้น 25.4% หรือ 583 ล้ำนบำท จำกปีก่อน เป็น 2,882 ล้ำนบำท และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำตัดจ ำหน่ำย ดอกเบี้ย และภำษี 

(operating EBITDA) เติบโต 391 ล้ำนบำท หรือ 21.0% จำกปีก่อน เป็น 2,253 ล้ำนบำท  
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อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกในไตรมำสนี้ บริษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนที่ลดลงในส่วนของงำนก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลือง

ซึ่งมีอัตรำก ำไรน้อยกว่ำ จึงท ำให้อัตรำส่วนก ำไรขั้นต้นจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้นเป็น 26.0% จำก 12.1% ในปีก่อน และ operating EBITDA margin ในไตร

มำส 3 ปี 2562/63 เพ่ิมขึ้นเช่นกัน เป็น 20.4% เทียบกับ 9.8% ในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนและอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3 ปี 2562/63 – แยกตำมหน่วยธุรกิจ  

รำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำน 
(ล้ำนบำท) 

ไตรมำส 3 
ปี 2562/63 

% ของ 
ยอดรวม 

ไตรมำส 3 
ปี 2561/62 

% ของ 
ยอดรวม 

% เปล่ียนแปลง 
(YoY) 

อัตรำก ำไรขั้นต้น8 

(%)  
ไตรมำส 3 

ปี 2562/63 

อัตรำก ำไรขั้นต้น8 
(%)  

ไตรมำส 3 
ปี 2561/62 

ระบบขนส่งมวลชน  8,6594 78% 17,120 90% (49.4)% 20.9% 8.0% 
ส่ือโฆษณำ5 1,836 17% 1,472 7% 24.7% 56.0% 59.5% 
อสังหำริมทรัพย์ 6 113 1% 89 1% 28.1% 21.3% N.A. 
บริกำร7 460 4% 371 2% 23.9% 3.9% 17.7% 

รวม 11,069 100% 19,052 100% (41.9)% 26.0% 12.1% 
4 รำยได้จำกธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมำส 3 ปี 2562/63 ประกอบด้วย: 

i) ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก BTSGIF (รวมอยู่ใน ‘ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม’ ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ) 

ii) รำยได้ค่ำบริกำรจำกกำรบริหำรกำรเดินรถไฟฟ้ำ, รำยได้ค่ำโดยสำร BRT, ดอกเบ้ียรับภำยใต้ข้อตกลงสัมปทำนและดอกเบ้ียรับภำยใต้สัญญำซื้อขำยพร้อมติดต้ังระบบกำรเดินรถ รวมถึงรำยได้จำกกำร

ให้บริกำรติดต้ังงำนระบบและจำกกำรจัดหำรถไฟฟำ้ส ำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีทอง 

iii) รำยได้ค่ำบริกำรจำกกำรให้บริกำรติดต้ังงำนระบบและจำกกำรจัดหำรถไฟฟ้ำส ำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวใต้และเหนือ 

iv) รำยได้งำนก่อสร้ำงและดอกเบ้ียรับท่ีเกี่ยวกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสีชมพูและเหลือง 
5 รำยได้รวมจำกธุรกิจสื่อโฆษณำรวมรำยได้สื่อโฆษณำของกลุ่ม VGI และ Rabbit Group (จัดอยู่ในกลุ่มธรุกิจบริกำรด้ำนดิจิทัล) โดย Rabbit Group รวมรำยได้จำก  BSS และ BSSH และบริษัทย่อย ยกเว้นรำยได้
จำก 2 บริษัท นั่นคือ รำยได้จำกบริษัท บำงกอก เพย์เมนต์ โซลูชนัส์ จ ำกัด (BPS) และบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จ ำกัด (RR)  
6 รำยได้ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ประกอบด้วยยอดขำยอสังหำริมทรัพย์ รำยได้จำกค่ำเช่ำและค่ำบริกำร และรำยได้จำกโครงกำรสนำมกอล์ฟธนำซิตี้และสปอร์ตคลับ 
7 รำยได้จำกธุรกิจบริกำร หมำยถึง รำยได้จำกกำรสะสมคะแนนของโปรแกรม Rabbit Rewards, รำยได้จำก BPS, รำยได้ค่ำก่อสร้ำงและค่ำท่ีปรึกษำจำก HHT Construction 
8 ก ำไรข้ันต้นจำกกำรด ำเนนิงำน ค ำนวณจำกรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนจำก 4 หน่วยธุรกิจ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 

รำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ในไตรมำส 3 ปี 2562/63 จ ำนวน 8,659 ล้ำนบำท ลดลง 49.4% หรือ 8,461 ล้ำนบำท จำก

ปีก่อน มำจำกกำรรับรู้รำยได้งำนก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลืองที่ลดลง เป็น 4.5 พันล้ำนบำท (ลดลงจำก 13.6 พันล้ำนบำท จำกไตรมำส

เดียวกันในปีก่อน) อย่ำงไรก็ดี กำรลดลงบำงส่วนถูกชดเชยด้วย (i) กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเดินรถและซ่อมบ ำรุง ปัจจัยหลักมำจำกกำรเปิด

ให้บริกำรโครงกำรส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวใต้เต็มสำย ในเดือนธันวำคม 2561 และ (ii) กำรเพ่ิมขึ้นของดอกเบี้ยรับเกี่ยวกับโครงกำรรถไฟฟ้ำ โดยมีรำยละเอียด

ดังนี้    

ในไตรมำส 3 ปี 2562/63 รำยได้จำกกำรให้บริกำรเดินรถและซ่อมบ ำรุง เติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง 66.6% หรือเพ่ิมขึ้น 376 ล้ำนบำท จำกปีก่อน เป็น 942 ล้ำน

บำท กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้ส่วนใหญ่มำจำก (a) กำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรเดินรถและซ่อมบ ำรุงจำกกำรเปิดให้บริกำรโครงกำรส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวใต้

เต็มทั้งสำย ในเดือนธันวำคม 2561 รวมถึงกำรเปิดให้บริกำร 5 สถำนีแรกของส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวเหนือ (จำกสถำนีหมอชิตถึงสถำนีห้ำแยกลำดพร้ำว ใน

เดือนสิงหำคม 2562 และถึงสถำนีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในเดือนธันวำคม 2562) และ (b) กำรเพ่ิมขึ้นตำมสัญญำของค่ำจ้ำงเดินรถและซ่อมบ ำรุงส่วนต่อ

ขยำยสำยสีเขียวเดิม  
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ส่วนดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงกำรรถไฟฟ้ำ ในไตรมำสนี้เพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ 123.2% หรือเพ่ิมขึ้น 357 ล้ำนบำทจำกปีก่อน เป็น 646 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่

เป็นผลมำจำกลูกหนี้ที่เกี่ยวกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและเหลือง รวมถึงกำรให้บริกำรติดตั้งงำนระบบและจัดหำรถไฟฟ้ำขบวนใหม่ส ำหรับโครงกำรส่วนต่อ

ขยำยสำยสีเขียวใต้และเหนือ  

บริษัทฯ ยังบันทึกรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งงำนระบบและกำรจัดหำรถไฟฟ้ำขบวนใหม่ส ำหรับโครงกำรส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวใต้และเหนือ จ ำนวน 

2,135 ล้ำนบำท (ลดลงเล็กน้อยจำกจ ำนวน 2,183 ล้ำนบำท ในปีก่อน)  

รำยได้ค่ำโดยสำรในส่วนของรถไฟฟ้ำสีเขียวสำยหลักในไตรมำส 3 ปี 2562/63 ยังคงเพ่ิมขึ้น 1.3% หรือ 24 ล้ำนบำท จำกปีก่อน เป็น 1,816 ล้ำนบำท มำจำก

กำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนเที่ยวกำรเดินทำงที่เพ่ิมขึ้น 2.2% จำกปีก่อน เป็น 63.0 ล้ำนเที่ยวคน (รวมจ ำนวนผู้โดยสำรที่เดินทำงฟรีเนื่องในงำนพระรำชพิธีบรม

รำชำภิเษกรัชกำลที่ 10 วันที่ 12 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 1.0 ล้ำนเที่ยวคน) กำรเติบโตของจ ำนวนเที่ยวกำรเดินทำงในไตรมำสนี้เป็นผลมำจำกกำรเปิดให้บริกำร

ส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวใต้เต็มสำย (9 สถำนี) ในเดือนธันวำคม 2561 รวมถึงกำรให้บริกำร 5 สถำนีแรกของส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวเหนือ แม้ว่ำในไตรมำสนี้จะ

มีจ ำนวนวันท ำกำรที่น้อยกว่ำในปีก่อน 4 วัน อย่ำงไรก็ดี กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้ค่ำโดยสำรบำงส่วนถูกลดทอนด้วยกำรลดลงของอัตรำค่ำโดยสำรเฉลี่ย โดยลดลง 

0.9% จำกปีก่อนเป็น 28.8 บำทต่อเที่ยว เป็นผลมำจำกกำรเดินทำงฟรีเนื่องในงำนพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกฯ แต่หำกไม่รวมจ ำนวนผู้โดยสำรที่เดินทำงฟรี

ในช่วงดังกล่ำว อัตรำค่ำโดยสำรเฉลี่ยในไตรมำสนี้จะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 0.7% เป็น 29.3 บำทต่อเที่ยว ทั้งนี้ ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนใน BTSGIF ในไตร

มำสนี้ ลดลง 33 ล้ำนบำท หรือ 13.7% จำกปีก่อน เป็น 206 ล้ำนบำท 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม สำมำรถดูได้ใน ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3 ป ี2562/63 ของ BTSGIF:  

http://btsgif.listedcompany.com/misc/MDNA/20200214-btsgif-mdna-3q2020-th.pdf 

สถิติจ ำนวนเที่ยวกำรเดินทำงและ % กำรเติบโต         สถิติอัตรำค่ำโดยสำรเฉล่ีย* และ % กำรเติบโต 

  

     *เพื่อกำรเปรียบเทียบ อัตรำค่ำโดยสำรเฉลี่ยท่ีแสดงอยู่ด้ำนบนค ำนวนมำจำกอัตรำค่ำโดยสำรก่อนหักผลกระทบจำกเหตุกำรณ์พิเศษ 

ต้นทุนของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมำสนี้ลดลง 8,903 ล้ำนบำท เป็น 6,847 ล้ำนบำท โดยกำรลดลงส่วนใหญ่มำจำกกำรบันทึกต้นทุนงำนก่อสร้ำง

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลืองที่ลดลง ทั้งนี้ จำกกำรรับรู้รำยได้ที่ลดลงของงำนก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำซึ่งมีอัตรำก ำไรน้อยกว่ำ เมื่อเทียบกับหน่วย

ธุรกิจอ่ืนในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ส่งผลให้ Operating EBITDA margin ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็น 21.1% จำก 8.0% ในปีก่อน อย่ำงไรก็ดี หำกไม่รวมผลของกำร

รับรู้รำยได้ ต้นทุนและดอกเบี้ยรับจำกงำนก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสำยสีเหลือง กำรให้บริกำรติดตั้งงำนระบบและกำรจัดหำรถไฟฟ้ำขบวนใหม่ส ำหรับ

ส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวใต้และเหนือ operating EBITDA margin จะเป็น 62.3% 

 61.6   61.1  
 59.6  

 63.9  
 63.0  

1.3% 1.5% 4.4% 

4.4% 

2.2% 

0.6% -0.8% -2.4% 

7.2% 

-1.5% 

ไตรมำส 3 ปี 
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ไตรมำส 4 ปี 
2561/62 

ไตรมำส 1 ปี 
2562/63 

ไตรมำส 2 ปี 
2562/63 

ไตรมำส 3 ปี 
2562/63 

จ ำนวนเท่ียวกำรเดินทำง (ล้ำนเท่ียวคน) 
อัตรำกำรเติบโต (% จำกปีก่อน) 
อัตรำกำรเติบโต (% จำกไตรมำสก่อน) 

 29.1   29.0   29.1   28.8  
 29.3  

1.5% 0.6% 

0.1% 

0.0% 

0.7% 1.0% -0.4% 

0.4% 

-0.9% 

1.7% 

ไตรมำส 3 ปี 
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ไตรมำส 4 ปี 
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ไตรมำส 1 ปี 
2562/63 

ไตรมำส 2 ปี 
2562/63 

ไตรมำส 3 ปี 
2562/63 

อัตรำค่ำโดยสำรเฉลี่ย (บำทต่อเท่ียว) 
อัตรำกำรเติบโต (% จำกปีก่อน) 
อัตรำกำรเติบโต (% จำกไตรมำสก่อน) 

http://btsgif.listedcompany.com/misc/MDNA/20200214-btsgif-mdna-3q2020-th.pdf
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ธุรกิจส่ือโฆษณำ 

ในไตรมำส 3 ปี 2562/63 นบัเป็นอกีคร้ังที่ VGI สำมำรถสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงยอดเยี่ยม จำกกำรสร้ำงสถิติรำยได้และก ำไรสูงสุดในประวัติกำรณ์ โดย 
VGI มีรำยได้เพ่ิมขึ้น 24.7% YoY จำก 1,472 ล้ำนบำท เป็น 1,836 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณำในระบบขนส่งมวลชน รวมไปถึง
กำรรับรู้รำยได้จำกกำรควบรวมงบกำรเงินธุรกิจสื่อโฆษณำในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัท Puncak Berlian Sdn. Bhd. (PBSB) โดย MACO ในกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณำ
กลำงแจ้ง นอกจำกนี้ VGI ยังสำมำรถรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่องจำก VGI Digital Lab ที่ให้บริกำรสื่อโฆษณำบนช่องทำงออนไลน์ ภำยใต้ธุรกิจบริกำรด้ำนดิจิทัล 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนธุรกิจส่ือ
โฆษณำ (ล้ำนบำท) 

ไตรมำส 3 
ปี 2562/63 

% ของยอดรวม 
ไตรมำส 3 

ปี 2561/62 
(ปรับปรุงใหม่) 

% ของยอดรวม 
% เปล่ียนแปลง 

(YoY) 

ส่ือโฆษณำนอกบ้ำน 1,204 66% 975 66% 23.5% 

  ส่ือโฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำ 648 35% 584 40% 11.0% 
  ส่ือโฆษณำกลำงแจ้ง 450 25% 296 20% 51.9% 
  ส่ือโฆษณำในอำคำรส ำนักงำนและอื่นๆ 107 6% 95 6% 12.0% 

ธุรกิจบริกำรด้ำนดิจิทัล* 632 34% 497 34% 27.2% 

รวม 1,836 100% 1,472 100% 24.7% 
* รำยได้จำกธุรกิจบริกำรดิจิทัล ประกอบด้วยรำยได้ท่ีมำจำก 1. Rabbit Group 2. Trans.Ad Group ภำยใต้ MACO และ 3. VGI Digital Lab 

ธุรกิจส่ือโฆษณำนอกบ้ำน (ประกอบด้วยสื่อโฆษณำในระบบรถไฟฟ้ำ สื่อโฆษณำกลำงแจ้ง สื่อโฆษณำในอำคำรส ำนักงำนและอื่นๆ) โดยรำยได้จำกธุรกิจสื่อ

โฆษณำนอกบ้ำนคิดเป็นสัดส่วน 66% ของรำยได้รวมของสื่อโฆษณำ หรือ 1,204 ล้ำนบำท โดยในไตรมำสนี้ รำยได้จำกหน่วยธุรกิจนี้เพ่ิมขึ้น 23.5% หรือ 229 

ล้ำนบำทจำกปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรควบรวมงบกำรเงินธุรกิจสื่อโฆษณำในต่ำงประเทศของกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณำกลำงแจ้ง และกำรเติบโตอย่ำงโดดเด่นใน

กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณำในระบบขนส่งมวลชน  ซึ่งเร่ิมมีรำยได้ที่เติบโตขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดหลังจำกได้รับผลกระทบจำกกำรปรับปรุงสื่อโฆษณำนอกบ้ำนแบบดิจิทัล 

(Digital OOH) ในปีที่ผ่ำนมำ โดยในไตรมำสนี้ ธุรกิจสื่อโฆษณำในระบบขนส่งมวลชน มีรำยได้อยู่ที่ 648 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 11.0% จำกปีก่อน กำรเติบโตได้รับ

แรงสนับสนุนจำกควำมต้องกำรใช้สื่อโฆษณำทั้งรูปแบบป้ำยนิ่งและดิจิทัลที่มำกขึ้น อันเนื่องมำจำกผลบวกจำกช่วงไฮซีซั่น (high season) ที่อยู่ในช่วงเดือน

ตุลำคมถึงเดือนธันวำคม จึงส่งผลให้อัตรำกำรใช้สื่อเพ่ิมมำกข้ึน 

ธุรกิจบริกำรด้ำนดิจิทัล มีรำยได้ 632 ล้ำนบำท คิดเป็น 34% ของรำยได้รวมของสื่อโฆษณำ เพ่ิมขึ้น 27.2% จำกปีก่อน กำรเติบโตดังกล่ำวมสีำเหตุหลักมำจำก

กำรรับรู้รำยได้ของ VGI Digital Lab ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรออนไลน์เอเจนซี่ ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์แคมเปญกำรตลำดครอบคลุมทั้งในรูปแบบดิจิทัลและออนไลน์

ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือบริหำรจัดกำรข้อมูลบนแพลตฟอร์มของกลุ่ม VGI (Data Management Platform) 

ต้นทุนจำกธุรกิจสื่อโฆษณำเพ่ิมขึ้น 35.7% จำก 596 ล้ำนบำท ในปีก่อนเป็น 808 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรควบรวมงบกำรเงินของ PBSB และสื่อ

โฆษณำทำงออนไลน์ ส่งผลให้ operating EBITDA margin ในไตรมำสนี้ปรับตัวลดลงเป็น 37.4% จำก 43.0% ในปีก่อน มีสำเหตุหลักมำจำกกำรควบรวมงบ

กำรเงินที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม สำมำรถดูได้ใน ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3 ปี 2562/63 ของ VGI: 

http://vgi.listedcompany.com/misc/MDNA/20200212-vgi-mdna-3q20192020-th.pdf 

 

 

 

 

 

http://vgi.listedcompany.com/misc/MDNA/20200212-vgi-mdna-3q20192020-th.pdf


   
  

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3 ปี 2562/63 (สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562)  

8/12 

 

บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3 ปี 2562/63                                                14 กุมภำพันธ์ 2563  

 

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 

รำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ในไตรมำส 3 ป ี 2562/63 จ ำนวน 114 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 28.1% หรือ 25 ล้ำนบำท จำกปีก่อน โดย

รำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ส่วนใหญ่มำจำกรำยได้อสังหำริมทรัพย์เชิงพำณิชย์ ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้จำก ธนำ

ซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ อย่ำงไรก็ดี ต้นทุนจำกกำรด ำเนินงำนในไตรมำสนี้ลดลง 11.4% หรือ 12 ล้ำนบำท จำกปีก่อน อยูท่ี่ 89 ล้ำนบำท 

ในไตรมำสนี้ บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิจำก ยู ซิตี้ (บริษัทร่วมของบริษัทฯ) จ ำนวน 1,279 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญเมื่อเทียบกับส่วนแบ่งก ำไร

สุทธิจ ำนวน 82 ล้ำนบำทในปีก่อน กำรเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรบันทึกก ำไร จ ำนวน 1,118 ล้ำนบำท จำกกำรที่ ยู ซิตี้ ขำยหมอชิตแลนด์ รวมถึงผล

กำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นของ ยู ซิตี้ 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม สำมำรถดูได้ใน ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 ของยู ซิตี้: 

http://u.listedcompany.com/newsroom/140220201714160028T.pdf  

ธุรกิจบริกำร 

บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจบริกำร จ ำนวน 460 ล้ำนบำท ในไตรมำส 3 ปี 2562/63 เพ่ิมขึ้น 89 ล้ำนบำท หรือ 23.9% จำกปีก่อน ส่วนใหญ่มำจำกรำยได้จำก

กำรก่อสร้ำงของ บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จ ำกัด ที่เพ่ิมขึ้น 109 ล้ำนบำท เป็น 425 ล้ำนบำท  

ฐำนะทำงกำรเงิน  

   

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 171,955 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 27,556 ล้ำนบำท หรือ 19.1% จำก 31 มีนำคม 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำก

กำรเพ่ิมขึ้นของ  

(i) ต้นทุนโครงกำรรถไฟฟ้ำ จ ำนวน 10,068 ล้ำนบำท จำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลือง  

(ii) เงินลงทนุระยะยำวอื่น จ ำนวน 6,864 ล้ำนบำท  

(iii) ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใต้สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน 6,757 ล้ำนบำท จำก (a) งำนก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและ

สีเหลือง รวมถึงดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระของทั้งสองโครงกำรดังกล่ำว และ (b) งำนจัดหำรถไฟฟ้ำขบวนใหม่ รวมถึง

ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับกำรจัดหำรถไฟฟ้ำขบวนใหม่ส ำหรับโครงกำรส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวใต้และเหนือ  

(iv) ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับและรำยได้ค้ำงรับภำยใต้สัญญำซื้อขำยพร้อมติดตั้งระบบกำรเดินรถส ำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยสำยสีเขียว

ใต้และเหนือจ ำนวน 4,829 ล้ำนบำท  

(v) อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน จ ำนวน 4,126 ล้ำนบำท จำกกำรเข้ำซื้อที่ดินของบริษัทฯ  

(vi) รำยได้ค้ำงรับ จ ำนวน 1,669 ล้ำนบำท 

(vii) เงินลงทนุในบริษัทร่วม จ ำนวน 1,378 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกผลกำรด ำเนินงำนทีด่ีขึ้นของ ยู ซิตี้ รวมถึงกำรบันทึกก ำไรจำกกำรที่ ยู ซิตี้ 

ขำยหมอชิตแลนด์  

 124,474  
 152,738 

 19,924  
 19,217 

31 มี.ค. 62 31  ธ.ค. 62 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

171,955 144,398 

 52,310   72,078  

 50,477  
 70,779  

 41,611  

 29,098  

31 มี.ค. 62 31  ธ.ค. 62 

หนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

171,955 144,398 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

http://u.listedcompany.com/newsroom/140220201714160028T.pdf
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อย่ำงไรก็ดี กำรเพ่ิมขึ้นบำงส่วนถูกหักกลบกับ กำรลดลงของ  

(viii) เงินลงทนุชั่วครำว และเงินลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ จ ำนวน 4,712 ล้ำนบำท 

(ix) เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้รับเหมำและเพ่ือซื้อสินทรัพย์ จ ำนวน 2,837 ล้ำนบำท  

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพ่ิมขึ้น 8.5% หรือ 7,788 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 99,877 ล้ำนบำท จำก ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 ส่วนใหญ่มำจำก 

กำรเพ่ิมขึ้นของ  

(i) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 12,420 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรเบิกเงินกู้ยืมส ำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสี

เหลือง 

(ii) หุ้นกู้ระยะยำวสุทธิ จ ำนวน 7,492 ล้ำนบำท จำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุดใหม่ของบริษัทฯ มูลค่ำ 13 พันล้ำนบำท ในเดือน

พฤษภำคม 2562 หักกลบกับกำรจ่ำยช ำระคืนหุ้นกู้ชุดที่ 1 จ ำนวน 5,500 ล้ำนบำท ของหุ้นกู้ระยะยำวจ ำนวน 22 พันล้ำนบำท ที่ออกโดย    

บีทีเอสซี ในเดือนพฤศจิกำยน 2559 

(iii) เงินรับล่วงหน้ำจำกกำรขำยเงินลงทุน จ ำนวน 2,310 ล้ำนบำท จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท เบย์วอเตอร์ จ ำกัด (เบย์วอเตอร์) ให้แก่

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน) 

(iv) เงินกู้ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 1,756 ล้ำนบำท  

อย่ำงไรก็ดี กำรเพ่ิมขึ้นของหนี้สินรวมบำงส่วนถูกหักกลบด้วยกำรลดลงของ  

(v) เจ้ำหนี้ตั๋วแลกเงิน จ ำนวน 13,934 ล้ำนบำท 

(vi) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น จ ำนวน 2,019 ล้ำนบำท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ิมขึ้น 19,768 ล้ำนบำท จำก ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 หรือคิดเป็นกำรเพ่ิมขึ้น  37.8% จำกปีก่อน เป็น 72,078 ล้ำนบำท โดยปจัจัยหลัก

มำจำก กำรเพ่ิมขึ้นของ  

(i) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ จ ำนวน 8,448 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกใช้สิทธติำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4  

(ii) ทุนที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว จ ำนวน 5,236 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 

(iii) ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุในบริษัทย่อย จ ำนวน 3,273 

ล้ำนบำท และ 1,602 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ส่วนใหญ่มำจำกกำรลดสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทใน VGI (จำก 70.54% เป็น 65.31%) 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดจ ำนวน 13,154.3 ล้ำนหุ้น (11,845.4 ล้ำนหุ้น ณ วันที่ 31 มนีำคม 2562) 

และมีอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นในไตรมำส 3 ปี 2562/63 อยู่ที่ 9.5% เทียบกับ 10.8% ในไตรมำส 3 ปี 2561/62 

กระแสเงินสด  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 3,830 ล้ำนบำท ลดลง 4.7% หรือ 191 ล้ำนบำท ส ำหรับงวดเก้ำเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 8,229 ล้ำนบำท (เทียบกับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 

10,763 ล้ำนบำท ในงวดเก้ำเดือนของปี 2561/62) รำยกำรหลักมำจำกกำรบันทึกก ำไรก่อนภำษี จ ำนวน 6,009 ล้ำนบำท หักกลบด้วย (i) รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

ปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษี ให้เป็นเงินสด จ ำนวน 2,155 ล้ำนบำท และ (ii) กำรลดลงสุทธิของเงินทุนหมุนเวียน จ ำนวน 12,083 ล้ำนบำท ซึ่งรวมถึง (a) 

เงินลงทนุสุทธสิ ำหรับค่ำก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลือง จ ำนวน 3.1 พันล้ำนบำท และ (b) เงินลงทุนสทุธิส ำหรับกำรจัดหำรถไฟฟ้ำขบวนใหม่

และติดตั้งระบบรถไฟฟ้ำและเคร่ืองกล ส ำหรับส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวใต้และเหนือ จ ำนวน 4.8 พันล้ำนบำท หลังจำกที่บริษัทฯ จ่ำยภำษีเงินไดสุ้ทธ ิ จ ำนวน 

1,413 ล้ำนบำท (1,145 ล้ำนบำท ในงวดเก้ำเดือนของปี 2561/62) และจ่ำยดอกเบี้ยสุทธิ จ ำนวน 1,773 ล้ำนบำท (916 ล้ำนบำท ในงวดเก้ำเดือนของ ป ี

2561/62) ท ำให้บริษัทฯ มีเงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 11,415 ล้ำนบำท 
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ส่วนของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 10,147 ล้ำนบำท รำยกำรหลักมำจำก (i) เงินลงทุนสุทธิส ำหรับค่ำก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและ

สีเหลือง จ ำนวน 8.9 พันล้ำนบำท (ii) เงินสดจ่ำยซื้ออสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน จ ำนวน 4.1 พันล้ำนบำท (iii) เงินสดจ่ำยสทุธิซื้อเงินลงทุนชัว่ครำวและเงิน

ลงทุนระยะยำวอื่นและเงินลงทนุในตรำสำรอนุพันธ์ จ ำนวน 1.0 พันล้ำนบำท ซึ่งถูกชดเชยบำงส่วนด้วย (iv) เงินรับล่วงหน้ำจำกกำรขำยเงินลงทุนในเบย์วอเตอร์ 

จ ำนวน 2.3 พันล้ำนบำท (v) เงินสดรับคืนจำกเงินคืนทนุของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม จ ำนวน 1.0 พันล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรจ่ำยคืนเงินทุน

ของ BTSGIF 

 

ส่วนของเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน 21,410 ล้ำนบำท สว่นใหญ่มำจำก (i) เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จ ำนวน 13.7 

พันล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (ii) กำรเพ่ิมขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  จ ำนวน 12.5 พันล้ำน

บำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรเบิกเงินกู้ยืมส ำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลือง (iii) กำรเพ่ิมขึ้นสุทธิของหุ้นกู้ระยะยำว จ ำนวน 7.5 พันล้ำนบำทจำกกำร

เสนอขำยหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 13 พันล้ำนบำท ในเดือนพฤษภำคม ปี 2562 หักกลบกับกำรจ่ำยช ำระคืนหุ้นกู้ชุดที่ 1 จ ำนวน 5,500 ล้ำนบำท 

ของหุ้นกู้ระยะยำวจ ำนวน 22 พันล้ำนบำท ที่ออกในเดือนพฤศจิกำยน 2559 (iv) เงินสดรับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยและจำกกำรขำย

ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย จ ำนวน 3.7 พันล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรจ ำหน่ำย VGI และ VGI-W2 หักกลบกับ (v) กำรจ่ำยคืนเงิน

กู้ยืมระยะสั้นสุทธิจำกสถำบันกำรเงินและเจ้ำหนี้ตั๋วแลกเงิน จ ำนวน 12.3 พันล้ำนบำท และ (vi) บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 3.1 พันล้ำนบำทในเดือน

สิงหำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ 

 

กำรเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด 9 เดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562  

   
1 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน หลังจ่ำย 

 ภำษีเงินได้สุทธิ จ ำนวน 1,413 ล้ำนบำท  

 ดอกเบ้ียสุทธิ จ ำนวน 1,773 ล้ำนบำท 

 เงนิลงทุนสุทธิส ำหรับค่ำก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลือง จ ำนวน 3.1 พันล้ำนบำท  

 เงินลงทุนสุทธิส ำหรับกำรจัดหำรถไฟฟ้ำขบวนใหม่และติดต้ังระบบรถไฟฟ้ำและเครื่องกล ส ำหรับส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวใต้และเหนือ จ ำนวน 4.8 พันลำ้นบำท 
2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน รวมเงินลงทุนสุทธิส ำหรับค่ำก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสเีหลือง จ ำนวน 8.9 พันล้ำนบำท 
3 ไม่รวมเงินลงทุนท่ีมีสภำพคล่อง จ ำนวน 15.9 พันลำ้นบำท 

 

 

 

 

 4,021  (11,415)1 (10,147)2 21,410  (39) 3,8303 

เงินสดต้นงวด  
(31 มีนำคม 2562) 

เงินสดใช้ไปในกำร 
ด ำเนินงำน 

เงินสดใช้ไปใน 
กำรลงทุน 

เงินสดจำก 
กำรจัดหำเงิน 

อื่นๆ เงินสดปลำยงวด  
(31 ธันวำคม 2562) 

 

(ล้ำนบำท) 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

ความสามารถในการท าก าไร 

ไตรมำส 3 

ปี 2562/63 

ไตรมำส 3 

ปี 2561/62 

(ปรับปรุงใหม่) 

ไตรมำส 2 

ปี 2562/63 

อัตรำส่วนก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขั้นต้นต่อยอดขำย (%) 26.0% 12.1% 21.0% 

อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี และค่ำเสื่อม (%) A 20.4% 9.8% 16.0% 

อัตรำก ำไรสุทธิจำกรำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ (%)B 23.2% 7.6% 13.4% 

อัตรำก ำไรสุทธิ (%)C 22.0% 6.1% 10.7% 

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)D 3.9% 4.4% 3.3% 

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)E 9.5% 10.8% 8.2% 

สภาพคล่อง (เท่า)    

อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน 0.66x 0.58x 0.65x 

ความสามารถในการช าระหนี้ (เท่า)    

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.11x  1.19x 1.18x  

อัตรำส่วนหนี้สินสุทธ ิ(adjusted)F ต่อทุน 0.84x 0.74x 0.90x 

อัตรำส่วนหนี้สินสุทธ ิ(adjusted)F ต่อก ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี และค่ำเสื่อม 

ที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ 

5.80x 5.75x 6.65x 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย G 4.09x  4.10x 3.10x  

อัตราส่วนต่อหุ้น H    

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.19 0.10 0.10 

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 5.59 4.52  5.22 

หมำยเหตุ: 
*รวมผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรด ำเนนิงำนท่ียกเลิก 

A ไม่รวมรำยได้และรำยจ่ำยท่ีไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรด ำเนินงำน (non-operating items) และไม่รวมรำยได้ดอกเบ้ียรับท่ีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งมวลชน 
B ค ำนวณจำกก ำไรจำกรำยกำรท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำก่อนหักภำษี / รำยได้ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำ 
C ค ำนวณจำกก ำไรสุทธิทำงบัญชี (หลังหักส่วนของผู้มสีว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย) / รำยได้ท้ังหมดทำงบัญชี  
D ค ำนวณจำกก ำไรสุทธิทำงบัญชี / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
E ค ำนวณจำกก ำไรสุทธิทำงบัญชี  / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย 
F ค ำนวณจำกหนี้สนิท่ีมีภำระดอกเบ้ียจ่ำยหักเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนท่ีมีสภำพคล่อง และเงินสดรอรับคืนจำกส ำนักหักบัญชี – ค่ำหุ้นบริษัทย่อย 
G ค ำนวณจำกก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี และค่ำเสื่อม / ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน  
H ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย ณ มูลค่ำท่ีตรำไว้ ท่ี 4.0 บำท ต่อหุ้น  

 
 

 

 

 

 

 



   
  

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3 ปี 2562/63 (สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562)  
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บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 3 ปี 2562/63                                                14 กุมภำพันธ์ 2563  

 

มุมมองผู้บริหำร 

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนของเรำยังคงเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องท่ำมกลำงควำมทำ้ทำยและปัจจัยเส่ียงภำยนอกในปัจจบุนั โดยจ ำนวนเท่ียวกำรเดินทำงสะสมในช่วง 9 

เดือนแรก (เดือนเมษำยนถึงเดือนธันวำคม 2562) เติบโตขึ้น 3.6% จำกปกี่อน เป็น 186.5 ล้ำนเท่ียวคน ในขณะที่รำยได้จำกกำรให้บริกำรเดินรถและซ่อมบ ำรุงยังคง

เติบโตเพิ่มขึ้น โดยมีปจัจัยหลักมำจำกกำรเปิดให้บริกำรสถำนีใหม่ทั้ง 9 สถำนขีองโครงกำรส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวใต้ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ เรำก ำลังเดิน

ทำงเข้ำสู่ช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปีด้วยควำมเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยรำยได้จำกกำรให้บริกำรเดินรถและซ่อมบ ำรุง จ ำนวน 3.4 พันล้ำนบำทได ้ ดังจะเห็น

ได้จำกในช่วง 9 เดือนที่ผ่ำนมำ มีกำรบนัทึกรำยได้ดังกล่ำวไปแลว้จ ำนวน 2.6 พันล้ำนบำท 

ส ำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำยังคงคืบหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสว่นต่อขยำยสำยสีเขยีวเหนอื (หมอชิต – คูคต) ที่ปัจจุบันได้มีกำรเปิดให้บริกำรแล้ว 5 สถำนจีำกทั้งหมด 16 สถำน ี

เรำคำดว่ำจะเปิดเพิ่มอกี 4 สถำนีในเดือนมิถุนำยน 2563 และคำดว่ำจะเปิดใหบ้ริกำรแบบเต็มสำยไดภ้ำยในปีนี้ ทั้งนี้ กำรเปิดให้บริกำรสถำนีใหม่ๆ จะช่วยเพิม่รำยได้

จำกกำรให้บริกำรเดินรถและซ่อมบ ำรุงของเรำในอนำคต ในส่วนของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพูและสีเหลืองสำยหลักนั้น จำกกำรที่ รฟม. ส่งมอบพื้นที่บำงส่วนล่ำชำ้ 

อำจส่งผลกระทบต่อควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำง และส่งผลให้มีกำรรับรู้รำยได้งำนก่อสร้ำงจำกทั้ง 2 โครงกำรดังกล่ำวน้อยกวำ่ที่คำดกำรณ์ไว้ (เป้ำรำยไดอ้ยู่ในช่วง 

23-27 พันล้ำนบำท) อย่ำงไรก็ดี เรำคำดว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะไม่ยืดเยือ้ และเรำยังคงพยำยำมเดินหน้ำเร่งกำรกอ่สร้ำงให้สำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ภำยในกรอบ

เป้ำหมำยเดิมที่เคยวำงไว้ในเดือนตุลำคม 2564 นอกจำกนี ้ ยังมีควำมคืบหนำ้ในโครงกำรส่วนต่อขยำยสำยสีชมพ ู (ศรีรัช – เมืองทองธำน ี ระยะทำง 3.0 กิโลเมตร 2 

สถำนี) ซ่ึงในขณะนี้ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร รฟม. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหวำ่งรอกำรอนุมตัิจำก EIA และคณะรัฐมนตรี  

ส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ อำทิ โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง (บำงปะอิน – นครรำชสีมำ: M6 และบำงใหญ่ – กำญจนบุร:ี M8) คำดว่ำจะ

สำมำรถลงนำมในสัญญำได้ในเดือนเมษำยน 2563 ในขณะที่กำรต่อสัญญำสัมปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวยังอยูใ่นระหว่ำงรอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำและอนุมัติ 

นอกจำกนี้ เรำ (ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกำรร่วมค้ำบีบีเอส) ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะประมูลโครงกำรสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ซ่ึงขณะนี้อยู่ในระหวำ่งกำรเจรจำ

สัญญำและคำดวำ่จะสำมำรถลงนำมสัญญำได้ภำยในเดือนมิถุนำยน 2563 

ส ำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม ซ่ึงเป็นหนึ่งในสำยที่เรำมีควำมสนใจจะเข้ำร่วมประมูล โดยเมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงกำรรถไฟฟ้ำ

สำยสีส้ม (จำกบำงขุนนนท ์ถึงมีนบุรี ระยะทำงรวม 35.9 กิโลเมตร 28 สถำนี) มูลค่ำโครงกำรรวม 143 พันล้ำนบำท มีรูปแบบสัญญำ PPP Net Cost ระยะเวลำ 30 

ปี ทั้งนี้ คำดว่ำสำยดังกล่ำวจะสำมำรถเปิดประมูลได้ในเดือนตุลำคม 2563 

ส ำหรับธุรกิจสื่อโฆษณำ ภำยหลังจำกที ่MACO ไดข้ำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ PlanB เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ VGI ใน MACO ลดลงจำก 

33.17% เป็น 26.55% ท ำให ้MACO เปลี่ยนสถำนะจำกกำรเป็นบริษัทย่อยสูก่ำรเป็นบริษัทร่วมของ VGI แทน จำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงดังกล่ำว VGI จะยกเลิก

กำรควบรวมงบกำรเงินของ MACO ตั้งแต่ไตรมำส 4 ปี 2562/63 เป็นต้นไป ด้วยเหตุนี้ VGI จึงจะท ำกำรปรับเป้ำหมำยของรำยได้ในปี 2562/63 จำก 6,000–6,200 

ล้ำนบำท เป็น 3,800–4,000 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเติบโตของรำยได้ประมำณ 15–20% จำกปกี่อน ภำยหลังจำกกำรปรับปรุงย้อนหลังแล้ว อย่ำงไรก็ดี กำรยกเลิกกำร

ควบรวมงบกำรเงินในครั้งนี้จะท ำให้อัตรำก ำไรสุทธิของ VGI ดียิ่งขึ้น โดย VGI ได้ปรับกำรคำดกำรณ์อัตรำก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำก 20–25% เป็น 30–35%  

ในส่วนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ยู ซิตี้ ประกำศผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 โดยมีกำรเติบโตอย่ำงโดดเด่นทั้งรำยได้และก ำไร ดังเห็นได้จำกรำยได้รวม จ ำนวน 

10.1 พันล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 53.4% จำกปีก่อน เกินกว่ำเปำ้หมำยที่วำงไว้ในช่วง 7.2-7.5 พันล้ำนบำท ในขณะที่ EBITDA margin อยู่ที ่31.5% ผลกำรด ำเนนิงำนที่ดี

ขึ้นของ ย ูซิตี้ เป็นผลมำจำกรำยได้จำกธุรกิจโรงแรมที่ดีขึ้นจำกกำรขยำยพอร์ตธุรกิจโรงแรม รวมถึงรำยได้จำกกำรขำยหุ้นหมอชิตแลนด ์

สุดท้ำยนี้ คณะกรรมกำรบริหำรของบรษิัทฯ มีมติอนุมัติให้วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 เป็นวันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 ทั้งนี้ คำดว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว 

จะสำมำรถท ำกำรซ้ือขำยได้ภำยใน 10 วันนับจำกวันทีอ่อก  

 

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

                                                                                                          นำยรังสิน กฤตลักษณ ์

                                  (กรรมกำรบริหำรและผู้อ ำนวยกำรใหญ่สำยปฏิบัตกิำร) 


