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ภาพรวมธุรกิจไตรมาส 1 ปี 2562/63 

 รายได้รวมจากการด าเนินงานเติบโตขึ้น 194.0% หรือ 5,996 ล้านบาท จากปีก่อน เป็น 9,086 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จาก

การด าเนินงานของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจบริการ 

 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบี้ยและภาษี (Operating EBITDA) จ านวน 1,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.7% หรือ 

506 ล้านบาท จากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจสื่อโฆษณา 

 ก าไรสุทธิหลังหักภาษีจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ า (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) จ านวน 1,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113.1% หรือ 534 

ล้านบาท จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของก าไรขั้นต้นจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ า การเพ่ิมขึ้นของส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากกิจการร่วมค้าและ

บริษัทร่วม รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน แม้การเติบโตบางส่วนจะถูกลดทอนจากค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายทาง

ภาษีที่สูงขึ้นในไตรมาสนี ้

 ก าไรสุทธิ (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) จ านวน 894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญถึง 131.2% หรือ 507 ล้านบาท จากปีก่อน ปจัจัย

หลักมาจากการเติบโตของก าไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 

 

 

 รายได้รวมจากการด าเนินงานของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน จ านวน 7,208 ล้านบาท เติบโตโดดเด่น 297.5% หรือ 5,395 ล้านบาท จากปีก่อน  

 รายได้ค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าสายหลัก เติบโต 3.7% จากปีก่อน เป็น 1,701 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเติบโตของจ านวนเที่ยวการเดินทางที่

เพิ่มขึ้น 4.4% จากปีก่อน (เป็น 59.6 ล้านเที่ยวคน) 

 สถิติจ านวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าสายหลักสูงสุดใหม่ จ านวน 989,604 เที่ยว เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2562 

 เปิดทดลองให้บริการสถานีแรกของโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (สถานี N9: สถานีห้าแยกลาดพร้าว) เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

 รายได้จากธุรกิจส่ือโฆษณา จ านวน 1,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.9% หรือ 244 ล้านบาท จากปีก่อน  

เหตุการณ์ส าคัญ  

บีทีเอส กรุ๊ป 

15 พฤษภาคม 2562: บริษัท ทริสเรตติ้ง จ ากัด (TRIS) ประกาศคงอันดับเครดิตของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ป หรือบริษัทฯ) 

ที่ระดับ “A/ Stable” โดยประเมินว่าบริษัทฯ มีรายได้ที่สม่ าเสมอ มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการท าก าไรในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและ

ธุรกิจสื่อโฆษณา   

17 พฤษภาคม 2562: บริษัทฯ จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เบย์วอเตอร์ จ ากัด (เบย์วอเตอร์) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 50:50 ระหว่างบริษัทฯ และ

บริษัท รัชดา แอสเซทส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (Gland) โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดจ านวน 50,000 

หุ้น หรือคิดเป็น 50% ของหุ้นทั้งหมดของเบย์วอเตอร ์ และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ยืมทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีต่อเบย์วอเตอร์ ให้แก่บริษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จ ากัด (มหาชน) (CPN) โดยมีมูลค่ารวมของเงินลงทุนที่จ าหน่ายจ านวน 7,698.7 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรู้ก าไร ตลอดจนน าเงินทีบ่ริษัทฯ 

ได้รับจากการท าธุรกรรมดังกล่าวไปใชส้ าหรับธุรกิจและโครงการอื่นๆ หรือเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป    

24 พฤษภาคม 2562: บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Green Bond) ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันมูลค่ารวม 13,000 

ล้านบาท (หุ้นกู้มีอันดับความน่าเชื่อถือ  A/ Stable ประเมินโดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย

ใหญ่ ทั้งนี้ หุ้นกูด้ังกล่าวเป็น Green Bond ชุดแรกในประเทศไทยที่ออกและเสนอขายภายใต้หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ



   
  

บริษทั บีทเีอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำไตรมำส 1 ปี 2562/63 (สิ้นสุดวนัที ่30 มถินุำยน 2562)  

2/12 

 

บริษทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 1 ปี 2562/63                                           14 สงิหำคม 2562  

 
ตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังผ่านมาตรฐานเกี่ยวกับ Green Bond ของ International Capital Market Association’s (ICMA) และ ASEAN Green Bond 

Standards อีกด้วย โดย Green Bond นี้แบ่งออกเป็น 5 ชุด ครบก าหนดในปี 2564, 2565, 2567, 2569 และ 2572 มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.41% 

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ช าระหนี้เดิมจากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี; ระยะทาง 34.5 กม. 30 สถานี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-

ส าโรง; ระยะทาง 30.4 กม. 23 สถานี) ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณสมบัตสิอดคลอ้งกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

24 มิถุนายน 2562: บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index Series ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ด้วยคะแนน 4 เต็ม 5 ทั้งนี้ ดัชนดีังกล่าวได้

ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นดัชนีชีว้ัดผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ 

22 กรกฎาคม 2562: ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561/62 งวดสุดท้ายจ านวนไม่เกิน 3,139.2 ล้านบาท ใน

จ านวนหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คิดเป็นเงินปันผลทั้งปีประมาณ 5,152.5 ล้านบาท (หรือจ านวนหุ้นละ 0.42 บาท) ทั้งนี้ 

อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ประจ าปีคิดเป็น 3.98% นอกจากนี้ยังได้อนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 จ านวนไม่เกิน 1,319.61 

ล้านหน่วย ในอัตราจัดสรรที่ 10 หุ้นสามัญเดิม  ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ราคาใช้สิทธิ 14.00 บาทต่อหน่วย  

1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 จ านวน 1,319.6 ล้านหน่วย ค านวณจากกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 (รวมถึงกรณีที่มีการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W4) และใบส าคัญแสดงสทิธิ BTS-

WC เต็มจ านวน  

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 

9 สิงหาคม 2562: บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (บีทีเอสซ)ี และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกันเปิดทดลองให้บริการสถานีแรกของส่วนต่อ

ขยายสายสีเขียวเหนือ  (สถานี N9: สถานีห้าแยกลาดพร้าว) 

โครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

27 มิถุนายน 2562: กิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ ระหว่างบริษัทฯ, บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (GULF), บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิ

เนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) (STEC) และบริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (RATCH) โดยมีสดัส่วนในการถือหุ้น 40%, 40%, 10% และ 10% 

ตามล าดบั ได้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แก่กรมทางหลวง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ (i) 

สายบางปะอิน –นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กม. และ (ii) บางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ระยะทาง 96 กม. คาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะการประมูล

ภายในปี 2562 

ธุรกิจส่ือโฆษณา 

23 เมษายน 2562: บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (VGI) ได้ลงนามในสัญญาเพ่ือจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ V-Click Technologies Company Limited 

(VClick) โดย iClick Interactive Asia Group Limited (iClick) ถือหุ้นในสัดส่วน 49.0% VGI ถือหุ้นในสัดส่วน 30.0% และผู้ถือหุ้นอื่นๆ 21.0% ทั้งนี้ iClick 

คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์และเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ซึ่งการร่วมมือนี้จะช่วยเพ่ิมโอกาสทางการโฆษณาให้สามารถ

เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในประเทศจีนได้โดยการใช้ข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยี AI นอกจากนี้ยังร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงจะจัดตั้งเคร่ือง

บริการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอดิจิทัลบนเครือข่ายของ VGI ทั้งหมด 10,000 จุดทั่วประเทศไทย 

28 มิถุนายน 2562: VGI ได้ลงนามในสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษทั สหลอว์สัน จ ากัดและบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) หรือ 

กลุ่มสหพัฒน์ เพ่ือเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อลอว์สัน 108 (ลอว์สัน) บนแพลตฟอร์มระบบขนส่งมวลชน นอกจากนี้ยังให้บัตรแรบบิทและแรบบิท ไลน์ เพย์ 

เป็นหนึ่งในช่องทางการช าระเงินแทนเงินสด ปัจจุบนัร้านสะดวกซื้อลอว์สันเปิดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแล้ว 5 สถานี และมีแผนที่จะเปิดให้บริการบน

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอีก 30 สถานีภายใน 2 - 3 ปีนี้ 
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

10 เมษายน 2562: บริษัท ยู ซิตี้ จ ากัด (มหาชน ) (ยู ซิตี้) ได้ลงนามในสัญญาขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท หมอชิตแลนด์ จ ากัด (หมอชิตแลนด์) ให้กับ 

STEC ในราคาขายรวมทั้งสิ้น 4,320 ล้านบาท โดยเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นดังกล่าวจะน ามาใช้ในการพัฒนาโครงการอื่นของ ยู ซิตี้ ในอนาคตและใช้ช าระหนี้

บางส่วนให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินของ ยู ซิตี้  

24 พฤษภาคม 2562: ยู ซิตี้ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขของโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม  โดยมีแผนพัฒนาโครงการนี้ให้เป็นโรงแรม

หรูระดับ 5 ดาว ที่มีจุดเด่นจากที่ตั้งที่เป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ มีอาคารโบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 5 ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ในย่านเจริญกรุง  

4 มิถุนายน 2562: ยู ซิตี้ ได้เข้าซื้อกิจการโรงแรม (arcona Hotel portfolio) ซึ่งประกอบด้วยสัญญาเช่าด าเนินงานโรงแรม 17 แห่ง (มีห้องพักรวม 1,792 

ห้อง) และสัญญาเช่าด าเนินงาน 2 โรงแรมใหม่ (มีห้องพักรวม 251 ห้อง) ซึ่งทั้ง  2 โรงแรมดังกล่าวคาดว่าจะเปิดด าเนินการได้ในปี 2563 และ ปี 2565 ทั้งนี้ 

โรงแรมทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้แบรนด์ arcona และ Steigenberger 

ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2562/63 

บริษัท บีทีเอสฯ รายงานผลประกอบการประจ าไตรมาส 1 ปี 2562/63 โดยมีรายได้รวม จ านวน 9,269 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 188.2% หรือ 6,053 ล้านบาท จาก 

3,216 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2561/62 ปัจจัยหลักมาจาก (i) การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้า จ านวน 

5,377 ล้านบาท  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง (ii) การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการบริการและการขาย 

จ านวน 453 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจสื่อโฆษณา และ (iii) ดอกเบี้ยรับเพ่ิมขึ้น 220 ล้านบาท ส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจาก (a) การรับรู้ดอกเบี้ยจากการจัดหารถไฟฟ้าและดอกเบี้ยรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วน

ต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ และ (b) ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง  

ต้นทุนรวมและค่าใช้จ่ายรวมส าหรับไตรมาส 1 ป ี2562/63 จ านวน 7,823 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5,418 ล้านบาท หรือ 225.2% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก (i) 

การรับรู้ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง และ (ii) การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนการบริการและการขาย จ านวน 230 ล้านบาท ในส่วนของ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร จ านวน 844 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 29 ล้านบาท จาก 815 ล้านบาท โดยในไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่

ประจ าจากการตั้งส ารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) ปี 2562 จ านวน 125 ล้านบาท 

อยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสนี้ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมของการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 (ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารของไตรมาส 1 ในปีก่อน มีการรวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ

ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทย จ านวน 100 ล้านบาท)  ส าหรับส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (รวมส่วนแบ่งก าไรสุทธิ

จาก BTSGIF) จ านวน 374 ล้านบาท เทียบกับส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 111 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561/62 เพ่ิมขึ้น 

263 ล้านบาท โดยการเพ่ิมขึ้นหลักมาจากส่วนแบ่งก าไรสุทธิจาก ยู ซิตี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการโอนห้องภายใต้โครงการ Sansiri JV ค่าใช้จ่ายทาง

การเงิน จ านวน 562 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 247 ล้านบาท หรือคิดเป็น 78.2% จากปีก่อน เป็นผลมาจาก (i) ดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ระยะยาวจ านวน 9.5 พันล้าน

บาทของบริษัทฯ ที่ออกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และ (ii) ดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจ านวน 13 พันล้านบาทของบริษัทฯ ที่ออกเมื่อวันที่ 

24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  

ในส่วนของก าไรสุทธิหลังหักภาษีจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ า (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จ านวน 157 ล้านบาท) จ านวน 1,006 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 534 ล้านบาท หรือ 113.1% จากปีก่อน และก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญถึง 

131.2% หรือ 507 ล้านบาท จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของก าไรขั้นต้นจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ า การเพ่ิมขึ้นของส่วนแบ่งก าไรสุทธิจาก

กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน แม้การเติบโตบางส่วนจะถูกลดทอนจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายทางภาษีที่สูงขึ้นในไตรมาสนี้ก็ตาม  
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ทั้งนี้ อัตราก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี 2562/63 อยู่ที่ 9.6% เมื่อเทียบกับ 12.0% ในไตรมาส 1 ปี 2561/62 โดยการลดลง

ของอัตราก าไรสุทธิมาจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนที่รวมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง และการให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล

และจัดหารถไฟฟ้าส าหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือซึ่งมีอัตราก าไรน้อยกว่า 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ไตรมาส 1 

ปี 2562/63 
ไตรมาส 1 

ปี 2561/62 
(ปรับปรุงใหม่) 

% YoY 

รายได้จากการด าเนินงาน2 9,086 3,090 194.0% 

รายได้อื่นที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 518 36 1,341.6% 

รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 9,604 3,126 207.2% 

ต้นทุนการด าเนินงาน 6,908 1,579 337.5% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจากการด าเนินงาน 765 541 41.4% 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบี้ย และภาษี3 1,663 1,157 43.7% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 562 315 78.2% 

ก าไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ า - ก่อนภาษี 1,370 691 98.1% 

รายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า (112) (85) 31.2% 

ก าไรก่อนภาษี 1,258 606 107.6% 

ภาษีเงินได ้ 207 111 86.1% 

ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 157 108 44.8% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ าที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 1,006 472 113.1% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 894 387 131.2% 
2 รายได้จากการด าเนินงาน ค านวณจากรายได้จากการด าเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิจ แต่ไม่รวม ดอกเบ้ียรับท่ีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งมวลชน เงินปันผลรับ และรายการท่ีไม่เกิดข้ึนเป็นประจ า (non-recurring items)    

3 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบ้ีย และภาษี (operating EBITDA) ค านวณจากรายได้จากการด าเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิจ แต่ไม่รวม ดอกเบ้ียรับท่ีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งมวลชน เงิน
ปันผลรับ ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมอื่นๆ (ยกเว้นจาก BTSGIF) และการร่วมค้า และรายการท่ีไม่เกิดข้ึนประจ าอื่นๆ 

รายได้จากการด าเนินงานรวม ในไตรมาส 1 ปี 2562/63 จ านวน 9,086 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญถึง 194.0% หรือ 5,996 ล้านบาท จากปีก่อน โดย

รายได้จากการด าเนินงานของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ คิดเป็นสัดส่วน 79%, 15%, 1% และ 5% 

ตามล าดบั การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการด าเนินงานเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจบริการ โดย

เพ่ิมขึ้น 297.5%, 21.9% และ 454.2% จากปีก่อน ตามล าดับ โดยมปีัจจัยหลักมาจาก (i) การรับรู้รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง 

(ii) การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา จากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และ (iii) การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากงานก่อสร้างของบริษัท 

เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จ ากัด จ านวน 350 ล้านบาท อย่างไรก็ดี รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลดลง 1.6% หรือ 1 ล้านบาท จากปีก่อน  

ต้นทุนจากการด าเนินงานรวมเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกันกับรายได้จากการด าเนินงาน โดยเพ่ิมขึ้น 337.5% จากปีก่อน เป็น 6,908 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้

ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง ก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน (operating gross profit) ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 44.1% จากปีก่อน เป็น 

2,178 ล้านบาท และก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบี้ย และภาษี (operating EBITDA) เติบโต 506 ล้านบาท หรือ 

43.7% จากปีก่อน เป็น 1,663 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในส่วนของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

และสีเหลือง และการให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลและจัดหารถไฟฟ้าส าหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ ที่มีอัตราก าไร

น้อยกว่า จึงท าให้อัตราส่วนก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานลดลงเป็น 24.0% จาก 48.9% ในปีก่อน และ operating EBITDA margin ในไตรมาส 1 ปี 

2562/63 ลดลงเช่นกัน เป็น 18.3% เทียบกับ 37.4% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
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บริษทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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รายได้จากการด าเนินงานและอัตราก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2562/63 – แยกตามหน่วยธุรกิจ  

รายได้จากการ
ด าเนินงาน 
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 1 
ปี 2562/63 

% ของ 
ยอดรวม 

ไตรมาส 1 
ปี 2561/62 

% ของ 
ยอดรวม 

% เปล่ียนแปลง 
(YoY) 

อัตราก าไรขั้นต้น8 

(%)  
ปี 2562/63 

อัตราก าไรขั้นต้น8 
(%)  

ปี 2561/62 
ระบบขนส่งมวลชน  7,2084 79% 1,813 59% 297.5% 18.1% 38.3% 
ส่ือโฆษณา5 1,363 15% 1,118 35% 21.9% 61.8% 72.4% 
อสังหาริมทรัพย์ 6 79 1% 80 3% (1.6)% 30.2% 15.6% 
บริการ7 436 5% 79 3% 454.2% 1.4% N.A. 

รวม 9,086 100% 3,090 100% 194.0% 24.0% 48.9% 
4 รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมาส 1 ปี 2562/63 ประกอบด้วย: 

i) ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF (รวมอยู่ใน ‘ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม’ ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) 

ii) รายได้ค่าบริการจากการบริหารการเดินรถไฟฟ้า, รายได้ค่าโดยสาร BRT, ดอกเบ้ียรับภายใต้ข้อตกลงสัมปทานและดอกเบ้ียรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดต้ังระบบการเดินรถ 

iii) รายได้ค่าบริการจากการให้บริการติดต้ังงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าส าหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ 

iv) รายได้งานก่อสร้างและดอกเบ้ียรับท่ีเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูและเหลือง 
5 รายได้รวมจากธุรกิจสื่อโฆษณารวมรายได้สื่อโฆษณาของกลุ่ม VGI และ Rabbit Group (จัดอยู่ในกลุ่มธรุกิจบริการด้านดิจิทัล) โดย Rabbit Group รวมรายได้จาก  BSS และ BSSH และบริษัทย่อย ยกเว้นรายได้
จาก 2 บริษัท นั่นคือ รายได้จากบริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชนัส์ จ ากัด (BPS) และบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จ ากัด (RR)  
6 รายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยยอดขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้จากโครงการสนามกอล์ฟธนาซิตี้และสปอร์ตคลับ 
7 รายได้จากธุรกิจบริการ หมายถึง รายได้จากการสะสมคะแนนของโปรแกรม Rabbit Rewards, รายได้จาก BPS, รายได้ค่าก่อสร้างและค่าท่ีปรึกษาจาก HHT Construction 
8 ก าไรข้ันต้นจากการด าเนนิงาน ค านวณจากรายได้จากการด าเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิจ 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 

รายได้รวมจากการด าเนินงานของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ในไตรมาส 1 ปี 2562/63 จ านวน 7,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 297.5% หรือ 5,395 ล้านบาท 

จากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจาก (i) การรับรู้รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จ านวน 4,335 ล้านบาท (ii) การเพ่ิมขึ้นของรายได้จาก

การให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่ส าหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ จ านวน 444 ล้านบาท (iii) การเพ่ิมขึ้นของ

รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง จ านวน 378 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการเปิดให้บริการโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้เต็มสาย และ (iv) 

การเพ่ิมขึ้นของดอกเบี้ยรับส าหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียว สายสีชมพูและสายสีเหลือง จ านวน 246 ล้านบาท 

ในไตรมาส 1 ปี 2562/63 รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จ านวน 4,335 ล้านบาท (ซึ่งรับรู้ตามสัดส่วนของงานที่แล้วเสร็จ) โดย

คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 60% ของรายได้รวมของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังบันทึกรายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดหา

รถไฟฟ้าขบวนใหม่ส าหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ จ านวน 1,370 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจากจ านวน 926 ล้านบาท ในปีก่อน) ตามสัดส่วน

ของงานที่แล้วเสร็จ 

ส่วนดอกเบี้ยรับส าหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียว สายสีชมพูและเหลืองในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้น 127.2% หรือ 246 ล้านบาทจากปีก่อน เป็น 439 ล้าน

บาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลูกหนี้ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองและจากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าส าหรับ

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ 

ส าหรับรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง เติบโต 83.5% หรือ 378 ล้านบาท จากปีก่อน เป็น 830 ล้านบาท การเพ่ิมขึ้นของรายได้ส่วนใหญ่มา

จากการเปิดให้บริการโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้เต็มทั้งสาย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รวมถึงการเพ่ิมขึ้นตามสัญญาของค่าจ้างเดินรถและ

ซ่อมบ ารุงส่วนต่อขยายสายสีเขียวเดิม 
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รายได้ค่าโดยสารในส่วนของรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลักในไตรมาสนี้ยังคงเติบโต 3.7% หรือ 61 ล้านบาท จากปีก่อน เป็น 1,701 ล้านบาท มาจากการเพ่ิมขึ้นของ

จ านวนเที่ยวการเดินทาง (เพ่ิมขึ้น 4.4% จากปีก่อน เป็น 59.6 ล้านเที่ยวคน) จากการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้แบบเต็มสาย อีกทั้งในไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนมีจ านวนผู้โดยสารที่ต่ าเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 อย่างไรก็ดี การเพ่ิมขึ้นของรายได้ค่าโดยสารบางส่วนถูกหักกลบ

ด้วยอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยที่ลดลงในไตรมาสนี้ (ลดลง 0.6% จากปีก่อน เป็น 28.5 บาทต่อเที่ยว) เป็นผลมาจากการให้บริการฟรีในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 แต่หากไม่รวมจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางฟรีช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดังกล่าว อัตราค่าโดยสาร

เฉลี่ยในไตรมาสนี้จะอยู่ที่ 29.1 บาทต่อเที่ยว หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 0.1% ทั้งนี้ “ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนใน BTSGIF” ในไตรมาสนี้ลดลง

เล็กน้อย 1.1% หรือ 3 ล้านบาท จากปีก่อน เป็น 225 ล้านบาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถดูได้ใน ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ป ี2562/63 ของ BTSGIF  

 

สถิติจ านวนเที่ยวการเดินทางและ % การเติบโต         สถิติอัตราค่าโดยสารเฉล่ียและ % การเติบโต 

  

*ไม่รวมผลกระทบจากการประมาณการรายได้ค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรีเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้อง 

                      **ไม่รวมผลกระทบจากการให้ผูโ้ดยสารเดินทางฟรีช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ต้นทุนของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้น 4,782 ล้านบาท เป็น 5,902 ล้านบาท การเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง ทั้งนี้ งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าและการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่ที่มีอัตราก าไรน้อยกว่า 

เมื่อเทียบกับหน่วยธุรกิจอื่นในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ส่งผลให้ Operating EBITDA margin ปรับตัวลดลงเป็น 18.3% จาก 38.7% ในปีก่อน อย่างไรก็ดี 

หากไม่รวมผลของการรับรู้รายได้ ต้นทุนและดอกเบี้ยรับจากงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง การให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดหา

รถไฟฟ้าขบวนใหม่ส าหรับส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ operating EBITDA margin จะเป็น 67.8% 

ธุรกิจส่ือโฆษณา 

VGI เร่ิมต้นไตรมาส 1 ปี 2562/63 ด้วยการแสดงผลการด าเนินงานที่เติบโตอย่างแข็ งแกร่ง โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้น 21.9% หรือ 245 ล้านบาท จากปีก่อน เป็น 
1,363 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้ในกลุ่มธุรกิจบริการด้านดิจิทัล อันเป็นผลมาจากการควมรวบงบการเงินของกลุ่ม Trans.Ad รวมไปถึง
การเติบโตของรายได้ในแรบบิท กรุ๊ป  

 

 

 57.1  

 61.2   61.6   61.1  
 59.6  

-1.5% 

-1.5% 

1.3% 1.5% 4.4% 

-5.0% 

7.1% 

0.6% -0.8% -2.4% 

ไตรมาส 1 ปี 
2561/62 

ไตรมาส 2 ปี 
2561/62 

ไตรมาส 3 ปี 
2561/62 

ไตรมาส 4 ปี 
2561/62 

ไตรมาส 1 ปี 
2562/63 

จ านวนเท่ียวการเดินทาง (ล้านเท่ียวคน) 
อัตราการเติบโต (% จากปีก่อน) 
อัตราการเติบโต (% จากไตรมาสก่อน) 

 29.0*   28.8   29.1*   29.0   29.1**  

3.9% 3.7% 
1.5% 0.6% 

0.1% 0.9% -0.8% 1.0% -0.4% 

0.4% 

ไตรมาส 1 ปี 
2561/62 

ไตรมาส 2 ปี 
2561/62 

ไตรมาส 3 ปี 
2561/62 

ไตรมาส 4 ปี 
2561/62 

ไตรมาส 1 ปี 
2562/63 

อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย (บาทต่อเท่ียว) 
อัตราการเติบโต (% จากปีก่อน) 
อัตราการเติบโต (% จากไตรมาสก่อน) 
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รายได้จากการด าเนินงานธุรกิจส่ือ
โฆษณา (ล้านบาท) 

ไตรมาส 1 
ปี 2562/63 

% ของยอดรวม 
ไตรมาส 1 

ปี 2561/62 
(ปรับปรุงใหม่) 

% ของยอดรวม 
% เปล่ียนแปลง 

(YoY) 

ส่ือโฆษณานอกบ้าน 928 68% 1,009 90% (8.0)% 

  ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า 572 42% 633 57% (9.5)% 
  ส่ือโฆษณากลางแจ้ง 266 19% 284 25% (6.2)% 
  ส่ือโฆษณาในอาคารส านักงานและอื่นๆ 89 7% 92 8% (3.4)% 

ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล* 435 32% 109 10% 298.0% 

รวม 1,363 100% 1,118 100% 21.9% 
* รายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัล ประกอบด้วยรายได้ท่ีมาจาก 1. Rabbit Group และ 2. Trans.Ad Group ภายใต้ MACO  

ธุรกิจส่ือโฆษณานอกบ้าน (ประกอบด้วยสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า สื่อโฆษณากลางแจ้ง สื่อโฆษณาในอาคารส านักงานและอื่นๆ) โดยรายได้จากธุรกิจสื่อ

โฆษณานอกบ้านคิดเป็นสัดส่วน 68% ของรายได้รวมของสื่อโฆษณา หรือ 928 ล้านบาท โดยในไตรมาสนี้ รายได้จากหน่วยธุรกิจนี้ลดลง 8.0% หรือ 81 ล้าน

บาทจากปีก่อน เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณากลางแจ้งให้เป็นรูปแบบดิจิทัล  ในส่วนของสื่อโฆษณาในระบบ

รถไฟฟ้า มีรายได้ลดลง 9.5% เป็น 572 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงสื่อโฆษณาเป็นแบบดิจิทัลให้มีความทันสมัยมากขึ้น (ปรับปรุงไปแล้วบน 4 

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้แก่ ช่องนนทรี อโศก พร้อมพงษ์และศาลาแดง) ซึ่งเร่ิมเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ VGI เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้

เพ่ิมเติมอย่างมีนัยส าคัญจากสื่อโฆษณาบนสถานีในช่วงคร่ึงหลังของปี 2562/63 

ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มีรายได้ 435 ล้านบาท คิดเปน็ 32% ของรายได้รวมของสื่อโฆษณา เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญถึง 298.0% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก

การควบรวมงบการเงินแบบเต็มไตรมาสของกลุ่ม Trans.Ad (ผู้ให้บริการด้านงานระบบแสดงสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร) เข้ากับงบการเงินของ MACO รวมถึง

การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากแรบบิท กรุ๊ป ที่ประกอบด้วยรายได้จากการบริหารโครงการและรายได้จาก Lead Generation  

ต้นทุนจากธุรกิจสื่อโฆษณาเพ่ิมขึ้น 68.8% จาก 309 ล้านบาท ในปีก่อนเป็น 521 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการควบรวมงบการเงินแบบเต็มไตรมาสของกลุ่ม 

Trans.Ad ส่งผลให้ operating EBITDA margin ในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงเป็น 46.2% จาก 55.1% ในปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการรับรู้ผลการด าเนินงานของ

กลุ่ม Trans.Ad ซึ่งมีอัตราก าไรน้อยกว่าสื่อโฆษณาอื่น  

รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถดูได้ใน ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2562/63 ของ VGI:  

http://vgi.listedcompany.com/misc/MDNA/20190809-vgi-mdna-1q20192020-th.pdf 

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้รวมจากการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 1 ปี 2562/63 จ านวน 79 ล้านบาท ลดลง 1.6% หรือ 1 ล้านบาท จากปีก่อน โดยรายได้

รวมจากการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากรายได้อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จาก ธนาซิตี ้

กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ส าหรับต้นทุนจากการด าเนินงานในไตรมาสนีล้ดลงเช่นเดียวกับรายได้จากการด าเนินงาน โดยลดลง 18.7% หรือ 13 ล้านบาท จาก

ปีก่อน เป็น 55 ล้านบาท 

ในไตรมาสนี้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจาก ยู ซิตี้ (บริษัทร่วมของบริษัทฯ) จ านวน 193 ล้านบาท (เทียบกบัส่วนแบง่ขาดทุนสทุธิจ านวน 8 ล้านบาทในปี

ก่อน) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการโอนห้องคอนโดมิเนียมภายใต้โครงการ Sansiri JV 

รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถดูได้ใน ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2 ปี 2562 ของยู ซิตี้ 

 

 

http://vgi.listedcompany.com/misc/MDNA/20190809-vgi-mdna-1q20192020-th.pdf
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บริษทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำส 1 ปี 2562/63                                           14 สงิหำคม 2562  

 
ธุรกิจบริการ 

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจบริการ ในไตรมาส 1 ปี 2562/63 เพ่ิมขึ้น 358 ล้านบาท หรือ 454.2% จากปีก่อน เป็น 436 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จาก

การก่อสร้างของ บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จ ากัด ที่เพ่ิมขึ้น 350 ล้านบาท ต้นทนุของธุรกิจบริการเพ่ิมขึ้น 347 ล้านบาท หรือ 418.5% จากปีก่อน เป็น 

430 ล้านบาท ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 34 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 9 ล้านบาท หรือ 38.2% จากปีก่อน   

ฐานะทางการเงิน  

  

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 171,737 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 27,337 ล้านบาท หรือ 18.9% จาก 31 มีนาคม 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

การเพ่ิมขึ้นของ  

(i) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 11,046 ล้านบาท (สามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินสดได้ใน งบกระแสเงินสด)  

(ii) ลูกหนี้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 ที่จะซื้อหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จ านวน 6,370 ล้านบาท 

(iii) ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า จ านวน 3,331 ล้านบาท จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง  

(iv) เงินลงทนุระยะยาวอื่น จ านวน 2,954 ล้านบาท  

(v) ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จ านวน 2,101 ล้านบาท จาก (a) งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ

สีเหลือง รวมถึงดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระของทั้งสองโครงการดังกล่าว และ (b) งานจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่ รวมถึง

ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่ส าหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ  

(vi) เงินลงทนุชั่วคราว จ านวน 1,042 ล้านบาท 

(vii) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จ านวน 927 ล้านบาท 

(viii) ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ค้างรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถส าหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว

ใต้และเหนือจ านวน 786 ล้านบาท  

อย่างไรก็ดี การเพ่ิมขึ้นบางส่วนถูกหักกลบกับ การลดลงของ  

(ix) เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพ่ือซื้อสินทรัพย์ จ านวน 1,017 ล้านบาท  

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพ่ิมขึ้น 15.3% หรือ 14,144 ล้านบาท เป็นจ านวน 106,343 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ส่วนใหญ่มา

จาก การเพ่ิมขึ้นของ  

(i) หุ้นกู้ระยะยาวจากการเสนอขายหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุดใหม่ของบริษทัฯ มูลค่า 13 พันล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2562  

(ii) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 4,480 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเบิกเงินกู้ยืมส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสี

เหลือง 

 

 123,271   130,973  

 21,129  
 40,764  

31 มี.ค. 62 30 ม.ิย. 62 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

171,737 144,400 

 52,200   65,394  

 50,405  
 67,630  

 41,794  
 38,713  

31 มี.ค. 62 30 มิ.ย. 62 

หนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

171,737 144,400 (หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท) 
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อย่างไรก็ดี การเพ่ิมขึ้นบางส่วนถูกหักกลบกับการลดลงของ  

(iii) เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน จ านวน 3,850 ล้านบาท 

(iv) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ านวน 2,071 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ิมขึ้น 13,193 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้น  25.3% จากปีก่อน เป็น 65,394 ล้านบาท โดยปจัจัยหลัก

มาจาก การเพ่ิมขึ้นของ  

(i) ส่วนทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 ที่จะซื้อหุ้นสามัญ จ านวน 6,370 ล้านบาท 

(ii) ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทย่อย และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุในบริษัทย่อย จ านวน 3,400 

ล้านบาท และ 1,469 ล้านบาท ตามล าดับ ส่วนใหญ่มาจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน VGI (จาก 70.54% เป็น 65.11%) 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดจ านวน 11,894.3 ล้านหุ้น และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในไตร

มาส 1 ปี 2562/63 อยู่ที่ 7.2% เทียบกับ 10.1% ในไตรมาส 1 ปี 2561/62 

กระแสเงินสด  

ส าหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 15,066 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 274.7% หรือ 11,046 ล้าน

บาท บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 2,576 ล้านบาท (เทียบกับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 1,470 ล้านบาท ในไตรมาส 1 

ปี 2561/62) รายการหลักมาจากการบันทึกก าไรก่อนภาษี จ านวน 1,258 ล้านบาท หักกลบด้วย (i) รายการที่ไม่ใช่เงินสดปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี ให้

เป็นเงินสด จ านวน 29 ล้านบาท และ (ii) การเพ่ิมขึ้นสุทธิของเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 3,805 ล้านบาท ซึ่งรวมถึง (a) เงินลงทุนสุทธสิ าหรับค่าก่อสร้าง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จ านวน 1.0 พันล้านบาท และ (b) เงินลงทุนสุทธิส าหรับการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่และติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและ

เคร่ืองกล ส าหรับส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ จ านวน 1.4 พันล้านบาท หลังจากที่บริษัทฯ จ่ายภาษีเงนิได้สุทธิ จ านวน 72 ล้านบาท (56 ล้านบาท ใน

ไตรมาส 1 ปี 2561/62) และจ่ายดอกเบี้ยสุทธิ จ านวน 520 ล้านบาท (448 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2561/62) ท าให้บริษัทฯ มีเงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ด าเนินงาน จ านวน 3,168 ล้านบาท 

 

ส่วนของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 3,655 ล้านบาท รายการหลักมาจาก (i) เงินลงทุนสุทธิส าหรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสี

เหลือง จ านวน 3.5 พันล้านบาท (ii) เงินสดสทุธิจ่ายซื้อเงินลงทนุชั่วคราวและเงินลงทนุระยะยาวอื่น จ านวน 3.0 พันล้านบาท และบางส่วนของเงินสดใช้ไปถูก

ชดเชยด้วย (iii) เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในเบย์วอเตอร์ จ านวน 2.3 พันล้านบาท 

 

ส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 17,871 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจาก (i) การเพ่ิมขึ้นของหุ้นกู้ระยะยาวจากการเสนอขายหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม จ านวน 13 พันล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 (ii) การเพ่ิมขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  จ านวน 4.5 พันล้านบาท ส่วน

ใหญ่มาจากการเบิกเงินกู้ยืมส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง (iii) เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยเงินและจากการขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย จ านวน 3.8 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่าย VGI และ VGI-W2 (iv) เงินสดรับจากการใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 จ านวน 583 ล้านบาท และหักลบกลับ (v) การจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน จ านวน 3.9 

พันล้านบาท 
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การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด 3 เดือนส้ินสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2562  

   
1 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน หลังจ่าย 

 ภาษีเงินได้สุทธิ จ านวน 72 ล้านบาท  

 ดอกเบ้ียสุทธิ จ านวน 520 ล้านบาท 

 เงินลงทุนสุทธิส าหรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จ านวน 1.0 พันล้านบาท  

 เงินลงทุนสุทธิส าหรับการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่และติดต้ังระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล ส าหรับส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ จ านวน 1.4 พันลา้นบาท 
2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน รวมเงินลงทุนสุทธิส าหรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสเีหลือง จ านวน 3.5 พันล้านบาท 
3 ไม่รวมเงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่อง จ านวน 17.4 พันลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,021  (3,168)1 (3,655)2 

17,871  (3) 15,0663 

เงินสดต้นงวด  
(31 มีนาคม 2562) 

เงินสดใช้ไปในการ 
ด าเนินงาน 

เงินสดใช้ไปใน 
การลงทุน 

เงินสดจาก 
การจัดหาเงิน 

อื่นๆ เงินสดปลายงวด  
(30 มิถุนายน 2562) 

 

(ล้านบาท) 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

ความสามารถในการท าก าไร 

ไตรมาส 1 

ปี 2562/63 

ไตรมาส 1 

ปี 2561/62 

(ปรับปรุงใหม่) 

ไตรมาส 4 

ปี 2551/62 

อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงานขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 24.0% 48.9% 22.6% 

อัตราก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (%) A 18.3% 37.4% 17.1% 

อัตราก าไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ า (%)B 14.3% 22.1% 13.4% 

อัตราก าไรสุทธิ (%)C 9.6% 12.0% 6.1% 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)D 2.9% 4.6% 2.8% 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)E 7.2% 10.1% 7.2% 

สภาพคล่อง (เท่า)    

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 1.05x 0.95x 0.51x 

ความสามารถในการช าระหนี้ (เท่า)    

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.32x  1.02x 1.39x  

อัตราส่วนหนี้สินสุทธ ิ(adjusted)F ต่อทุน 0.82x 0.39x 1.03x 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธ ิ(adjusted)F ต่อก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม 

ที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 

8.08x 4.32x 8.77x 

ความสามารถในการช าระดอกเบี้ย G 2.96x  3.67x 5.46x  

อัตราส่วนต่อหุ้น H    

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.08 0.03 0.05 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.49  4.10 4.41  

หมายเหตุ: 
*รวมผลการด าเนินงานจากการด าเนนิงานท่ียกเลิก 

A ไม่รวมรายได้และรายจ่ายท่ีไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงาน (non-operating items) และไม่รวมรายได้ดอกเบ้ียรับท่ีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งมวลชน 
B ค านวณจากก าไรจากรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าก่อนหักภาษี / รายได้ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า 
C ค านวณจากก าไรสุทธิทางบัญชี (หลังหักส่วนของผู้มสีว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย) / รายได้ท้ังหมดทางบัญชี  
D ค านวณจากก าไรสุทธิทางบัญชี / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
E ค านวณจากก าไรสุทธิทางบัญชี  / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย 
F ค านวณจากหนี้สนิท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่อง และเงินสดรอรับคืนจากส านักหักบัญชี – ค่าหุ้นบริษัทย่อย 
G ค านวณจากก าไรจากการด าเนนิงานก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเสื่อม / ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  
H ค านวณจากจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ณ มูลค่าท่ีตราไว้ ท่ี 4.0 บาท ต่อหุ้น  
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มุมมองผู้บริหาร  

พัฒนาการในธุรกจิระบบขนส่งมวลชนทางรางของเรายังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เริ่มจากการเปิดทดลองให้บริการสถานีแรกของโครงการสว่นตอ่ขยายสายสีเขยีวเหนือ 

(สถานี N9: สถานีห้าแยกลาดพร้าว) เมือ่วนัที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยการเปิดให้บรกิารดังกล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่าง

สะดวกสบายและท าให้โครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนทางรางมีความเชือ่มโยงกนัมากย่ิงขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความแออัดของจ านวนผูโ้ดยสารบรเิวณสถานรีถไฟฟ้าหมอชิตได้อีกด้วย 

นอกจากนี ้ เราคาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการโครงการสว่นตอ่ขยายสายสีเขียวเหนืออีก 4 สถานี (ถึงสถาน ี N13: สถานีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร)์ ภายในปีนี้ โดยเราเชื่อมั่นว่าการ

เปิดให้บริการทั้ง 5 สถานีดังกล่าวในปีงบประมาณนี้จะช่วยเพิ่มจ านวนผู้โดยสารทีเ่ดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายหลักของเรา รวมถึงช่วยเพิม่รายได้จากการให้บริการเดนิรถและซ่อม

บ ารุง (O&M) อย่างมนีัยส าคัญ ทั้งนี ้โครงการส่วนตอ่ขยายสายสีเขียวดังกล่าวคาดว่าจะเปิดให้บริการทั้งสายจากหมอชิตถึงคูคต (ระยะทาง 17.8 กม., 16 สถาน)ี ได้ภายในปี 2563 

ส าหรับงานกอ่สรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพูและสเีหลืองนั้นยังคงเป็นไปตามแผนเช่นกนั เรายังคงคาดวา่เส้นทางหลกัของทั้ง 2 โครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดให้บริการได้ใน

เดือนตุลาคม ปี 2564 

ส าหรับความคืบหน้าของสถานีศึกษาวิทยา (S4) นั้น งานกอ่สร้างสถานีได้เริม่ขึ้นตั้งแต่เดือนมิถนุายน 2562 ที่ผ่านมา โดยการก่อสร้างจะใชเ้วลาประมาณ 18 เดือนและจะท าการ

ติดตั้งระบบการเดนิรถต่อจากนั้นอกี 2 เดือน โดยเราคาดว่าจะสามารถเปิดให้บรกิารได้ประมาณตน้ปี 2564 นอกจากนี้ รถไฟฟา้ใหม่ 46 ขบวนที่เราสั่งซ้ือมาเพือ่รองรับการเพิ่มขึ้น

ของจ านวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวนัน้ได้ทยอยเดนิทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ณ เดือนกรกฎาคม 2562  ขบวนรถไฟฟ้าใหม่จากซีเมนส์ได้มาถึงแลว้ 20 ขบวนและจาก 

CRRC ได้มาถึงแล้ว 4 ขบวน โดยบางส่วนได้เริ่มน าขึน้วิ่งให้บรกิารเป็นทีเ่รียบรอ้ยแล้ว ส าหรับรถไฟฟ้าใหม่อกี 2 ขบวนทีเ่หลือจากซีเมนสแ์ละ 20 ขบวนที่เหลอืจาก CRRC คาดว่าจะ

สามารถส่งมอบให้เราได้ภายในปี 2562 และ 2563 ตามล าดับ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เรามขีบวนรถไฟฟ้าที่น าขึ้นวิ่งให้บรกิารรวมแล้ว จ านวน 67 ขบวน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มี 52 ขบวน 

และคาดว่าจะสามารถน าขึน้ให้บริการได้ครบเป็น 98 ขบวน ภายในปี 2563 

ด้วยประสบการณ์ในธรุกจิระบบขนส่งมวลชนทางรางตลอด 19 ปีที่ผ่านมา เรามีความพรอ้มที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆ  ทั้งในส่วนของระบบขนส่งมวลชนและโครงการโครงสร้าง

พื้นฐานอืน่ๆ เพือ่ให้สอดคลอ้งกับพันธกิจหลักของเราที่มุ่งหวงัจะเป็นผู้น าและตอบโจทย์การใช้ชวีิตของคนเมอืงในกรุงเทพมหานครอย่างย่ังยืน  ทั้งนี ้ เราไม่เพียงแต่มุ่งหวังจะช่วย

ยกระดับคุณภาพชวีิตของคนเมืองเทา่นัน้ แต่ยังคงมองหาโอกาสในการเพิม่มูลค่าและให้ผลตอบแทนที่ย่ังยืนแก่ผูถ้ือหุ้นของเราอกีด้วย โดยในชว่งครึ่งแรกของปี 2562 เราได้เข้า

ประมูลโครงการสนามบินนานาชาตอิู่ตะเภา และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทั้ง 2 โครงการดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและคาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ชนะ

ได้ภายในปีนี้  

ส าหรับธุรกิจสื่อโฆษณา จากการที่ VGI ขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆ  ท าให้ VGI สามารถสร้างสรรค์และน าเสนอผลิตภัณฑ์ทีม่ีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เชน่ แคมเปญ Bangkok Takeover 

การส่งสนิค้าทดลอง (Smart Sampling) และการท าการตลาดแบบออนไลน์ โดย VGI คาดว่าจะมรีายได้ที่มากขึน้จากการพัฒนาสินค้าและบรกิารใหม ่ รวมถึงการเติบโตของ VGI 

Digital Lab ที่โฟกัสในการท าการตลาดบนช่องทางออนไลนแ์ละดจิิทัล ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน เราเชือ่ว่าจากกลยุทธ์ที่ไดก้ล่าวมานัน้จะท าให้ VGI สามารถขยายขีด

ความสามารถเพือ่รองรับการเติบโตในระยะยาวต่อไป 

ภาพรวมของธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ในประเทศช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ยังคงไม่สดใสนักจากสถานการณ์สงครามการค้าและค่าเงนิบาททีแ่ข็งค่าอย่างต่อเนือ่ง แต่อย่างไรก็ด ี ธุรกิจ

ของยู ซิตี้ คาดว่าจะไดร้ับผลกระทบไม่มากนัก เนือ่งจากสนิทรัพย์ในต่างประเทศก าลังเติบโตไปได้ด้วยดี ในส่วนของ ยู ซิตี ้เองนัน้ รายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจโรงแรม โดยในพอร์ต

ของ ยู ซิตี้ นั้น ราว 70% เป็นโรงแรมที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน โปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก นอกจากนี้ ทวีปยุโรปก าลังเข้าสูช่่วงฤดกูารท่องเที่ยว 

(High Seasons) ประกอบกับโรงแรมอีก 4 แห่งของ ยู ซิตี้ ทีเ่พิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPAR) และอัตราเฉลี่ยราคาค่าห้องตอ่วัน (ADR) ของโรงแรมใน

เครือ ยู ซิตี้ให้เพิ่มขึน้ได้ ประกอบกับยังมโีรงแรมที่ ยู ซิตี้ เพิ่งเข้าซื้อกิจการส าเร็จอกี 19 แห่ง (โดยเปิดด าเนนิการแล้ว 17 แห่งและอยู่ภายใต้การพัฒนาอกี 2 โครงการ) ภายใต้ 

arcona Hotel portfolio จะเป็นอกีปัจจัยหนุนส าคัญที่จะช่วยสร้างผลการด าเนินงานให้กับธุรกจิโรงแรมของ ยู ซิตี้ ในชว่งครึ่งหลังของปีนี้ให้ดีขึน้ได ้

 

 

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

                                                                                                นายรังสิน กฤตลักษณ์ 

         (กรรมการบริหารและผู้อ านวยการใหญ่สายปฏิบัติการ) 


