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บีทีเอส กรุ๊ป เผยก ำไรสุทธิไตรมำส 3 ทะลุ 2,460 ล้ำนบำท เติบโตแข็งแกร่ง 107% จำกปีก่อน 
 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ป) แถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562/63 เป็นที่น่าประทบัใจ โดยก ำไรสุทธิในไตรมำสนี้

เติบโตอยำ่งโดดเด่น 107% เป็น 2,460 ล้ำนบำท ปจัจยัหลักมาจากผลการด าเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นในธุรกจิระบบขนส่งมวลชนและธุรกจิสื่อ

โฆษณา รวมถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ยู ซิตี้ จ ากดั (มหาชน) (หรือ ยู ซิตี้ ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของเรา) จากการบันทึก

ก าไรจากการขายบริษัท หมอชิตแลนด์ จ ากัด จ านวน 1,118 ล้านบาท ในขณะที่ก ำไรสุทธิหลังหักภำษีจำกรำยกำรที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำในไตรมำส

น้ี เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยปรบัตัวเพิ่มขึ้น 143% YoY อยู่ที่ 2,378 ล้ำนบำท  

ในไตรมาส 3 ป ี 2562/63 บริษัทฯ มรีายได้รวมจากการด าเนินงาน จ านวน 11,069 ล้านบาท โดยมีรายได้จากธุรกจิระบบขนส่งมวลชน จ านวน

8,659 ล้านบาท คิดเป็น 78% ของรายได้รวม ด้านรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง (O&M) ประจ าไตรมาส 3 ปี 2562/63 เพิ่มขึ้น 

67% เป็น 942 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง - เคหะฯ) ทั้งสายตั้งแต่เดือนธันวาคม 

2561 ส าหรับผลการด าเนินงานจากธุรกิจสื่อโฆษณาในไตรมาส 3 ปี 2562/63 นับเป็นอีกครั้งที่กลุ่มบริษัท VGI Group สำมำรถสรำ้งรำยไดแ้ละ

ก ำไรสุทธิสูงสดุใหม่ โดยรำยได้เติบโต 25%  YoY เป็น 1,867 ล้ำนบำท สูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดด ำเนินกำร ปัจจยัหลักมาจากการเติบโตในทุก

หน่วยธุรกิจสื่อโฆษณา รวมถึงการรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ภายใต้ VGI Digital Lab ส่งผลให้ก ำไรของ VGI เพิ่มขึ้น

อย่ำงโดดเด่น 30% เป็น 401 ล้ำนบำท  

ในไตรมาสนี้ บีทีเอส กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายการให้บริการระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการเปิดให้บริการสถานีห้าแยก

ลาดพร้าว ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเพิ่มอีก 4 สถานีของโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือไปเมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตั้งเป้าที่จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 4 สถานีในเดือนมิถุนายน 2563 และคาดว่าจะเปิดให้บริการแบบเต็มสาย

ทั้งหมด 16 สถานีภายในปีนี้ ทั้งนี้ เราคาดว่าการเปิดให้บริการสถานีใหม่เพิ่มเติมดังกล่าว จะช่วยดันรายได้การให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง 

(O&M) ให้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต 

ในส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณานั้น เราเห็นบทบาทที่ชัดเจนขึ้นส าหรับการบริหารจัดการสื่อโฆษณาภายในประเทศ ภายหลังจากที่บริษัท มาสเตอร์ แอด 

จ ากัด (มหาชน) หรือ MACO ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้ำซื้อกิจกำรบริษัท ฮัลโหล บำงกอก แอล อี ดี จ ำกัด (Hello LED) เสร็จสิ้น

เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ VGI จะยังคงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการ Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นส์ และร่วมสรรค์สร้าง 

Synergy ระหว่างกลุ่มบริษัทต่อไป ส่วน MACO นั้นจะมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอย่างเต็มตัว และมีฐานะเป็นเจ้าของสื่อโฆษณา

ภายในประเทศ ในขณะที่บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) หรือ PlanB จะเป็นผู้บริหารจัดการขายและท าการตลาดสื่อโฆษณาในประเทศ

ทั้งหมด  ทั้งนี้ เราคาดว่าการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ จะช่วยเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทจากการผสานทีมงานซ่ึงเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ 

และอาจน าไปสู่การลดต้นทุน รวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ อีกด้วย 

คุณกวิน กำญจนพำสน์  กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บีทีเอส กรุ๊ป กล่าว “นอกเหนือจากผลประกอบการที่โดดเด่นในไตรมาสนี้แล้ว เรายังลงทุน

ในธุรกิจต่างๆ ที่เกื้อหนุนประโยชน์ต่อกันเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวในอนาคต พร้อมทั้งเปิดกว้างในการลงทุนในโอกาสทางธุรกิจที่จะต่อยอด

และสร้าง Synergy ให้เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มธุรกิจในปัจจุบันของเรา ควบคู่ไปกับการท างานร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน” 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมา บีทีเอส กรุ๊ป ได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและขยายขอบเขตความสนใจไปยังโครงการด้านขนส่ง โครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจการช าระเงิน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจโลจิสติกส์ และล่าสุด บริษัทฯ (ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจการร่วมค้า) เป็น

ผู้ชนะประมูลโครงการใหม่ ถึง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
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ด้วยวิสัยทัศน์ ‘City Solutions’ ที่มุ่งหวังจะยกระดับการใช้ชีวิตของคนเมืองอย่างยั่งยืน จากความมุ่งมั่นและตั้งใจด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความ

ความยั่งยืนนี้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหลากหลายสถาบันชั้นน าระดับโลก โดยไตรมาสนี้ บีทีเอส กรุ๊ป ได้รับรางวัล the Best Green Bond 

ในหมวดคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานจากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงาน The Asset Triple A Sustainable Capital 

Markets Regional Awards 2019 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ Silver Class ที่จัดอันดับโดย RobecoSAM ซ่ึงแสดงอยู่

ใน The Sustainability Yearbook 2020 “รำงวัลเหล่ำน้ีถือเป็นกำรตอกย้ ำถึงควำมพยำยำมของเรำในกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ซึ่งใน

ท้ำยที่สุดจะส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรำต่อไปในระยะยำว” คุณกวิน กล่าวเพิ่มเติม 

 

เกี่ยวกับบริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ BTS Group ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 

ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ และธุรกิจบริการ โดยมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนับเป็นหนึ่งในสมาชิกของ

หุ้น BlueChip ที่อยู่ในดัชนี SET50 รวมถึงยังเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI MSCI Asia Pacific และ FTSE4Good โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 มี

มูลค่าตามราคาตลาด 164.4 พันล้านบาท (หรือ 5.3 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)   

BTS Group มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจอยา่งยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เห็นไดจ้ากการด าเนินธุรกจิในทุกๆ 

ด้าน ที่มุ่งเน้นการให้บรกิารที่ดีเลิศและการพัฒนาทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ 

มุ่งเน้นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านกจิกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ความพยายามและทุ่มเทของเรายังได้รับการยอมรับจากสถาบันชั้นน าต่างๆ ทั่วโลก เป็นดั่งบทพิสูจน์ถึงการมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

อย่างยั่งยืนซ่ึงถือเป็นหวัใจหลักในการท างานของเรา  


