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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2565/66                     14 กุมภาพันธ์ 2566 
(สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
                                                                                                                                                                       

 

ๆ  ไฮไลท์ประจำไตรมาส 

 

ภาพรวมโดยสรุปของไตรมาส 3 ปี 2565/66 
ในไตรมาส 3 ปี 2565/66 บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด มหาชน  
(บีทีเอส กรุ๊ป หรือบริษัทฯ) มีรายได้รวม จำนวน 6,620 ล้านบาท ลดลง 
28.0% หรือ 2,573 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่ลดลงมี
สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้บริการรับเหมาที่ลดลง 3,239 ล้านบาท 
เนื่องจากงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง อยู่ในช่วงท้าย
ของการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การลดลงดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยรับจำนวน 579 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
รายได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า และการเพิ่มขึ้นตามสัญญา
ของรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) จำนวน 133 ล้าน 

ค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 37.9% จากปีก่อน เป็น 4,542 ล้านบาท สอดคล้องกับ
รายได้ที่ลดลง แต่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของรายได้ 

บีทีเอส กรุ๊ป บันทึก กำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนค่า
เสื ่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยและภาษี (Recurring EBITDA) ที่ 
2,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.6% หรือ 801 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า โดย
ได้รับผลบวกจากรายได้ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่ง
กำไรจากการเงินลงทุนใน BTSGIF ซึ่งได้แรงหนุนหลักจากการฟื้นตัวของ
จำนวนเที่ยวเดินทาง (ridership) นอกจากนี้ การพลิกกลับเป็นส่วนแบ่งกำไร
จากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำจากเงินลงทุนใน แรบบิท โฮลดิ้งส ์ซ่ึงเป็นบริษัท
ร่วม ภายใต้ธุรกิจ MATCH ในไตรมาสนี้ ยังช่วยส่งผลให้ Recurring EBITDA 
เติบโตขึ ้น อย่างไรก็ดี การเพิ ่มขึ ้นดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยผล
ประกอบการของธุรกิจ MIX ที่ปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของผล
การดำเนินงานของธุรกิจการจัดจำหน่าย รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย 
SG&A ในไตรมาสนี ้

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ  จำนวน 1,049 ล้านบาท 
ลดลง 0.5% หรือ 6 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และอัตรากำไร
สุทธิ อยู่ที่ 15.8% เพิ่มขึ้นจาก 11.5% ในไตรมาส 3 ปี 2564/65 

สินทรัพย์รวม ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 274,406 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 7.3% หรือ 18,596 ล้านบาท จาก 31 มีนาคม 2565 โดยลูกหนี้
ภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ และลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อม
ติดตั้งระบบการเดินรถ เพิ่มขึ้นจำนวน 8,597 ล้านบาท จาก 31 มีนาคม 
2565 ฐานะทางการเงินของบีทีเอส กรุ๊ป ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินที่ปรับปรุงแล้ว1 ที่ 1.64 เท่า 
1 คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง , เงินสด
รอรับคืนจากสำนักบัญชี – ค่าหุ้นบริษัทย่อย และลูกหนี้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 

 

ข้อมูลหลักทรัพย์ (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566) 

Ticker:  BTS TB Equity 
ราคาปดิ: 8.20 
ราคาสูงสุด (ในรอบ 52 สัปดาห์): 10.20 
ราคาต่ำสุด (ในรอบ 52 สปัดาห์): 7.85 
จำนวนหุ้นจดทะเบยีน (ล้านหุ้น): 13,167.6 
มูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาด (ล้านบาท): 107,316 
มูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาด (ล้าน USD): 3,160 
อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย THB/USD = 33.9580 

 

 

ผลการดำเนินงานประจำงวด 9 เดือนแรกของปี 2565/66  
บริษัทฯ บันทึกรายได้รวมสำหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนของปี 2565/66 
จำนวน 17,814 ล้านบาท ลดลง 29.6% หรือ 7,489 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า 
มีปัจจัยหลักมาจาก (1) การลดลงของรายได้จากการให้บริการรับเหมา จำนวน 
9,135 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้งานก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง (2) กำไรจากการขายที่ดินที่ลดลงจำนวน 460 
ล้านบาท ประกอบกับ (3) ไม่มีการบันทึกกำไรจากตราสารทางการเงินใน 9 
เดือนแรกของปี 2565/66 อย่างไรก็ดี การลดลงถูกชดเชยบางส่วนด้วย (1) การ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริการและการขาย จำนวน 1,090 ล้านบาท ตามการ
เพิ่มขึ้นตามสัญญาของรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) 
และการเติบโตของรายได้จากธุรกิจ MIX (2) รายได้ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น จำนวน 
768 ล้านบาท และ (3) กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 544 ล้านบาท  
Recurring EBITDA สำหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนของปี 2565/66 ของ
บริษัทฯ จำนวน 6,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91 ล้านบาท หรือ 1.5% จากปีก่อน 
โดย Recurring EBITDA จากธุรกิจ MOVE ขยายตัวต่อเนื่องจากผลประกอบการ
ของงาน O&M ที่ดีขึ้น รายได้ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่ง
กำไรจากการเง ินลงทุนใน BTSGIF อย ่างไรก ็ตาม Recurring EBITDA ใน
ภาพรวมกลับได้รับผลกระทบบางส่วนจากการบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน และส่วนแบ่งขาดทุนจากการ
ลงทุนใน Kerry ภายใต้ธุรกิจ MIX ส่งผลให้ อัตรากำไรของ Recurring EBITDA 
สำหรับรอบเก้าเดือนแรกของ ปี 2565/66 อยู ่ที ่ 48.4% (เทียบกับ 29.6% 
สำหรับรอบเก้าเดือนแรกของ ปี 2564/65)  

บีทีเอส กรุ๊ป บันทึกกำไรสทุธิส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,059 
ล้านบาท ลดลง 31.7% หรือ 955 ล้านบาท จากปกี่อน  
  

รายได้รวม 

6,620 ล้านบาท 
28.0% YoY 

Recurring EBITDA 

2,774 ล้านบาท 
40.6% YoY 

 

ก ำไรสุทธิ 

1,049 ล้านบาท 
0.5% YoY  

 
 

รายได้จากงาน O&M 

 1,662 ล้านบาท 
8.7% YoY 
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2565/66                     14 กุมภาพันธ์ 2566 
(สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
                                                                                                                                                                       

 

ๆ พัฒนาการที่สำคัญในไตรมาส 3 ปี 2565/66
บีทีเอส กรุ๊ป 
7 ธันวาคม 2565: รางวัล Asean Entrepreneurial Excellence Award 
2022 

 
นายคีร ี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษ ัทฯ ได้ร ับรางว ัล Asean 
Entrepreneurial Excellence Award 2022 จากงาน EY Entrepreneur of 
The Year 2022 ณ ประเทศสิงคโปร ์ซ่ึงรางวัลนี้พิจารณาจากผู้นำองค์กรชั้นนำ
ทั้งในประเทศไทย และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนความเป็น
ผู ้นำทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเติบโตรวมถึงเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศผ่านการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชน ถือเป็นการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และช่วย
แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ 
13 มกราคม 2566: อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับปีงบประมาณ 2565/66 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ ้น โดยเงินปันผล
ระหว่างกาล จำนวน 1,975 ล้านบาท ได้จ่ายให้ผู ้ถือหุ ้นแล้ว ในวันที ่ 10 
กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา 
ธุรกิจ MOVE 
12 ตุลาคม 2565: การทดสอบเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 

 
บริษัท อีสเทิร์น บางกอก โมโนเรล จำกัด (EBM) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
และเป็นผู้ดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง ได้ดำเนินการ
ทดสอบเดินรถไฟฟ้าที่ยาวที่สุด 16 สถานี โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
ครอบคลุมตั้งแต่สถานีลาดพร้าว – สำโรง ระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร จำนวน 
23 สถานี ซ่ึงคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการเต็มสายได้ภายในปี 2566

ธุรกิจ MIX  
7 พฤศจิกายน 2565: RCare เปิดตัว CareOS 
บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด (RCare) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของวีจีไอ ได้ลงทุนกว่า 
10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการพัฒนา ‘CareOS’ เทคโนโลยีอัจฉริยะเฉพาะของ
แรบบิท แคร์ ที ่ให้บริการด้านการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทำให้ลูกค้าแต่ละคนสามารถค้นหาบัตรเครดิตและ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้อย่างดีที่สุด ปัจจุบัน 
RCare มีแผนประกันมากกว่า 50 รายการ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากกว่า 50 
ตัวเลือก และผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตกว่า 30 ใบ จากพาร์ทเนอร์ 6 ธนาคาร 
ตุลาคม 2565: Fanslink เปิดตัวแบรนด์ใหม่ WANAA 
บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (Fanslink) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของวีจีไอ 
ไดเ้ปิดตัว WANAA แบรนด์ความงามที่ใช้ส่วนผสมจากผลิตภัณฑ์กัญชง แบรนด์
แรกของเอเชีย ปัจจุบัน WANAA มีผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ได้แก่ เวย์โปรตีน 
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภาพ 
โดยวางจำหน่ายทั้งในแอปพลิเคชัน Rabbit Selection, ช่องทาง Facebook 
และร้านแบรนด์ Turtle บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
มกราคม 2566: NINE เปิดตัว 'SuperRich Turtle' และ 'Turtle Taste!' 
บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE) บริษัท
ย่อยของวีจีไอ เปิดให้บริการร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ 
SuperRich Turtle ที่สถานีรถไฟฟ้าอโศกเป็นแห่งแรก นอกจากนี้ NINE ยังได้
เปิดตัวร้านใหม่ภายใต้แบรนด์ ‘Turtle Taste’ ซึ ่งเป็นร้านที ่นำอาหารและ
เครื่องดื่มที่ขายดีที่สุดของแบรนด์ Turtle มาตั้งเป็นบูธป๊อปอัพสโตร์ 
ธุรกิจ MATCH 
1 ธันวาคม 2565: ยู ซิตี้ เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น แรบบิท โฮลดิ้งส์ 
เพื่อสะท้อนการปรับทิศทางธุรกิจสู่กลุ่มบริการทางการเงิน บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด 
(มหาชน) ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด 
(มหาชน) พร้อมทั้งประกาศเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “U” เป็น “RABBIT” 
สำหรับหุ้นสามัญ จาก “U-P” เป็น “RABBIT-P” สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และจาก 
“U-W4” เป็น “RABBIT-W4” สำหรับหนังสือสำคัญแสดงสิทธิ 
30 มกราคม 2566: ผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ TNL 
บีทีเอส กรุ๊ป และบริษัท เทอร์เทิล 2 จำกัด (บริษัทย่อยของบีทีเอส กรุ๊ป) ได้ทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ธนูลักษณ์ จํากัด (มหาชน) 
(TNL)1 (Mandatory Tender Offer) โดยมีกำหนดระยะเวลารับซื้อทั้งสิ้น 25 
วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2566 ส่งผลให้ 
บ ีท ีเอส กรุ ๊ป และบริษ ัท เทอร์เท ิล 2 จำกัด ถ ือหุ ้นใน TNL รวมทั ้งสิ้น  
87,402,746 หุ้น หรือคิดเป็น 41.17% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 
 
 
 
1 บริษัท ธนูลักษณ์ จํากัด (มหาชน) (TNL) มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อโดยมีอสังหาริมทรัพย์ค้ำ
ประกัน โดยต้ังเป้ากลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีรายได้ระดับสูง 
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ๆ การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ บีทีเอส กรุ๊ป 
10 ตุลาคม 2565: ได้รับคัดเลือกเข้าอยู ่ในรายชื ่อหุ ้นยั ่งยืน (Thailand 
Sustainability Investment หรือ THSI)  
บ ีท ี เอส กร ุ ๊ป  ได ้ร ับค ัดเล ือกเข ้าอย ู ่ ในรายช ื ่อห ุ ้นย ั ่ งย ืน ( Thailand 
Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยได้รับคัดเลือกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน การได้รับการ
ยอมรับให้เข้าอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบีทีเอส 
กรุ๊ป ในการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ซ่ึง
เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ 
9 พฤศจิกายน 2565: ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการ
กำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” จาก IOD  
บีทีเอส กรุ๊ป ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแล
กิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื ่องเป็นปีที ่ 11 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษ ัทไทย ( IOD) ภายใต ้การสนับสนุนจากตลท. สะท ้อนถึง
เจตนารมณ์ของบีทีเอส กรุ ๊ป ที ่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน  
30 พฤศจิกายน 2565: ออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว 
(SLBs) เป็นครัง้ที่ 2 

 
จากความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว 
(Sustainability-Linked Bonds: SLBs) ในเดือนพฤษภาคม 2565 บีทีเอส 
กรุ๊ป ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาวที่ไม่มีหลักประกัน
เป็นครั้งที่ 2 มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท (เรทต้ิง A/Negative โดยบริษัท ทริส
เรทติ้ง จํากัด) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ทั้งหมด 4 ชุดที่จะครบกำหนดในปี 2567, 
2570, 2573 และ 2575 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 3.85% วัตถุประสงค์เพื่อ
การนำไปใช้จ่ายชำระหนี้เดิม โดยการออกและเสนอ SLBs นี้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในโครงการ
ที่ยั่งยืน และสอดรับกับกลยุทธ์ระยะยาวด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ ที่มีดัชนี้ชี ้วัด (KPI) ในการคงสถานะความเป็น
กลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน

 
10 ธันวาคม 2565: ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 

 
บีทีเอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow 
Jones Sustainability Index หร ื อ  DJSI)  ในกล ุ ่ มด ั ชน ี ตลาด เก ิ ด ให ม่  
(Emerging Markets) เป็นปีที ่ 5 ติดต่อกัน และอยู ่ในอันดับ 1 ของโลก ใน
หมวดอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ติดต่อกันเป็น
ปีที่ 3 อีกด้วย ความสำเร็จดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบีทีเอส กรุ๊ป
ต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 
20 ธันวาคม 2565: คว้าผลการประเมินระดับ A- ประจำปี 2565 จาก CDP 
ด้วยคะแนนสูงสุดในกลุ่มคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศไทย 
บีทีเอส กรุ๊ป ได้รับการประเมินระดับ A- ในด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ จากการประเมินของ CDP ประจำปี 2565 ซึ่งถือเป็นบริษัท
คมนาคมขนส่งทางรางรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับคะแนน
สูงสุดในกลุ่ม "ผู้นำ" ด้วยคะแนน "A-" ("A" เป็นคะแนนสูงสุด) ซ่ึงปีนี้นับเป็นปีที่ 
2 ที่บีทีเอส กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับ และได้รับคะแนนที่สูงขึ้นจากปี 2564 ที่ได้
คะแนนในระดับ B 
27 ธันวาคม 2565: ได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
ประจำปี 2565 
บีทีเอส กรุ๊ป ได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของสถาบัน
ไทยพัฒน์ (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2565 เป็นปีที ่ 4 
ติดต่อกัน อันเนื ่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทต่อ
สาธารณชนที่ยอดเยี ่ยม และครอบคลุมประเด็นด้าน ESG ในรายงานความ
ยั่งยืนของบีทีเอส กรุ๊ป 
26 มกราคม  2566: ได ้ ร ับการประเม ินระด ับ  “AA” ประจำปี  2566 
จาก MSCI 
บีทีเอส กรุ๊ป ได้รับการประเมิน MSCI ESG Rating เป็นปีที่ 6 โดยได้คะแนน
ระดับ “AA” ตอกย้ำการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์ 
3M 
 
 
  



  

                               
 
 4/10 Borderless   Transform   Solutions 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2565/66                     14 กุมภาพันธ์ 2566 
(สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
                                                                                                                                                                       

 

ๆ  ผลการดำเนินงานแยกตามหนว่ยธุรกิจ

รายได้จากการดำเนินงานรวม ไตรมาส 3 ปี 2565/66 จำนวน 4,633 ล้าน
บาท ลดลง 40.8% หรือ 3,196 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจ MOVE MIX และ MATCH คิดเป็นสัดสว่น 
66%, 30% และ 4% ของรายได้จากการดำเนินงานรวม ตามลำดับ (เทียบกับ
สัดส่วน 79%, 19% และ 2% ตามลำดับ ภายในช่วงเดียวกันของปีก่อน) 
การปรับตัวลดลงของรายได้จากการดำเนินงานรวมส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักมา
จากการเข้าสู่ช่วงท้ายของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ภายใต้ธุรกิจ MOVE 
โดยการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองในเดือนธันวาคม 
2565 มีความก้าวหน้ากว่า 95% และ 98% ของงานก่อสร้างทั้งหมด ตามลำดับ 
ส่งผลให้รายได้โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองลดลง (จากงานก่อสร้าง
และการให้บริการติดตั้งงานระบบ)  

อย่างไรก็ตาม การลดลงของรายได้จากการดำเนินงานถูกชดเชยบางส่วนด้วย
รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) ภายใต้ธุรกิจ MOVE ที่
เติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ที่ 8.7% หรือ 133 ล้านบาท จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เป็น 1,662 ล้านบาท  และการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของรายได้
จากการดำเนินงานของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ภายใต้ธุรกิจ MIX ที่เติบโต 
35.9% หรือ 154 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 583 ล้านบาท  
ต้นทุนจากการดำเนินงานรวม จำนวน 3,105 ล้านบาท ลดลง 51.6% จากปี
ก่อน สอดคล้องกับทิศทางของรายได้ที่ลดลง ซึ่งต้นทุนจากการดำเนินงานรวม
ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของรายได้จากการดำเนินงานรวม 
ส่งผลให้ กำไรขั ้นต้นจากการดำเนินงาน จำนวน 1,529 ล้านบาท เพิ ่มขึ้น 
8.3% จากปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 
2565/66 คิดเป็น 33.0% ปรับตัวดีขึ้นจาก 18.0% ในไตรมาส 3 ปี 2564/65 

ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน – ธุรกิจ MOVE
 

 
(*) Development of rail projects รวมสายสีเขียวส่วนต่อขยาย สีชมพู และสีเหลือง 

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจ MOVE จำนวน 3,063 ล้านบาท ลดลง 50.5% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน การลดลงของรายได้จากธุรกิจ MOVE เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้งานก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองที่ลดลง 70.1% หรือ 3,259 ล้านบาท จากปีก่อน
หน้า อย่างไรก็ตาม การลดลงถูกชดเชยบางส่วนด้วยการเพิ่มขึ ้นของรายได้ 
O&M จำนวน 133 ล้านบาท หรือ 8.7% จากปีก่อนหน้า เป็น 1,662 ล้านบาท
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นตามสัญญาของค่าจ้างเดินรถของสายสีเขียวและสายสี
ทอง  

อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ MOVE ปรับตัวดีขึ้นมาเป็น 36.6% ในไตรมาส 3 
ปี 2565/66 เทียบกับ 18.0% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรับรู้
รายได้ที่ลดลงของค่าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ซึ่งมีอัตรา
กำไรขั้นต้นน้อยกว่าธุรกิจอื่นภายใต้ MOVE 
ดอกเบี ้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า  จำนวน 1,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
68.2% หรือ 596 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย
รับจากลูกหนี้ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู และสีเหลือง  
ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) จำนวน 102 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ 238.2% หรือ 72 ล้านบาทจากไตรมาส 3 ปี 
2564/65 เป็นผลมาจากรายได้ค่าโดยสารในส่วนของรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก
เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ 93.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุน
หลักจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 96.5% จากปีก่อนหน้า เป็น 45.9 ล้านเท่ียว
คน จากการยกเลิกมาตรการควบคุม COVID-19 ทั่วประเทศและการฟื้นตัวของ
ภาคการท่องเที่ยว ในขณะที่อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย 1.5% จากปี
ก่อน เป็น 32.3 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง 
รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมในคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำ
ไตรมาส 3 ปี 2565/66 ของ BTSGIF 
https://weblink.set.or.th/dat/mds_news/news/1126NWS140220231717510396T.pdf 

1,392 

4,650 1,662 

1,529 

3,063 
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Development of rail projects* O&M Others

(51)%

หน่วย:ล้านบาท

 สัดส่วนรายได ้ รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท) อัตรากำไรขั้นต้น (%) 

 ไตรมาส 3 
ปี 2565/66 

ไตรมาส 3 
ปี 2565/66 

ไตรมาส 3 
ปี 2564/65 

YoY 
ไตรมาส 3 

ปี 2565/66 
ไตรมาส 3 

ปี 2564/65 
MOVE  66% 3,063 6,184 (50.5)% 36.6% 18.0% 
MIX 30% 1,388 1,493 (7.0)% 30.5% 22.2% 
MATCH 4% 182 152 19.4% n/a n/a 
ทั้งหมด 100% 4,633 7,829 (40.8)% 33.0% 18.0% 

https://weblink.set.or.th/dat/mds_news/news/1126NWS140220231717510396T.pdf


  

                               
 
 5/10 Borderless   Transform   Solutions 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2565/66                     14 กุมภาพันธ์ 2566 
(สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
                                                                                                                                                                       

 

ๆ ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน – ธุรกิจ MIX 

 
บริษัทฯ มรีายได้จากธุรกิจ MIX ในไตรมาส 3 ปี 2565/66 จำนวน 1,388 ล้าน
บาท ลดลง 7.0% หรือ 105 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลัก
มาจากรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายที่ลดลง อย่างไรก็ดี การลดลงดังกล่าวถูก
ชดเชยบางส่วนด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน 

• ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน มีรายได้ 583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.9% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ 154 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 ปี 2565/66 

อัตราการใช้สื่อโฆษณาอยู่ที่ 58% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วง 50-55% 

การเติบโตดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ

จำนวนเที่ยวเดินทางของรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงได้รับผลบวกจากช่วงไฮซี

ซ่ัน (High Season)  

• ธุรกิจบริการดิจิทัล มีรายได้ 426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.2% หรือ 43 ล้าน

บาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของ

รายได้ Lead Generation และรายได้ค่าคอมมิชชั่นจากบริษัท แรบบิท 

แคร์ จำกัด (RCare) นอกจากนี้ จำนวนเที่ยวเดินทางที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้

รายได้จากการขายบัตรแรบบิทและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากบัตร

แรบบิทเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

 

• ธุรกิจการจัดจำหน่าย มีรายได้ 379 ล้านบาท ลดลง 44.3% หรือ 302 

ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากยอดขายของ Fanslink1 

ที่ลดลง จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผลิตภัณฑ์ของ Fanslink ที่มุ่งเน้น

การขายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง 

อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ MIX เติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 30.5% ในไตรมาส 3 ปี 

2565/66 เทียบกับ 22.2% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหนนุจากการ

เติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าเมื่อเทียบกับ

ธุรกิจอื ่น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารภายใต้ธุรกิจ MIX 

เพิ ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายธุรกิจ  RCare และ 

RCash รวมถึงการเข้าควบรวมบริษัท NINE2 

ในไตรมาส 3 ปี 2565/66 บีทีเอส กรุ๊ป รับรูส้่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Kerry) จำนวน 207 
ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ นอกจากนี้ บีทีเอส กรุ๊ป บันทึกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบรษิทั 
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) จำนวน 70 ล้านบาท ในไตรมาสนี้  
 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ใน คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนนิงานประจำ

ไตรมาส 3 ปี 2565/66 ของ วีจีไอ:  

https://weblink.set.or.th/dat/mds_news/news/1102NWS140220231730180483T.pdf 

1 บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (Fanslink) เป็นผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซในรูปแบบ 
Omni-channel และเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน 

2 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE) มีรายได้มาจาก 3 
ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจให้เช่าพ้ืนที่การค้าบนสถานีรถไฟฟ้าบีเอส 2) ธุรกิจค้าปลีก ภายใต้แบรนด์ 
Turtle และ 3) ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นธุรกิจด้ังเดิมของ NINE โดยผลการดำเนินงานของธุรกิจให้
เช่าพ้ืนที่การค้า จะบันทึกอยู่ในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ขณะที่ผลการดำเนินงานของธุรกิจค้า
ปลีกและธุรกิจสิ่งพิมพ์ จะบันทึกในธุรกิจการจัดจำหน่ายของธุรกิจ MIX 

 
  

583 429 

426 
383 

379 681 

1,388 1,493 

3Q 2022/233Q 2021/22
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(7)%หน่วย:ล้านบาท

https://weblink.set.or.th/dat/mds_news/news/1102NWS140220231730180483T.pdf
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2565/66                     14 กุมภาพันธ์ 2566 
(สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
                                                                                                                                                                       

 

ๆ ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน – ธุรกิจ MATCH 

รายได้จากธุรกิจ MATCH ในไตรมาส 3 ปี 2565/66 จำนวน 182 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 19.4% หรือ 30 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าเช่าและบริการจำนวน 38 ล้านบาท จากการ
ให้บริการของธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ 

ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำจาก
เงินลงทุนในแรบบิท โฮลดิ้งส์ จำนวน 497 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับส่วน
แบ่งกำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จำนวน 43 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 
2564/65 (ไม่รวมการบันทึกกำไรที่ยังไม่ได้รับรู้จากการลงทุนใน JMART และ
การบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการพิเศษ) โดยมีปัจจัยหนุนมา
จาก  

• การเพิ่มขึ้นของรายได้ประกันชีวิตจาก Rabbit Life ซึ่งประกอบธุรกิจ

ประกันชีวิตภายใต้ แรบบิท โฮลดิ้งส์ 

• กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (โรงแรมในยุโรป และบริษัท
ร่วมทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับ Noble รวม 7 แห่ง) 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ใน คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2565 ของ แรบบิท โฮลด้ิงส์ 

https://weblink.set.or.th/dat/mds_news/news/0329NWS140220231837380971T.pdf 

 

 

ธุรกิจ MATCH นับเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสร้างและเชื่อมโยงเหล่าพันธมิตรทาง
ธุรกิจของกลุ ่มบริษัท โดยการใช้ประโยชน์จากความเป็นเอกลักษณ์และ
กรรมสิทธิ์ในแพลตฟอร์ม MOVE และ MIX เพื่อส่งมอบการเข้าถึงฐานลูกค้า
และข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมแก่เหล่าพันธมิตร และการลงทุนใน JMART, SINGER, 
Rabbit Life, TBN1 และ TNL ในปีนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ 3M เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ ่มให้แก่กลุ ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ และจะนำมาซึ ่งการ
เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางธ ุรกิจ
ระหว่างกันที่มากขึ้นต่อไปในอนาคต  

 
1 บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด (TBN) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์โดยเน้น Low Code 

 

ฐานะทางการเงิน  
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 274,406 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
7.3% หรือ 18,596 ล้านบาท จากวันที ่31 มีนาคม 2565 เป็นผลมาจาก 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น จำนวน 11,736 ล้านบาท 
ปัจจัยหลักมาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว 
(SLBs) 

• ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ และลูกหนี้ดอกเบี้ยและรายได้
ค้างรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถสุทธิ เพิ่มขึ้น 
จำนวน 8,597 ล้านบาท  

• สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 4,212 ล้านบาท 

• ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จำนวน 4,003 ล้านบาท จากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง  

• เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น จำนวน 2,858 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นถูกชดเชยบางส่วนด้วย 

• การลดลงของลูกหนี้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอ
ขายโดยวีจีไอ จำนวน 12,917 ล้านบาท 

• การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 1,767 ล้านบาท 
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 187,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
10.4% หรือ 17,702 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2565 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่
มาจาก 

• การเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ระยะยาวสุทธิ จำนวน 27,662 ล้านบาท จากการออก
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทฯ มูลค่ารวม 31,000 ล้านบาท ในปี 
2565 อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้ดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการจ่าย
ชำระคืนหุ้นกู้ จำนวน 3,300 ล้านบาท  

• เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากสถาบันการเงิน จำนวน 5,658 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่มาจากการเบิกเงินกู ้ยืมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสี
เหลือง 

อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นถูกชดเชยบางส่วนด้วย 

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินลดลง จำนวน 
13,622 ล้านบาท 

• หนี้สินทางการเงินอื่นลดลง จำนวน 1,225 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 87,021 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
1.0% หรือ 894 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2565 ปัจจัยหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 
1,441 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการที่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว มีเดีย กรุ๊ป จำกดั 
หรือ POV (บริษัทย่อยของ บีทีเอส กรุ๊ป) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE 
โดยมีสัดส่วนการถือหุ ้น 59.9% ของจำนวนหุ้นที ่ออกและจำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของ NINE  

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
จำนวน 13,167.6 ล้านหุ้น (13,164.5 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  

  
  

https://weblink.set.or.th/dat/mds_news/news/0329NWS140220231837380971T.pdf
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ๆ กระแสเงินสด

 
1 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน หลังจ่าย 

• ภาษีเงินได้สุทธิ จำนวน 1,372 ล้านบาท  

• ดอกเบี้ยจ่ายสทุธิ จำนวน 3,697 ล้านบาท 

• การเพิม่ขึ้นของลูกหนี้ภายใต้สญัญากบัหน่วยงานของรัฐจำนวน 6.3 พันล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการ

ให้บรกิารเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 

• เงินลงทุนสำหรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จำนวน 0.8 พันล้านบาท  
2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน รวมเงินลงทุนสุทธิสำหรบัค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลอืง 

จำนวน 2.7 พันล้านบาท 
3 อื่นๆ รวมเงินสดทีจ่ะได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนโดย วีจีไอ จำนวน 6,669 ล้านบาท 
4 ไม่รวมเงินลงทุนที่มสีภาพคล่อง จำนวน 12.1 พันล้านบาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

จำนวน 15,830 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 286.7% หรือ 11,736 ล้านบาท จาก วันที่ 

31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ใช้เงินสดไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 2,891 

ล้านบาท (เทียบกับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564/65 จำนวน 7,350 ล้านบาท) 

รายการหลักมาจากการบันทึกกำไรก่อนภาษี จำนวน 3,200 ล้านบาท หักกลบ

บางส่วนด้วย (1) รายการที่ไม่ใช่เงินสดปรับกระทบกำไรก่อนภาษีให้เป็นเงินสด 

จำนวน 391 ล้านบาท และ (2) การลดลงสุทธิของเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 

5,699 ล้านบาท หลังจากที่บริษัทฯ จ่ายดอกเบี ้ย จำนวน 3 ,697 ล้านบาท 

(3,299 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564/65) และจ่ายภาษีเงินได้สุทธิ 

จำนวน 1,372 ล้านบาท (2,217 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564/65) 

ทำให้บริษัทฯ มีเงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 7,960 ล้านบาท 

ส่วนของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 9,256 ล้านบาท รายการ

หลักมาจาก (1) เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 4 ,993

ล้านบาท (2) เงินลงทุนสุทธิสำหรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสี

เหลือง จำนวน 2,671 ล้านบาท หักกลบบางส่วนด้วย (3) เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงิน

ลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 2,893 ล้านบาท หักกลบบางส่วนด้วย (4) เงินสดรับ

สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 986 ล้านบาท  

ส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 22,286 ล้านบาท ส่วนใหญ่
มาจาก (1) เงินสดรับ จำนวน 27,700 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความ
ยั่งยืนระยะยาวของบริษัทฯ จำนวน 31,000 ล้านบาท ในปี 2565 หักการชำระ
คืนหุ้นกู้ จำนวน 3,300 ล้านบาท (2) เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทย่อยในการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย จำนวน 6,874 ล้าน
บาท (3) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 5,645 ล้านบาท หักกลบ
บางส่วนด้วย (1) การชำระคืนสุทธิของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและ
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน จำนวน 13,749 ล้านบาท และ (2) การจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ จำนวน 2,101 ล้านบาท  
  

4,094 

(7,960)1

(9,256)2

22,286

15,83046,6663

เงินสดต้นงวด 
(31 มีนาคม 

2565)

เงินสดใช้ไปในการ
ดําเนินงาน

เงินสดใช้ไปใน
การลงทุน

เงินสดจาก
การจัดหาเงิน

อื่นๆ เงินสดปลายงวด 
(31 ธันวาคม 

2565)

(ล้านบาท)
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ๆ 

บีทีเอส กรุ๊ป ตารางทางการเงินโดยสรุป (งบการเงินรวม) 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 3 ปี 2565/66 ไตรมาส 3 ปี 2564/65 % YoY 

รายได้จากการบรกิารและการขาย 3,155 3,126 1% 
รายได้จากการให้บรกิารรับเหมา 1,494 4,733 (68%) 
รายได้ดอกเบ้ีย 1,552 972 60% 
รายได้อืน่1) 420 361 16% 

รวมรายได้ 6,620 9,193 (28%) 

ต้นทนุการให้บริการ2) (3,234) (6,402) (49%) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (1,218) (765) 59% 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (90) (146) (38%) 

รวมค่าใช้จ่าย (4,542) (7,312) (38%) 

ส่วนแบ่งกำไร/(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษัิทยอ่ยและการร่วมค้า 444 311 43% 
ต้นทนุทางการเงิน (1,032) (865) 19% 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,490 1,328 12% 

ภาษีเงินได ้ (468) (270) 73% 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 1,022 1,057 (3%) 

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ3) 1,049 1,054 (1%) 
1) รายไดอ้ื่นรวมรายไดเ้งินปันผล รายได้จากการให้เช่า       
2) ต้นทนุการให้บรกิาร ประกอบด้วย ตน้ทนุการบรกิารและการขาย และต้นทุนการให้บริการรับเหมา 

 

3) ก่อนหักสว่นที่เป็นของผูม้ีส่วนได้เสียที่ไม่มอีำนาจควบคุมของบริษัทยอ่ย 
   

    

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธันวาคม 2565 31 มีนาคม 2565 % เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์หมนุเวียน 30,520 23,143 32% 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 243,886 232,667 5% 

รวมสินทรัพย ์ 274,406 255,810 7% 

หนี้สินหมนุเวยีน 41,396 47,468 (13%) 
หนี้สินไม่หมนุเวยีน 145,988 122,215 19% 

รวมหนี้สิน 187,385 169,683 10% 

ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแลว้ 52,671 52,658 0% 
กำไรสะสม (7,194) (7,214) (0%) 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 16,039 16,618 (3%) 
ส่วนของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทยอ่ย 25,506 24,065 6% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  87,021 86,128 1% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 274,406 255,810 7% 

     

หนี้สิน (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2565 31 มีนาคม 2565 % เปลี่ยนแปลง 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย 170,305 151,282 13% 
หนี้สินสทุธิ (adjusted)4) 142,337 125,824 13% 
4) คำนวณจากหนี้สนิที่มีภาระดอกเบ้ียจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เงินลงทุนที่มีสภาพคลอ่ง, เงินสดรอรับคืนจากสำนักบัญชี – ค่าหุ้น
บริษัทยอ่ย และลูกหนีจ้ากการใช้สิทธิซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอ่ย  
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ๆ     

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ลา้นบาท) 9 เดือนของปี 2565/66 9 เดือนของปี 2564/65 % YoY 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 3,200 4,025 (21%) 

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน (2,891) (7,350) (61%) 
   จ่ายดอกเบ้ีย (3,697) (3,299) 12% 
   จ่ายภาษีเงินได ้ (1,383) (2,227) (38%) 
   รับคืนภาษเีงินได ้ 10 10 3% 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนนิงาน (7,960) (12,866) (38%) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (9,256) (15,875) (42%) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 22,286 28,791 (23%) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 5,070 50 n/a 

อื่นๆ5) 6,666 (10) n/a 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 4,094 3,829 7% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 15,830 3,869 309% 
5) อื่นๆ ประกอบดว้ย ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นสำหรับรายการเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิสดรับจากสำนกัหักบัญชี - ค่าหุ้นบริษัทยอ่ย 

 
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  

ความสามารถในการทำกำไร ไตรมาส 3 ปี 2565/66 ไตรมาส 3 ปี 2564/65 ไตรมาส 2 ปี 2565/66 

อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานขั้นตน้ต่อยอดขาย (%) 33.0% 18.0% 33.0% 
อัตรากำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%)A 17.1% 6.8% 6.6% 
อัตรากำไรสุทธิ (%)B 15.8% 11.5% 8.0% 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)C 1.1% 2.2% 1.2% 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)D 3.4% 6.6% 3.5% 

สภาพคล่อง (เท่า)    

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 0.74x 0.34x 0.36x 

ความสามารถในการชำระหน้ี (เทา่)     

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น 1.96x 1.80x 1.76x 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธ ิ(adjusted)E ต่อทนุ 1.64x 1.62x 1.54x 

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย F 2.69x 2.28x 1.80x 

อัตราส่วนต่อหุ้น G    

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.08 0.08 0.04 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 6.61 6.05 6.61 

หมายเหตุ:  
A คำนวณจากกำไรจากรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นประจำ (หลังหักส่วนของผู้มสี่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย) / รายได้ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเป็นประจำ 

B คำนวณจากกำไรสุทธิทางบัญชี (หลังหักส่วนของผู้มสีว่นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย) / รายได้ท้ังหมดทางบัญชี  
C คำนวณจากกำไรสุทธิทางบัญชี / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
D คำนวณจากกำไรสุทธิทางบัญชี / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย 
E คำนวณจากหนี้สนิท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่อง, เงินสดรอรับคืนจากสำนักบัญชี – ค่าหุ้นบริษัทย่อย และลูกหนี้จากการใช้สิทธิซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย  
F คำนวณจากกำไรจากการดำเนนิงานก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเสื่อม / ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  
G คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ณ มูลค่าท่ีตราไว้ ท่ี 4.0 บาท ต่อหุ้น   
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ๆ มุมมองผู้บริหาร   

ก้าวเข้าสู่ปี 2566 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว โดยได้รับ

ปัจจัยหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น ซ่ึง

ในช่วงก่อนการระบาดของโควิด การท่องเที ่ยวถือเป็นแรงขับเคลื ่อนทาง

เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 รัฐบาลได้

ประกาศลดระดับความรุนแรงของโควิดลงเป็นโรคประจำถิ่น ภาคการท่องเท่ียว

จึงถูกมองว่าเป็นภาคธุรกิจหลักที่ได้รับประโยชน์ และจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน

การเติบโตของเศรษฐกิจตลอดทั ้งป ี 2566 โดย Deloitte ประเทศไทย 

คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 22 ล้านคนในปี 2566 (ในปี 2565 

ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10 ล้านคนแล้ว ) 

ส่งผลให้ GDP ของไทยสามารถเติบโตได้ในอัตรา 3.7% ในปี 25661 ซึ่งปัจจัย

เหล่านี้ จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเราทั้งหมด ทั้งธุรกิจ MOVE ธุรกิจ 

MIX และธ ุรก ิจ MATCH (3M) ตลอดทั ้งปี  อย ่างไรก ็ดี การตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจหรือทางการเมืองที่สำคัญ และอาจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีโอกาสถูก

เล่ือนออกไป เพราะส่วนใหญ่ต้องรอผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ก่อน ซ่ึงครั้งนี้

มีกำหนดการในไตรมาส 2 ปี 2566 

ในไตรมาส 4 ปี 2565/66 บรษิัทฯ คาดว่าธุรกิจ MOVE จะได้รับแรงหนุนจากการ

เพิ่มขึ้นตามสัญญาของค่าจ้างของรายได้จากการเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) 

โดยในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565/66 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ที่ 4,985 ล้าน

บาท ด้วยเหตุนี ้ บริษัทฯ จึงคาดว่ารายได้ O&M ของทั ้งปีนี ้ จะเป็นไปตาม

คาดการณ์รายได้ของปีงบประมาณ 2565/66 ที่ตั ้งไว้จำนวน 6,700 ล้านบาท 

นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน BTSGIF ยังนับเป็น

ปัจจัยบวกให้กับผลประกอบการของธุรกิจ MOVE ซ่ึงเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของ

จำนวนเที่ยวเดินทาง (ridership) ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ที่เพิ่มขึ้นมาถึง

ระดับ 568,000 เที่ยวคนต่อวัน ในเดือนมกราคม 2566 หรือคิดเป็น 75% จาก

ระดับในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด2 ที ่มีจำนวนเที ่ยวการเดินทางอยู่

ประมาณ 756,000 เที่ยวคนต่อวัน 

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง ล่าสุด บริษัทฯ ได้กำหนดการ

ทดสอบเดินรถสำหรับสายสีเหลือง ไว้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 ต่อด้วยสายสีชมพู

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2566 ดังนั้น การเปิดดำเนินการของรถไฟฟ้าทั้งสองสายจะ

เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญสำหรับธุรกิจ MOVE ในปีงบประมาณ 2566/67 ที่จะ

มาถึง เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ค่าโดยสารจากทั้งสองสายผ่าน 

NBM3 และ EBM4 (ซึ ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) พร้อมกันนี ้ จากสัญญา

สัมปทาน 30 ปี กำหนดให้ NBM และ EBM มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เมื่อสัมปทานของทั้งสองสายเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยเสริมสถานะสภาพคล่องของบริษัท

ด้วย 

สำหรับธุรกิจ MIX เราคาดว่า วีจีไอจะยังคงเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ

สื่อโฆษณานอกบ้าน โดยมีปัจจัยหนุนจากความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย 

และการฟื้นตัวของจำนวนเที่ยวเดินทาง อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าจะพบกับความ

ท้าทายในธุรกิจการจัดจำหน่าย จากที่กล่าวมา ผลประกอบการทั้งปีของวีจีไอ

อาจได้รับแรงกดดัน เมื่อเทียบกับคาดการณ์ ของปีงบประมาณ 2565/66 ของ 

วีจีไอ 

สำหรับธุรกิจ MATCH แรบบิท โฮลดิ ้งส์ (เดิมชื ่อ ยู ซิตี้) ได้ดำเนินการขาย

สินทรัพย์ด้านอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วรวมมูลค่ากว่า 4 พันล้านบาทในปี 2565 

และจะดำเนินการขายต่อไปจนสำเร็จตามแผนที่ตั้งไว้ในปี 2568 คิดเป็นมูลค่าอีก

ราว 3 หมื ่นล ้านบาท การขายอสังหาริมทรัพย ์นี้  เป ็นส่วนหนึ ่งของการ

เปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจสู่ธุรกิจบริการทางการเงิน โดยแรบบิท โฮลดิ้งส์ สามารถ

นำเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ด้านอสังหาริมทรัพย์บางส่วนไปลงทุนเพิ่มเติม

ตามแผนกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อความสำเร็จระยะยาวในการดำเนินธุรกิจบริการ

ทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (แรบบิท 

ไลฟ์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของแรบบิท โฮลดิ้งส์ ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยเติบโตอย่าง

มั่นคงที่ 39% ด้วยจำนวนเบี้ยประกันชีวิตรวม 2.5-2.8 พันล้านบาทในปี 2566 

แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจภายใน 3M 

Ecosystem ของบีทีเอส กรุ๊ป 

โดยสรุป เราคาดการณ์ว ่าในไตรมาสที ่  4 ปี 2565/66 และปีงบประมาณ 

2565/66 การเพิ่มขึ้นตามสัญญาของรายได้ O&M จะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

สำหรับธุรกิจ MOVE รวมถึงการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น

จะส่งผลดีต่อ BTSGIF จากจำนวนเที่ยวเดินทางที่เพิ่มขึ้น และต่อเนื่องถึงธุรกิจสื่อ

โฆษณานอกบ้านภายใต้ธุรกิจ MIX นอกจากนี้ ธุรกิจ MATCH ยิ่งอยู่ในช่วงที่

น่าสนใจ โดยเฉพาะแรบบิท โฮลดิ้งส์ ที่กำลังขยายธุรกิจบริการทางการเงินอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 

     …………………..……………………. 

                               นายรังสิน กฤตลักษณ์ 

                  (กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ) 

 

 

 
1 IMF and และธนาคารแห่งประเทศไทย  
2 จำนวนเท่ียวการเดินทางในวันทำการเฉลี่ยในช่วงกอ่นเกิดการแพร่ระบาดโควิด ปี 2562/63 
3 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก โมโนเรล จำกัด (NBM) ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ู
4 บริษัท อีสเทิร์น บางกอก โมโนเรล จำกัด (EBM) ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 


