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ไตรมาส

 รายได้ จากการดาเนินงานรวม เติบโตเท่ากับ 33.5% เมื่อเทียบกับปี ที่
 รายได้ จากการดาเนินงานในไตรมาส 4 ปี 54/55 เติบโตเท่ากับ 35.7%
ผ่านมา มาอยูท่ ี่ 7,864.8 ล้ านบาทในปี 2554/55
เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา และเติบโตเท่ากับ 7.5% จากไตรมาสก่อน มา
 อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
อยูท่ ี่ 2,143.9 ล้ านบาท
ค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้ จากการดาเนินงานรวม (Operating EBITDA
 Operating EBITDA margin4 ในไตรมาส 4 ปี 54/55 อยูท่ ี่ 55.8%
margin)4 เติบโตขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั อยูท่ ี่ 54.0% (43.3% ในปี ก่อน)
(46.8% ในในไตรมาส 4 ปี 53/54 และ 53.6% ในไตรมาส 3 ปี 54/55)
 จานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสร้ างสถิติสงู สุดใหม่เท่ากับ
176.0
 จานวนผู้โดยสารในไตรมาส 4 ปี 54/55 เท่ากับ 48.0 ล้ านเที่ยวคน
ล้ านเที่ยวคนในปี
2554/55 คิดเป็ นอัตราการเติบโตของผู้โดยสาร
เพิ่มขึ ้น 22.1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ ้น 10.5% จากไตร
เติบโต 21.3% เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา และจานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวัน
มาสก่อน
ทาการเท่ากับ 541,701 เที่ยวคนในปี 2554/55
 จานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันทาการสร้ างสถิติสงู สุดใหม่เท่ากับ 603,014
 รายได้ ของธุรกิจสื่อโฆษณาสร้ างสถิตสิ งู สุดใหม่เท่ากับ 1,958.8 ล้ าน
เที่ยวคนในเดือนมีนาคม 2555
บาทในปี 2554/55 โดยมีอตั ราการเติบโตเท่ากับ 42.9% เมื่อเทียบกับ
 กาไรสุทธิก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ ้นเป็ นประจา (non-recurring items)
ปี ที่ผ่านมา
เท่ากับ 388.3 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 54/44 (ขาดทุน 80.7 ล้ านบาท
 กาไรสุทธิก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ ้นเป็ นประจา (non-recurring items)
ในไตรมาส 4 ปี 53/54)
เท่ากับ 1,156.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 448.9% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
 กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในไตรมาส 4 ปี 2554/55
 กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ปี 2554/55 เท่ากับ 2,105.6
เท่ากับ 358.4 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ ผลขาดทุนสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้
ล้ านบาท คิดเป็ นการเติบโตเท่ากับ 735.0% เมื่อเทียบกับปี 2553/54
ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในไตรมาส 4 ปี 2553/54 เท่ากับ 84.9 ล้ านบาท)
__________________________________________________________________________________________________________________
เนือ่ งจากบริ ษัทฯ ได้ทาการซื ้อกิ จการของบริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี ) และบริ ษัทลูกเข้าสู่การรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริ ษัทฯ จึงได้ทาการปรับงบการเงินรวมของ
บริ ษัทย้อนหลัง ซึ่งรวมไปถึงงบการเงินเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 31 มีนาคม 2553 และงบการเงินประจาไตรมาสสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2553 เสมือนกับว่าบริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ซึ่งถูกรวมกิ จการในเดือนพฤษภาคม 2553 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมาโดยตลอด

ผลการดาเนินงานประจาปี 2554/55
ในปี 2554/55 รายได้ รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียก “กลุม่ บริษัท”) เพิ่มขึ ้น 33.5% เป็ น 7,864.8 ล้ านบาท เนื่องจากรายได้ จาก 3 หน่วยธุรกิจหลัก
โดยเฉพาะรายได้ จากระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีการเติบโตขึ ้นอย่างเด่นชัด โดยรายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ มีสดั ส่วนเท่ากับ 65.8% 24.9% 9.3% และ 0.0% ตามลาดับของรายได้ จากการดาเนินงานรวม และรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถดูได้ ในผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ
รายได้ จากการดาเนินงาน 2
(ล้ านบาท)

2554/55
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1 รายได้จากระบบขนส่งมวลชนประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารและรายได้ค่าบริ การจากการบริ หารรถไฟฟ้ า รายได้ธรุ กิ จอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วยยอดขายอสังหาริ มทรัพย์ , ค่าเช่าและค่าบริ การ ธุรกิ จก่อสร้าง
และบริ การ, และรายได้ค่าบริ การจากโครงการสนามกอล์ฟธนาซิ ตีแ้ ละสปอร์ ตคลับ หมายเหตุ: ธุรกิ จโครงการสนามกอล์ฟธนาซิ ตีแ้ ละสปอร์ ตคลับ ได้ถูกย้ายจากหน่วยธุรกิ จบริ การ มาอยู่ทีห่ น่วยธุรกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ในไตรมาส 4 ปี 54/55
2 ยอดรวมไม่คานึงถึงรายได้อืน่ ๆ มูลค่า 1,387.1 ล้านบาท (สาหรับปี 2554/55) จากดอกเบีย้ รับ รายได้จากการโอนกลับค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าต้นทุนงานฐานรากรอโอน รายได้ค่าชดเชยตามคาสัง่ ศาล กาไร
จากอัตราแลกเปลีย่ น และอืน่ ๆ สาหรับปี 2553/54 มียอดรายได้อืน่ เท่ากับ 936.2 ล้านบาท จากดอกเบีย้ รับ กาไรจากการวางทรัพย์เพือ่ เป็ นหลักประกันในการชาระหนี ้ ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุม
เดียวกัน กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และอืน่ ๆ
3 อัตรากาไรจากการดาเนินงานขัน้ ต้น

ไตรมาส 4 ปี 54/55 (3 เดื อนและปี บัญชี สิ้ นสุด 31 มี นาคม 2555)
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ต้ นทุนการขายทังหมดเท่
้
ากับ 4,003.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 645.4 ล้ านบาท หรือคิดเป็ น 19.2% จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้ นทุนที่สงู ขึ ้นจากธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชน โดยเพิ่มขึ ้น 19.9% หรือ 442.4 ล้ านบาท และจากธุรกิจสื่อโฆษณา โดยเพิ่มขึ ้น 64.7% หรือ 315.4 ล้ านบาท ส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริหารเพิ่มขึ ้น
17.3% หรือ 178.4 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าตอบแทนพนักงานที่เกี่ยวกับส่วนต่อขยายใหม่ อ่อนนุช – แบริ่ง และที่เกี่ยวกับการทาสัญญา
ใหม่ๆของ วีจีไอ รวมถึงค่าใช้ จา่ ยก่อนเปิ ดตัวโรงแรม อีสทิน แกรนด์ สาทร และค่าใช้ จา่ ยในการบริหารที่ไม่เกิดขึ ้นเป็ นประจา (โปรดดูด้านล่าง) ส่วนค่าใช้ จา่ ยใน
การขายและบริการลดลง 29.0% หรือ 72.3 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 177.3 ล้ านบาท เนื่องจากในปี นี ้ ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบรนด์ Abstracts แล้ ว
Operating EBITDA4 เพิ่มขึ ้น 66.7% หรือเพิ่มขึ ้น 1,700.3 ล้ านบาท เป็ น 4,249.3 ล้ านบาท ทาให้ Operating EBITDA margin เพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ 54.0% เมื่อ
เทียบกับ 43.3% ในปี ก่อน แม้ กลุม่ บริษัทมีภาระหนี ้สินอยูใ่ นระดับสูง แต่คา่ ใช้ จา่ ยทางการเงินลดลงจากปี ก่อน 10.6% หรือลดลง 170.0 ล้ านบาท เพราะกลุม่
บริษัทมีการรีไฟแนนซ์หนี ้ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยลอยตัวสูงด้ วยหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอตั ราดอกเบี ้ยต่ากว่าในเดือนมกราคม ปี 2554 โดยเมื่อรวมค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
และรายได้ ที่ไม่เกิดเป็ นประจาซึง่ เท่ากับ 1,079.1 ล้ านบาท ทาให้ บริษัทฯ มีกาไรสุทธิประจาปี เพิ่มขึ ้น 620.0% มาอยูท่ ี่ 2,235.6 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับ 310.5
ล้ านบาทในปี ก่อน และกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เพิ่มขึ ้น 735.0% เมื่อเทียบกับปี 2553/54 มาอยูท่ ี่ 2,105.6 ล้ านบาท
ในปี 2554/55 รายการที่ไม่เกิดขึ ้นเป็ นประจา ประกอบด้ วยรายการหลักที่เกี่ยวกับกาไรจากการโอนกลับสารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้ นทุนงานฐานรากรอ
โอนและรายได้ คา่ ชดเชยตามคาสัง่ ศาลกรณี BTSC Depot (ดูรายงานทางการเงิน ไตรมาส 2 ปี 54/45) จานวน 1,072.3 ล้ านบาท (รายได้ จากการโอนกลับค่า
เผื่อการลดลงของมูลค่าต้ นทุนงานฐานรากรอโอน 705.2 ล้ านบาท และรายได้ คา่ ชดเชยตามคาสัง่ ศาล 367.0 ล้ านบาท) (ปี 2553/54: 0 บาท) กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 36.9 ล้ านบาท (ปี 2553/54: 48.8 ล้ านบาท) และกาไรจากการรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้ าเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 44.0 ล้ านบาท (ปี 2553/54: 0
บาท)
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น 26.4% เป็ น 1,755.8 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของภาระต้ นทุนดอกเบี ้ย กระแสเงินสดจากการลงทุน
กลับมาอยูใ่ นระดับปกติ ที่ 2,319.6 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ 24,808.7 ล้ านบาท ในปี 2553/54 ซึง่ มีสาเหตุหลักจากการซื ้อกิจการของบีทีเอสซีในปี 2553/54 ใน
ทานองเดียวกัน กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน ลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญเนื่องจากไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการซื ้อกิจการบีทีเอสซี มาอยูท่ ี่ 70.6 ล้ านบาท ในระหว่าง
ปี 2554/55 บริษัทฯ ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 2,647.1 ล้ านบาท ซึง่ ส่งผลให้ เงินสดลดลง 492.2 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 1,333.2 ล้ านบาท
สินทรัพย์รวมมีมลู ค่าเท่ากับ 66,888.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5.0% หรือ 3,186.3 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ 31 มีนาคม 2554 ปั จจัยการเปลี่ยนแปลงหลักในโครงสร้ าง
งบดุล มาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ค้างรับ 1,183.3 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 1,202.5 ล้ านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้ ค้างรับจากกาไรจากการโอนกลับสารองค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าต้ นทุนงานฐานรากรอโอนและรายได้ คา่ ชดเชยตามคาสัง่ ศาลกรณี BTSC Depot

และการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

493.8 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 3,349.1 ล้ านบาท และการเพิม่ ขึ ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 727.8 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 6,039.2 ล้ านบาท เนื่องจากกลุม่ บริษัทมีการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั และการซื ้อสิทธิเรียกร้ องในมูลหนี ้จากการซื ้อหนี ้ตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ 741.5 ล้ านบาท
ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ มีการออกหุ้นเพิ่มทุนจานวน 1,299.0 ล้ านหุ้น เพื่อซื ้อหุ้นบีทีเอสซีเพิ่มเติมจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นบีทีเอสซีเดิม ทาให้ ทนุ ที่ออกจาหน่าย
และชาระเต็มมูลค่าแล้ วเพิ่มขึ ้น 831.4 ล้ านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้น 350.7 ล้ านบาท และในส่วนของหนี ้สิน มีหนี ้สินเพิ่มขึ ้น 3,340.0 ล้ านบาท
จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการซื ้อสิทธิเรียกร้ องในมูลหนี ้จากการซื ้อหนี ้ตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ และการซื ้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติม
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ผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 4 ปี 54/55
รายได้ จากการดาเนินงานเติบโต 35.7% เป็ น 2,143.9 ล้ านบาท โดยสาเหตุของการเติบโตมาจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา
และธุรกิจบริการ โดยรายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการคิดเป็ นสัดส่วน 68.5% 21.7% 9.8% และ
0.0% ของรายได้ การดาเนินงานรวมตามลาดับ
ไตรมาส 4
ปี 54/55

% ของยอดรวม2

ไตรมาส 4
ปี 53/54

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

อัตรากาไรขัน้ ต้ น3
ไตรมาส 4 ปี 54/55

อัตรากาไรขัน้ ต้ น3
ไตรมาส 4 ปี 53/54

ระบบขนส่ งมวลชน1

1,467.9

68.5%

1,038.1

41.4%

54.1%

44.9%

สื่อโฆษณา

465.0

21.7%

355.2

30.9%

50.7%

61.3%

อสังหาริมทรัพย์ 1

210.2

9.8%

186.4

12.8%

28.3%

6.8%

0.7

0.0%

-

N/A

-486.9%

N/A

2,143.9

100.0%

1,579.7

35.7%

50.6%

44.1%

รายได้ จากการ
ดาเนินงาน (ล้ าน
บาท)

บริการ1
รวม2

1 รายได้จากระบบขนส่งมวลชนประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารและรายได้ค่าบริ การจากการบริ หารรถไฟฟ้ า รายได้ธรุ กิ จอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วยยอดขายอสังหาริ มทรัพย์ , ค่าเช่าและค่าบริ การ ธุรกิ จก่อสร้าง
และบริ การ, และรายได้ค่าบริ การจากโครงการสนามกอล์ฟธนาซิ ตีแ้ ละสปอร์ ตคลับ หมายเหตุ: ธุรกิ จโครงการสนามกอล์ฟธนาซิ ตีแ้ ละสปอร์ ตคลับ ได้ถูกย้ายจากหน่วยธุรกิ จบริ การ มาอยู่ทีห่ น่วยธุรกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ในไตรมาส 4 ปี 54/55
2 รายได้จากการดาเนินงานรวม ยกเว้นรายได้อืน่ 67.9 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 54/55 จากรายได้ดอกเบีย้ และอืน่ ๆ รายได้ค่าชดเชยตามคาสัง่ ศาล กาไรจากการรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ ซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัท
ย่อย และกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
3 อัตรากาไรกาไรจากการดาเนินงานขัน้ ต้น

ต้ นทุนยอดขายรวมมีการเติบโต 19.9% เป็ น 1,058.2 ล้ านบาท จาก 882.7 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 53/54 (เพิ่มขึ ้นน้ อยกว่าการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการ
ดาเนินงาน) ส่งผลให้ อตั รากาไรจากการดาเนินงานขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจาก 44.1% ในไตรมาส 4 ปี 53/54 เป็ น 50.6% ในไตรมาส 4 ปี 54/55 ค่าใช้ จา่ ยในการขายและ
บริหารเพิ่มขึ ้น 6.7% หรือ 21.7 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 345.5 ล้ านบาท
Operating EBITDA4 เพิ่มขึ ้น 61.7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเป็ น 1,196.1 ล้ านบาท (จาก 739.7 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 53/54) แม้ กลุม่ บริษัท มีภาระ
หนี ้สินอยูใ่ นระดับสูง แต่คา่ ใช้ จา่ ยทางการเงินลดลงมาอยูท่ ี่ 365.6 ล้ านบาท ในไตรมาส 4 ปี 54/55 (เทียบกับ 473.5 ล้ านบาทในช่วงเดียวกันของปี ก่อน) ดังนัน้
จากปั จจัยที่กล่าวมาข้ างต้ น กอรปกับการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่งของหน่วยธุรกิจ (ดูคาอธิบายผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ) ทาให้ กาไรสุทธิในไตรมาสนี ้
เพิ่มขึ ้น 455.5 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 392.6 ล้ านบาท (เทียบกับขาดทุนสุทธิในไตรมาส 4 ปี 53/54 เท่ากับ 63.0 ล้ านบาท) กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่ประจาไตรมาส เท่ากับ 358.4 ล้ านบาท นอกเหนือจากรายการจากการดาเนินงาน กลุม่ บริษัทยังมีรายการทีไ่ ม่เกิดขึ ้นเป็ นประจา ประกอบด้ วยรายการหลัก
จากรายได้ คา่ ชดเชยตามคาสัง่ ศาล 11.4 ล้ านบาท กาไรจากการรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้ าเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 44.0 ล้ านบาท และรายการขาดทุนจาก
การตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 26.8 ล้ านบาท และขาดทุนจากการด้ อยค่า 22.5 ล้ านบาท
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พัฒนาการของหน่ วยธุรกิจ
ธุรกิจระบบขนส่ งมวลชน
(คาอธิบายประจาปี บัญชี)

(คาอธิบายประจาไตรมาส)

รายได้ รวมของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ ้น 34.1% จากปี ที่ผ่านมาเป็ น
5,176.9 ล้ านบาท รายได้ คา่ โดยสารเพิ่มขึ ้น 21.3% หรือ 752.0 ล้ านบาท
เป็ น 4,296.8 ล้ านบาท จากจานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้น 21.3% บริษัทฯ
สามารถสร้ างสถิติจานวนผู้โดยสารสูงสุดใหม่เป็ นประวัติการณ์ อยูท่ ี่ 176.0
ล้ านเที่ยวคน
ปั จจัยหลักมาจากความนิยมในการใช้ ระบบขนส่งมวลชน
โดยเฉพาะในเส้ นทางที่บริษัทให้ บริการ ซึง่ มีคอนโดมิเนียม ศูนย์การค้ า
เกิดขึ ้นมากมาย นอกจากนันยั
้ งมีการเปิ ดให้ บริการส่วนต่อขยายอ่อนนุช – แบ
ริ่ง เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 การรับรู้ผลเต็มปี ของขนส่งมวลชนที่มาเชื่อมต่อ
(สายสีแดง เปิ ดบริการเมื่อเดือน สิงหาคม 2553 และ BRT เปิ ดบริการเมื่อ
เดือน พฤษภาคม 2553) และจานวนขบวนรถไฟฟ้าที่ให้ บริการที่เพิ่มขึ ้น
รวมถึงผลมาจากการมีฐานที่ต่าในปี ก่อนหน้ า (ในปี 2553/54 ปั ญหาทาง
การเมืองได้ สง่ ผลกระทบต่อจานวนผู้โดยสาร) ค่าโดยสารเฉลี่ยทรงตัวอยูท่ ี่
24.4 บาทต่อเที่ยว (24.4 บาทต่อเที่ยวในปี 2553/54)

ในไตรมาส 4 ปี 54/55 รายได้ ในส่วนธุรกิจระบบขนส่งมวลชนของบริษัท
เพิ่มขึ ้น 41.4% หรือ 429.8 ล้ านบาท เป็ น 1,467.9 ล้ านบาท จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน รายได้ คา่ โดยสารเพิ่มขึ ้น 22.8% หรือ 218.3 ล้ านบาท
เป็ น 1,176.9 ล้ านบาท ยอดจานวนผู้โดยสารในไตรมาส 4 ปี 54/55 อยูท่ ี่
48.0 ล้ านเที่ยวคน เพิ่มขึ ้น 22.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี ที่แล้ ว
และเพิ่มขึ ้น 10.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี เดียวกัน (ผลกระทบจากเหตุ
กาณ์น ้าท่วมในไตรมาส 3 ปี 2554/55 และการเติบโตธรรมชาติ) จานวน
ผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันทาการในไตรมาส 4 ปี 54/55 สร้ างสถิตสิ งู ใหม่อยูท่ ี่
586,743 เที่ยวคน และ 603,014 เที่ยวคน ในเดือนมีนาคม 2555

รายได้ จากการให้ บริการเดินรถยังแสดงให้ เห็นถึงการเติบโตอันแข็งแกร่ง ซึง่ มี
อัตราการเติบโตสูงถึง 178.5% เมื่อเทียบกับปี ทีผ่ ่านมา เป็ น 880.1 ล้ านบาท
โดยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ได้ ทา
สัญญาเดินรถและซ่อมบารุงส่วนต่อขยายสายสุขมุ วิท (อ่อนนุช – แบริ่ง)
ต้ นทุนค่าโดยสารสาหรับปี 2554/55 เพิ่มขึ ้น 13.9% เป็ น 2,337.5 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่าโดยสารก็ยงั เพิม่ ขึ ้นในอัตราที่ตา่ กว่า
การเพิ่มขึ ้นของรายได้ คา่ โดยสาร เนื่องจากการจัดการบริหารให้ มีต้นทุนใน
การเดินรถลดลง โดยมีอตั รากาไรขันต้
้ นของรายได้ คา่ โดยสารเพิ่มขึ ้นเป็ น
45.6% จาก 42.1% จากปี ก่อน

รายได้ จากการให้ บริการเดินรถเติบโต 266.4% หรือ 211.6 ล้ านบาท จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน สืบเนื่องจากสัญญาเดินรถและซ่อมบารุงส่วนต่อขยาย
สายสุขมุ วิท ต้ นทุนรวมของระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ ้น 17.9% เป็ น 673.8
ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (จานวนเพิ่มขึ ้นของผู้โดยสารถูกชดเชย
ด้ วยการลดลงของต้ นทุนเฉลี่ยจากการเพิ่มปริมาณการผลิต และต้ นทุนการ
บารุงรักษาทีล่ ดลง) ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารลดลง 13.8% หรือ 19.4
ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการตัง้
ค่าเผื่อผลตอบแทนพนักงาน
ปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ Operating EBITDA margin ของธุรกิจระบบขนส่ง
มวลชนเพิ่มขึ ้นเป็ น 72.6% เทียบกับ 60.1% ในไตรมาส 4 ปี 53/54 และ
64.3% ในไตรมาส 4 ปี 54/55

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารลดลง 7.0% หรือ 39.0 ล้ านบาท เป็ น 515.2
ล้ านบาท จากการเปลี่ยนการจัดสรรค่าใช้ จา่ ยผลตอบแทนและสวัสดิการ
พนักงานมาอยูใ่ นรายการต้ นทุนค่าโดยสาร ส่งผลให้ Operating EBITDA
margin ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ ้นจาก 56.2% เป็ น 66.8%
จานวนผู้โดยสารรายไตรมาส (เที่ยวคน)

ไตรมาส 4 ปี 54/55 (3 เดื อนและปี บัญชี สิ้ นสุด 31 มี นาคม 2555)

จานวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันทาการ (เที่ยวคน)
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ธุรกิจสื่อโฆษณา

บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
(Ended June 2010)

(คาอธิบายประจาปี บัญชี)

(คาอธิบายประจาไตรมาส)

ธุรกิจสื่อโฆษณามีผลการดาเนินงานทีย่ อดเยี่ยมในปี ที่ผ่านมา โดยมีรายได้
รวมเพิ่มขึ ้น 42.9% หรือ 588.3 ล้ านบาท เป็ น 1,958.8 ล้ านบาท ทารายได้
เกินเป้าหมายเติบโตร้ อยละ 40 ที่วางไว้ สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของ
รายได้ ในส่วนของร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่เพิ่มขึ ้น 334.1 ล้ านบาท หรือ
66.8% เป็ น 834.2 ล้ านบาท จากการทาสัญญาบริหารพื ้นที่โฆษณาที่เพิ่มขึ ้น
รวมถึงการรับรู้ผลเต็มปี ของสัญญาสื่อโฆษณากับคูค่ ้ าโมเดิร์นเทรด
เช่น
Tesco และ BigC นอกจากนี ้รายได้ จากค่าโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้าเติบโต
เพิ่มขึ ้น 29.2% หรือ 254.1 ล้ านบาท เป็ น 1,124.7 ล้ านบาท สาเหตุหลักจาก
เพิ่มขึ ้นของจานวนขบวนรถไฟฟ้า ราคาของ LCD และสื่อภาพนิ่งที่เพิ่มขึ ้น

ในไตรมาส 4 ปี 54/55 รายได้ ในส่วนธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัท เพิ่มขึ ้น
30.9% หรือ 109.8 ล้ านบาท เป็ น 465.0 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน แต่ลดลง 7.6% หรือ 38.5 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
โดยสาเหตุของการเติบโตเมื่อเทียบกับปี ก่อนเป็ นผลมาจากการขยายตัวของ
ธุรกิจสื่อโฆษณาในห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ (สัญญาบริหารพื ้นที่สื่อโฆษณา
ใหม่ เช่น อัตราการใช้ พื ้นที่โฆษณาของ Tesco Lotus และ BigC) นอกจากนี ้
รายได้ ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า เป็ นผลมาจากการลดลงตามของ
ฤดูกาลในการโฆษณาในรถไฟฟ้าบีทีเอส
และธุรกิจสื่อโฆษณาในร้ านค้ า
โมเดิร์นเทรด รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์น ้าท่วม

ต้ นทุนการขายเพิ่มขึ ้น 64.7% หรือ 315.4 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อนเป็ น
803.1 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าสัมปทานที่เพิ่มขึ ้นจากสื่อโฆษณาใน
ร้ านค้ าโมเดิร์นเทรดใหม่ๆ

อัตรากาไรจากการดาเนินงานขันต้
้ นของธุรกิจสื่อโฆษณาในไตรมาส 4 ปี
54/55 ลดลงเป็ น 50.7% จาก 61.3% ในไตรมาส 4 ปี 53/54 ส่วนใหญ่เกิด
จากการเพิ่มขึ ้นสัดส่วนรายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณาในร้ านค้ าโมเดิร์นเทรดซึง่ มี
อัตรากาไรที่ต่ากว่า
และการลดลงของค่าใช้ จา่ ยโฆษณาในช่วงน ้าท่วม
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารจากธุรกิจสื่อโฆษณาลดลงจาก 73.9 ล้ าน
บาท หรือ 15.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 62.6 ล้ านบาท
เนื่องจากค่าใช้ จา่ ยในการขายทีล่ ดลง 79.7% หรือ 22.2 ล้ านบาท ส่งผลให้
Operating EBITDA margin ลดลงเป็ น 43.9% (47.8% ในปี ก่อน)

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารจากธุรกิจสื่อโฆษณาเพิ่มขึ ้น 11.3% หรือ
26.2 ล้ านบาท เป็ น 258.1 ล้ านบาท (231.9 ล้ านบาท ในปี 2553/54) แต่
ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของการขาย 13.2% (16.9% ในปี 2553/54)
สืบเนื่องจากการลดลงของต้ นทุนเฉลี่ยจากการเพิ่มปริมาณการผลิต
(economies of scale)
การเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนรายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณาในร้ านค้ าโมเดิร์นเทรด ทา
ให้ อตั ราส่วนของรายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณาร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่เพิ่มขึ ้น
เป็ น 42.6% (36.5% ในปี 2553/54) นอกจากนี ้กาไรขันต้
้ นลดลงจาก 64.4%
เป็ น 59.0% สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ ้นสัดส่วนรายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณาใน
ร้ านค้ าโมเดิร์นเทรดซึง่ มีอตั ราที่กาไรต่ากว่า แต่อตั รากาไรจากการดาเนินงาน
ก่อนภาษี ยังคงรักษาระดับอยูท่ ี่ 47.2%

ไตรมาส 4 ปี 54/55 (3 เดื อนและปี บัญชี สิ้ นสุด 31 มี นาคม 2555)
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(คาอธิบายประจาปี บัญชี)

(คาอธิบายประจาไตรมาส)

ในปี 2554/55 กลุม่ บริษัทบีทีเอสมีรายได้ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้
10.2% หรือ 67.2 ล้ านบาท เป็ น 728.3 ล้ านบาท เนื่องมาจากรายได้ จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นจากโครงการคอนโดมิเนียม
ภายใต้ แบรนด์
Abstracts รวมทังสิ
้ ้น 201.2 ล้ านบาท (0 บาท ในปี 2553/54) ในขณะที่
รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างลดลง 188.9 ล้ านบาท หรือ 72.2% เป็ น
72.8 ล้ านบาท จากการที่บริษัทได้ กอ่ สร้ างโครงการบ้ านเอื ้ออาทรแล้ วเสร็จ
ในไตรมาส 2 ปี 2554/55

รายได้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ ้น 23.8 ล้ านบาท หรือ 12.8% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน สืบเนื่องจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นของโครงการคอนโดมิเนียม
ภายใต้ แบรนด์ Abstracts และเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของไตรมาสก่อน
64.9 ล้ านบาท หรือ 44.7% สืบเนื่องจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นของรายจากโครงการ
บ้ านเอื ้ออาทร

ต้ นทุนการขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 117.6 ล้ านบาท หรือ 18.0%
เนื่องจากต้ นทุนในการรับเหมาก่อสร้ างลดลง 175.7 ล้ านบาท หรือ 67.8%
ในขณะที่ต้นทุนของโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้ แบรนด์ Abstracts
เพิ่มขึ ้นทังสิ
้ ้น 124.3 ล้ านบาท (0 บาท ในปี 2553/54) และค่าใช้ จา่ ยในการ
ขายและบริหารสาหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้น 38.3 ล้ านบาท หรือ
12.5% เป็ น 343.9 ล้ านบาท สืบเนื่องจากค่าใช้ จา่ ยพนักงานของโรงแรม อิส
ทิน แกรนด์ สาทร ที่เพิ่มขึ ้น

ต้ นทุนรายได้ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 23.2 ล้ านบาท หรือ 13.3% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน สืบเนื่องจากบริษัทไม่มีรายจ่ายในส่วนการรับเหมา
ก่อสร้ าง ส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นเป็ น 28.3% (6.8% ในช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน) ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ ้น
43.5% หรือ 33.2 ล้ านบาท เป็ น 109.5 ล้ านบาท สืบเนื่องจากค่าใช้ จา่ ย
พนักงานของโรงแรม อิสทิน แกรนด์ สาทร ที่เพิ่มขึ ้น
.

ธุรกิจบริการ
(คาอธิบายประจาปี บัญชี)
ในส่วนของธุรกิจบริการ บริษัทได้ มีการจัดการรับรู้รายได้ ในกลุม่ ธุรกิจใหม่
โดยทาการย้ ายรายได้ จากสนามกอล์ฟธนาซิตี ้ ในไตรมาส 4 ปี 54/55 ออก
จากกลุม่ ธุรกิจบริการ ดังนัน้ ธุรกิจบริการจึงมีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้นเพียง 0.7 ล้ านบาท
ในสิ ้นปี บญ
ั ชี 54/55 (0 บาท ในสิ ้นปี บัญชี 53/54) รายได้ ดงั กล่าว มาจาก
รายได้ ของตัว๋ ร่วมสาหรับระบบขนส่งมวลชน และรายได้ จากค่าธรรมเนียม
ชาระค่าสินค้ าและบริการที่ร้านค้ า ทังนี
้ ้มีต้นทุนรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 5.2 ล้ านบาท
รวมถึงค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร ของการติดตังระบบตั
้
ว๋ ร่วมสาหรับ
ระบบขนส่งมวลชนเพื่อใช้ ชาระค่าสินค้ าและบริการที่ร้านค้ า และการติดตัง้
ระบบ Carrot Rewards เป็ นจานวน 49.1 ล้ านบาท

ไตรมาส 4 ปี 54/55 (3 เดื อนและปี บัญชี สิ้ นสุด 31 มี นาคม 2555)
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน

ไตรมาส 4
ปี 54/55

ไตรมาส 4
ปี 53/54

ไตรมาส 3
ปี 54/55

ปี 2554/55

ปี 2553/54

อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานขันต้
้ นต่อยอดขาย (%)

50.6%

44.1%

47.3%

49.1%

43.0%

อัตราส่
วนค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่อยอดขายจากการดาเนินงาน
(%) 5

16.1%

20.5%

17.1%

16.9%

21.7%

อัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย, ภาษี และค่าเสื่อม (%) 7

53.0%

42.8%

53.6%

57.8%

47.0%

อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อม (%) 6

55.8%

46.8%

53.6%

54.0%

43.3%

อัตรากาไรก่อนหักภาษี 7

15.8%

-5.0%

15.4%

22.8%

3.7%

อัตรากาไรจากการดาเนินงานสุทธิ (%) 6

16.1%

-6.2%

13.2%

12.7%

-6.5%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)

3.1%

0.4%

2.5%

3.1%

0.4%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

6.1%

0.8%

4.9%

6.1%

0.8%

อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์

0.45x

0.41x

0.43x

0.45x

0.41x

อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน

0.81x

0.70x

0.77x

0.81x

0.70x

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน

0.67x

0.56x

0.62x

0.67x

0.56x

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ กาไรจากการดาเนินงาน6

5.82x

8.19x

6.27x

5.82x

8.19x

ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย8

3.27x

1.56x

2.99x

2.97x

1.59x

กาไรต่อหุ้น (บาท)

0.0063

-0.0015

0.0057

0.0370

0.0049

กระแสเงินสดจากการดาเนินงานต่อหุ้น (บาท)

0.008

0.010

0.009

0.031

0.024

กระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น9 (บาท)

0.004

-0.005

-0.005

-0.004

-0.049

มูลค่าบริ ษัทต่อหุ้น10 (บาท)

1.24

1.17

1.14

1.24

1.17

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)

0.65

0.67

0.66

0.65

0.67

ความสามารถในการทากาไร

ความสามารถในการชาระหนี้

อัตราส่ วนต่ อหุ้น

5

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ไม่รวมรายการทีไ่ ม่เกิ ดขึ้นเป็ นประจา
7
รวมรายการทีไ่ ม่เกิ ดขึ้นเป็ นประจา
8
Operating EBITDA ต่อค่าใช้จ่ายทางการเงิน
9
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานลบด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุน
6

10

ใช้ราคาหุ้นเมื อ่ วันที ่ 31 มีนาคม 2555 ในการคานวณ

ไตรมาส 4 ปี 54/55 (3 เดื อนและปี บัญชี สิ้ นสุด 31 มี นาคม 2555)
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มุมมองผู้บริหาร
จากผลประกอบการที่ขยายตัวสูง ในปี 2554/55 บริษัทคาดว่าธุรกิจระบบขนส่งมวลชนจะเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าจานวนผู้โดยสารรวมทังปี
้ จะสามารถ
ขยายตัวได้ 12-15% ส่วนธุรกิจสื่อโฆษณาคาดว่าจะมีรายได้ เพิ่มขึ ้น 40% ปั จจุบนั บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย ก้ าวขึ ้นมายืนอยูใ่ นแถวหน้ าของเมืองไทยในธุรกิจ
สื่อโฆษณานอกบ้ าน และพร้ อมแล้ วทีจ่ ะดาเนินการเตรียมเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อสภาวะตลาดเอื ้ออานวย
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้ เปิ ดตัว “บัตรแรบบิท” อย่างเป็ นทางการ โดยบัตรสมาร์ ทการ์ ดแรบบิท เป็ นระบบตัว๋ ร่วมสาหรับระบบขนส่งมวลชน และยัง
สามารถนาไปใช้ ชาระค่าสินค้ าและบริการตามร้ านค้ าต่างๆได้ ด้วย ทังนี
้ ้ คาดว่าจะมีจานวนผู้ใช้ บตั รแรบบิทที่ 1.5 ล้ านคน ภายในสิ ้นปี แรก
และ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ได้ ลงนามในสัญญาให้ บริการเดินรถและซ่อมบารุงส่วนต่อขยาย
ของเส้ นทางเดินรถสายสีเขียวในปั จจุบนั ทุกสายที่อยูภ่ ายใต้ การดูแลของ กทม. ได้ แก่สว่ นต่อขยายสายสีลม (สถานีสะพานตากสิน ถึงสถานีบางหว้ า) และส่วน
ต่อขยายสายสุขมุ วิท (สถานีออ่ นนุช ถึงสถานีแบริ่ง) ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ. 2585 และในสัญญาเดียวกันนี ้ครอบคลุมไปถึงการให้ บริการเดินรถและซ่อม
บารุงรถไฟฟ้าสายเริ่มแรก โดยมีระยะเวลาของสัญญานับตังแต่
้ สิ ้นปี พ.ศ. 2572 ถึง พ.ศ. 2585 (หลังจากสัญญาสัมปทานได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว)
การลงนามในสัญญาดังกล่าวถือเป็ นความสาเร็จครัง้ สาคัญของบริษัทฯ หลังจากที่ได้ ผ่านกระบวนการเจรจากับบริษัทกรุงเทพธนาคม จากัด สัญญาระยะยาวนี ้
ส่งผลดีแก่ทกุ ฝ่ ายทัง้ บีทีเอสซี กทม. และผู้โดยสาร เนื่องจากบริษัทสามารถวางแผนการจัดซื ้อขบวนรถ การจัดจ้ างและบริหารงานต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น
เมื่อเทียบกับสัญญาระยะสัน้ อันจะส่งผลให้ บีทีเอสซีวางแผนการให้ บริการเดินรถให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้นเพื่อรองรับกับจานวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ ้น และมีต้นทุน
การดาเนินงานที่ตา่ ลง ซึง่ จะส่งผลให้ กทม.มีคา่ ใช้ จา่ ยที่ต่าลงด้ วย

………………………………….
นายรังสิน กฤตลักษณ์
(กรรมการบริหาร)
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