บริษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานประจาปี 55/56

27 พฤษภาคม 2556

ภาพรวมธุรกิจ
ภาพรวมทางการเงิน


รายได้ จากการดาเนินงานรวม ประจาปี 55/56 มีจานวน 10,375.5 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโต 34.4% เมื่อเทียบกับปี ก่ อน



Operating EBITDA1 สาหรับปี 55/56 สูงขึ ้น 27.3% เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ น 5,273.0 ล้ านบาท



เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน เพิ่มขึน้ 101.5% จากปี ก่ อน เป็ น 6.04 พันล้ านบาท



รายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน สาหรับปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 19.5% จากปี ก่อน เป็ น 6,015.5 ล้ านบาท



จานวนผู้โดยสารรวม สาหรับปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 12.0% จากปี ก่อน เป็ น 197.2 ล้ านเที่ยวคน (สถิติสูงสุดนับตัง้ แต่ เปิ ดให้ บริ การ)
อัตราค่ าโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 1.7% จากปี ที่ผ่านมา เป็ น 24.8 บาทต่อเที่ยว



รายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณา ประจาปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 42.7% เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ น 2,794.7 ล้ านบาท (รายได้ สูงสุดนับตัง้ แต่ เปิ ดให้ บริ การ)



กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สาหรับปี 55/56 เท่ากับ 2,488.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18.2% เมื่อเทียบกับปี 54/55



จ่ ายเงินปั นผลประจาปี 55/56 แก่ ผ้ ถู ือหุ้นทัง้ สิน้ 4,359.1 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลตอบแทนอยู่ท่ ปี ระมาณ 4.65%6

หมายเหตุ: ณ วันที ่ 17 เมษายน 2556 บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (บี ทีเอสซี ) ได้ขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ ในอนาคตทีจ่ ะเกิ ดขึ้นจากการเดิ นรถไฟฟ้า
สายหลักในช่วงระยะเวลาทีเ่ หลื ออี ก 17 ปี ทีบ่ ริ ษัทได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื ้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บี ทีเอสโกรท (BTSGIF)
อย่างไรก็ตาม การทาธุรกรรมดังกล่าวเกิ ดขึ้นภายในไตรมาสที ่ 1 ของปี 56/57 ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไทย เรื ่ อง ‘สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนทีถ่ ื อไว้เพื ่อ
ขายและการดาเนิ นงานทีย่ กเลิ ก’ (TFRS5) บังคับให้บริ ษัทฯ แสดงสิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น และกาไรจากสิ นทรัพย์ดงั กล่าวแยกต่างหากในงบการเงิ น ดังนัน้ ในงบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที ่ 31 มี นาคม 2556 ‘ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า’ ได้ถูกจัดหมวดหมู่ใหม่ โดยถูกบันทึกภายใต้ชื่อบัญชี ‘สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนทีถ่ ื อไว้เพื ่อขาย’ และ ‘รายได้ค่าโดยสารจาก
ระบบรถไฟฟ้าสายหลักหลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่าย’ จะถูกบันทึกด้วยยอดสุทธิ ในบัญชี ‘กาไรสาหรับปี จากการดาเนิ นงานทีย่ กเลิ ก’ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับ
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม สามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมข้อ 27 และข้อ 49 ในงบการเงิ น อย่างไรก็ตาม เพื ่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในเชิ งเปรี ยบเทียบกับผลการ
ดาเนิ นงานของไตรมาสก่อนๆ ในเอกสารฉบับนี ้ รายได้สทุ ธิ จากระบบรถไฟฟ้าสายหลักจะถูกรวมอยู่ในรายได้จากธุรกิ จระบบขนส่งมวลชน

ผลการดาเนินงานประจาปี 55/56
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (‚บริษัทฯ‛) และบริษัทย่อย (รวมเรียก ‚กลุม่ บริษัท บีทีเอส‛) รายงานผลประกอบการประจาปี 55/56 ด้ วยรายได้
รวมจานวน 6,713.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 35.5% หรือ 1,758.5 ล้ านบาท จาก 4,955.0 ล้ านบาท ในปี 54/55 เป็ นผลมาจากประสิทธิภาพในการดาเนินงานที่
แข็งแกร่งขึ ้น

รวมถึงมีการรับรู้รายได้ ที่ไม่เกิดขึ ้นเป็ นประจาจากการจาหน่ายเงินลงทุนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(ที่ดินที่

กรุงเทพฯ และภูเก็ต) ในส่วนของรายได้ จากการดาเนินงานรวม เพิ่มขึ ้น 34.4% จากปี ก่อน เป็ น 10,375.5 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จาก
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (โปรดดูรายละเอียดในผลการดาเนินงานแยกตามส่วนงาน) ทังนี
้ ้รายได้ จากธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ คิดเป็ นสัดส่วน 58.0%, 26.9%, 14.7% และ 0.4% ของรายได้ จากการดาเนินงานรวม
ตามลาดับ

ประจาปี 55/56 (สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556)

1

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานประจาปี 55/56
รายได้จากการดาเนินงาน4
(ล้านบาท)
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่ นแปลง
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6,015.5
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1,958.8

1,522.7
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42.6
10,375.5

กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบีย้ และภาษี ไม่รวมรายการทีไ่ ม่เกิดขึ้นเป็ นประจา (non-recurring items)

2

ในเอกสารฉบับนี ้ รายได้จากธุรกิ จระบบขนส่งมวลชน ประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารและรายได้ค่าบริ การจากการบริ หารการเดินรถไฟฟ้ า อย่างไรก็ ตาม ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายได้ค่าโดยสารสุทธิ จากระบบ
รถไฟฟ้ าสายหลัก ถูกบันทึกใน ‘กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก’ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ TFRS5 (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 27 และข้อ 49 ในงบการเงินรวม)
3
รายได้ธรุ กิ จอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วยยอดขายอสังหาริ มทรัพย์ , ค่าเช่าและค่าบริ การ ธุรกิ จก่อสร้างและบริ การ, และรายได้ค่าบริ การจากโครงการสนามกอล์ฟธนาซิ ตีแ้ ละสปอร์ ตคลับ หมายเหตุ: ธุรกิ จโครงการ
สนามกอล์ฟธนาซิ ตีแ้ ละสปอร์ ตคลับ ได้ถูกย้ายจากหน่วยธุรกิ จบริ การ มาอยู่ทีห่ น่วยธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ในไตรมาส 4 ปี 54/55
4
ยอดรวมรายได้จากการดาเนินงาน สาหรับปี 55/56 และ ปี 54/55 ไม่รวมรายได้อืน่ จากเงินปันผลรับ, ดอกเบีย้ รับ, รายได้จากการโอนกลับค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าต้นทุนงานฐานรากรอโอน, รายได้ค่าชดเชย
ตามคาสัง่ ศาล, กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย, กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น และอืน่ ๆ
5
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานขัน้ ต้นต่อยอดขาย
6

การเสนอจ่ายปันผลประจาปี ครั้งสุดท้ายนัน้ ขึ้นอยู่กบั การอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น โดยอัตราเงินปั นผลตอบแทนคิดจากราคาตลาดก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล

แม้ วา่ ในปี นี ้ บริษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยรวมเพิ่มขึ ้น 51.3% จากปี ก่อน เป็ น 4,188.0 ล้ านบาท ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยสอดคล้ องไปกับการเติบโตของธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ สามารถแสดงศักยภาพในการดาเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีอตั รากาไรจากการดาเนินงาน
ขันต้
้ น (Operating gross margin) สูงขึ ้นเป็ น 48.8% จาก 47.2% ในปี ก่อน ซึง่ เป็ นผลมาจากความสามารถในการบริหารงานของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจ
สื่อโฆษณา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี แม้ วา่ ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการ เพิ่มขึ ้น 45.7% หรือเพิ่มขึ ้น 398.9 ล้ านบาท จากปี ก่อน เป็ น 1,271.1
ล้ านบาท (มาจากค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการที่เพิ่มขึ ้นใน 3 ธุรกิจดังกล่าว) Operating EBITDA ของบริษัทฯ ยังคงเพิ่มขึ ้น 27.3% จากปี ก่อน เป็ น 5,273.0
ล้ านบาท
บริษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยทางการเงินลดลง 12.9% หรือ 184.1 ล้ านบาท จากปี ก่อน เป็ น 1,247.8 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก i) ภาระหนี ้ที่ลดลงจากการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญอย่างต่อเนื่อง, ii) การชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาวชุดที่ 1 ที่ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2555 ของบริษัทบีทีเอสซีจานวน
2,500.0 ล้ านบาท เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 และ iii) การชาระหนี ้อื่นๆ สาหรับภาษีเงินได้ ของกลุม่ บริษัท บีทีเอส เพิ่มขึ ้น 154.4% เป็ น 439.2 ล้ านบาท จากกาไร
ที่มากขึ ้น และภาษีเงินได้ ที่สงู ขึ ้นของบีทีเอสซี อันเนื่องมาจากผลขาดทุนสะสมที่หมดอายุในเดือนธันวาคม 2555 จากปั จจัยทังหมดข้
้
างต้ น กลุม่ บริษัท บีทีเอส
รายงานกาไรสุทธิ สาหรับปี 55/56 เท่ากับ 2,736.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 22.4% จากปี ก่อน และกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 2,488.3 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 18.2% จากปี ก่อน
งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีมลู ค่า 67,031.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 0.2% จากวันที่ 31 มีนาคม 2555 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทังหมด
้
ลดลง 74.9% เป็ น
14,800.8 ล้ านบาท เป็ นผลมาจาก i) ต้ นทุนโครงการรถไฟฟ้า ถูกจัดหมวดหมูใ่ หม่ให้ สอดคล้ องกับ TFRS5 (ดูหมายเหตุประกอบการเงินรวมข้ อ 27 ในงบการเงิน)
และ ii) ที่ดนิ และโครงการรอการพัฒนาในอนาคต ลดลง 100.0% หรือ 2,676.3 ล้ านบาท อันเนื่องมาจากการขายที่ดินที่ภเู ก็ต และการโอนย้ ายที่ดนิ จานวน
1,440.4 ล้ านบาท ไปบันทึกอยูใ่ นบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หนี ้สินรวมลดลง 45.2% หรือ 13,528.3 ล้ านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2555 มาเป็ น
16,428.4 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจาก i) การใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทังหมดเป็
้
นหุ้นสามัญ จานวน 8,648.3 ล้ านบาท, ii) การชาระคืนหุ้นกู้
ระยะยาวชุดที่ 1 ของบริ ษัทบีทีเอสซี จานวน 2,500.0 ล้ านบาทเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 และ iii) การชาระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน จานวน 1,977.9 ล้ านบาท
ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจานวน 50,602.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 13,670.5 ล้ านบาท หรือ 37.0% สาเหตุหลักมาจาก i) บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว
เพิ่มขึ ้นเป็ น 44,426.5 ล้ านบาท สืบเนื่องมาจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทังหมดเป็
้
นหุ้นสามัญและการใช้ สิทธิครัง้ ที่ 1 ในการซื ้อหุ้นสามัญ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ซึง่ ทาให้ มีห้ นุ สามัญเพิ่มขึ ้น 1,956.5 ล้ านหุ้น (รวมหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
11,106.6 ล้ านหุ้น) และ ii) ส่วนเกิน
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ทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) สาหรับกาไรสุทธิจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย ซึง่ เป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถูกบันทึกอยูใ่ นงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ภายใต้ สว่ นของผู้ถือหุ้น ในชื่อบัญชี ‘ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทย่อย’ แต่ไม่ถกู บันทึกอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน เพราะการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ไม่ได้ ทาให้ บริษัทฯ สูญเสียอานาจใน
การควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว
งบกระแสเงินสดสาหรับงวดปี บญ
ั ชี 55/56 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการกิจกรรมดาเนินงานทังสิ
้ ้น 4,683.1 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ 1,755.8 ล้ านบาท ในปี ก่อน
หน้ า ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง รวมถึงรายได้ ค้างรับที่ลดลงจากเงินรับค่าชดเชยตามคาสัง่ ศาล เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน จานวน
4,979.8 ล้ านบาท รายการหลักมาจากการเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กมลา, นานา และวีจีไอ) และเงินสดรับจากการออกจาหน่ายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทย่อย (การเสนอขายหุ้นวีจีไอในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็ นครัง้ แรก) และเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 7,494.7 ล้ านบาท จากการ
ชาระคืนหนี ้และการจ่ายเงินปั นผล จากปั จจัยทังหมดข้
้
างต้ น กลุม่ บริษัท บีทเี อส รายงานเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด เพิ่มขึ ้น 2,180.0
ล้ านบาท เป็ น 3,513.3 ล้ านบาท เทียบกับ 1,333.2 ล้ านบาท ในปี ที่ผา่ นมา

ผลการดาเนินงานตามส่ วนงาน
ธุรกิจระบบขนส่ งมวลชน
รายได้ ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนประจาปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 19.5% เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ น 6,015.5 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจากการเติบโตของรายได้ คา่ โดยสาร
และการเพิ่มขึ ้นของรายได้ คา่ บริการจากการบริหารการเดินรถ รายได้ คา่ โดยสารสาหรับปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 13.9% หรือ 598.7 ล้ านบาท จากปี ก่อนหน้ า เป็ น
4,895.5 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของจานวนผู้โดยสารและอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย ซึง่ เพิ่มขึ ้น 1.7% จากปี ก่อนหน้ า เป็ น 24.8 บาทต่อเที่ยว ในส่วน
ของจานวนผู้โดยสารรวม เพิ่มขึ ้น 12.0% เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ น 197.2 ล้ านเที่ยวคน ซึง่ เป็ นสถิติจานวนผู้โดยสารสูงสุดตังแต่
้ บีทีเอสซีดาเนินงานมา และเป็ นไป
ตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ที่ 12% - 15% ปั จจัยหลักที่ทาให้ จานวนผู้โดยสารรวมเติบโตขึ ้นมาจาก i) การเติบโตตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ, ii) ความ
นิยมในการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า, iii) การเปิ ดให้ บริการเต็มปี ในส่วนต่อขยายอ่อนนุช –
แบริ่ง เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 และ iv) จานวนรถไฟฟ้าที่ให้ บริการเพิ่มขึ ้น (รถไฟฟ้าที่ให้ บริการในสายสุขมุ วิทปรับเปลี่ยนเป็ นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตู้ตอ่ ขบวนทังหมด)
้
นอกจากนี ้ จานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดาในปี 55/56 เพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ 603,534 เที่ยวคน ยังทาสถิติสงู สุดใหม่และเพิ่มขึ ้นเป็ นไปในทิศทางเดียวกับจานวน
ผู้โดยสารรวม นัน่ คือเพิ่มขึ ้น 11.4% เมื่อเทียบกับปี 54/55 ในส่วนของรายได้ จากการให้ บริการเดินรถยังแสดงให้ เห็นถึงการเติบโตอันแข็งแกร่ง โดยมีอตั ราการ
เติบโต 52.4% หรือ 384.9 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า เป็ น 1,120.0 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ผลเต็มปี ของส่วนต่อขยายสายสุขมุ วิท (อ่อนนุช –
แบริ่ง) และผลจากการปรับแก้ สญ
ั ญาการให้ บริการเดินรถและซ่อมบารุงของส่วนต่อขยายสายสีลม
จานวนผู้โดยสารรวมรายไตรมาส (เที่ยวคน)

ค่ าโดยสารเฉลี่ยรายไตรมาส (บาท / เที่ยวการเดินทาง)

22.1%
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46.4
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2Q 12/13
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ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน เพิ่มขึ ้น 14.8% หรือ 463.0 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ นผลมาจากจานวนผู้โดยสาร
ที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการเพิ่มขึ ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ของธุรกิจ เนื่องจาก Economies of scale หรือการลดลง
ของต้ นทุนเฉลี่ยจากการเพิ่มขึ ้นของผู้โดยสาร โดยต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการหลัก ได้ แก่ ค่าเสือ่ มราคาจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้น, ระบบอาณัติ
สัญญาณใหม่ และจานวนรถที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงค่าใช้ จา่ ยพนักงานที่เพิ่มขึ ้นที่สว่ นใหญ่มาจากการเพิ่มพนักงานสาหรับส่วนต่อขยาย อ่อนนุช - แบริ่ง รวมไปถึง
นโยบายการปรับเพิ่มค่าแรงขันต
้ ่า อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการได้ ถกู ชดเชยด้ วยประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ Operating EBITDA margin รักษาระดับอยูท่ ี่ 65.9% เมื่อเทียบกับ 66.6% ในปี 54/55
ธุรกิจสื่อโฆษณา
ธุรกิจสื่อโฆษณามีผลการดาเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่นอีกปี หนึ่ง โดยมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้น 835.8 ล้ านบาท จากปี ก่อน มาเป็ น 2,794.7 ล้ านบาท หรือคิดเป็ น
42.7% โดยมากกว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ที่ 40% ซึง่ เป็ นผลมาจากการดาเนินงานที่แข็งแกร่งของทุกธุรกิจ
รายได้ จากสื่อโฆษณาในบีทีเอส เพิ่มขึ ้น 22.6% หรือ 254.7 ล้ านบาท จากปี ก่อน เป็ น 1,379.4 ล้ านบาท ปั จจัยหลักเป็ นผลจาก i) รายได้ จากสื่อโฆษณาในขบวน
รถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ทังจากสื
้
่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อดิจิตอลบนรถไฟฟ้าขบวนเดิมและบนรถไฟฟ้า 12 ขบวนที่เพิ่มขึ ้นใหม่ในช่วงปี 2554 โดยปี 55/56
เป็ นปี แรกที่บริษัทรับรู้รายได้ เต็มปี , ii) การเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากสื่อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าจากการใช้ พื ้นที่โฆษณาเพิ่มขึ ้น และ iii) การเพิ่มขึ ้นของรายได้ คา่
เช่าพื ้นที่ร้านค้ าบนสถานีรถไฟฟ้า จากการเพิ่มอัตราค่าเช่าสัญญาระยะยาวในปี ก่อนที่มีผลในปี 55/56 เมื่อสัญญาเดิมหมดอายุลง อีกทังปริ
้ มาณการใช้ พื ้นที่
ร้ านค้ าบนสถานีเพิ่มขึ ้นตามการเพิ่มขึ ้นของสถานีที่มีผ้ โู ดยสารใช้ บริการหนาแน่นและจานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบี ทีเอสที่เพิ่มขึ ้น (ในปี 55/56 จานวนผู้โดยสาร
รถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.0 จากปี ก่อน)
รายได้ จากสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด เพิ่มขึ ้น 65.7% หรือ 495.5 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ น 1,249.6 ล้ านบาท สืบเนื่องจาก i) ปี 55/56 บริษัทมีรายได้
จากสื่อโฆษณาภาพนิ่ง การรับจ้ างผลิตสื่อโฆษณา และจากรายได้ จากสื่อวิทยุ ณ จุดขายที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ จากสัญญาให้ สิทธิโฆษณาเพิ่มเติมบนพื ้นที่
Sales Floor ของ Big C และ Tesco Lotus ที่ได้ รับสิทธิเพิ่มเติมตังแต่
้ ชว่ งครึ่งหลังของปี 54/55 และ ii) ผลประกอบการในปี 54/55 ที่ต่ากว่าปกติจากสถานการณ์
น ้าท่วม
รายได้ จากสื่อโฆษณาในอาคารสานักงานและสื่ออื่นๆ ในปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 107.0% หรือ 85.7 ล้ านบาท จากปี ทีผ่ า่ นมา เป็ น 165.8 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
จาก i) การได้ รับสิทธิโฆษณาในอาคารสานักงานเพิ่มเติม 4 อาคาร, ii) การปรับกลยุทธ์การขายสื่อโฆษณาโดยขายรวมกับสื่อโฆษณาจอดิจิตอลในบีทีเอส, iii)
การขยายธุรกิจไปในด้ านการเป็ นตัวแทนขายสื่อโฆษณาจอ LED ขนาดใหญ่บริเวณแยกประตูน ้า พระราม 9 พระราม 4 และอนุสาวรีย์ชยั สมรภูมิ และ iv) การ
ได้ รับสิทธิโฆษณาในระบบรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต้ นทุนจากธุรกิจสื่อโฆษณาเพิ่มขึ ้น 42.1% หรือ 338.2 ล้ านบาท จากปี ก่อน เป็ น 1,141.7 ล้ านบาท ซึง่ สอดคล้ องกับการเติบโตของรายได้ ในส่วนของค่าใช้ จา่ ย
ในการขายและบริหาร เพิ่มขึ ้น 42.4% หรือ 109.2 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 366.9 ล้ านบาท สืบเนื่องมาจาก i) การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยที่
เกี่ยวกับการขายที่เพิ่มขึ ้นจากการเติบโตของรายได้ และ ii) การเพิ่มขึ ้นของจานวนพนักงานเพื่อตอบสนองการเพิ่มขึ ้นของสัญญาให้ สิทธิโฆษณาเพิ่มเติมบนพื ้นที่
Sales Floor ของ Big C และ Tesco Lotus และเนื่องจากในปี 55/56 สัดส่วนรายได้ จากสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด (ที่มี margin ต่ากว่า) มากกว่าสัดส่วนรายได้
จากสื่อโฆษณาในบีทีเอส ส่งผลให้ operating EBITDA margin ลดลงเป็ น 50.8% เมื่อเทียบกับ 52.3% ในปี 54/55
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ โดยเพิ่มขึ ้น 588.6% มาอยูท่ ี่ 5,014.9 ล้ านบาท สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ ้นสืบเนื่องมาจาก i) การ
จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทกมลา บีช รีสอร์ ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้ นท์ จากัด โดยบริษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนจากการจาหน่ายเงินลงทุนทังสิ
้ ้น 1,643.0 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 2 ปี 55/56, ii) การจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทก้ ามปู พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (ที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้านานา) ซึง่ ได้ รับค่าตอบแทนทังสิ
้ ้น 1,849.2
ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 55/56 และ iii) การเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากกิจกรรมดาเนินงาน
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รายได้ จากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจาก 794.4 ล้ านบาท เป็ น 1,522.7 ล้ านบาท เป็ นผลมาจาก i) รายได้ จากการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts พหลโยธิน
พาร์ ค จานวน 198 ห้ อง (เริ่ มโอนครัง้ แรกในเดือนธันวาคม 2555) และ ii) รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร ซึง่ มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ
นับตังแต่
้ เดือนตุลาคมทีผ่ ่านมา ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มียอดขายในส่วนโครงการของ Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค และโครงการ Abstracts สุขมุ วิท
66/1 อยูท่ ี่ 84% และ 86% ตามลาดับ
ต้ นทุนจากการดาเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการดาเนินงาน โดยเพิ่มขึ ้น 428.2 ล้ านบาท จากปี
ก่อน เป็ น 962.6 ล้ านบาท สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากต้ นทุนของการโอนคอนโดมิเนียม โครงการ Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค และต้ นทุนของโรงแรมอีสติน แกรนด์
สาทร สาหรับค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร เพิ่มขึ ้น 66.9% หรือ 229.9 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ น 573.8 ล้ านบาท สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของ
ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค ไม่วา่ จะเป็ น ค่าธรรมเนียมในการโอน ค่าใช้ จา่ ยทางการตลาด และค่า
คอมมิชชัน่ ของพนักงานขาย รวมถึงค่าเสื่อมราคาของโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร จากผลการดาเนินงานตามปกติที่แข็งแกร่งขึ ้น ประกอบกับการจาหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินที่ภเู ก็ตและทีด่ ินบริเวณนานาที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ส่งผลให้ กาไรสุทธิของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเป็ นบวกในปี 55/56 คิด
เป็ นจานวน 890.9 ล้ านบาท
ธุรกิจบริการ
ในส่วนของธุรกิจบริการ บริษัทมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 41.8 ล้ านบาท เป็ น 42.6 ล้ านบาท รายได้ ดงั กล่าว มาจากการรับรู้รายได้ อย่างต่อเนื่องของแรบบิท
การ์ ดที่ใช้ เป็ นตัว๋ ร่วมสาหรับระบบขนส่งมวลชน ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มียอดผู้ใช้ แรบบิทการ์ ดมากกว่า 1 ล้ านใบ นอกกจากนี ้ยังมีรายได้ จาก
ค่าธรรมเนียมชาระค่าสินค้ าและบริการที่ร้านค้ า และการรับรู้รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างของบริษัทเอชเอชที ในส่วนของต้ นทุนของธุรกิจบริการ มีจานวน
98.1 ล้ านบาท และค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารของการติดตังระบบตั
้
ว๋ ร่วมแรบบิทการ์ ดสาหรับระบบขนส่งมวลชนและเพื่อใช้ ชาระค่าสินค้ าและบริการที่
ร้ านค้ า และการติดตังระบบ
้
Carrot Rewards จานวน 101.0 ล้ านบาท
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อัตราส่ วนทางการเงิน
ความสามารถในการทากาไร*
อัตราส่ วนกาไรจากการดาเนินงานขัน้ ต้ นต่ อยอดขาย (%)
อัตราส่ วนค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่ อยอดขายจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรก่ อนหักดอกเบีย้ , ภาษี และค่ าเสื่อม (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่ าเสื่อม (%)A
อัตรากาไรสุทธิ (%)B
อัตรากาไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึน้ เป็ นประจา (%)C
D

อัตราผลตอบแทนต่ อสินทรั พย์ (%)

อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (%)

D

ปี 55/56

ปี 54/55

ปี 53/54

48.8%

47.2%

43.0%

16.6%

15.8%

21.7%

63.9%

74.4%

47.0%

50.8%

53.6%

43.3%

40.8%

45.1%

4.5%

17.4%

13.2%

-5.5%

4.1%

3.3%

0.5%

5.4%

6.1%

0.8%

0.25x

0.45x

0.41x

0.32x

0.81x

0.70x

0.17x

0.67x

0.56x

1.60x

5.97x

8.19x

4.23x

2.89x

1.59x

0.2490

0.2311

0.0302

0.469

0.193

0.166

0.279

-0.090

-0.365

10.18

1.21

1.12

5.06

4.05

4.48

ความสามารถในการชาระหนี้
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อสินทรั พย์
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อทุน
อัตราส่ วนหนีส้ ินสุทธิต่อทุน
*อัตราส่ วนหนีส้ ินสุทธิต่อกาไรจากการดาเนินงาน
*ความสามารถในการชาระดอกเบีย้ E
อัตราส่ วนต่ อหุ้น
*กาไรต่ อหุ้น (บาท) F
*กระแสเงินสดจากการดาเนินงานต่ อหุ้น (บาท) F
*กระแสเงินสดอิสระต่ อหุ้น (บาท) F
มูลค่ าบริษัทต่ อหุ้น (บาท)
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) F

หมายเหตุ:

* รวมกาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
A

ไม่ รวมรายได้ และรายจ่ ายที่ไม่ เกิดขึน้ เป็ นประจา (non-recurring items)

B

คานวณจากกาไรสุทธิทางบัญชี (ไม่ รวมส่ วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุมของบริษัทย่ อย) / รายได้ ทงั ้ หมดทางบัญชี

C

คานวณจากกาไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึน้ เป็ นประจา (ไม่ รวมส่ วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุมของบริษัทย่ อย) / รายได้ ทงั ้ หมดที่เกิดขึน้ เป็ นประจา

D

คานวณจากกาไรสุทธิทางบัญชี (ไม่ รวมส่ วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุมของบริษัทย่ อย)

E

คานวณจากกาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่ าเสื่อม / ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน

F

คานวณจากจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ณ มูลค่ าที่ตราไว้ ที่ 4.0 บาท ต่ อหุ้น
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มุมมองผู้บริหาร
ในปี ที่ผา่ นมา บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) บรรลุเป้าหมายสาหรับแผนการดาเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสาร โดยเปลี่ยนรถไฟฟ้าที่ให้ บริการปกติในสายสุขมุ วิทเป็ นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตู้ตอ่ ขบวนทังหมดในเดื
้
อนพฤษภาคม 2556 นอกจากนัน้ ยังมีรถที่สงั่ ซื ้อเพิ่ม
ตามแผนการขยายการรองรับผู้โดยสาร อีก 5 ขบวน ความยาวขบวนละ 4 ตู้ ซึง่ บริษัทฯ คาดว่าจะมาถึงประเทศไทยได้ ในปลายปี 2556 จากการเพิ่มคุณภาพใน
การบริการโดยการเพิ่มรถไฟฟ้าในครัง้ นี ้ ประกอบกับต้ นทุนการบริหารที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ บีทีเอสซีประกาศปรับอัตราค่าโดยสารอีกครัง้ ซึง่ จะมีผลอย่างเป็ นทางการ
ในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2556 นับจากครัง้ แรกที่มีการปรับไปในเดือนมีนาคม ปี 2550 โดยบริษัทฯ คาดว่าการปรับอัตราค่าโดยสารในครัง้ นี ้ จะทาให้ คา่ โดยสารเฉลี่ย
ในปี 56/57 เพิ่มขึ ้นประมาณ 6.5% สาหรับความคืบหน้ าจากการร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในการขยายเครือข่ายระบบขนส่งทางรางส่วนต่อขยายสายสีลม (วง
เวียนใหญ่ – บางหว้ า) นัน้ บริษัทฯ มีกาหนดการที่จะเปิ ดให้ ประชาชนใช้ บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายสายสีลมทังหมดได้
้
ภายในสิ ้นปี 2556 ทังนี
้ ้ได้ เริ่ม
เปิ ดให้ ประชาชนทดลองใช้ บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสแล้ ว 2 สถานี โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีอตั ราการเติบโตของผู้โดยสาร 7% – 10% ในปี 56/57 จากการเปิ ด
ให้ บริการส่วนต่อขยายสายสีลม และคาดการณ์วา่ จะมีรายได้ จากการบริการให้ การเดินรถ เพิ่มขึ ้น 25% ในปี 56/57
ในส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณาในปี 56/57 จะยังรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ ได้ อย่างต่อเนื่องในระดับ 30% ปั จจัยสนับสนุนการเติบโตหลักมาจากการเติบโต
อย่างต่อเนื่องของรายได้ จากสื่อโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้า จาก i) พื ้นที่โฆษณาที่เพิ่มขึ ้นบนรถไฟฟ้าขบวนใหม่, ii) การเพิ่มขึ ้นของอัตราการใช้ พื ้นที่สื่อโฆษณาบน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีผ้ โู ดยสารน้ อย (Non-prime station) และ iii) การปรับเพิ่มขึ ้นของราคาค่าโฆษณา; และจากสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดและในอาคาร
สานักงาน จาก i) อัตราการใช้ พื ้นที่โฆษณาในโมเดิร์นเทรดที่เพิ่มขึ ้น, ii) ประสิทธิภาพในการดาเนินงานที่ดขี ึ ้น และ iii) จานวนอาคารสานักงานที่เพิ่มขึ ้นอีก 10
อาคารตามสัญญา
สาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขายและโอนยูนิตทังหมดได้
้
ภายในสิ ้นปี บัญชี 56/57 และ
บริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้ จากคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts ในปี 56/57 ทังสิ
้ ้นประมาณ 2.4 พันล้ านบาท ในส่วนของธุรกิจบริการ บริษัทฯ คาดว่าจะมี
จานวนผู้ใช้ บตั รแรบบิทเพิ่มขึ ้นเป็ น 2.0 ล้ านคน ในปี 56/57
ในเดือนเมษายน 2556 บีทีเอสซีได้ ขายรายได้ คา่ โดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ ้นจากการเดินรถไฟฟ้าสายหลักในช่วงระยะเวลาที่เหลืออีก 17 ปี ที่บริ ษัทได้ รับ
สัมปทานจากกรุงเทพมหานครให้ แก่กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ซึง่ รายการดังกล่าว จะถูกบันทึกในงบ
การเงินในไตรมาส 1 ปี 56/57 สาหรับรายละเอียดอื่นๆ โปรดติดตามจากคาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานฉบับถัดไป

………………………………….

นายรังสิน กฤตลักษณ์
(กรรมการบริหารและผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบตั ิการ)
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