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ภาพรวมธุรกิจ
ภาพรวมทางการเงิน
•

รายไดจากการดําเนินงานรวม1 สําหรับไตรมาส 1 ป 56/57 มีจํานวน 2,542.7 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโต 16.0% เมื่อเทียบกับปกอน

•

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน เพิ่มขึ้น 210.0% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน เปน 767.8 ลานบาท

•

กําไร (กอนภาษี) จากการขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตแก BTSGIF จํานวน 13,497.6 ลานบาท ถูกบันทึกในไตรมาส 1 ป 56/57

•

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 1 ป 56/57 เทากับ 10,823.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,463.4% เมื่อเทียบกับปกอน อัตรากําไร
จากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํา6 เพิ่มขึ้นเปน 22.5% จาก 9.9% ในไตรมาส 1 ป 55/56

•

จํานวนผูโดยสารรวม สําหรับไตรมาส 1 ป 56/57 เพิ่มขึ้น 8.4% จากปกอน เปน 50.3 ลานเที่ยวคน และอัตราคาโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.5% จาก
ชวงเดียวกันในปที่ผานมา เปน 25.3 บาทตอเที่ยว

•

รายไดจากธุรกิจสื่อโฆษณา สําหรับไตรมาส 1 ป 56/57 เพิ่มขึ้นเปน 843.5 ลานบาท หรือ 32.3% เมื่อเทียบกับปกอน

•

กําไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย สําหรับไตรมาส 1 ป 56/57 ปรับตัวเปนบวกโดยมีกําไร 111.1 ลานบาท

หมายเหตุ: ณ วันที่ 17 เมษายน 2556 บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ไดขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการเดินรถไฟฟาสายหลัก (ระบบขนสงมวลชนทางราง
สายแรกเริ่มของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยสายสุขุมวิท และสายสีลม ซึ่งมีสถานีรถไฟฟาทั้งหมด 23 สถานี รวมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร) ในชวงระยะเวลาที่เหลืออีก 17 ป ที่บริษัทไดรับสัมปทานจาก
กรุงเทพมหานครใหแกกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) อยางไรก็ตาม การทําธุ รกรรมดังกลาวเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 1 ของป 56/57 ตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินไทย เรื่อง ‘สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก’ (TFRS5) บังคับใหบริษัทฯ แสดงสินทรัพย หนี้สิน และกําไรจากสินทรัพยดังกลาวแยกตางหากในงบการเงิน
ดังนั้น ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ‘ตนทุนโครงการรถไฟฟา’ ไดถูกจัดหมวดหมูใหม โดยถูกบันทึกภายใตชื่อบัญชี ‘สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย’ และ ‘รายไดคาโดยสารจากระบบ
รถไฟฟาสายหลักหลังหักตนทุนและคาใชจาย’ จะถูกบันทึกดวยยอดสุทธิในบัญชี ‘กําไรสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก’ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ 23 ในงบการเงิน

ผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 1 ป 56/57
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (รวมเรียก “กลุมบริษัท บีทีเอส”) รายงานผลประกอบการประจําไตรมาส 1 ป 56/57
ดวยรายไดรวมจํานวน 16,045.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,358.2% หรือ 14,944.7 ลานบาท จาก 1,100.4 ลานบาท ใน ไตรมาส 1 ป 55/56 ซึ่งเปนผลมาจาก
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานทีแ่ ข็งแกรงขึ้น รวมถึงมีการรับรูกําไรจากการขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตแก BTSGIF ในสวนของรายได แมวาจะมีการ
ขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตแก BTSGIF ไปแลวและไมไดมีการบันทึกรายไดสวนดังกลาวในรายงานทางการเงินนับตั้งแตวันที่ 17 เม.ย. 2556 เปนตนมา
แตรายไดจากการดําเนินงานรวม1 ยังเพิ่มขึ้น 16.0% จากงวดเดียวกันของปกอน เปน 2,542.7 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจสื่อ
โฆษณา, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจบริการ (โปรดดูรายละเอียดในผลการดําเนินงานแยกตามสวนงาน) ซึ่งรายไดจากธุรกิจระบบขนสงมวลชน ธุรกิจสื่อ
โฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจบริการ คิดเปนสัดสวน 26.4%, 33.2%, 38.8% และ 1.6% ของรายไดจากการดําเนินงานรวม ตามลําดับ
รายไดจากการ
ดําเนินงาน1
(ลานบาท)
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5.8

0.4%
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36.5%

N/A

2,542.7

100.0%

2,192.0

100.0%

16.0%

51.1%

49.6%

รวม

1

ตนทุนจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 12.6% จากปกอน เปน 1,243.3 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของตนทุนสวนใหญสอดคลองไปกับการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณา
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย (ดูรายละเอียดในคําอธิบายแยกตามสวนงาน) จากการเพิ่มขึ้นของตนทุนจากการดําเนินงานที่นอยกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ดําเนินงาน ประกอบกับการรับรูสวนแบงกําไรจาก BTSGIF ทําใหอัตรากําไรจากการดําเนินงานขั้นตน (Operating gross profit margin) สูงขึ้นเปน 51.1% จาก
49.6% ในปกอน อยางไรก็ดี ถึงแม การดําเนินงานในธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจบริการ จะแข็งแกรงขึ้น รวมถึงมีการรับรูสวนแบงกําไรจาก
ประจําไตรมาส 1 ป 56/57 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556)

1

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานประจําไตรมาส 1 ป 56/57

9 สิงหาคม 2556

BTSGIF แต Operating EBITDA margin5 ของบริษัทฯ ลดลงจาก 51.3% จากไตรมาส 1 ป 55/56 เปน 38.4% ในไตรมาสนี้ เนื่องจากรายไดจากการใหบริการ
เดินรถซึ่งเปนธุรกิจที่มีอัตรากําไรนอยมีสัดสวนสูงขึ้น นอกจากนั้นคาใชจายในการขายและบริการยังเพิ่มขึ้น 20.4% หรือเพิ่มขึ้น 74.0 ลานบาทเปน 436.2 ลาน
บาท โดยคาใชจายในการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจอสังหาริมทรัพย
บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินลดลง 48.4% หรือ 180.4 ลานบาท จากปกอน เปน 192.5 ลานบาท สวนใหญเปนผลจากจากการใชสิทธิแปลงสภาพทั้งหมดของ
หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ รวมถึงการชําระหนี้อื่นๆ ทําใหดอกเบี้ยจายลดลง สําหรับภาษีเงินไดของกลุมบริษัท บีทีเอส เพิ่มขึ้นเปน 3,040.8 ลานบาท จาก
กําไรที่มากขึ้น (รวมกําไรจากการขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตแก BTSGIF) และภาษีเงินไดที่สูงขึ้นของบีทีเอสซีอันเนื่องมาจากผลขาดทุนสะสมที่
หมดอายุในเดือนธันวาคม 2555 ในสวนของอัตรากําไรจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํา6 (Net recurring profit) สําหรับไตรมาส 1 ป 56/57 ปรับตัวดีขึ้น อยูที่
22.5% จาก 9.9% ในไตรมาส 1 ป 55/56 อันเปนผลมาจากการรับรูสวนแบงกําไรจาก BTSGIF และการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับ จากเงินสดรับจากการขายรายได
คาโดยสารสุทธิในอนาคตแก BTSGIF จากปจจัยทั้งหมดขางตน กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานกําไรสุทธิ สําหรับป 55/56 เทากับ 11,365.3 ลานบาท (เพิ่มขึ้น
5,356.9% จากปกอน) และกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ เทากับ 10,823.8 ลานบาท (เพิ่มขึ้น 5,463.4% จากปกอน)
1

รายไดจากการดําเนินงาน คํานวณจากรายไดจากการดําเนินงานจาก 4 หนวยธุรกิจ และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF แตไมรวม ดอกเบี้ยรับ และรายการที่ไมเกิดขึ้นเปนประจํา (non-recurring items)
จากเงินปนผลรับ, กําไรจากการขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตแก BTSGIF และรายการที่ไมเกิดขึ้นประจําอื่นๆ
2
รายไดจากธุรกิจระบบขนสงมวลชน ประกอบดวย
i)
รายไดคาโดยสาร 16 วัน จํานวน 207.7 ลานบาท (แสดงอยูในรายการ ‘รายไดจากคาโดยสารสุทธิ – สุทธิ’ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล ขอ 23)
ii)
สวนแบงกําไรจาก BTSGIF จํานวน 124.3 ลานบาท (รวมอยูใน ‘สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม’ ที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ )
iii)
รายไดคาบริการจากการบริหารการเดินรถไฟฟา จํานวน 339.3 ลานบาท (รวมอยูใน ‘รายไดจากการบริการ’ ในรายการ ‘รายไดจากการใหบริการเดินรถ’ จํานวน 346.8 ลานบาท ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวางกาล ขอ 33)
3

รายไดธุรกิจอสังหาริมทรัพยประกอบดวยยอดขายอสังหาริมทรัพย, คาเชาและคาบริการ ธุรกิจกอสรางและบริการ, และรายไดคาบริการจากโครงการสนามกอลฟธนาซิตี้และสปอรตคลับ

4

กําไรขั้นตนจากการดําเนินงาน คํานวณจากรายไดจากการดําเนินงานจาก 4 หนวยธุรกิจ และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF

5

อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบี้ย และภาษี คํานวณจากรายไดจากการดําเนินงานจาก 4 หนวยธุรกิจ และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF แตไมรวม ดอกเบี้ยรับ
และรายการที่ไมเกิดขึ้นเปนประจํา (non-recurring items) จากเงินปนผลรับ, กําไรจากการขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตแก BTSGIF และรายการที่ไมเกิดขึ้นประจําอื่นๆ
6
อัตรากําไรจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํา (Net recurring profit) คํานวณจากรายไดจากการดําเนินงานจาก 4 หนวยธุรกิจ, สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF และรวมถึงรายการที่เกิดขึ้นประจํา นั่นคือ
ดอกเบี้ยรับ และรายการที่เกิดขึ้นเปนประจําอื่นๆ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด
สินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีมูลคา 79,623.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18.8% จากวันที่ 31 มีนาคม 2556 สินทรัพยหมุนเวียนทั้งหมด ลดลง 22.2% เปน
40,601.0 ลานบาท เปนผลมาจากการตัดรายการสินทรัพยไมหมุนเวียนประเภทสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายออกจากบัญชีจํานวน 42,123.1 ลานบาทในงบแสดง
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรับรูกําไรจากการขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคต ตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS5) ทั้งนี้
สินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลงไดถูกชดเชยดวย i) การเพิ่มขึ้นของเงินสด จํานวน 2,844.5 ลานบาท และ ii) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะสั้น จํานวน 27,586.9
ลานบาท ซึ่งเปนการบริหารเงินที่ไดรับจากการขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตแก BTSGIF ในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนทัง้ หมด เพิ่มขึ้น 163.4% เปน
39,022.9 ลานบาท สวนใหญมาจาก i) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 14,210.2 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนใน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนทั้งหมดใน BTSGIF และ ii) เงินฝากและเงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน จํานวน 9,300.5 ลานบาทที่มาจากการขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตแก BTSGIF
ถูกนําไปฝากที่สถาบันการเงินเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินตนรวมถึงดอกเบี้ยจายของหุนกูระยะยาวของบีทีเอสซี

(จําแนกเปนเงินที่มีภาระผูกพันระยะสั้น

จํานวน 2,499.3 ลานบาท และเปนเงินที่มีภาระผูกพันระยะยาว จํานวน 6,801.2 ลานบาท)
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 12.9% หรือเพิ่มขึ้นจาก 2,132.9 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มาเปน 18,662.3 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของ
i) การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จํานวน 2,865.3 ลานบาท จากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติตั้งแต ไตรมาสนี้
และ ii) เพิ่มขึ้นจากตั้งประมาณการหนี้สินในอนาคตซึ่งมาจากภาษีธุรกิจเฉพาะของ BTSGIF (ซึ่งบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบ ) จํานวน 1,033.8 ลานบาท และ iii)
ลดลงการชําระคืนเงินกูจากสถาบันการเงิน จํานวน 2,585.4 ลานบาท ในสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีจํานวน 60,961.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10,459.8 ลานบาท
หรือ 20.7% สาเหตุหลักมาจาก i) การเพิ่มขึ้นของกําไรสะสม จํานวน 8,771.6 ลานบาท จากกําไรจากการรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตแก BTSGIF และ ii)
ทุนจดทะเบียนชําระแลวเพิ่มขึ้น 1,184.6 ลานบาทเปน 45,611.2 ลานบาท จากการใชสิทธิครั้งที่ 2 ในการซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (BTS-W2) ซึ่งทํา
ใหมหี ุนสามัญเพิ่มขึ้นจํานวน 296.2 ลานหุน รวมเปนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดจํานวน 11,402.8 ลานหุน
ประจําไตรมาส 1 ป 56/57 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556)
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งบกระแสเงินสดไตรมาส 1 ป 56/57 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 767.8 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 247.7 ลานบาท ในปกอนหนา สวน
ใหญเปนผลมาจากผลประกอบการทีด่ ีขึ้น โดยไดรับเงินสดจากการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts พหลโยธิน การลดลงของดอกเบี้ยจาย เงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมลงทุน จํานวน 6,157.6 ลานบาท รายการหลักมาจากเงินสดที่เหลือจากการขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตหลังจากการลงทุน 1 ใน 3 ของหนวย
ลงทุนทั้งหมดใน BTSGIF นําไปลงทุนในเงินฝากและตราสารที่มีอายุเกิน 3 เดือน และ เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 4,081.1 ลานบาท จากการ
ชําระคืนหนี้สถาบันการเงินและการจายเงินปนผล จากปจจัยทั้งหมดขางตน กลุมบริษัท บีทีเอส รายงานเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น 2,844.5 ลานบาท เปน 6,357.8 ลานบาท เทียบกับ 3,513.3 ลานบาท ในปที่ผานมา ณ วันที่ 30 มีนาคม 2556

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
ธุรกิจระบบขนสงมวลชน
ในแงของการวิเคราะหเปรียบเทียบจากงบการเงิน รายไดของธุรกิจระบบขนสงมวลชน2 สําหรับไตรมาส 1 ป 56/57 เทากับ 671.2 ลานบาท ลดลง 51.8%
เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากการขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตแก BTSGIF รายไดคาโดยสารสําหรับไตรมาส 1 ป 56/57 เทากับ 207.7 ลานบาท ลดลง
81.7% จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากบริษัทฯ บันทึกรายไดคาโดยสารเพียง 16 วัน กอนขายรายไดคาโดยสารสุทธิในอนาคตแก BTSGIF ในวันที่ 17
เมษายน 2556 และทําใหตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหารลดลง 56.2% จากปกอน เปน 350.9 ลานบาท
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในเชิงเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของไตรมาสกอนๆ ในสวนที่จะอธิบายตอไปนีจ้ ะเปนการวิเคราะห รายไดคาโดยสาร รายไดจาก
การเดินรถ และตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหารที่เกี่ยวของกับธุรกิจระบบขนสงมวลชน สําหรับไตรมาส 1 ป 55/56 และไตรมาส 1 ป 56/57 (เต็มไตร
มาสตั้งแต 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน) โดยไมคํานึงถึงผูมีสิทธิในรายไดดังกลาวไมวาจะเปน BTSG หรือ BTSGIF
รายไดของธุรกิจระบบขนสงมวลชน สําหรับไตรมาส 1 ป 56/57 เพิ่มขึ้น 15.7% เมื่อเทียบกับปกอน เปน 1,612.5 ลานบาท จากการเติบโตของรายไดคาโดยสาร
และการเพิ่มขึ้นของรายไดคาบริการจากการบริหารการเดินรถ รายไดคาโดยสารสําหรับไตรมาส 1 ป 56/57 เพิ่มขึ้น 12.1% หรือ 137.9 ลานบาท จากปกอนหนา
เปน 1,273.2 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากจํานวนการเดินทางเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เปน 50.3 ลานเที่ยวในไตรมาสนี้ และอัตรา
คาโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.5% จากปกอนหนา เปน 25.3 บาทตอเที่ยว จากการปรับขึ้นอัตราคาโดยสารครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ปจจัยหลักที่ทําให
จํานวนผูโดยสารเติบโตมาจากการเปดใหประชาชนทดลองใชบริการในสวนตอขยายสายสีลม 2 สถานี ซึ่งเปนผลใหมีจํานวนผูโดยสารเขามาในสวนของรถไฟฟา
สายหลักมากขึ้น ประกอบกับ จํานวนรถไฟฟาทีใ่ หบริการเพิ่มขึ้น (รถไฟฟาที่ใหบริการในสายสุขุมวิทปรับเปลี่ยนจาก 3 ตูตอขบวนเปน 4 ตูตอขบวนทั้งหมดตั้งแต
เดือนพฤษภาคม 2556) รายไดจากการใหบริการเดินรถยังมีการเติบโตอยางแข็งแกรงโดยมีรายไดเพิ่มขึ้น 81.0 ลานบาทหรือเติบโตในอัตรา 31.3% เมื่อเทียบกับ
ปกอนหนา เปน 339.3 ลานบาทในไตรมาสนี้ สวนใหญมาจากการรับรูรายไดจากการเดินรถในสวนตอขยายสายสีลม จากสถานีวงเวียนใหญ (S8) ไปสถานีโพธิ
นิมิต (S9) ซึ่งเปดใหบริการตั้งแตเดือนมกราคม 2556 และไปตลาดพลู (S10) ซึ่งเปดใหบริการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริการของธุรกิจระบบขนสงมวลชน เพิ่มขึ้น 225.4 ลานบาทหรือ 28.1% เมื่อเทียบกับปกอน เปน 1,026.8 ลานบาทเปนผล
จากจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยตนทุนหลัก ไดแก คาเสื่อมราคา เพิ่มขึ้นตามจํานวนผูโดยสารและจํานวนรถไฟฟาที่เพิ่มขึ้น และโบนัสพนักงาน จากการที่
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริการเพิ่มขึ้นในอัตราทีส่ ูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายได สงผลให Operating EBITDA margin เทากับ 61.7% ในไตรมาสนี้
ลดลงจาก 66.9% ในไตรมาส 1 ป 55/56

ประจําไตรมาส 1 ป 56/57 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556)
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จํานวนเที่ยวการเดินทาง (ลานเที่ยว)
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ธุรกิจสื่อโฆษณา
ธุรกิจสื่อโฆษณามีรายได 843.5 ลานบาทเพิ่มขึ้น 206.1 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 32.3% จากไตรมาสเดียวกันของปกอน จากการเติบโตที่แข็งแกรงของทุกธุรกิจ
รายไดจากสื่อโฆษณาในบีทีเอส เพิ่มขึ้น 115.5 ลานบาทหรือ 39.2% จากปกอน เปน 410.2 ลานบาท ปจจัยหลักจาก i) พื้นที่ขายในขบวนรถไฟฟาเพิ่มขึ้นจากตู
รถไฟฟาที่เพิ่มขึ้น 35 ตู ii) มีการใชงานพื้นที่สื่อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟามากขึ้นในสถานีที่เดิมเคยมีผูใชบริการนอย (non-prime station) แตในปจจุบันมี
ผูใชบริการมากขึ้น iii) รายไดคาเชาพื้นทีร่ านคาบนสถานีรถไฟฟาเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มอัตราคาเชาสัญญาระยะยาวในปกอนที่มีผลในปนี้เมื่อสัญญาเดิมหมดอายุ
ลง อีกทั้ง iv) มีการใชพื้นที่รานคาขนาดเล็กบนสถานีเพิ่มมากขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูโดยสารรถไฟฟา
รายไดจากสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด เพิ่มขึ้น 81.8 ลานบาท หรือ 26.6% เมื่อเทียบกับปกอน เปน 389.1 ลานบาท จากการรับรูรายไดเต็มปจากสัญญาใหสิทธิ
โฆษณาเพิ่มเติมบนพื้นที่ Sales Floor
รายไดจากสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงานและสื่ออื่นๆ เพิ่มขึ้น 8.8 ลานบาท หรือ 24.8% จากไตรมาสเดียวกันของปกอนเปน 44.2 ลานบาท จาก i) การขายรวม
กับสื่อโฆษณาจอดิจิตอลในบีทีเอส ii) ปริมาณการขายเพิ่มมากขึ้นจากการที่บริษัทฯ ทยอยเพิ่มจํานวนอาคาร และ iii) การไดรับสิทธิโฆษณาในระบบรถโดยสาร
ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตนทุนจากธุรกิจสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น 68.6 ลานบาท หรือ 25.3% จากปกอน เปน 339.3 ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 12.4 ลานบาท หรือ
13.7% จากชวงเดียวกันของปกอนเปน 102.6 ลานบาท ตามการเติบโตของรายได ทั้งนี้จากผลประกอบการที่แข็งแกรงและ economies of scale สงผลให
operating EBITDA margin ในไตรมาสนี้เทากับ 50.2% เพิ่มขึ้นจาก 47.2% ในไตรมาส 1 ป 55/56
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
รายไดจากการดําเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น 832.1 ลานบาท เปน 987.3 ลานบาท เปนผลมาจาก i) รายไดจากการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ
Abstracts พหลโยธิน พารค (ทาวเวอร A) ในไตรมาสนี้ จํานวน 225 หอง (เริ่มโอนตั้งแตเดือนธันวาคม 2555) และ ii) รายไดจากโรงแรม อีสติน แกรนด สาทร ซึ่ง
เปดตัวอยางเปนทางการตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 คอนโดมีเนียมโครงการ Abstracts พหลโยธิน พารค และโครงการ Abstracts
สุขุมวิท 66/1 ขายไดแลว 87%
ตนทุนจากการดําเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการดําเนินงาน โดยเพิ่มขึ้น 471.0 ลานบาท เปน 589.8
ลานบาทในไตรมาสนี้ สาเหตุสวนใหญมาจากตนทุนของการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts พหลโยธิน พารค และตนทุนของโรงแรมอีสติน

แกรนด

สาทร สําหรับคาใชจายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 95.0 ลานบาท หรือ 90.5% เมื่อเทียบกับปกอน เปน 200.0 ลานบาทในไตรมาสนี้ เนื่องจากคาใชจายที่
ประจําไตรมาส 1 ป 56/57 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556)
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เกี่ยวเนื่องกับการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts พหลโยธิน พารค เพิ่มขึ้น ไมวาจะเปน คาธรรมเนียมในการโอน คาใชจายทางการตลาด และคา
คอมมิชชั่นของพนักงานขาย รวมถึงคาเสื่อมราคาของโรงแรม อีสติน แกรนด สาทร จากผลการดําเนินงานที่แข็งแ

กรงขึ้น สงผลใหกําไรสุทธิของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยในไตรมาสนี้ปรับตัวเปนบวกโดยมีกําไรสุทธิ 111.1 ลานบาท และมี Operating EBITDA margin 23.8%
ธุรกิจบริการ
บริษัทมีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 34.8 ลานบาท จากปกอน เปน 40.7 ลานบาทในไตรมาสนี้ จากการรับรูรายไดอยางตอเนื่องของแรบบิทการด ที่ใชเปนตั๋วรวมสําหรับ
ระบบขนสงมวลชน และสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่รานคาที่รวมใหบริการ (แรบบิทการดเปดตัวอยางเปนทางการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2555) ตนทุนของ
ธุรกิจบริการ มีจํานวน 25.8 ลานบาท และคาใชจายในการขายและบริหารที่เกี่ยวของกับการติดตั้งระบบตั๋วรวมแรบบิทการดสําหรับระบบขนสงมวลชนและเพื่อ
ใชชําระคาสินคาและบริการที่รานคา และการติดตั้งระบบ Carrot Rewards จํานวน 21.5 ลานบาท

อัตราสวนทางการเงิน
ความสามารถในการทํากําไร*
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานขั้นตนตอยอดขาย (%)
อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงานตอยอดขายจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ย, ภาษี และคาเสื่อม (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อม (%)A
อัตรากําไรสุทธิ (%)B
อัตรากําไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํา (%)C
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)D
D

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)

ไตรมาส 1 ป 56/57 ไตรมาส 1 ป 55/56

ไตรมาส 4 ป 55/56

51.1%

49.6%

48.0%

17.2%

16.5%

16.9%

90.6%

51.7%

46.1%

38.4%

51.3%

46.4%

69.9%

9.3%

16.3%

22.5%

9.9%

17.5%

17.3%

3.4%

3.9%

22.6%

6.1%

5.2%

0.23x

0.45x

0.25x

0.31x

0.80x

0.33x

0.05x

0.66x

0.17x

0.61x

5.72x

1.66x

5.07x

3.02x

5.29x

0.9487

0.0213

0.0400

0.067

0.027

0.136

0.027

-0.027

0.108

8.13

7.76

11.49

5.34

4.08

5.05

ความสามารถในการชําระหนี้
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย
อัตราสวนหนี้สินตอทุน
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน
*อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรจากการดําเนินงาน
*ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยE
อัตราสวนตอหุน F
*กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
*กระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอหุน (บาท)
*กระแสเงินสดอิสระตอหุน (บาท)
มูลคาบริษัทตอหุน (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
หมายเหตุ:

* รวมกําไรสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
A

ไมรวมรายไดและรายจายที่ไมเกิดขึ้นเปนประจํา (non-recurring items)

B

คํานวณจากกําไรสุทธิทางบัญชี (ไมรวมสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย) / รายไดทั้งหมดทางบัญชี

C

คํานวณจากกําไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํา (ไมรวมสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษั ทยอย) / รายไดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเปนประจํา

D

คํานวณจากกําไรสุทธิทางบัญชี (ไมรวมสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย)

E

คํานวณจากกําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อม / คาใชจายทางการเงิน

F

คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย ณ มูลคาที่ตราไว ที่ 4.0 บาท ตอหุน

ประจําไตรมาส 1 ป 56/57 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556)
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มุมมองผูบริหาร
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ไดปรับอัตราคาโดยสารอยางเปนทางการ และคาดวาจะสงผลใหคา
โดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 6.5% จาก 24.80 บาทตอเที่ยว ในป 55/56 เปน 26.40 บาทตอเที่ยวคน ในป 56/57 แมวาจะมีการปรับอัตราคาโดยสารดังกลาว
จํานวนผูโดยสารนั้นยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง เห็นไดจากจํานวนผูโดยสารในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับปกอน และจํานวนผูโดยสารในไตรมาส 1
ป 56/57 เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งเปนไปตามที่บริษัทฯ คาดการณไว ที่ 7% - 10% ตอปสําหรับความคืบหนาจากการรวมมือกับกรุงเทพมหานคร ใน
การขยายเครือขายระบบขนสงทางรางสวนตอขยายสายสีลม (วงเวียนใหญ – บางหวา) นั้น บริษัทฯ มีกําหนดการที่จะ เปดใหประชาชนใชบริการรถไฟฟาบีทีเอ
สสวนตอขยายสายสีลมทั้งหมดไดภายในเดือนธันวาคม 2556 นอกจากนั้นบริษัทฯ คาดวารถที่สั่งซื้อเพิ่มตามแผนการขยายการรองรับผูโดยสาร อีก 5 ขบวน
ความยาวขบวนละ 4 จะมาถึงประเทศไทยไดในปลายป 2556
รายไดของธุรกิจสื่อโฆษณาในไตรมาส 1 ป 56/57 เพิ่มขึ้น 32.3% เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งยังคงรักษาอัตราการเติบโตของรายไดไดอยางตอเนื่องในระดับ 30%
ตามที่บริษัทฯ คาดการ ณไว ปจจัยสนับสนุนการเติบโตหลักมาจากสื่อโฆษณาใหมๆ บนระบบรถไฟฟา อัตราการใชพื้นที่โฆษณาในโมเดิรนเทรดที่เพิ่มขึ้น และ
จํานวนสัญญาในการบริหารสื่อในอาคารสํานักงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแลว คณะกรรมการบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ไดมีมติอนุมัติใหลด
มูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯ จากเดิม 1 บาทตอหุน เปน 0.10 บาทตอหุน (1 หุนปจจุบัน: 10 หุนใหม) ซึ่งจะสงผลใหจํานวนหุนจดทะเบียนเพิ่มจากเดิม 330
ลานหุน เปน 3,300 ลานหุน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม การอนุมัติขั้นสุดทายขึ้นอยูกับมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ที่
จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2556
สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในสวนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts บริษัทฯ คาดวาจะสามารถขายและโอนยูนิตทั้งหมดไดภายในสิ้นปบัญชี 56/57 ในสวน
ของธุรกิจบริการ บริษัทฯ คาดวาจะมีจํานวนผูใชบัตรแรบบิทเพิ่มขึ้น จากกวา 1.5 ลานใบในเดือนกรกฎาคม 2556 เปน 2.0 ลานใบ ในป 56/57 นอกจากนั้น
บริษัทฯ ไดรวมมือกับ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส พัฒนาโครงการการชําระเงิน AIS mPay Rabbit ผานเทคโนโลยี NFC ซึ่ง
สามารถนําโทรศัพทมือถือรุนที่รองรับเทคโนโลยีนี้ ไปใชชําระคาโดยสารรถไฟฟาและระบบขนสงมวลชนอื่นๆ รวมถึงใชซื้อของกับรานคาที่รวมใหบริการ ภายใน
เดือนตุลาคม 2556 ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2556 บริษัทฯ มีคูคามากกวา 34 แบรนด และรวมมือกับธุรกิจคาปลีกมากกวา 620 รานคา และมีเครื่องอานบัตรแรบ
บิท 760 เครื่อง เพื่อรองรับระบบการชําระเงินผานบัตรแรบบิทในรานคาที่รวมใหบริการ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดวาจะสามารถขยายพันธมิตรกับธุรกิจคาปลีกเพิ่มขึ้นเปน
1,500 รานคา ภายในป 56/57
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลระหวาง กาลจํานวน 2,189.98 ลานบาท หรือ 0.19 บาทตอหุน ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวา 6,000 ลานบาท สําหรับ ปบัญชี 56/57 (ไมนอยกวา 7,000 ลานบาท สําหรับปบัญชี 57/58 และ
ไมนอยกวา 8,000 ลานบาท สําหรับปบัญชี 58/59) และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลอยางนอยปละสองครั้ง สําหรับกลยุทธในอนาคตนั้น บริษัทฯ ยังคง
แสวงหาโอกาสในการเขาทําสัญญาเพื่อดําเนินการในสวนตอขยายของระบบขนสงมวลชน ซึ่งบริษัทฯ จะรายงานความคืบหนาในไตรมาสถัดไป

………………………………….

นายรังสิน กฤตลักษณ
(กรรมการบริหารและผูอํานวยการใหญสายปฏิบัติการ)
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