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ภำพรวมธุรกิจ
ภำพรวมทำงกำรเงิน


จำนวนผู้โดยสำรรวม สำหรับไตรมำส 2 ปี 56/57 เพิ่มขึน้ 8.4% จำกปี ก่ อน เป็ น 53.5 ล้ ำนเที่ยวคน (สถิติสูงสุดนับตัง้ แต่ เปิ ดให้ บริ กำร)



อัตรำค่ ำโดยสำรเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 5.5% จำกช่ วงเดียวกันในปี ที่ผ่ำนมำ เป็ น 26.5 บำทต่อเที่ยว



รำยได้ จำกค่ ำโดยสำรต่ อวัน ณ วันที่ 30 สิงหำคม 2556 อยู่ท่ ี 19.0 ล้ ำนบำท นับเป็ นสถิติสูงสุดนับตัง้ แต่ เปิ ดให้ บริ กำร



รำยได้ จำกธุรกิจสื่อโฆษณำ สำหรั บไตรมำส 2 ปี 56/57 เพิ่มขึ ้นเป็ น 847.2 ล้ ำนบำท หรือ 16.9% เมื่อเทียบกับปี ก่อน



กำไรจำกกำรดำเนินงำนจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ในไตรมำส 2 ปี 56/57 อยูท่ ี่ 495.4 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 127.8% จำกปี ก่อน



เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน สำหรับงวดบัญชีครึ่งปี แรก เพิ่มขึน้ 61.8% จำกช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน เป็ น 2,319.8 ล้ ำนบำท



กำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริ ษัทฯ สำหรับไตรมำส 2 ปี 56/57 เท่ำกับ 959.1 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 98.0% เมื่อเทียบกับปี ก่อน



อัตรำกำไรจำกรำยกำรที่เกิดขึน้ เป็ นประจำ เพิ่มขึ ้นเป็ น 28.3% จำก 8.8% ในไตรมำส 2 ปี 55/56

หมายเหตุ: ณ วันที ่ 17 เมษายน 2556 บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี ) ได้ขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ ในอนาคตทีจ่ ะเกิ ดขึ้นจากการเดินรถไฟฟ้ าสายหลัก (ระบบขนส่งมวลชนทางราง
สายแรกเริ่ มของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสายสุขมุ วิ ท และสายสีลม ซึ่งมีสถานีรถไฟฟ้ าทัง้ หมด 23 สถานี รวมระยะทาง 23.5 กิ โลเมตร) ทีบ่ ริ ษัทได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครให้แก่กองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บี ทีเอสโกรท (BTSGIF) อย่างไรก็ตาม การทาธุรกรรมดังกล่าวเกิ ดขึ้นภายในไตรมาสที ่ 1 ของปี 56/57 ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย เรื ่อง ‘สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิ ก’ (TFRS5) บังคับให้บริ ษัทฯ แสดงสินทรัพย์ หนีส้ ิน และกาไรจากสินทรัพย์ดงั กล่าวแยกต่างหากในงบการเงิน ดังนัน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่ 31
มีนาคม 2556 ‘ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้ า’ ได้ถูกจัดหมวดหมู่ใหม่ โดยถูกบันทึกภายใต้ชือ่ บัญชี ‘สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขาย’ และ ‘รายได้ค่าโดยสารจากระบบรถไฟฟ้ าสายหลักหลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่าย’
จะถูกบันทึกด้วยยอดสุทธิ ในบัญชี ‘กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก’ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 21 ในงบการเงินรวม
สาหรับไตรมาส 2 ปี 56/57

ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส 2 ปี 56/57
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียก “กลุม่ บริษัท บีทีเอส”) รำยงำนผลประกอบกำรประจำไตรมำส 2 ปี 56/57
ด้ วยรำยได้ รวม จำนวน 2,893.2 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 89.0% หรือ 1,362.6 ล้ ำนบำท จำก 1,530.7 ล้ ำนบำท ในไตรมำส 2 ปี 55/56 ซึง่ เป็ นผลมำจำกประสิทธิภำพ
ในกำรดำเนินงำนของส่วนงำนอสังหำริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งขึ ้น กำรรับรู้กำไรจำกกำรขำยที่ดิน และดอกเบี ้ยรับที่เพิ่มขึ ้น ในส่วนของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวม1
(ซึง่ จำนวนนี ้ได้ รวมกำรรับรู้สว่ นแบ่งกำไรจำก BTSGIF จำนวน 174.4 ล้ ำนบำท) ลดลงเพียง 4.2% จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 2,332.5 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่
เป็ นผลมำจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF ซึง่ สุทธิกบั รำยได้ จำกธุรกิจสื่อโฆษณำ, ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบริกำรที่เพิม่ ขึ ้น โดย
รำยได้ จำกธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณำ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบริกำร คิดเป็ นสัดส่วน 22.2%, 36.3%, 39.3% และ 2.2% ของรำยได้ จำก
กำรดำเนินงำนรวม ตำมลำดับ
รายได้จากการ
ดาเนินงาน1
(ล้านบาท)

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2

ปี 56/57

% ของ
ยอดรวม1

ระบบขนส่งมวลชน2

518.4

สือ
่ โฆษณา

อัตรากาไร

อัตรากาไร

ขัน
้ ต้น4

ขัน
้ ต้น4

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2

ปี 55/56

% ของ
ยอดรวม1

% เปลีย
่ นแปลง
(YoY)

ปี 56/57

ปี 55/56

22.2%

1,507.4

61.9%

(65.6%)

61.1%

50.1%

847.2

36.3%

724.7

29.8%

16.9%

62.8%

60.5%

อสังหาริมทรัพย์

916.7

39.3%

194.2

8.0%

372.0%

40.8%

38.0%

บริการ

50.2

2.2%

8.1

0.3%

515.1%

37.6%

N/A

2,332.5

100.0%

2,434.5

100.0%

(4.2%)

53.2%

51.6%

3

รวม

1

ต้ นทุนจำกกำรดำเนินงำนลดลง 7.4% จำกปี ก่อน เป็ น 1,091.5 ล้ ำนบำท ซึง่ กำรลดลงส่วนใหญ่มำจำกกำรกำรลดลงของต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับกำรขำยรำยได้ คำ่
โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF ทังนี
้ ้ ต้ นทุนจำกกำรดำเนินงำนลดลงได้ ถกู ชดเชยด้ วยกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนจำกกำรดำเนินงำนจำกธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
ธุรกิจสื่อโฆษณำ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบริกำร (ดูรำยละเอียดในคำอธิบำยแยกตำมส่วนงำน) อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนขันต้
้ น4 (Operating gross
profit margin) ปรับตัวเพิ่มขึ ้น เป็ น 53.2% จำก 51.6% ในปี ก่อน อันเป็ นผลมำจำกกำรบริหำรต้ นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรลงทุนหนึ่งในสำมของจำนวน
หน่วยลงทุนทังหมดใน
้
BTSGIF
ประจำไตรมำส 2 ปี 56/57 (สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556)

1
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อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้ กำรดำเนินงำนในธุรกิจสื่อโฆษณำ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบริกำร จะแข็งแกร่งขึ ้น รวมถึงมีกำรรับรู้สว่ นแบ่งกำไรจำก BTSGIF
Operating EBITDA margin5 ของบริษัทฯ ลดลงจำก 53.1% จำกไตรมำส 2 ปี 55/56 เป็ น 39.4% ในไตรมำสนี ้ เนื่องจำกรำยได้ จำกธุรกิจกำรให้ บริกำรเดินรถ
และอสังหำริมทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจที่มีอตั รำกำไรน้ อยมีสดั ส่วนสูงขึ ้น ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริกำร เพิ่มขึ ้น 69.8% หรือ 189.9 ล้ ำนบำท จำกไตรมำสเดียวกัน
ของปี ก่อน เป็ น 461.8 ล้ ำนบำท
บริษัทฯ มีคำ่ ใช้ จำ่ ยทำงกำรเงินลดลง 54.0% หรือ 204.3 ล้ ำนบำท จำกปี ก่อน เป็ น 173.9 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นผลจำกกำรชำระหนี ้สถำบันกำรเงินของกลุม่
บริษัทฯ ทำให้ ดอกเบี ้ยจ่ำยลดลง สำหรับภำษีเงินได้ ของกลุม่ บริษัท บีทีเอส ลดลงเป็ น 215.9 ล้ ำนบำท จำกกำรปรับภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี ในส่วนของอัตรำกำไร
จำกรำยกำรที่เกิดขึ ้นเป็ นประจำ6 (Net recurring profit margin) สำหรับไตรมำส 2 ปี 56/57 ปรับตัวดีขึ ้นเป็ น 28.3% จำก 8.8% ในไตรมำส 2 ปี 55/56 อันเป็ น
ผลมำจำกผลกำรดำเนินงำนที่แข็งแกร่งขึ ้น กำรรับรู้สว่ นแบ่งกำไรจำก BTSGIF และกำรเพิ่มขึ ้น 315.7 ล้ ำนบำทของดอกเบี ้ยรับ (ส่วนใหญ่มำจำกดอกเบี ้ยรับจำก
กำรนำเงินสดรับจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF ไปลงทุน) และกำรลดลงของค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงิน จำกปั จจัยทังหมดข้
้
ำงต้ น กลุม่
บริษัท บีทีเอส รำยงำนกำไรสุทธิ สำหรับไตรมำส 2 ปี 56/57 เท่ำกับ 1,100.3 ล้ ำนบำท (เพิ่มขึ ้น 112.4% จำกปี ก่อน) และกำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
เท่ำกับ 959.1 ล้ ำนบำท (เพิ่มขึ ้น 98.0% จำกปี ก่อน)
1

รายได้จากการดาเนินงาน คานวณจากรายได้จากการดาเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิ จ และส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF แต่ไม่รวม ดอกเบีย้ รับ และรายการทีไ่ ม่เกิ ดขึ้นเป็ นประจา (non-recurring items)
กาไรจากการขายทีด่ ิน และรายการทีไ่ ม่เกิ ดขึ้นประจาอืน่ ๆ
2
รายได้จากธุรกิ จระบบขนส่งมวลชน ประกอบด้วย
i)
ส่วนแบ่งกาไรจาก BTSGIF (รวมอยู่ใน ‘ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม’ ทีแ่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ)
ii)
รายได้ค่าบริ การจากการบริ หารการเดินรถไฟฟ้ า และ BRT (รวมอยู่ใน ‘รายได้จากการบริ การ’ ในรายการ ‘รายได้จากการให้บริ การเดินรถ’ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล)
3
รายได้ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วยยอดขายอสังหาริ มทรัพย์ , ค่าเช่าและค่าบริ การ ธุรกิ จก่อสร้างและบริ การ, และรายได้ค่าบริ การจากโครงการสนามกอล์ฟธนาซิ ตีแ้ ละสปอร์ ตคลับ
4

กาไรขัน้ ต้นจากการดาเนินงาน คานวณจากรายได้จากการดาเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิ จ และส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF

5

อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบีย้ และภาษี คานวณจากรายได้จากการดาเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิ จ และส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF แต่ไม่รวม ดอกเบีย้ รับ
และรายการทีไ่ ม่เกิ ดขึ้นเป็ นประจา (non-recurring items) จากเงินปันผลรับ, กาไรจากการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ ในอนาคตแก่ BTSGIF และรายการทีไ่ ม่เกิ ดขึ้นประจาอืน่ ๆ
6
อัตรากาไรจากรายการทีเ่ กิ ดขึ้นเป็ นประจา (Net recurring profit) คานวณจากรายได้จากการดาเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิ จ, ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF และจาก AHS และรวมถึงรายการทีเ่ กิ ดขึ้น
ประจา ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ และรายการทีเ่ กิ ดขึ้นเป็ นประจาอืน่ ๆ (ก่อนจัดสรรให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย)

งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 76,234.6 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 13.3% จำกวันที่ 31 มีนำคม 2556 สินทรัพย์หมุนเวียนรวม ลดลง 42.2%
เป็ น 30,186.6 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขำยออกจำกบัญชีจำนวน 42,123.1 ล้ ำนบำท
จำกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ

เพื่อรับรู้กำไรจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตตำมข้ อกำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย

(TFRS5) ทังนี
้ ้ กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้ ถกู ชดเชยด้ วย i) เงินสดที่เพิ่มขึ ้นจำนวน 3,508.5 ล้ ำนบำท และ ii) เงินลงทุนระยะสันที
้ ่เพิ่มขึ ้นจำนวน
17,217.3 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นเงินสดที่ได้ รับจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม เพิ่มขึ ้น 205.5% เป็ น
46,048.0 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ ้นใน i) เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 14,160.0 ล้ ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็ นกำรลงทุนหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วย
ลงทุนทังหมดใน
้
BTSGIF) และ ii) เงินลงทุนระยะยำวอื่น จำนวน 13,789.0 ล้ ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่มำจำกเงินฝำกประจำ จำนวน 10,256.5 ล้ ำนบำทและเงินที่มี
ภำระผูกพันระยะยำว จำนวน 3,091.4 ล้ ำนบำท ที่ได้ มำจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF ที่นำไปฝำกทีส่ ถำบันกำรเงินเพื่อเป็ น
หลักทรัพย์ค ้ำประกันเงินต้ นรวมถึงดอกเบี ้ยจ่ำยของหุ้นกู้ระยะยำวของบีทีเอสซี
หนี ้สินรวมเท่ำกับ 16,130.9 ล้ ำนบำท ลดลง 658.3 ล้ ำนบำท หรือลดลง 3.9% จำก ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 กำรเปลี่ยนแปลงมีสำเหตุหลักมำจำก i) กำร
เพิ่มขึ ้นของหนี ้สินที่เป็ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีจำนวน 2,572.4 ล้ ำนบำท จำกกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ ไตร
มำส 1 ที่ผ่ำนมำ ii) กำรตังประมำณกำรหนี
้
้สินในอนำคตซึง่ มำจำกภำษีธุรกิจเฉพำะของ BTSGIF (ซึง่ บริษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบ) จำนวน 1,062.7 ล้ ำนบำท สุทธิ
กับหนี ้สินทีล่ ดลงจำก iii) กำรชำระคืนเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 3,241.0 ล้ ำนบำท และ iv) กำรจ่ำยคืนหุ้นกู้ชดุ ที่สองของบีทีเอสซี (จำนวน 2,081.3 ล้ ำน
บำท) ในเดือนสิงหำคม 2556 ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ ้นไตรมำสนี ้ เท่ำกับ 60,103.7 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 9,602.0 ล้ ำนบำท หรือ 19.0% สำเหตุหลักมำ
จำก i) กำไรสะสมที่เพิ่มขึ ้น 7,018.7 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำไรจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF สุทธิกบั กำรจ่ำยเงินปั นผล
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จำนวน 4,739.4 ล้ ำนบำท และ ii) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ วเพิ่มขึ ้น 1,678.3 ล้ ำนบำทเป็ น 46,104.8 ล้ ำนบำท จำกกำรใช้ สิทธิครัง้ ที่ 3 ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-W2) ซึง่ ทำให้ มีห้ นุ สำมัญเพิ่มขึ ้นจำนวน 419.6 ล้ ำนหุ้น รวมเป็ นหุ้นสำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้ วทังหมดจ
้
ำนวน 11,526.2 ล้ ำนหุ้น
สำหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 2,319.8 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 61.8% เมื่อเทียบกับ 1,433.6
ล้ ำนบำท ณ สิ ้นงวดปี บัญชี 2555/56 ส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกผลประกอบกำรที่ดีขึ ้น โดยเงินสดที่เพิ่มขึ ้นมำจำกเงินสดรับจำกกำรโอนคอนโดมิเนียมโครงกำร
Abstracts พหลโยธิน พำร์ คและจำกดอกเบี ้ยรับ สุทธิกบั กำรจ่ำยดอกเบี ้ย เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุนจำนวน 9,833.5 ล้ ำนบำท เปรียบเทียบกับ 968.5 ล้ ำน
บำทในปี ก่อน โดยรำยกำรหลักมำจำกเงินสดที่ได้ รับจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคต กำรลงทุนหนึ่งในสำมของหน่วยลงทุนทังหมดใน
้
BTSGIF และ
กำรบริหำรเงินสดที่ได้ รับจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตหลังจำกลงทุนใน BTSGIF เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 8,645.4 ล้ ำนบำท
เปรียบเทียบกับ 2,808.2 ล้ ำนบำทในปี ก่อน จำกกำรชำระคืนหนี ้สถำบันกำรเงิน จำนวน 5,421.3 ล้ ำนบำท แล,ะกำรจ่ำยเงินปั นผลจำนวน 4,739.4 ล้ ำนบำท
จำกปั จจัยทังหมดข้
้
ำงต้ น กลุม่ บริษัท บีทีเอส มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกระแสเงินสดจำนวน 7,021.8 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 3,508.5 ล้ ำนบำท จำก
3,513.3 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นรอบปี บญ
ั ชี 2555/56 (วันที่ 31 มีนำคม 2556)

ผลกำรดำเนินงำนตำมส่ วนงำน
ธุรกิจระบบขนส่ งมวลชน
จำกกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบงบกำรเงิน รำยได้ ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน2 ในไตรมำส 2 ปี 56/57 เท่ำกับ 518.4 ล้ ำนบำท ลดลง 65.6% เมื่อเทียบกับไตร
มำสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF โดยทำให้ บริษัทฯ มีรำยได้ (จำก 1,238.1 ล้ ำนบำท) และต้ นทุนค่ำโดยสำร
(จำก 610.9 ล้ ำนบำท) ลดลง 100% เป็ น 0.0 บำทในไตรมำสนี ้ และส่งผลให้ คำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรลดลงจำก 120.1 ล้ ำนบำทในปี ก่อน เป็ น 41.4 ล้ ำน
บำท คิดเป็ นกำรลดลง 65.5% จำกปี ก่อน
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในเชิ งเปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานของไตรมาสก่อนๆ ในส่วนทีจ่ ะอธิ บายต่อไปนี ้ จะเป็ นการวิ เคราะห์ รายได้ค่าโดยสาร รายได้
จากการเดิ นรถ และต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิ จระบบขนส่งมวลชน สาหรับไตรมาส 2 ปี 56/57 และไตรมาส 2 ปี 55/56 โดย
ไม่คานึงถึงผู้มีสิทธิ ในรายได้ดงั กล่าวไม่ว่าจะเป็ น BTSG หรื อ BTSGIF
รำยได้ ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมำส 2 ปี 56/57 เท่ำกับ 1,760.9 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 16.8% เมื่อเทียบกับปี ก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้
ค่ำโดยสำรและรำยได้ คำ่ บริหำรกำรเดินรถ (O&M) โดยรำยได้ คำ่ โดยสำรเพิ่มขึ ้น 14.4% หรือเพิ่มขึ ้น 178.8 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อนหน้ ำ เป็ น 1,416.9 ล้ ำนบำท จำก
จำนวนเที่ยวกำรเดินทำงที่เพิ่มขึ ้น 8.4% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 53.5 ล้ ำนเที่ยวในไตรมำสนี ้ และอัตรำค่ำโดยสำรเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 26.5
บำทต่อเที่ยว หรือเพิ่มขึ ้น 5.5% จำกปี ก่อนหน้ ำ จำกกำรปรับขึ ้นอัตรำค่ำโดยสำรครัง้ ล่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มิถนุ ำยน 2556 ปั จจัยหลักที่ทำให้ จำนวนผู้โดยสำรเติบโต
มำจำกกำรเปิ ดให้ ประชำชนทดลองใช้ บริกำรในส่วนต่อขยำยสำยสีลม 2 สถำนี ซึง่ เป็ นผลให้ มีจำนวนผู้โดยสำรเข้ ำมำในส่วนของรถไฟฟ้ำสำยหลักมำกขึ ้น
ประกอบกับจำนวนรถไฟฟ้ำที่ให้ บริกำรเพิ่มขึ ้น (รถไฟฟ้ำที่ให้ บริกำรในสำยสุขมุ วิทปรับเปลี่ยนจำก 3 ตู้ตอ่ ขบวนเป็ น 4 ตู้ตอ่ ขบวนทังหมดตั
้
งแต่
้ เดือนพฤษภำคม
2556) ในส่วนของรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรเดินรถในไตรมำสนี ้ เท่ำกับ 344.0 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 74.7 ล้ ำนบำทหรือ 27.7% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ ส่วนใหญ่มำ
จำกกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรเดินรถในส่วนต่อขยำยสำยสีลม จำกสถำนีวงเวียนใหญ่ (S8) ไปสถำนีโพธินิมิต (S9) ซึง่ เปิ ดให้ บริกำรตังแต่
้ เดือนมกรำคม 2556 และ
ไปตลำดพลู (S10) ซึง่ เปิ ดให้ บริกำรตังแต่
้ เดือนกุมภำพันธ์ 2556
ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริกำรของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมำสนี ้เท่ำกับ 1,024.6 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 152.7 ล้ ำนบำทหรือ 17.5% เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน ทังนี
้ ้ต้ นทุนหลักได้ แก่ ต้ นทุนค่ำโดยสำรที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับจำนวนเที่ยวกำรเดินทำงที่เพิ่มขึ ้น และต้ นทุนในกำรให้ บริกำรเดินรถที่เพิ่มขึ ้น จำกรำยได้
ค่ำบริหำรกำรเดินรถที่มำกขึ ้น อีกทังค่
้ ำเสื่อมรำคำที่เพิ่มขึ ้นตำมจำนวนเที่ยวกำรเดินทำงและจำนวนรถไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยในกำร
ขำยและบริกำรเพิ่มขึ ้นในอัตรำทีต่ ่ำกว่ำกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ ส่งผลให้ Operating EBITDA margin ในไตรมำสนี ้เท่ำกับ 68.5% สูงขึ ้นจำก 66.2% ในงวด
เดียวกันของปี ก่อน
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% เติบโตของเที่ยวกำรเดินทำง

แกนขวำ

(QoQ) แกนขวำ

% เปลี่ยนแปลง (QoQ)

จำนวนเที่ยวกำรเดินทำง

ค่ ำโดยสำรเฉลี่ยรำยไตรมำส (บำท/เที่ยว)

ค่ ำโดยสำรเฉลี่ยรำยไตรมำส (บำท / เที่ยว)

% เปลี่ยนแปลง (QoQ)

จำนวนเที่ยวกำรเดินทำง (ล้ ำนเที่ยว)

จำนวนเที่ยวกำรเดินทำง (ล้ ำนเที่ยว)
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ค่ำโดยสำรเฉลี่ยรำยไตรมำส

% เติบโตของค่ำโดยสำรเฉลี่ยรำยไตรมำส

(บำท / เที่ยว) แกนซ้ ำย

(QoQ) แกนขวำ

ธุรกิจสื่อโฆษณำ
ธุรกิจสื่อโฆษณำมีรำยได้ รวมทังสิ
้ ้น 847.2 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 122.5 ล้ ำนบำท หรือเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น 16.9% เทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน จำกกำรเติบโตที่
แข็งแกร่งของทุกธุรกิจ
รำยได้ จำกสื่อโฆษณำในบีทีเอส เพิ่มขึ ้น 64.1 ล้ ำนบำทหรือ 17.7% จำกปี ก่อน เป็ น 426.1 ล้ ำนบำท เนื่องจำกปั จจัยหลักสำคัญดังนี ้ i) พื ้นที่ขำยในขบวน
รถไฟฟ้ำเพิ่มขึ ้นจำกตู้รถไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ ้น 35 ตู้ ii) รำยได้ คำ่ เช่ำพื ้นที่ร้ำนค้ ำบนสถำนีรถไฟฟ้ำเพิ่มขึ ้น จำกกำรเพิ่มอัตรำค่ำเช่ำสัญญำระยะยำวในปี ก่อนที่มีผลในปี
นี ้เมื่อสัญญำเดิมหมดอำยุลง และ iii) ปริมำณกำรใช้ พื ้นที่ร้ำนค้ ำขนำดเล็กบนสถำนีเพิ่มมำกขึ ้นจำกกำรที่จำนวนผู้โดยสำรรถไฟฟ้ำมีมำกขึ ้น
รำยได้ จำกสื่อโฆษณำในโมเดิร์นเทรด เพิ่มขึ ้น 56.5 ล้ ำนบำท หรือ 18.2% เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ น 367.2 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักจำกกำรรับรู้รำยได้ จำกสัญญำให้
สิทธิโฆษณำเพิ่มเติมของสื่อมัลติมีเดียที่ลงนำมในช่วงกลำงปี 2555
รำยได้ จำกสื่อโฆษณำในอำคำรสำนักงำนและสื่ออื่นๆ เพิ่มขึ ้น 1.8 ล้ ำนบำท หรือ 3.5% จำกไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 53.9 ล้ ำนบำท ปั จจัยสำคัญในกำร
เพิ่มขึ ้นของรำยได้ มำจำก i) กำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กำรขำย โดยทำกำรขำยสื่อโฆษณำในอำคำรสำนักงำนรวมกับสื่อโฆษณำจอดิจิตอลในรถไฟฟ้ำบีทีเอส ii)
ปริมำณกำรขำยเพิ่มมำกขึ ้นจำกกำรทีบ่ ริษัทฯ ทยอยเพิ่มจำนวนอำคำร และ iii) กำรได้ รับสิทธิโฆษณำในระบบรถโดยสำรภำยในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยใน
ส่วนของต้ นทุนจำกธุรกิจสื่อโฆษณำนันเพิ
้ ่มขึ ้น 29.2 ล้ ำนบำท หรือคิดเป็ น 10.2% จำกปี ก่อน เป็ น 315.4 ล้ ำนบำท ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ ้น 10.4
ล้ ำนบำท หรือ 11.9 % จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 97.7 ล้ ำนบำท ซึง่ สอดคล้ องกับกำรเติบโตของรำยได้ ทังนี
้ ้จำกผลประกอบกำรที่ปรับตัวดีขึ ้นและกำร
ประหยัดต่อขนำด (economies of scale) ส่งผลให้ operating EBITDA margin ในไตรมำสนี ้ คิดเป็ น 53.3% เพิ่มขึ ้นจำกไตรมำส 2 ของปี 55/56 ที่มี operating
EBITA margin ที่ 52.1%
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เพิ่มขึ ้น 722.5 ล้ ำนบำท เป็ น 916.7 ล้ ำนบำท จำกในไตรมำสเดียวกันของปี ที่แล้ ว กำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำก
กำรดำเนินงำนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกรำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ จำนวน 660.5 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักจำกกำรโอน
คอนโดมิเนียมในโครงกำร Abstracts พหลโยธิน พำร์ ค (ทำวเวอร์ A) ในไตรมำสนี ้ จำนวนทังสิ
้ ้น 201 ห้ อง (เริ่มโอนตังแต่
้ เดือนธันวำคม 2555) และรำยได้ จำก
กำรดำเนินธุรกิจของโรงแรม อีสติน แกรนด์ สำทร ซึง่ เปิ ดตัวอย่ำงเป็ นทำงกำรตังแต่
้ เดือนตุลำคม 2555 อย่ำงไรก็ดี คอนโดมิเนียมโครงกำร Abstracts พหลโยธิน
พำร์ ค และโครงกำร Abstracts สุขมุ วิท 66/1 นัน้ ได้ ดำเนินกำรขำยไปแล้ วทังสิ
้ ้น 89% ของโครงกำร อ้ ำงอิงจำกข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 บริษัทฯ รับรู้
กำไรจำกกำรขำยทีด่ ินที่บำงปะกงและบำงนำ กม. 18 ทังสิ
้ ้น 379.3 ล้ ำนบำทในไตรมำสนี ้
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ต้ นทุนจำกกำรดำเนินงำนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่ำกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน โดยเพิ่มขึ ้น 422.5 ล้ ำนบำท เป็ น 543.0
ล้ ำนบำท ในไตรมำสนี ้ สำเหตุสำคัญมำจำกต้ นทุนของกำรโอนคอนโดมิเนียมโครงกำร Abstracts พหลโยธิน พำร์ ค และต้ นทุนของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร
สำหรับค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร เพิ่มขึ ้น 103.8 ล้ ำนบำท หรื อ 93.4% เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ น 214.9 ล้ ำนบำทในไตรมำสนี ้ ส่วนใหญ่มำจำกค่ำใช้ จำ่ ยที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรโอนคอนโดมิเนียมโครงกำร Abstracts พหลโยธิน พำร์ ค เพิ่มขึ ้น ไม่วำ่ จะเป็ นค่ำธรรมเนียมในกำรโอน ค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรตลำด และค่ำ
คอมมิชชัน่ ของพนักงำนขำย รวมถึงค่ำเสื่อมรำคำของโรงแรม อีสติน แกรนด์ สำทร จำกผลกำรดำเนินงำนที่แข็งแกร่งขึ ้น ส่งผลให้ กำไรสุทธิของธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ในไตรมำสนี ้ ปรับตัวเป็ นบวกโดยมีกำไรสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 495.4 ล้ ำนบำท และมี Operating EBITDA margin อยูท่ ี่ 21.6%
ธุรกิจบริกำร
บริษัทฯ มีรำยได้ จำกธุรกิจบริกำรเพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน 42.1 ล้ ำนบำท เป็ น 50.2 ล้ ำนบำทในไตรมำสนี ้ สำเหตุหลักมำจำกรำยได้ คำ่ สิทธิ (royalty fee) ที่เพิ่มขึ ้นจำก
กำรที่ บริษัทฯ ได้ ร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจในกำรกำรออกบัตรแรบบิทร่วม (co-branded card) ซึง่ บัตรดังกล่ำวยังคงสำมำรถใช้ งำนเป็ นตัว๋ ร่วมสำหรับระบบ
ขนส่งมวลชน และสำมำรถใช้ ชำระค่ำสินค้ ำและบริกำรที่ร้ำนค้ ำที่ร่วมให้ บริกำร โดยบัตรแรบบิทร่วม (co-branded card) นี ้ เปิ ดตัวอย่ำงเป็ นทำงกำรตังแต่
้ เดือน
มีนำคม 2556 อย่ำงไรก็ดี ต้ นทุนของธุรกิจบริกำรนัน้ คิดเป็ น 31.3 ล้ ำนบำท และมีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร ทังสิ
้ ้น 22.1 ล้ ำนบำท โดยรำยกำรส่วนใหญ่
มำจำกค่ำเสื่อมรำคำของฮำร์ ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และค่ำใช้ จำ่ ยของพนักงำน
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อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
ความสามารถในการทากาไร
อัตรำส่ วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนขัน้ ต้ นต่ อยอดขำย (%)
อัตรำส่ วนค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนต่ อยอดขำยจำกกำรดำเนินงำน (%)
อัตรำกำไรก่ อนหักดอกเบีย้ , ภำษี และค่ ำเสื่อม (%)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่ อนหักดอกเบีย้ ภำษี และค่ ำเสื่อม (%)A
อัตรำกำไรสุทธิ (%)B
อัตรำกำไรสุทธิจำกรำยกำรที่เกิดขึน้ เป็ นประจำ (%)C
D

อัตรำผลตอบแทนต่ อสินทรั พย์ (%)

อัตรำผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (%)

E

ไตรมำส 2 ปี 56/57 ไตรมำส 2 ปี 55/56* ไตรมำส 1 ปี 56/57*
53.2%

51.6%

51.1%

19.1%

16.2%

17.2%

55.6%

59.0%

90.6%

39.4%

53.1%

38.4%

38.0%

18.7%

69.9%

28.3%

8.8%

22.5%

20.0%

2.2%

18.7%

26.1%

3.8%

27.1%

0.21x

0.41x

0.23x

0.27x

0.68x

0.31x

(0.01x)

0.55x

0.05x

(0.08x)

4.75x

0.61x

5.29x

3.42x

5.07x

0.0831

0.0522

0.9487

0.134

0.128

0.067

0.078

0.057

0.027

8.88

8.39

8.13

5.21

4.19

5.34

ความสามารถในการชาระหนี้
อัตรำส่ วนหนีส้ ินต่ อสินทรั พย์
อัตรำส่ วนหนีส้ ินต่ อทุน
อัตรำส่ วนหนีส้ ินสุทธิต่อทุน
*อัตรำส่ วนหนีส้ ินสุทธิต่อกำไรจำกกำรดำเนินงำน
*ควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ F
อัตราส่ วนต่ อหุ้น

G

*กำไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน (บำท)
*กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนต่ อหุ้น (บำท)
*กระแสเงินสดอิสระต่ อหุ้น (บำท)
มูลค่ ำบริษัทต่ อหุ้น (บำท)
มูลค่ ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท)
หมำยเหตุ:

* รวมกำไรสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
A

ไม่ รวมรำยได้ และรำยจ่ ำยที่ไม่ เกิดขึน้ เป็ นประจำ (non-recurring items)

B

คำนวณจำกกำไรสุทธิทำงบัญชี (ไม่ รวมส่ วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่ อย) / รำยได้ ทงั ้ หมดทำงบัญชี

C

คำนวณจำกกำไรสุทธิจำกรำยกำรที่เกิดขึน้ เป็ นประจำ (ไม่ รวมส่ วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่ อย) / รำยได้ ทงั ้ หมดที่เกิดขึน้ เป็ นประจำ

D

คำนวณจำกกำไรสุทธิทำงบัญชี (ไม่ รวมส่ วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่ อย) / สินทรัพย์ รวมเฉลี่ย

E

คำนวณจำกกำไรสุทธิทำงบัญชี (ไม่ รวมส่ วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่ อย) / ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย

F

คำนวณจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่ อนหักดอกเบีย้ ภำษี และค่ ำเสื่อม / ค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน

G

คำนวณจำกจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย ณ มูลค่ ำที่ตรำไว้ ที่ 4.0 บำท ต่ อหุ้น
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มุมมองผู้บริหำร
แม้ วำ่ จะมีกำรปรับอัตรำค่ำโดยสำรในวันที่ 1 มิถนุ ำยน 2556 แต่ยอดผู้โดยสำรในไตรมำส 2 ปี 56/57 สูงถึง 53.5 ล้ ำนเที่ยวคน ซึง่ นับเป็ นสถิติสงู สุดนับตังแต่
้ เปิ ด
ให้ บริกำร โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตที่ 8.4% จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน และในส่วนของยอดผู้โดยสำรตังแต่
้ ต้นปี บัญชีจนถึงปั จจุบนั ยังคงเพิ่มขึ ้นในอัตรำ
8.4% ซึง่ เป็ นไปตำมที่บริษัทฯ คำดกำรณ์ไว้ ที่ 7 - 10% ต่อปี ในส่วนของรถไฟฟ้ำขบวนใหม่ 5 ขบวน (ขบวนละ 4 ตู้) จะมำถึงบริษัทฯ ครบในเดือนพฤศจิกำยน
2556 และเพื่อรองรับผู้โดยสำรที่จะเพิ่มขึ ้นจำกส่วนต่อขยำยสำยสีลม รถไฟฟ้ำขบวนใหม่ดงั กล่ำวจะสำมำรถนำขึ ้นให้ บริกำรได้ ภำยในเดือนธันวำคม 2556
สำหรับควำมคืบหน้ ำในกำรก่อสร้ ำงส่วนต่อขยำยสำยสีลม (ถึงสถำนีบำงหว้ ำ) ของกรุงเทพมหำนครนัน้ คำดว่ำจะสำมำรถเปิ ดให้ บริกำรส่วนต่อขยำยทังหมดได้
้
ภำยในเดือนธันวำคม 2556 สำหรับส่วนต่อขยำยสีเขียวฝั่ งใต้ (แบริ่ง – สมุทรปรำกำร) จำนวน 9 สถำนี 12.8 กิโลเมตร ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็จกว่ำ 15% (ข้ อมูล ณ
วันที่ 30 กันยำยน 2556) และคำดว่ำจะสำมำรถเปิ ดให้ ประมูลรำคำได้ ในต้ นปี 2557 นอกจำกนัน้ ในวันที่ 15 ตุลำคม 2556 ที่ผ่ำนมำ คณะรัฐมนตรีได้ อนุมตั ิกำร
ก่อสร้ ำงส่วนต่อขยำยรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว (หมอชิต – สะพำนใหม่ – คูคต) จำนวน 16 สถำนี 18.4 กิโลเมตร ที่อยูภ่ ำยใต้ กำรดูแลของ MRTA ทังนี
้ ้ คำดว่ำจะเริ่ม
ก่อสร้ ำงภำยในปี 2557
สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณำ บริษัทฯ คำดว่ำไตรมำส 3 ปี 56/57 จะเป็ นไตรมำสที่มีรำยได้ สงู กว่ำไตรมำสอื่นของปี เนื่องจำกเป็ นช่วงเทศกำลคริสมำสต์และปี ใหม่ ซึง่
บริษัทต่ำงๆ จะใช้ งบประมำณโฆษณำมำกกว่ำไตรมำสอื่นๆ ยิ่งไปกว่ำนัน้ ตังแต่
้ ชว่ งปลำยไตรมำส 3 เป็ นต้ นไป บริษัทฯ คำดว่ำจะมีรำยได้ เพิ่มขึ ้นจำกพื ้นที่สื่อที่
เพิ่มขึ ้นใหม่ เช่นสื่อบนบีทีเอสมีพื ้นที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนสื่อโฆษณำภำพนิ่งบนชำนชำลำบำงส่วนเป็ นสื่อดิจิตอล (Platform Truss LEDs) นอกจำกนี ้ ยังมีพื ้นที่
สื่อโฆษณำเพิ่มขึ ้นบนขบวนรถไฟฟ้ำใหม่ 5 ขบวนดังที่กล่ำวข้ ำงต้ น ในส่วนของสื่อในโมเดิร์นเทรดจะมีกำรปรับเปลี่ยนจำนวนสำขำในแพคเกจกำรขำยให้
เหมำะสมกับลูกค้ ำกลุม่ ต่ำงๆ ที่หลำกหลำยมำกขึ ้น และสื่อในอำคำรสำนักงำน บริษัทฯ มีจำนวนอำคำรภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรเพิ่มขึ ้นอีก 24 อำคำร
ในส่วนของธุรกิจกำรบริกำร ณ สิ ้นเดือนตุลำคม 2556 บริษัทฯ มีบตั รแรบบิทมำกกว่ำ 1.8 ล้ ำนใบ บริษัทฯ คำดว่ำบัตรแรบบิทจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 2.0 ล้ ำนใบ ภำยใน
รอบบัญชีปี 56/57 นอกจำกนัน้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทฯ ร่วมมือกับ บมจ. แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส (เอไอเอส) เปิ ดให้ บริกำร AIS mPay
Rabbit โดยลูกค้ ำของเอไอเอส ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นที่รองรับเทคโนโลยี NFC (Near Field Communication) สำมำรถใช้ เครื่องโทรศัพท์มือถือแทนบัตรแรบบิทใน
กำรชำระค่ำโดยสำรรถไฟฟ้ำ รวมถึงใช้ ซื ้อของกับร้ ำนค้ ำที่ร่วมให้ บริกำร ซึง่ ณ วันที่ 10 ตุลำคม 2556 บริษัทฯ มีคคู่ ้ ำมำกกว่ำ 37 แบรนด์ และธุรกิจค้ ำปลีกอีก
มำกกว่ำ 705 ร้ ำนค้ ำ ซึง่ รวมแล้ วมีเครื่องอ่ำนบัตรแรบบิท 1,005 เครื่อง สำหรับกำรรองรับกำรชำระเงินผ่ำนบัตรแรบบิทและ NFC ทังนี
้ ้ บริษัทฯ คำดว่ำจะ
สำมำรถขยำยพันธมิตรกับธุรกิจค้ ำปลีกเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,500 ร้ ำนค้ ำ ภำยในรอบปี บัญชี 56/57
นอกจำกนี ้ วันที่ 11 ตุลำคม 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1 ปี 2556 ได้ อนุมตั ิกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส
กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 3 (BTS-W3) จำนวน 3.97 พันล้ ำนหน่วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภำพควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินของบริษัทฯ อันจะ
ส่งผลให้ บริษัทฯ มีทำงเลือกมำกขึ ้นในกำรจัดหำเงินทุนเพื่อลงทุนในโครงกำรระบบขนส่งมวลชนในอนำคต ทังนี
้ ้ BTS-W3 ได้ ถกู จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่ำ โดยจัดสรรในอัตรำ 3 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 1 หน่วย ซึง่ จะมีอำยุ 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำมำรถใช้ สิทธิได้ ครัง้ แรกภำยหลังจำกวันครบกำหนด 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่รำคำกำรใช้ สิทธิที่ 12 บำทต่อ
หุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น) วันที่ออก BTS-W3 คือวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 และวันที่คำดว่ำจะมีกำรซื ้อขำยวันแรก คือวันที่
18 พฤศจิกำยน 2556

………………………………….

นำยรังสิน กฤตลักษณ์
(กรรมกำรบริหำรและผู้อำนวยกำรใหญ่สำยปฏิบตั ิกำร)

ประจำไตรมำส 2 ปี 56/57 (สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556)
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