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ภำพรวมธุรกิจ
ภำพรวมทำงกำรเงิน


จำนวนผู้โดยสำรรวม สำหรับไตรมำส 3 ปี 56/57 เพิ่มขึน้ 7.1% จำกปี ก่ อน เป็ น 53.9 ล้ ำนเที่ยวคน (สถิติสูงสุดนับตัง้ แต่ เปิ ดให้ บริ กำร)



อัตรำค่ ำโดยสำรเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 7.1% จำกช่ วงเดียวกันในปี ที่ผ่ำนมำ เป็ น 26.8 บำทต่อเที่ยว



รำยได้ จำกค่ ำโดยสำรต่ อวัน ณ วันที่ 22 ธันวำคม 2556 จำนวน 23.2 ล้ ำนบำท นับเป็ นสถิติสูงสุดนับตัง้ แต่ เปิ ดให้ บริ กำร



รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรเดินรถ เพิ่มขึน้ 35.7% หรือ 96.7 ล้ ำนบำท จำกไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 367.3 ล้ ำนบำท



รำยได้ จำกธุรกิจสื่อโฆษณำ สำหรั บไตรมำส 3 ปี 56/57 เพิ่มขึ ้นเป็ น 798.2 ล้ ำนบำท หรือ 6.5% เมื่อเทียบกับปี ก่อน



กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ในไตรมำส 3 ปี 56/57 อยูท่ ี่ 104.5 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 101.4 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน



อัตรำกำไรจำกรำยกำรที่เกิดขึน้ เป็ นประจำก่ อนภำษี เพิ่มขึน้ เป็ น 40.0% จำก 22.5% ในไตรมำส 3 ปี 55/56



กำไรสุทธิจำกรำยกำรที่เกิดขึน้ เป็ นประจำ เพิ่มขึน้ 80.6% เป็ น 563.1 ล้ ำนบำท ในไตรมำส 3 ปี 56/57

หมายเหตุ: ณ วันที ่ 17 เมษายน 2556 บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี ) ได้ขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ ในอนาคตทีจ่ ะเกิ ดขึ้น จากการเดินรถไฟฟ้ 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 3 ปี 56/57

ผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส 3 ปี 56/57
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียก “กลุม่ บริษัท บีทีเอส”) รำยงำนผลประกอบกำรประจำไตรมำส 3 ปี 56/57
ด้ วยรำยได้ รวม จำนวน 2,410.7 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 7.9% หรือ 177.2 ล้ ำนบำท จำก 2,233.6 ล้ ำนบำท ในไตรมำส 3 ปี 55/56 ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของ
รำยได้ คำ่ บริหำรกำรเดินรถ (O&M) จำกกำรเปิ ดให้ บริกำรส่วนต่อขยำยสำยสีลม และประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของส่วนงำนอสังหำริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งขึ ้น
รวมถึงดอกเบี ้ยรับที่เพิ่มขึ ้น 307.8 ล้ ำนบำท (ส่วนใหญ่มำจำกดอกเบี ้ยรับจำกกำรนำเงินสดรับจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF ไป
ลงทุน)

ในส่วนของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวม1 แม้ วำ่ รำยได้ จำกธุรกิจสื่อโฆษณำ, ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบริกำรจะเติบโตขึ ้นเมื่อเทียบกับผล

ประกอบกำรในปี ก่อน รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวม (ซึง่ จำนวนนี ้ได้ รวมกำรรับรู้สว่ นแบ่งกำไรจำก BTSGIF จำนวน 156.6 ล้ ำนบำท) ลดลง 22.4% จำกช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เป็ น 2,115.5 ล้ ำนบำท เป็ นผลมำจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF โดยรำยได้ จำกธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อ
โฆษณำ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบริกำร คิดเป็ นสัดส่วน 24.8%, 37.7%, 35.4% และ 2.1% ของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวม ตำมลำดับ
รายได้จากการ
ดาเนินงาน1
(ล้านบาท)

ไตรมาส 3
ปี 56/57

% ของ
ยอดรวม1

ไตรมาส 3
ปี 55/56

% ของ
ยอดรวม1

% เปลีย
่ นแปลง
(YoY)

อัตรากาไร

อัตรากาไร

ขัน
้ ต้น4

ขัน
้ ต้น4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3

ปี 56/57

ปี 55/56

ระบบขนส่งมวลชน2

523.8

24.8%

1,529.4

56.1%

(65.7%)

62.5%

43.2%

สือ
่ โฆษณา

798.2

37.7%

749.2

27.5%

6.5%

64.1%

60.3%

อสังหาริมทรัพย์

748.6

35.4%

429.5

15.8%

74.3%

43.3%

37.5%

บริการ

44.8

2.1%

16.9

0.6%

164.8%

35.2%

N/A

2,115.5

100.0%

2,725.1

100.0%

(22.4%)

55.7%

46.4%

3

รวม

1

ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยรวมจำนวน 1,390.5 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 271.8 ล้ ำนบำท หรือ 24.3% จำกไตรมำส 3 ปี 55/56 ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนขำย
อสังหำริมทรัพย์ ในส่วนของต้ นทุนจำกกำรดำเนินงำน ลดลง 35.9% จำกปี ก่อน เป็ น 936.7 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF ทังนี
้ ้ ต้ นทุนจำกกำรดำเนินงำนลดลงได้ ถกู ชดเชยด้ วยกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนจำกกำรดำเนินงำนของธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบริกำร (ดูรำยละเอียดในคำอธิบำยแยกตำมส่วนงำน) อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนขันต้
้ น4 (Operating gross profit margin) ปรับตัว
ประจำไตรมำส 3 ปี 56/57 (สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556)

1

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส 3 ปี 56/57
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เพิ่มขึ ้นเป็ น 55.7% จำก 46.4% ในปี ก่อน อันเป็ นผลมำจำกกำรบริหำรต้ นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรลงทุนหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดใน
้
BTSGIF อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้ กำรดำเนินงำนในธุรกิจสื่อโฆษณำ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจบริกำร จะแข็งแกร่งขึ ้น Operating EBITDA margin5 ของบริษัทฯ
ลดลงจำก 46.2% จำกไตรมำส 3 ปี 55/56 เป็ น 41.3% ในไตรมำสนี ้ เนื่องจำกรำยได้ จำกธุรกิจกำรให้ บริกำรเดินรถและอสังหำริมทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจที่มีอตั รำกำไร
น้ อยมีสดั ส่วนสูงขึ ้น ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริกำร เพิ่มขึ ้น 35.8% หรือ 117.1 ล้ ำนบำท จำกไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 444.2 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำก
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริกำรของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ อย่ำงไรก็ดี ค่ำใช่จำ่ ยส่วนนี ้ไม่รวมถึ งค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริกำรที่
เกี่ยวข้ องกับกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF จำนวน 199.7 ล้ ำนบำท ซึง่ ลดลงเป็ น 0.0 บำทในไตรมำสนี ้ ดังที่ได้ รำยงำนไว้ ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมข้ อ 21
จำกผลกำรดำเนินงำนทีแ่ ข็งแกร่งขึ ้น และกำรลดลงของค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงินจำนวน 97.6 ล้ ำนบำท ประกอบกับกำรรับรู้สว่ นแบ่งกำไรจำก BTSGIF และกำร
เพิ่มขึ ้นของดอกเบี ้ยรับที่กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ น ส่งผลให้ อตั รำกำไรจำกรำยกำรที่เกิดขึ ้นเป็ นประจำก่อนภำษี6 เพิ่มขึ ้นเป็ น 40.0% จำก 22.5% ในช่วงเดียวกันของปี
ก่อน อย่ำงไรก็ดี แม้ วำ่ บริษัทฯ บันทึกภำษีเงินได้ เพิ่มขึ ้นในไตรมำสนี ้เพิ่มขึ ้นเป็ น 438.5 ล้ ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่มำจำกภำษีที่เกี่ยวข้ องกับกำรลดทุนของบริษัทบีที
เอสซีเมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2556 ที่ผ่ำนมำ กำไรจำกรำยกำรที่เกิดขึ ้นเป็ นประจำ6 หลังหักภำษีสำหรับไตรมำสนี ้ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้น 80.6% เป็ น 563.1 ล้ ำนบำท
จำกไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน จำกปั จจัยทังหมดข้
้
ำงต้ น กลุม่ บริษัท บีทีเอส รำยงำนกำไรสุทธิ สำหรับไตรมำส 3 ปี 56/57 เท่ำกับ 605.9 ล้ ำนบำท (ลดลง
36.7% จำกปี ก่อน) และกำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เท่ำกับ 449.1 ล้ ำนบำท (ลดลง 49.9% จำกปี ก่อน)
1

รายได้จากการดาเนินงาน คานวณจากรายได้จากการดาเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิ จ และส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF แต่ไม่รวม ดอกเบีย้ รับ และรายการทีไ่ ม่เกิ ดขึ้นเป็ นประจา (non-recurring items)

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
กาไรจากรายการทีเ่ กิ ดขึ้นเป็ นประจา (Recurring profit) คานวณจากรายได้จากการดาเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิ จ, ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จาก BTSGIF และจาก AHS และรวมถึงรายการทีเ่ กิ ดขึ้นประจา ได้แก่
ดอกเบีย้ รับ และรายการทีเ่ กิ ดขึ้นเป็ นประจาอืน่ ๆ (ก่อนจัดสรรให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย)

งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 80,510.5 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 19.6% จำกวันที่ 31 มีนำคม 2556 สินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลง 23.2%
เป็ น 40,081.9 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขำยออกจำกบัญชีจำนวน 42,123.1 ล้ ำนบำท
จำกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ เพื่อรับรู้กำไรจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคต ตำมข้ อกำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย
(TFRS5) ทังนี
้ ้ กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้ ถกู ชดเชยด้ วย i) เงินสดที่เพิ่มขึ ้นจำนวน 7,484.4 ล้ ำนบำท และ ii) เงินลงทุนระยะสันที
้ ่เพิ่มขึ ้นจำนวน
23,137.9 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นเงินสดที่ได้ รับจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม เพิ่มขึ ้น 168.2% เป็ น
40,428.6 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของ i) เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 14,013.3 ล้ ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็ นกำรลงทุนหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วย
ลงทุนทังหมดใน
้
BTSGIF) และ ii) เงินลงทุนระยะยำวอื่น จำนวน 7,386.6 ล้ ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่มำจำกเงินฝำกประจำที่มีอำยุคงเหลือเกินกว่ำ 1 ปี จำนวน
3,136.4 ล้ ำนบำทและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (โดยเงินที่มีภำระผูกพันระยะยำว จำนวน 3,045.4 ล้ ำนบำท ที่ได้ มำจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่
BTSGIF ถูกนำไปฝำกที่สถำบันกำรเงินเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค ้ำประกันเงินต้ นรวมถึงดอกเบี ้ยจ่ำยของหุ้นกู้ระยะยำวของบีทีเอสซี )
หนี ้สินรวมเท่ำกับ 16,875.9 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 0.5% หรือ 86.7 ล้ ำนบำท จำกวันที่ 31 มีนำคม 2556 กำรเปลี่ยนแปลงมีสำเหตุหลักมำจำก i) กำรเพิ่มขึ ้นของ
หนี ้สินที่เป็ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีจำนวน 2,699.8 ล้ ำนบำท จำกกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ ไตรมำส 1 ที่ผ่ำน
มำ ii) กำรตังประมำณกำรหนี
้
้สินในอนำคตซึง่ มำจำกภำษีธุรกิจเฉพำะของ BTSGIF (ซึง่ บริษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบ) จำนวน 1,073.2 ล้ ำนบำท iii) ภำษีเงินได้ ค้ำง
จ่ำยเพิ่มขึ ้น 839.0 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกภำษีที่เกี่ยวข้ องกับกำรลดทุนของบริษัทบีทีเอสซี สุทธิกบั หนี ้สินทีล่ ดลงจำก iv) กำรชำระคืนเงินกู้จำกสถำบัน
กำรเงินจำนวน 3,241.0 ล้ ำนบำท และ v) กำรจ่ำยคืนหุ้นกู้ชดุ ที่สองของบีทเี อสซี (จำนวน 2,081.3 ล้ ำนบำท) ในเดือนสิงหำคม 2556 ในส่วนของผู้ถือหุ้นของ
ประจำไตรมำส 3 ปี 56/57 (สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556)
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บริษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส 3 ปี 56/57

10 กุมภำพันธ์ 2557

บริษัทฯ ณ สิ ้นไตรมำสนี ้ เท่ำกับ 63,634.6 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 13,132.9 ล้ ำนบำท หรือ 26.0% สำเหตุหลักมำจำก i) กำไรสะสมที่เพิ่มขึ ้น 7,467.8 ล้ ำนบำท ส่วน
ใหญ่เป็ นผลมำจำกกำไรจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF, ii) ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย เพิ่มขึ ้นจำนวน
3,528.5 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน)7 และ iii) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ วเพิ่มขึ ้น 3,230.4
ล้ ำนบำทเป็ น 47,656.9 ล้ ำนบำท จำกกำรใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 และ BTS-WA ซึง่ ทำให้ มีห้ นุ สำมัญเพิ่มขึ ้นจำนวน 807.6
ล้ ำนหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีห้ นุ สำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้ วทังหมดจ
้
ำนวน 11,914.2 ล้ ำนหุ้น
สำหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 2,901.0 ล้ ำนบำท ลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับ 3,321.3
ล้ ำนบำท ในงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุนจำนวน 13,313.5
ล้ ำนบำท เปรียบเทียบกับ 3,783.7 ล้ ำนบำทในปี ก่อน โดยรำยกำรหลักมำจำกเงินสดที่ได้ รับจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคต กำรลงทุนหนึ่งในสำม
ของหน่วยลงทุนทังหมดใน
้
BTSGIF และกำรบริหำรเงินสดที่ได้ รับจำกกำรขำยรำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตหลังจำกลงทุนใน BTSGIF เงินสดสุทธิใช้ ไปใน
กิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 8,730.9 ล้ ำนบำท เปรียบเทียบกับ 5,923.6 ล้ ำนบำทในปี ก่อน จำกกำรชำระคืนหนี ้สถำบันกำรเงิน จำนวน 5,322.3 ล้ ำนบำท และกำร
จ่ำยเงินปั นผลจำนวน 4,738.5 ล้ ำนบำท สุทธิกบั เงินรับในกำรซื ้อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,237.5 ล้ ำนบำท จำกปั จจัยทังหมดข้
้
ำงต้ น กลุม่
บริษัท บีทีเอส มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกระแสเงินสดจำนวน 10,997.7 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 7,484.4 ล้ ำนบำท จำก 3,513.3 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นรอบ
ปี บัญชี 55/56 (วันที่ 31 มีนำคม 2556)
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กาไรสุทธิ จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ถูกบันทึกอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริ ษัทฯ ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้น ในชือ่ บัญชี ‘ส่วนเกิ นทุนจากการ
เปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย’ แต่ไม่ถูกบันทึกอยู่ในงบกาไรขาดทุน เพราะการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อย ไม่ได้ทาให้บริ ษัทฯสูญเสียอานาจในการควบคุมบริ ษัทย่อยดังกล่าว

ผลกำรดำเนินงำนตำมส่ วนงำน
ธุรกิจระบบขนส่ งมวลชน
รำยได้ ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน2 ในไตรมำส 3 ปี 56/57 เท่ำกับ 523.8 ล้ ำนบำท ลดลง 65.7% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกกำรขำย
รำยได้ คำ่ โดยสำรสุทธิในอนำคตแก่ BTSGIF โดยทำให้ บริษัทฯ มีรำยได้ คำ่ โดยสำร (จำก 1,258.8 ล้ ำนบำท) ต้ นทุนค่ำโดยสำร (จำก 672.7 ล้ ำนบำท) และ
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้ำสำยหลัก (จำก 122.9 ล้ ำนบำท) ลดลง 100% เป็ น 0.0 บำทในไตรมำสนี ้ ในส่วนของรำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
เดินรถ (O&M) เพิ่มขึ ้น 96.7 ล้ ำนบำท หรือ 35.7% เมื่อเทียบกับไตรมำส 3 ปี 55/56 เป็ น 367.3 ล้ ำนบำท
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในเชิ งเปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานของไตรมาสก่อนๆ ในส่วนทีจ่ ะอธิ บายต่อไปนี ้ จะเป็ นการวิ เคราะห์ รายได้ค่าโดยสาร รายได้
จากการเดิ นรถ และต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิ จระบบขนส่งมวลชน สาหรับไตรมาส 3 ปี 56/57 และไตรมาส 3 ปี 55/56 โดย
ไม่คานึงถึงผู้มีสิทธิ ในรายได้ดงั กล่าวไม่ว่าจะเป็ น BTSG หรื อ BTSGIF
รำยได้ ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมำส 3 ปี 56/57 เท่ำกับ 1,810.5 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 18.4% เมื่อเทียบกับปี ก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้
ค่ำโดยสำรและรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรเดินรถ โดยรำยได้ คำ่ โดยสำรเพิ่มขึ ้น 14.7% หรือเพิ่มขึ ้น 184.5 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน เป็ น 1,443.2 ล้ ำนบำท จำกจำนวน
เที่ยวกำรเดินทำงที่เพิ่มขึ ้น 7.1% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 53.9 ล้ ำนเที่ยวในไตรมำสนี ้ ประกอบกับอัตรำค่ำโดยสำรเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 26.8
บำทต่อเที่ยว คิดเป็ นกำรเพิ่มขึ ้น 7.1% จำกปี ก่อนหน้ ำ จำกกำรปรับขึ ้นอัตรำค่ำโดยสำรครัง้ ล่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มิถนุ ำยน 2556 ปั จจัยหลักที่ทำให้ จำนวนผู้โดยสำร
เติบโตมำจำกกำรเติบโตตำมธรรมชำติของธุรกิจ กำรเปิ ดให้ บริกำรในส่วนต่อขยำยสำยสีลมจำกสถำนีวงเวียนใหญ่ (S8) ไปสถำนีบำงหว้ ำ (S12) ซึง่ เป็ นผลให้ มี
จำนวนผู้โดยสำรเข้ ำมำในส่วนของรถไฟฟ้ำสำยหลักมำกขึ ้น

ประกอบกับจำนวนรถไฟฟ้ำที่มำกขึ ้นเพื่อรองรับจำนวนเที่ยวกำรเดินทำงที่เพิ่มขึ ้น

(รถไฟฟ้ำที่

ให้ บริกำรในสำยสุขมุ วิทปรับเปลี่ยนจำก 3 ตู้ตอ่ ขบวนเป็ น 4 ตู้ตอ่ ขบวนทังหมดตั
้
งแต่
้ เดือนพฤษภำคม 2556 และในส่วนของรถไฟฟ้ำขบวนใหม่ 5 ขบวน (ขบวน
ละ 4 ตู้) บริษัทฯ ได้ นำขึ ้นให้ บริกำรตังแต่
้ เดือนธันวำคม 2556 ที่ผ่ำนมำไปแล้ ว 2 ขบวน) ในส่วนของรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรเดินรถในไตรมำสนี ้ เพิ่มขึ ้น 96.7
ล้ ำนบำท หรือ 35.7% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ เป็ น 367.3 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรเดินรถในส่วนต่อขยำยสำยสีลม (รับรู้รำยได้ เต็มไตร
มำสจำกกำรให้ บริกำรเดินรถสถำนีโพธินิมิตร (S9) ไปสถำนีตลำดพลู (S10) และรำยได้ บำงส่วนจำกกำรให้ บริกำรเดินรถในสถำนีวฒ
ุ ำกำศ (S11) และสถำนีบำง
หว้ ำ (S12) ที่เริ่มเปิ ดให้ บริกำรอย่ำงเป็ นทำงกำร ตังแต่
้ วนั ที่ 5 ธันวำคม 2556
ประจำไตรมำส 3 ปี 56/57 (สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556)
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ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริกำรของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมำสนี ้เท่ำกับ 1,072.0 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 80.8 ล้ ำนบำทหรือ 8.2% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ทังนี
้ ้ต้ นทุนหลักได้ แก่ ต้ นทุนค่ำโดยสำรที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับจำนวนเที่ยวกำรเดินทำงที่เพิ่มขึ ้น และต้ นทุนในกำรให้ บริ กำรเดินรถที่เพิ่มขึ ้น จำกรำยได้
ค่ำบริหำรกำรเดินรถที่มำกขึ ้น อีกทังค่
้ ำเสื่อมรำคำที่เพิ่มขึ ้นตำมจำนวนเที่ยวกำรเดินทำงและจำนวนรถไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม ต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยในกำร
ขำยและบริกำรเพิ่มขึ ้นในอัตรำทีต่ ่ำกว่ำกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ ส่งผลให้ Operating EBITDA margin ในไตรมำสนี ้เท่ำกับ 65.4% สูงขึ ้นจำก 59.3% ในงวด
เดียวกันของปี ก่อน

ค่ ำโดยสำรเฉลี่ยรำยไตรมำส (บำท/เที่ยว)

% เปลี่ยนแปลง (QoQ)

ธุรกิจสื่อโฆษณำ

ค่ ำโดยสำรเฉลี่ยรำยไตรมำส (บำท / เที่ยว)

% เปลี่ยนแปลง (QoQ)

จำนวนเที่ยวกำรเดินทำง (ล้ ำนเที่ยว)

จำนวนเที่ยวกำรเดินทำง (ล้ ำนเที่ยว)

จำนวนเที่ยวกำรเดินทำง

% เติบโตของเที่ยวกำรเดินทำง

ค่ำโดยสำรเฉลี่ยรำยไตรมำส

% เติบโตของค่ำโดยสำรเฉลี่ยรำยไตรมำส

แกนขวำ

(QoQ) แกนขวำ

(บำท / เที่ยว) แกนซ้ ำย

(QoQ) แกนขวำ

แกนซ้ ำย

ธุรกิจสื่อโฆษณำมีรำยได้ รวมทังสิ
้ ้น 798.2 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 49.0 ล้ ำนบำท หรือเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น 6.5% เทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน จำกกำรเติบโตที่
แข็งแกร่งของธุรกิจสื่อโฆษณำในบีทีเอส
รำยได้ จำกสื่อโฆษณำในบีทีเอส เพิ่มขึ ้น 65.6 ล้ ำนบำทหรือ 17.8% จำกปี ก่อน เป็ น 435.0 ล้ ำนบำท เนื่องจำกปั จจัยหลักดังนี ้ i) โครงกำรเปลี่ยนสื่อภำพนิ่งบน
ชำนชำลำสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสเป็ นจอ LED (Platform Truss LEDs Project) ติดตังเสร็
้ จและเปิ ดให้ บริกำรตังแต่
้ เดือนพฤศจิกำยน 2556 ที่ผ่ำนมำ ทำให้ รำยได้
บนสถำนีเพิ่มขึ ้น, ii) รำยได้ คำ่ เช่ำพื ้นที่ร้ำนค้ ำบนสถำนีบีทีเอสเพิ่มขึ ้นจำกกำรเพิ่มอัตรำค่ำเช่ำสัญญำในปี ก่อนที่มีผลในปี นีเ้ มื่อสัญญำเดิมหมดอำยุลง และ iii)
ปริมำณกำรใช้ พื ้นที่ร้ำนค้ ำขนำดเล็กบนสถำนีเพิ่มมำกขึ ้นจำกกำรที่จำนวนผู้โดยสำรรถไฟฟ้ำมีมำกขึ ้น
รำยได้ จำกสื่อโฆษณำในโมเดิร์นเทรดลดลง 13.8 ล้ ำนบำท หรือ 4.1% เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ น 319.3 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักเนื่องจำกได้ รับผลกระทบจำก
เศรษฐกิจชะลอตัวและกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ทำให้ ยอดขำยสินค้ ำอุปโภคบริโภคในห้ ำงโมเดิร์นเทรดหดตัวลง ส่งผลให้ กำรใช้ งบโฆษณำได้ ถกู เลื่อนออกไป
รำยได้ จำกสื่อโฆษณำในอำคำรสำนักงำนและสื่ออื่นๆ ลดลง 2.8 ล้ ำนบำท หรือ 6.0% จำกไตรมำสเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 43.9 ล้ ำนบำท ปั จจัยสำคัญในกำร
ลดลงของรำยได้ มำจำกเศรษฐกิจชะลอตัวและเหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง ซึง่ ส่งผลให้ เกิดกำรชะลอกำรใช้ งบประมำณโฆษณำของผู้ซื ้อสื่อโฆษณำ
ส่วนของต้ นทุนจำกธุรกิจสื่อโฆษณำ ลดลง 10.6 ล้ ำนบำท หรือคิดเป็ น 3.6% จำกปี ก่อน เป็ น 286.7 ล้ ำนบำท และค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำรลดลง 1.3
ล้ ำนบำท หรือ 1.3% จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 97.7 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกค่ำสัมปทำนที่เป็ นส่วนแบ่งรำยได้ ให้ กบั โมเดิร์นเทรดลดลงตำมสัดส่วน
ของยอดขำย อย่ำงไรก็ตำม จำกผลประกอบกำรรวมที่ปรับตัวดีขึ ้นและกำรประหยัดต่อขนำด (economies of scale) ในส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณำในบีทีเอส
ส่งผลให้ operating EBITDA margin ในไตรมำสนี ้ ยังคงเติบโตเป็ น 54.4% เมื่อเทียบกับ 50.9% ในไตรมำส 3 ของปี 55/56

ประจำไตรมำส 3 ปี 56/57 (สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556)
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ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เพิ่มขึ ้น 319.1 ล้ ำนบำท เป็ น 748.6 ล้ ำนบำท จำกไตรมำสเดียวกันของปี ทีแ่ ล้ ว ส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำก
รำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ จำนวน 444.1 ล้ ำนบำทจำกกำรโอนคอนโดมิเนียมในโครงกำร Abstracts พหลโยธิน พำร์ ค (ทำวเวอร์ A) ในไตรมำสนี ้
จำนวนทังสิ
้ ้น 131 ห้ อง (เริ่มโอนตังแต่
้ เดือนธันวำคม 2555) และรำยได้ จำกกำรดำเนินธุรกิจของโรงแรม อีสติน แกรนด์ สำทร เพิ่มขึ ้น 139.2 ล้ ำนบำท ซึง่ เปิ ดตัว
อย่ำงเป็ นทำงกำรตังแต่
้ เดือนตุลำคม 2555 อย่ำงไรก็ดี คอนโดมิเนียมโครงกำร Abstracts ได้ ดำเนินกำรขำยไปแล้ วทังสิ
้ ้น 89% ของโครงกำร อ้ ำงอิงจำกข้ อมูล
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ต้ นทุนจำกกำรดำเนินงำนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่ำกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน โดยเพิ่มขึ ้น 156.1 ล้ ำนบำท เป็ น 424.6
ล้ ำนบำทในไตรมำสนี ้ สำเหตุสำคัญมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนของกำรโอนคอนโดมิเนียมโครงกำร Abstracts พหลโยธิน พำร์ ค และต้ นทุนของโรงแรมอีสติน
แกรนด์ สำทร สำหรับค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร เพิ่มขึ ้น 52.1 ล้ ำนบำท หรือ 34.2% เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ น 204.2 ล้ ำนบำทในไตรมำสนี ้ ส่วนใหญ่มำจำก
ค่ำใช้ จำ่ ยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรโอนคอนโดมิเนียมโครงกำร Abstracts พหลโยธิน พำร์ ค ไม่วำ่ จะเป็ นค่ำธรรมเนียมในกำรโอน ค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรตลำด และค่ำ
คอมมิชชัน่ ของพนักงำนขำย รวมถึงค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดำเนินงำนของร้ ำนอำหำร Chef Man จำกผลกำรดำเนินงำนที่แข็งแกร่งขึ ้น ส่งผลให้ กำไรสุทธิของธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ในไตรมำสนี ้ ปรับตัวเป็ นบวกโดยมีกำไรสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 104.5 ล้ ำนบำท และมี Operating EBITDA margin อยูท่ ี่ 21.2%
ธุรกิจบริกำร
บริษัทฯ มีรำยได้ จำกธุรกิจบริกำรเพิ่มขึ ้นจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน 27.9 ล้ ำนบำท เป็ น 44.8 ล้ ำนบำทในไตรมำสนี ้ สำเหตุหลักมำจำกรำยได้ คำ่ สิทธิ (royalty
fee) ที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรที่ บริษัทฯ ได้ ร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจในกำรกำรออกบัตรแรบบิทร่วม (co-branded card) ซึง่ บัตรดังกล่ำวยังคงสำมำรถใช้ งำนเป็ นตัว๋
ร่วมสำหรับระบบขนส่งมวลชน และสำมำรถใช้ ชำระค่ำสินค้ ำและบริกำรที่ร้ำนค้ ำที่ร่วมให้ บริกำร โดยบัตรแรบบิทร่วม (co-branded card) นี ้ เปิ ดตัวอย่ำงเป็ น
ทำงกำรตังแต่
้ เดือนมีนำคม 2556 ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นเดือนธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีกำรออกบัตรแรบบิทแล้ วกว่ำ 2.0 ล้ ำนใบ เป็ นไปตำมที่บริษัทคำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็
ดี ต้ นทุนของธุรกิจบริกำรนัน้ คิดเป็ น 29.0 ล้ ำนบำท และมีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร ทังสิ
้ ้น 29.2 ล้ ำนบำท โดยรำยกำรส่วนใหญ่มำจำกค่ำเสื่อมรำคำของ
ฮำร์ ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และค่ำใช้ จำ่ ยของพนักงำน

ประจำไตรมำส 3 ปี 56/57 (สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556)
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อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
ความสามารถในการทากาไร

ไตรมำส 3 ปี 56/57 ไตรมำส 3 ปี 55/56*

อัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนขันต้
้ นต่อยอดขำย (%)

ไตรมำส 2 ปี 56/57

55.7%

46.4%

53.2%

20.4%

16.8%

19.1%

41.3%

46.2%

39.4%

54.0%

56.1%

55.6%

40.0%

22.5%

36.4%

22.5%

11.2%

28.3%

25.1%

27.4%

38.0%

18.4%

3.1%

19.7%

23.8%

4.9%

25.7%

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์

0.21x

0.26x

0.21x

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน

0.27x

0.35x

0.27x

(0.07 x)

0.21x

(0.01 x)

(1.04 x)

2.15x

(0.08 x)

6.54x

5.44x

5.29x

กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน (บำท)

0.0378

0.0854

0.0831

กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนต่อหุ้น (บำท)

0.049

0.180

0.134

(0.046)

0.135

0.046

มูลค่ำบริ ษัทต่อหุ้น (บำท)

8.51

8.54

8.88

มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น (บำท)

5.35

4.60

5.21

อัตรำส่วนค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนต่อยอดขำยจำกกำรดำเนินงำน (%)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนหักดอกเบี ้ย ภำษี และค่ำเสื่อม (%)

A

อัตรำกำไรก่อนหักดอกเบี ้ย, ภำษี และค่ำเสื่อม (%)
อัตรำกำไรจำกรำยกำรที่เกิดขึ ้นเป็ นประจำก่อนภำษี
อัตรำกำไรสุทธิจำกรำยกำรทีเ่ กิดขึ ้นเป็ นประจำ (%)

B

B

อัตรำกำไรสุทธิ (%)C
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)

D
E

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
ความสามารถในการชาระหนี้

อัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน
อัตรำส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ย

F

อัตราส่ วนต่ อหุ้น G

กระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น (บำท)

หมำยเหตุ:

* รวมกำไรสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
A

ไม่ รวมรำยได้ และรำยจ่ ำยที่ไม่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกำรดำเนินงำน (non-operating items) และไม่ รวมรำยได้ ดอกเบีย้ รับ

B

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

C

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

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

ประจำไตรมำส 3 ปี 56/57 (สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556)
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มุมมองผู้บริหำร
ท่ำมกลำงสภำวะกำรณ์กำรชุมนุมทำงกำรเมือง ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนยังมีกำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง ดังเห็นได้ จำกในเดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ ยอดผู้โดยสำร
ยังคงเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง

สำเหตุหนึ่งมำจำกผู้ที่สญ
ั จรบนท้ องถนนประสบกับปั ญหำควำมไม่สะดวกในกำรเดินทำงเพรำะถนนบำงเส้ นถูกปิ ด

ส่งผลให้ กำร

เดินทำงโดยรถไฟฟ้ำบีทีเอสและกำรเดินทำงโดยระบบรถไฟฟ้ำอื่นๆ ถืออีกทำงเลือกสำหรับกำรเดินทำงในช่วงนี ้ โดยบริษัทฯ คำดว่ำ จำกสภำวะกำรณ์ทำง
กำรเมืองนี ้จะส่งผลให้ ยอดผู้โดยสำรในไตรมำส 4 ปี 56/57 เติบโตขึ ้นอย่ำงแข็งแกร่งต่อไป ในส่วนของรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรเดินรถ บริษัทฯ เชื่อว่ำจะมีกำร
เติบโตของรำยได้ ในส่วนนี ้ เนื่องจำก วันที่ 5 ธันวำคม 2556 ที่ผ่ำนมำ ส่วนต่อขยำยสำยสีลม (วงเวียนใหญ่ – บำงหว้ ำ) 4 สถำนี 5.3 กิโลเมตร ได้ เปิ ดให้ บริกำร
อย่ำงเป็ นทำงกำรครบทุกสถำนีตำมแผนที่วำงไว้ ประกอบกับส่วนรถไฟฟ้ำขบวนใหม่ 5 ขบวน (ขบวนละ 4 ตู้) ที่บริษัทฯ ได้ รับมอบแล้ วตังแต่
้ เดือนพฤศจิกำยน
2556 นัน้ ทำงบริษัทฯ คำดว่ำจะสำมำรถนำขึ ้นให้ บริกำรในระบบได้ หมดภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2557
สำหรับกำรเติบโตในส่วนของเส้ นทำงรถไฟฟ้ำในอนำคต บริษัทฯ คำดว่ำกำรเปิ ดประมูลโครงกำรส่วนต่อขยำยหลำยๆเส้ นทำงอำจจะประสบปั ญหำควำมล่ำช้ ำ
อันสืบเนื่องมำจำกกำรประกำศยุบสภำ อย่ำงไรก็ตำม งำนก่อสร้ ำงรำงสำหรับรถไฟฟ้ำส่วนต่อขยำยสำยสีเขี ยวฝั่ งใต้ (แบริ่ง – สมุทรปรำกำร) จำนวน 9 สถำนี
12.8 กิโลเมตร ไม่ได้ ถกู กระทบจำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว โดย ณ ปั จจุบนั งำนก่อสร้ ำงแล้ วเสร็จกว่ำ 20% (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556) และคำดว่ำจะสำมำรถ
เปิ ดให้ ประมูลรำคำในส่วนของผู้ให้ บริกำรเดินรถได้ ในอย่ำงช้ ำภำยในปี 2558 และเช่นเดียวกันสำหรับงำนก่อสร้ ำงรำงสำหรับส่วนต่อขยำยรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว
ฝั่ งเหนือ (หมอชิต – สะพำนใหม่ – คูคต) จำนวน 16 สถำนี 18.4 กิโลเมตร โดยเมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2556 ที่ผ่ำนมำ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตั ิงำนก่อสร้ ำงส่วน
ดังกล่ำวแล้ ว และจะจัดให้ มีกำรเปิ ดประมูลงำนก่อสร้ ำงในวันที่ 11 เมษำยน 2557 ซึง่ จะทำให้ งำนก่อสร้ ำงสำมำรถเริ่มดำเนินกำรได้ ในเดือนพฤศจิกำยน 2557
ทำให้ บริษัทฯ คำดว่ำกำรเปิ ดประมูลรำคำในส่วนของผู้ให้ บริกำรเดินรถน่ำจะเกิดขึ ้นภำยในปลำยปี 2558 เช่นกัน นอกจำกนัน้ ข้ อมูลจำกสำนักกำรจรำจรและ
ขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหำนครระบุวำ่ ขณะนี ้ทำงกรุงเทพฯ กำลังศึกษำควำมเป็ นไปได้ และประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้ อม (EIA) ของโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี
เทำ (วัชรพล-สะพำนพระรำม 9) ระยะทำง 26 กิโลเมตร และสำยสีเขียว (บำงหว้ ำ – ตลิ่งชัน) ระยะทำง 7 กิโลเมตร โดยทำงสนข. คำดว่ำจะสำมำรถเปิ ด
ให้ บริ กำรเส้ นทำงสำยสีเทำเฟสแรกได้ ภำยในปี 2561 และเปิ ดให้ บริกำรสำยสีเขียว (บำงหว้ ำ – ตลิ่งชัน) ได้ ภำยในปี 2562 ตำมลำดับ สำหรับโอกำสทำงธุรกิจ
เกี่ยวกับรถไฟฟ้ำในต่ำงประเทศ เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัทฯ และ CITIC Construction Co., Ltd. (“CITIC”) ได้ ร่วมกันจัดตังกิ
้ จกำรร่วมค้ ำคอนซอเตียม
(Consortium) เพื่อเข้ ำร่วมประมูลโครงกำรสัมปทำนเดินรถไฟฟ้ำใต้ ดนิ ในกรุงปั กกิ่ง สำย 16 (Beijing Subway Line 16 Franchise Project) ระยะทำง 50.0
กิโลเมตร รวม 29 สถำนี เป็ นระยะเวลำ 30 ปี คำดว่ำกำรพิจำรณำเอกสำรกำรประมูลจะแล้ วเสร็จและประกำศผลกำรประมูลให้ ทรำบในอีกประมำณ 3 เดือน
ข้ ำงหน้ ำ และคำดว่ำเส้ นทำงนี ้จะเปิ ดให้ บริกำรได้ ในปี 2561 จำกเส้ นทำงรถไฟฟ้ำต่ำงๆ ที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น นับเป็ นโอกำสอันดีของบริษัทฯ สำหรับกำรขยำยธุรกิจ
ระบบขนส่งมวลชนทำงรำงทังในประเทศและระดั
้
บภูมิภำคในอนำคต
สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณำ ซึง่ ได้ รับผลกระทบจำกสภำวะเศรษฐกิจและปั จจัยควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ส่งผลให้ กำรใช้ จำ่ ยของภำคครัวเรือนลดลงรวมทังกำรใช้
้
งบ
โฆษณำของกลุม่ อุปโภคบริโภคชะลอตัวลง ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ หลักของวีจีไอ อย่ำงไรก็ตำม แม้ วำ่ ในปี นีก้ ำรเติบโตของรำยได้ สำหรับ 9 เดือนแรก
จะไม่เป็ นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ แต่บริษัทฯ ยังคงเชื่อมัน่ ว่ำสภำวะกำรณ์ในปั จจุบนั จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เพียงระยะสัน้ และในปี 57/58 บริษัทฯ มุง่ หวังที่จะ
เห็นกำรเติบโตที่สดใสอีกครัง้ จำกกำรรับรู้รำยได้ เต็มปี จำกพื ้นที่สื่อโฆษณำทีม่ ำกขึ ้นและจำกกำรเปิ ดตัวสื่อโฆษณำในรูปแบบใหม่ๆ สำหรับสื่อบนบีทีเอส บริษัทฯ
จะมีพื ้นที่สื่อโฆษณำเพิ่มขึ ้น 16% บนขบวนรถไฟฟ้ำ 35 ตู้ และบนขบวนรถไฟฟ้ำใหม่ 5 ขบวนข้ ำงต้ น อีกทังมี
้ กำรรับรู้รำยได้ เต็มปี จำกกำรขำยสื่อโฆษณำใน
รูปแบบสื่อดิจิตอล เช่น Platform Truss LEDs, Platform Screen Doors, และ E-Posters ในส่วนของสื่อในโมเดิร์นเทรด บริษัทฯ มีกำรลงนำมต่อสัญญำในกำร
บริหำรจัดกำรสื่อโฆษณำกับบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์ เซนเตอร์ จำกัด (มหำชน) ซึง่ ขอบเขตของสัญญำจะครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรสื่อโฆษณำในเครือข่ำยบิ๊กซี
ซูเปอร์ เซนเตอร์ ทุกสำขำทัว่ ประเทศเป็ นเวลำ 5 ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 นอกจำกนี ้ เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2557 วีจีไอได้ ลงนำมในสัญญำเพื่อกำรร่วม
ทุน เพื่อขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำนอกบ้ ำนของบริษัทให้ ครอบคลุมไปยัง “เครือข่ำยสื่อโฆษณำทีต่ ิดตังอยู
้ ต่ ำมท้ องถนน” โดยกำรทำสัญญำร่วมทุนครัง้ นี ้
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจของวีจีไอที่ต้องกำรเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและขยำยเครือข่ำยสื่อโฆษณำในประเทศ อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ ำร่วมทุนของวีจีไออยู่
ภำยใต้ เงื่อนไขบังคับก่อนทำสัญญำบำงประกำร ซึง่ คูส่ ญ
ั ญำอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร โดยเมื่อกำรจัดตังบริ
้ ษัทร่วมทุนเสร็จสมบูรณ์ วีจีไอและบริ ษัทคูค่ ้ ำจะหำ
โอกำสทำงธุรกิจเพื่อกำรเติบโตของเครือข่ำยโฆษณำในหมวดนี ้ที่นบั เป็ นตลำดหนึ่งที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วในปั จจุบนั
ประจำไตรมำส 3 ปี 56/57 (สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556)

7

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส 3 ปี 56/57
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ในส่วนของธุรกิจบริกำร เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2557 บริษัทฯ ได้ สง่ เอกสำรแสดงควำมสนใจ (EOI) สำหรับกำรประกวดรำคำจัดตังระบบจั
้
ดเก็บรำยได้ กลำง
(Central Clearing House: CCH) ซึง่ เป็ นระบบที่ใช้ สำหรับระบบตัว๋ ร่วม (National Common Ticketing System) ที่จะใช้ ได้ กบั ระบบขนส่งสำธำรณะต่ำงๆ ใน
อนำคต ทังนี
้ ้ คำดว่ำจะมีกำรประกำศผลกำรคัดเลือกผู้วำงระบบและกำรจัดทำระบบจัดเก็บรำยได้ กลำงภำยในกลำงปี 2557

………………………………….

นำยรังสิน กฤตลักษณ์
(กรรมกำรบริหำรและผู้อำนวยกำรใหญ่สำยปฏิบตั ิกำร)
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