คําอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 54/55 สิ #นสุด 30 กันยายน 2554
11 พฤศจิกายน 2554

บริ ษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ #งส์ จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมธุรกิจ
ภาพรวมทางการเงิน
•

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจสื7อโฆษณาสร้ างสถิติรายได้ สงู สุดตังแต่
# เปิ ดดําเนินการมา

•

จํานวนผู้โดยสารรวมไตรมาส 2 ปี 54/55 อยูท่ ี7 45.1 ล้ านคน คิดเป็ นการเติบโต 19.4% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน

•

จํานวนผู้โดยสารเฉลีย7 ในวันธรรมดาสําหรับไตรมาส 2 ปี 54/55 อยูท่ ี7 541,275 เทีย7 วคน คิดเป็ นการเติบโต 16.6% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน

•

ธุรกิจสือ7 โฆษณา เติบโต 51.6% จากไตรมาส 2 ปี 53/54 (12.1% จากไตรมาสก่อนหน้ า) อยู่ที7 523.3 ล้ านบาท

•

รายได้ จากการดําเนินงานรวมในไตรมาส 2 ปี 54/55 เท่ากับ 2,033.9 ล้ านบาท เติบโต 36.1% เมื7อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน

•

Operating EBITDA margin4 ในไตรมาส 2 ปี 54/55 เพิม7 ขึ #นมาอยู่ที7 52.8% เทียบกับ 52.4% ในไตรมาส 1 ปี 54/55 และ 37.2% ในไตรมาส 2 ปี 53/54

•

กําไรสุทธิสว่ นทีเ7 ป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่เท่ากับ 1,281.6 ล้ านบาท เพิ7มขึ #น 116.8% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน

ผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที 2 ปี 54/55
บริ ษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ #งส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และบริ ษัทย่อย (รวมเรี ยก “กลุม่ บริ ษัท บีทีเอส”) รายงานผลประกอบการประจําไตรมาส 2 ปี 54/55
ด้ วยรายได้ รวมเท่ากับ 3,128.4 ล้ านบาท เติบโต 40.7% (หรื อ 905.6 ล้ านบาท) จาก 2,222.8 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 53/54 โดยรายได้ จากการดําเนินงานรวม
เพิม7 ขึ #น 36.1% เป็ น 2,033.9 ล้ านบาท เนื7องจากการปรับตัวเพิม7 ขึ #นของรายได้ ในทุกส่วนธุรกิจ นอกจากนี #กลุม่ บริ ษัท บีทีเอส ยังรับรู้รายได้ พิเศษในไตรมาสนี #
จํานวน 1,049.4 ล้ านบาท ซึ7งมาจากกําไรจากการโอนกลับสํารองค่าเผื7อการลดลงของมูลค่าต้ นทุนงานฐานรากรอโอนและรายได้ ค่าชดเชยตามคําสัง7 ศาลกรณี
BTSC Depot ทั #งนี #รายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสือ7 โฆษณา ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจบริ การคิดเป็ นสัดส่วน 65.2%, 25.7%, 7.5% และ
1.7% ของรายได้ จากการดําเนินงานรวม ตามลําดับ
รายได้ จากการดําเนินงาน 2
(ล้ านบาท)

ไตรมาส 2 ปี
54/55

% ของยอด
รวม2

ไตรมาส 2 ปี
53/54

%
เปลียนแปลง
(YoY)

1,325.7

65.2%

989.9

33.9%

48.7%

42.3%

สือโฆษณา

523.3

25.7%

345.2

51.6%

63.0%

65.6%

อสังหาริมทรัพย์ 1

152.2

7.5%

137.0

11.1%

16.8%

-50.1%

บริการ1

32.8

1.7%

22.6

45.1%

48.2%

45.1%

2,033.9

100.0%

1,494.7

36.1%

50.0%

39.3%

ระบบขนส่ งมวลชน1

รวม2

อัตรากําไร
อัตรากําไร
3
ขัน- ต้ น ไตรมาส ขัน- ต้ น3 ไตรมาส
2 ปี 54/55
2 ปี 53/54

1

รายได้จากระบบขนส่งมวลชนประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารและรายได้ค่าบริ การจากการบริ หารรถไฟฟ้ า รายได้ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วยยอดขายอสังหาริ มทรัพย์, ค่าเช่าและค่าบริ การ ธุรกิจก่อสร้างและ
บริ การ แต่ไม่รวมรายได้ค่าบริ การจากโครงการสนามกอล์ฟธนาซิตี ซึ5งจัดอยู่ในธุรกิจบริ การ
2

ยอดรวมไม่คํานึงถึงรายได้อืน5 ๆจํานวน 45.0 ล้านบาทในไตรมาสที 5 2 ปี 54/55 (19.6 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 53/54) จากรายได้จากการบริ หารจัดการ ดอกเบี ยรับและรายได้อืน5 และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี5ยน
40.8 ล้านบาท (4.0 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 53/54) และรายได้พิเศษ จํานวน 1,049.4 ล้านบาท
3

อัตราส่วนกําไรขัน ต้นต่อยอดขาย

4

กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสือ5 มราคา ค่าตัดจํ าหน่าย ดอกเบีย และภาษี ไม่รวมรายการทีไ5 ม่เกิดขึนเป็ นประจํา (non-recurring items)

ไตรมาส 2 ปี 54/55 (3 เดือน สิ นสุด 30 กันยายน 2554)

1

คําอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 54/55 สิ #นสุด 30 กันยายน 2554
11 พฤศจิกายน 2554

บริ ษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ #งส์ จํากัด (มหาชน)

ค่าใช้ จ่ายรวมเพิม7 ขึ #น 10.3% เป็ น 1,383.7 ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิ7มขึ #นในอัตราทีต7 ํ7ากว่ารายได้ จากการดําเนินงานที7เพิ7มขึ #น ส่งผลให้ อตั รากําไรขั #นต้ น
(Operating gross margin) ของกลุม่ บริ ษัทบีทีเอส นันปรั
# บตัวดีขึ #นเป็ น 50.0% เมื7อเปรียบเทียบกับ 39.3% ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทั #งนี #ค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ การลดลง 47.6% หรื อลดลง 44.3 ล้ านบาทเป็ น 48.8 ล้ านบาท เนือ7 งจากในไตรมาสนี #ไม่มีค่าใช้ จ่ายทางการตลาดทีเ7 กี7ยวข้ องกับการเปิ ดตัวแบรนด์
Abstracts สุขมุ วิท 66/1 ที7เกิดขึ #นในไตรมาสที7 2 ปี 53/54
การปรับตัวเพิ7มขึ #นของรายได้ จากการดําเนินงานในอัตราที7สงู กว่าการปรับตัวเพิ7มขึ #นของค่าใช้ จ่ายส่งผลให้ Operating EBITDA4 เติบโตขึ #น 92.8% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน และ 21.0% จากไตรมาสก่อน เป็ น 1,073.6 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายทางการเงินทรงตัวอยู่ที7 355.5 ล้ านบาทเมื7อเทียบกับ 353.5 ล้ านบาทในไตร
มาส 2 ปี 53/54 นอกจากรายการส่วนของการดําเนินงานแล้ ว กลุม่ บริษัท บีทเี อส ยังมีรายได้ พิเศษจํานวน 1,049.4 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 54/55 ซึง7 เป็ นผล
มาจากกําไรจากการโอนกลับสํารองค่าเผื7อการลดลงของมูลค่าต้ นทุนงานฐานรากรอโอน 705.2 ล้ านบาทและรายได้ ค่าชดเชยตามคําสัง7 ศาล 344.2 ล้ านบาท
กรณีที7บีทีเอสซีเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากต้ นทุนงานฐานรากของโรงจอด และซ่อมบํารุ ง ทั #งนี #ยังมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย7 น ทางบัญชีจํานวน 40.8 ล้ านบาท
จากเงินจ่ายล่วงหน้ าในการจัดหาตู้โดยสารเพิ7มเติมจํานวน 35 ตู้ ในส่วนที7เป็ นเงินสกุลยูโร จากปั จจัยทั #งหมดข้ างต้ น กลุม่ บริษัท บีทีเอส รายงานกําไรสุทธิงวด
สามเดือน สําหรับไตรมาส 2 ปี 54/55 เท่ากับ 1,337.4 ล้ านบาท เพิ7มขึ #น 121.3% จากกําไรสุทธิ 604.2 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 53/54 และกําไรสุทธิส่วนที7เป็ น
ของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ เท่ากับ 1,281.6 ล้ านบาท เพิ7มขึ #น 116.8% เมื7อเทียบกับ 591.2 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 53/54
สินทรัพย์รวม ณ วันที7 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 64,901.5 ล้ านบาท เพิ7มขึ #น 1.7% จากวันที7 31 มีนาคม 2554 ในเดือนมิถนุ ายน 2554 บริ ษัทฯ มีการเพิ7มทุน
โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 1,299.0 ล้ านหุ้น จากการเสนอขายหุ้นเพิ7มทุนให้ แก่กลุม่ บุคคลเฉพาะเจาะจงของบีทีเอสซี ทําให้ ทุนที7ออกจําหน่ายและชําระเต็ม
มูลค่าแล้ วเพิ7มขึ #นเป็ น 36,600.5 ล้ านบาท และส่วนเกินทุนเพิ7มขึ #นเป็ น 350.7 ล้ านบาท นอกจากนี # เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ7มขึ #น 1,012.0 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มา
จากการเบิกเงินกู้สาํ หรับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
4

กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสือ5 มราคา ค่าตัดจํ าหน่าย ดอกเบีย และภาษี ไม่รวมรายการทีไ5 ม่เกิดขึนเป็ นประจํา (non-recurring items)

ไตรมาส 2 ปี 54/55 (3 เดือน สิ นสุด 30 กันยายน 2554)

2

คําอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 54/55 สิ #นสุด 30 กันยายน 2554
11 พฤศจิกายน 2554

บริ ษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ #งส์ จํากัด (มหาชน)

พัฒนาการทีสําคัญในไตรมาสที 2 ปี 54/55
ธุรกิจระบบขนส่ งมวลชน
จํานวนผู้โดยสาร
ในไตรมาส 2 ปี 54/55 จํานวนผู้โดยสารขยายตัวอย่างรวดเร็ วด้ วยยอดผู้โดยสารทั #งหมด 45.1 ล้ านเที7ยวคน ซึง7 มากกว่าสถิติสงู สุดที7เคยทําได้ ก่อนหน้ านี #ที7 39.7
ล้ านเที7ยวคนในไตรมาสที7 3 ปี 53/54 การเติบโตของผู้โดยสารในไตรมาสนี #อยูท่ ี7 19.4% เมื7อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ 14.4% กับไตรมาสก่อนหน้ า
ทั #งนี #ยอดผู้โดยสารเฉลีย7 ในวันธรรมดาเพิ7มขึ #น 16.6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน หรื อ 7.3% จากไตรมาสก่อนหน้ า อยู่ที7 541,275 เทีย7 วคนต่อวัน ปั จจัยหลักของ
การเติบโตนอกเหนือจากการเติบโตตามปกติแล้ วคือ การเปิ ดให้ บริการส่วนต่อขยายอ่อนนุช – แบริ7 ง ในไตรมาสที7 2 ปี 54/55 เมื7อวันที7 12 สิงหาคม 2554 ที7ผา่ น
มา
จํานวนผู้โดยสารรายไตรมาส

จํานวนผู้โดยสารวันธรรมดา

นอกจากรายได้ ที7เพิ7มขึน# จากจํานวนผู้โดยสารที7เพิ7ม ขึ #นแล้ ว ยังมีการเพิ7มขึน# ของรายได้ จากการให้ บริ การเดินรถและซ่อมบํารุ งส่วนต่อขยายใหม่ ทั #งสองปั จจัย
ส่งผลให้ รายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพิ7มขึ #นเป็ น 1,325.7 ล้ านบาท ซึ7งคิดเป็ นการเพิ7มขึ #นร้ อยละ 33.9% หรื อ 335.8 ล้ านบาท เมื7อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน หรื อ 27.7% หรื อ 287.8 ล้ านบาท เมื7อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า
รายได้ จากค่าโดยสารเติบโต 19.6% จากการเพิม7 ขึ #นของจํานวนผู้โดยสารเมื7อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 1,088.1 ล้ านบาท อัตราค่าโดยสารเฉลีย7 อยู่ที7
24.1 บาทต่อเที7ยวการเดินทาง คงทีเ7 มื7อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ที7แล้ ว รายได้ จากการให้ บริ การเดินรถและซ่อมบํารุงเติบโตอย่างเป็ นสาระสําคัญ โดย
เพิม7 ขึ #น 197.4% หรื อ 157.7 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 237.5 ล้ านบาท เมื7อเทียบกับไตรมาสที7แล้ วเพิ7มขึ #น 189.8% หรื อ 155.6 ล้ านบาท จาก
รายได้ จากการดําเนินงานและรายได้ ก่อนการดําเนินงานส่วนต่อขยายอ่อนนุช – แบริ7 ง ทีเ7 ริ7 มให้ บริ การอย่างเป็ นทางการเมื7อวันที7 12 สิงหาคม 2554 ที7ผา่ นมา
ต้ นทุนของรายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพิ7มขึ #น 19.0% หรื อ 108.5 ล้ านบาท เมื7อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 679.5 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หารในไตรมาส 2 ปี 54/55 เพิ7มขึ #น 15.4% หรื อ 20.2 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี7ยนทางบัญชีจากเงินจ่ายล่วงหน้ าใน
การจัดหาตู้โดยสารเพิ7มเติมทีก7 ล่าวไว้ ก่อนหน้ า ส่งผลให้ Operating EBITDA margin เพิ7มขึ #นเป็ น 67.0% เมื7อเทียบกับ 57.8% ในไตรมาส 2 ปี 53/54

ไตรมาส 2 ปี 54/55 (3 เดือน สิ นสุด 30 กันยายน 2554)
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ธุรกิจสือโฆษณา
ผลการดําเนินงานของธุรกิจสือ7 โฆษณาของกลุม่ บริ ษัท บีทเี อส ในไตรมาสนี # ยังคงเพิ7มขึ #นอย่างต่อเนื7องจากไตรมาสที7แล้ ว โดยเพิ7มขึ #น 56.3 ล้ านบาทหรื อ 12.1%
จากไตรมาส 1 ปี 54/55 และเพิ7มขึ #น178.1 ล้ านบาท หรื อ 51.6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 523.3 ล้ านบาท โดยรายได้ จากสื7อโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้ า
288.7 ล้ านบาท เพิ7มขึ #น 0.8 ล้ านบาท คิดเป็ นการเติบโต 0.3% จากไตรมาสก่อนหน้ า หรื อ เพิ7มขึ #น 70.6 ล้ านบาท คิดเป็ นการเติบโต 32.3% จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน ปั จจัยหลักของการขยายตัวจากการเพิ7มขึ #นของอัตราการเช่าพื #นที7โฆษณาของสือ7 โฆษณาภาพนิ7งบนสถานีและการปรับราคาของสื7อโฆษณาแอลซีดีบ น
รถไฟฟ้ า สําหรับรายได้ จากสื7อโฆษณาในร้ านค้ าโมเดิร์นเทรดและอื7นๆมี จํานวน 234.6 ล้ านบาท คิดเป็ นการเติบโต 31.0% จากไตรมาสก่อนหน้ า หรื อ 55.5 ล้ าน
บาท และเติบโต 84.7% หรื อ 107.5 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักจากการเพิ7มขึ #นของรายได้ จากสัญญาใหม่กับเทสโก้ โลตัส และบิhกซี ซึ7งเริ7 ม
ก่อให้ เกิดรายได้ ในไตรมาส 3 ปี 53/54 และไตรมาส 2 ปี 54/55 ตามลําดับ
ต้ นทุนของรายได้ จากธุรกิจสื7อโฆษณามีการเติบโตที7ใกล้ เคียงกับการเพิ7มขึ #นของรายได้ เมื7อเทียบกับช่วงไตรมาสก่อนหน้ าเป็ น 193.6 ล้ านบาท เพิ7มขึ #น 11.4%
จากไตรมาสก่อนหน้ า หรื อเพิ7มขึ #น 63.1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ7มขึ #น 23.1% หรื อ 13.0 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เป็ น 69.0 ล้ านบาท อัตราการเพิ7 มขึ #นของต้ นทุนของรายได้ ที7สงู กว่าอัตราการเพิ7มขึ #นของรายได้ เมื7อเทียบกับช่ว งเดียวกันของปี ก่อน มาจากอัตรา Media
utilisation ที7ลดลงเนือ7 งจากเป็ นช่วงระยะเริ7 มแรกของสัญญาใหม่กบั ร้ านค้ า อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าจะมีการเพิ7มขึ #นของต้ นทุนดังกล่าว และการเพิ7มขึ #นของสัดส่วน
ของธุรกิจสือ7 โฆษณาในร้ านค้ าโมเดิร์นเทรดและอื7นๆ Operating EBITDA margin ยังคงรักษาระดับ อยูท่ ี7 55.8% เมื7อเทียบกับ 56.2% ในไตรมาส 2 ปี 53/54
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัท บีทีเอส เพิ7มขึ #น 11.1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 152.2 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้ สว่ นนี #ลดลง
เล็กน้ อย 1.5% จากไตรมาสก่อนหน้ า เพราะบริ ษัทได้ มีการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts สุขมุ วิท 66/1 จํานวน 14 ห้ อง เมื7อเทียบกับ 18 ห้ องในไตรมาส
1 ปี 54/55 คิดเป็ นการรับรู้รายได้ 49.4 ล้ านบาท นอกเหนือจากนี # รายได้ จากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ และอาคารสํานักงานให้ เช่า
โรงแรม) เพิม7 ขึ #น 17.8% จากไตรมาสก่อนหน้ า หรื อ 24.3% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 41.9 ล้ านบาท ผลการดําเนินงานที7ดีขึ #นส่วนใหญ่เนื7องจากอัตราการ
เข้ าพักทีด7 ีขึ #นในธุรกิจโรงแรมของกลุม่ บริ ษัท
ต้ นทุนของรายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ลดลง 38.4% หรือ 79.0 ล้ านบาท เมื7อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 126.6 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เนื7องจากในไตร
มาสที7 2 ปี 53/54 บริ ษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์พร้ อมขายของโครงการธนาซิตี # 81.6 ล้ านบาท กําไรขั #นต้ นจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ อยู่ที7
25.6 ล้ านบาท เทียบกับขาดทุน 68.6 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 53/54 และกําไร 29.5 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 54/55 ในส่วนของค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
ลดลง 17.5% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเป็ น 76.1 ล้ านบาท แต่ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้ า

การลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนมาจากค่าใช้ จ่ายทาง

การตลาดในไตรมาส 2 ปี 53/54 จากการเปิ ดตัวแบรนด์ Abstracts
ธุรกิจบริการ
เป็ นอีกไตรมาสหนึ7งทีธ7 ุรกิจบริ การมีผลการดําเนินงานทรงตัว โดยมีรายได้ 32.8 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามรายได้ ในส่วนนี #คิดเป็ นการเพิ7มขึ #น 45.3% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื7องจากในไตรมาสที7 2 ปี 53/54 สนามกอล์ฟธนาซิตี #อยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่บางส่วน อัตรากําไรขั #นต้ น ของธุรกิจบริ การเพิ7มขึ #นเป็ น
48.2% และมี EBITDA margin อยู่ที7 2.4%
บริษัท แอ๊ บโซลูท โฮเต็ล เซอร์ วิส จํากัด มีการทําสัญญาบริ หารโรงแรมในภูมิภาคนี #เพิ7มอีก 11 สัญญาภายใต้ แบรนด์ อีสติน และยู โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท ใน
ไตรมาส 2 ปี 54/55

ไตรมาส 2 ปี 54/55 (3 เดือน สิ นสุด 30 กันยายน 2554)
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สัญญาใหม่ ในไตรมาสนี U Hotels & Resorts

Eastin Hotels / Residence and Eastin Easy

อินเดีย

อินเดีย

U Candolim Goa - 58 ห้ อง เปิ ดในปี

2555

Eastin Easy Tarapur – 32 ห้ อง เปิ ดในปี

U Navi Mumbai - 35 ห้ อง เปิ ดในปี

2555

Eastin Easy Kohlapur – 70 ห้ อง เปิ ดในปี

U Umargam – 60 ห้ อง เปิ ดในปี

2556

2555
2556

Eastin Easy Citizen Ahmedabad – 50 ห้ อง เปิ ดในปี
Eastin Easy Sun Mapusa Goa – 75 ห้ อง เปิ ดในปี

2555

2557

Vietnam
Eastin Easy LTT Hanoi – 56 ห้ อง เปิ ดในปี

2554

Eastin Easy GTC Hanoi – 70 ห้ อง เปิ ดในปี

2554

Eastin Hotel Nha Trang -- 200 ห้ อ ง เปิ ดในปี

2557

Eastin Hotel Westlake Hanoi – 150 ห้ อง เปิ ดในปี

2557

บริษัทฮิบเฮง คอนสตรัคชัน (ประเทศไทย) จํากัด ยังคงดําเนินงานได้ ดีอย่างต่อเนื7องจากการบริ หารงานก่อสร้ างโรงแรมในเครือกลุม่ บริ ษัท บีทีเอส ทีส7 ถานี
รถไฟฟ้ าสุรศักดิm ทีม7 ีความคืบหน้ า 88% โครงการ Abstracts สุขมุ วิท 66/1 (“The Moon” ความคืบหน้ า 100% “The Sun” ความคืบหน้ า 98%) และโครงการ
Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค ความคืบหน้ า 31% ณ วันที7 30 กันยายน 2554

ไตรมาส 2 ปี 54/55 (3 เดือน สิ นสุด 30 กันยายน 2554)
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน
ความสามารถในการทํากําไร
อัตราส่วนกําไรขันต้
# น5 (%)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรก่อนหักดอกเบี #ยและภาษี (%)6
อัตรากําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื7อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี #ย และ
ภาษี (%)5
อัตรากําไรก่อนหักดอกเบี #ย, ภาษี และค่าเสื7อม (%)5
อัตรากําไรก่อนหักภาษี 6
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
ความสามารถในการชําระหนี 
อัตราส่วนหนี #สินต่อสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี #สินต่อทุน
อัตราส่วนหนี #สินสุทธิต่อทุน
ความสามารถในการชําระดอกเบี #ย7
อัตราส่วนต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้น (บาท)
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานต่อหุ้น (บาท)
กระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าบริษัทต่อหุ้น (บาท) 8
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
5

เฉพาะรายได้จากการดําเนินงานและรายได้ที5เกิดขึนประจําเท่านัน

6

รวมรายได้และรายจ่ายที5ไม่เกิดขึนเป็ นประจํ า (non-recurring items)

7

กําไรก่อนดอกเบี ยและภาษี หารด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงิน

8

ใช้ราคาหุน้ เมือ5 วันที 5 30 กันยายน 2554 ในการคํานวณ (0.59 บาทต่ อหุ้น)

ไตรมาส 2 ปี 54/55 (3 เดือน สิ นสุด 30 กันยายน 2554)

ไตรมาส 2
ปี 54/55

ไตรมาส 2
ปี 53/54

ไตรมาส 1 ปี
54/55

50.0%

39.3%

48.3%

15.7%

22.6%

19.3%

68.3%

57.2%

49.4%

52.8%

37.2%

52.4%

35.4%

17.4%

30.2%

44.4%

28.5%

11.3%

41.0%

26.6%

7.7%

2.11%

1.53%

1.05%

3.64%

2.53%

1.81%

0.42x

0.39x

0.42x

0.72x

0.65x

0.72x

0.60x

0.52x

0.56x

4.91x

2.90x

1.56x

0.022

0.011

0.002

0.005

0.006

0.008

0.000

-0.007

-0.002

1.02

1.24

1.09

0.66

0.67

0.66
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มุมมองผู้บริหาร
เมื7อวันที7 7 ตุลาคม 2554 ที7ผา่ นมา บีทีเอซซีได้ ลงนามในสัญญาการให้ บริ การเดินรถและซ่อมบํารุ งสําหรับส่วนต่อขยายสายสีลม จากวงเวียนใหญ่ถึงบางหว้ า
ส่วนต่อขยายนี #มีระยะทาง 5.3 กิโลเมตร 4 สถานีคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ บริ การได้ ตงแต่
ั # วันที7 5 ธันวาคม 2555 โดยส่วนต่อขยายนี #จะสร้ างรายได้ ต่อเนื7องแก่
กลุม่ บริ ษัท บีทีเอส ประมาณ 604 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ7ม) ในปี แรก และเพื7อเป็ นการรองรับผู้โดยสารที7จะเพิ7มมากขึ #นบีทเี อสซีได้ ทําสัญญาซื #อรถไฟฟ้า
ใหม่จํานวน 5 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ซึง7 คาดว่าจะส่งมอบภายได้ ภายในปลายปี 2556
ผลของภัยนํ #าท่วมในพื #นที7ภาคกลางและกรุ งเทพมหานครได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป็ นวงกว้ าง รวมถึงธุรกิจของบริ ษัทฯ ด้ วย
บริ ษัทฯ

คาดว่าธุรกิจสื7อโฆษณาจะได้ รับผลกระทบพอสมควรจากการชะลอใช้ จา่ ยงบโฆษณาของลูกค้ า

ขยายตัว 40% ลดลงเหลือขยายตัว 20% จากปี งบประมาณ 2553/2554

จึงได้ ปรับประมาณการขยายตัวของรายได้ จากเดิม

ในส่วนของรถไฟฟ้าบีทีเอส ยังคงสามารถให้ บริ การได้ ตามปกติ แม้ จะคาดว่า

สถานการณ์ นํ #าท่วมจะส่งผลให้ จํานวนผู้โดยสารลดลงจากการประกาศวันหยุดราชการเพิม7 ขึ #นและการเดินทางสัญจรที7ลดลงในช่วงนํ #าท่วม

อย่างไรก็ตามจาก

ประสบการณ์ ในอดีตทีผ7 ่านมาหลังเหตุการณ์ ที7สง่ ผลกระทบต่อการเดินรถได้ ผ่านพ้ นไปจํานวนผู้โดยสารก็จะกลับเข้ าสูร่ ะดับปกติภายในเวลาอันรวดเร็ ว

ดังนัน#

บริ ษัทฯ ยังเชื7อมั7นว่าจํานวนผู้โดยสารรวมทั #งปี จะสามารถเติบโตได้ 15% ตามเป้าหมายทีไ7 ด้ วางไว้

………………………………….

นายรังสิน กฤตลักษณ์
(กรรมการบริหาร)

ไตรมาส 2 ปี 54/55 (3 เดือน สิ นสุด 30 กันยายน 2554)
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