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ภาพรวมธุรกิจ
ภาพรวมทางการเงิน


Operating EBITDA margin1 ไตรมาส 3 ปี 54/55 เติบโตเป็ น 53.6% เป็ นยอด 1,068.2 3 ล้ านบาท



รายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ไตรมาสสิ ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 เพิ่มขึ ้น 29.5% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน อยูท่ ี่ 1,345.5 ล้ านบาท และสูงกว่าไตรมาส
ก่อนหน้ า



รายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ไตรมาสสิ ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 เพิ่มขึ ้น 1.5% เทียบไตรมาสที่ผ่านมา แม้ วา่ จานวนผู้โดยสารลดลง 3.6% เนื่องจาก
ผลกระทบจากน ้าท่วม



จานวนผู้โดยสารรวมไตรมาส 3 ปี 54/55 อยูท่ ี่ 43.5 ล้ านคน คิดเป็ นการเติบโต 9.6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน



จานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดาสาหรับไตรมาส 3 ปี 54/55 อยูท่ ี่ 529,466 เที่ยวคน คิดเป็ นการเติบโต 9.9% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน



รายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณาลดลงเพียงเล็กน้ อย แม้ วา่ ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์น ้าท่วม โดยรายได้ ลดลงจากไตรมาสก่อนเพียง 3.8% มาอยูท่ ี่ 503.5
ล้ านบาท



รายได้ จากการดาเนินงานรวมในไตรมาส 3 ปี 54/55 เท่ากับ 1,994.3 ล้ านบาท เติบโต 22.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน



กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 328.8 ล้ านบาท

ผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 3 ปี 54/55
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียก “กลุม่ บริษัท บีทีเอส”) รายงานผลประกอบการประจาไตรมาส 3 ปี 54/55
ด้ วยรายได้ รวมเท่ากับ 2,131.2 ล้ านบาท เติบโต 25.3% (หรือ 430.2 ล้ านบาท) จาก 1,700.9 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 53/54 โดยรายได้ จากการดาเนินงานรวม
เพิ่มขึ ้น 22.7% เป็ น 1,994.3 ล้ านบาท เนื่อ งจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน และธุรกิจสื่อโฆษณา ทังนี
้ ้รายได้ จากธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการคิดเป็ น สัดส่วน 67.5%, 25.2%, 5.5% และ 1.8% ของรายได้ จากการดาเนินงานรวม
ตามลาดับ
รายได้ จากการดาเนินงาน 2
(ล้ านบาท)

ไตรมาส 3 ปี
54/55

% ของยอด
รวม2

ไตรมาส 3 ปี
53/54

%
เปลี่ยนแปลง
(YoY)

1,345.5

67.5%

1,038.9

29.5%

44.5%

40.7%

สื่อโฆษณา3

503.5

25.2%

370.4

35.9%

59.0%

66.2%

อสังหาริมทรัพย์ 3

109.5

5.5%

182.7

-40.1%

32.1%

2.8%

บริการ3

35.9

1.8%

33.7

6.5%

41.4%

81.8%

1,994.3

100.0%

1,625.7

22.7%

47.4%

43.1%

ระบบขนส่ งมวลชน 3

รวม2

อัตรากาไร
อัตรากาไร
4
ขัน้ ต้ น ไตรมาส ขัน้ ต้ น4 ไตรมาส
3 ปี 54/55
3 ปี 53/54

1

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

2

ยอดรวมไม่คานึงถึงรายได้อืน่ ๆจานวน 136.9 ล้านบาทในไตรมาสที ่ 3 ปี 54/55 (75.2 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 53/54) จากกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น รายได้ค่าชดเชยตามคาสัง่ ศาล ดอกเบีย้ รับ และรายได้อืน่

3

รายได้จากระบบขนส่งมวลชนประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารและรายได้ค่าบริ การจากการบริ หารรถไฟฟ้ า, รายได้ธุรกิ จสือ่ โฆษณา ประกอบด้วยรายได้จากสือ่ โฆษณาบนระบบรถไฟฟ้ าและรายได้จากสือ่ โฆษณาใน
ร้านค้าโมเดิร์นเทรดและอืน่ ๆ, รายได้ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วยยอดขายอสังหาริ มทรัพย์, รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การจากอสังหาริ มทรัพย์เชิ งพาณิ ชย์และธุรกิ จโรงแรม, ส่วนธุรกิ จบริ การ รวมถึง รายได้
ค่าบริ การจากโครงการสนามกอล์ฟธนาซิ ตีแ้ ละสปอร์ ตคลับ
4

อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้นต่อยอดขาย

ไตรมาส 3 ปี 54/55 (3 เดื อน สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2554)
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ค่าใช้ จา่ ยรวมเพิ่มขึ ้น 7.0% เป็ น 1,388.8 ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ต่ากว่ารายได้ จากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ น
(Operating gross margin) ของกลุม่ บริษัทบีทีเอส นันปรั
้ บตัวดีขึ ้นเป็ น 47.4% เมื่อเปรียบเทียบกับ 43.1% ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
้ ้ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
และบริการและดาเนินงานลดลง 5.9% หรือลดลง 21.2 ล้ านบาทเป็ น 338.0 ล้ านบาท ส่วนใหญ่จากการลดลงของค่าใช้ จา่ ยในการขายและการตลาดของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
การปรับตัวเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการดาเนินงานในอัตราที่สงู กว่าการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ย ส่งผลให้ Operating EBITDA เติบโตขึ ้น 54.6% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เป็ น 1,068.2 ล้ านบาท ค่าใช้ จา่ ยทางการเงินเพิ่มขึ ้น 3.9% หรือ 13.5 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยูท่ ี่ 357.4 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงินทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า นอกจากรายการส่วนของการดาเนินงานแล้ ว ในไตรมาส 3 ปี 54/55 กลุม่ บริษัท บีทีเอส ยังมีรายได้
พิเศษจากค่าชดเชยตามคาสัง่ ศาล จานวน 11.5 ล้ านบาท และยังมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ทางบัญชีจานวน 41.4 ล้ านบาท จากเงินจ่ายล่วงหน้ าในการจัดหา
ตู้โดยสารเพิ่มเติมจานวน 35 ตู้ ในส่วนที่เป็ นเงินสกุลยูโร จากปั จจัยทังหมดข้
้
างต้ น กลุม่ บริษัท บีทีเอส รายงานกาไรสุทธิ งวดสามเดือน สาหรับไตรมาส 3 ปี
54/55 เท่ากับ 348.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,296.2% จากกาไรสุทธิ 24.9 ล้ านบาทในไตรมาส 3 ปี 53/54 และกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ
328.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 317.3 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 53/54
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 67,171.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5.2% จากวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยบริษัทได้ มีการบันทึกสิทธิเรียกร้ องในมูลหนี ้
จากการซื ้อหนี ้ตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ เป็ นจานวน 741.5 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 54/55 และรับรู้รายได้ ค้างรับจากค่าชดเชยต้ นทุนค่าก่อสร้ างงานฐานรากพร้ อม
ดอกเบี ้ยค้ างรับตามคาสัง่ ศาล เป็ นจานวน 1,061.0 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 54/55 นอกจากนี ้ เงินกู้ยืมระยะยาว รวมถึง ส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
เพิ่มขึ ้น 1,578.9 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเบิกเงินกู้สาหรับการซื ้อตู้โดยสารเพิ่มเติมและสาหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไตรมาส 3 ปี 54/55 (3 เดื อน สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2554)
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พัฒนาการที่สาคัญในไตรมาสที่ 3 ปี 54/55
ธุรกิจระบบขนส่ งมวลชน
ในไตรมาส 3 ปี 54/55 จานวนผู้โดยสารลดลง 3.6% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ ี่ 43.5 ล้ านเที่ยวคน เทียบไตรมาส 2 ปี 54/55 อยูท่ ี่ 45.1 ล้ านเที่ยวคน เนื่องจาก
สถานการณ์น ้าท่วมในกรุงเทพมหานครตังแต่
้ ต้นเดือน ตุลาคมถึง เดือนพฤศจิกายน 2554 แม้ วา่ ใจกลางกรุงเทพมหานครและสถานีรถไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่ไม่ได้
เป็ นพื ้นที่หลักที่ประสบภัยพิบตั ิ แต่สถานการณ์ดงั กล่าว

ได้ สง่ ผลกระทบต่อพฤติกรรมการสัญจรของคนในกรุงเทพฯ ประกอบกับ

รัฐบาลได้ ประกาศ

วันหยุดราชการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 ปี 54/55 ยอดผู้โดยสารยังคงเติบโต 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องมาจากการเปิ ด
ให้ บริการส่วนต่อขยายอ่อนนุช – แบริ่ง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สาหรับยอดผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดายังคงเป็ นไปในทิศทางเดียวกับยอด
ผู้โดยสารรวม โดยลดลง 2.2% จากไตรมาสก่อนหน้ า แต่ยงั คงเพิ่มขึ ้น 9.9% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน อยูท่ ี่ 529,466 เที่ยวคนต่อวัน
จานวนผู้โดยสารรายไตรมาส

จานวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันธรรมดา

แม้ วา่ จานวนผู้โดยสาร ลดลง 3.6% จากไตรมาสก่อน แต่ รายได้ รวมจาก ธุรกิจระบบขนส่ง มวลชนยังคงเพิ่มขึ ้น 1.5% หรือ 19.8 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้ า เป็ น 1,345,5 ล้ านบาท ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการให้ บริการเดินรถและซ่อมบารุงส่วนต่อขยายใหม่ โดยรายได้ ในส่วนนี ้เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
13.5 หรือ 32.1 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน มาอยูท่ ี่ 269.6 ล้ านบาท นอกจากนี ้ รายได้ จากค่าโดยสารลดลงเพียงเล็กน้ อย ในอัตราร้ อยละ 1.1 หรือ 12.2
ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 1,075.9 ล้ านบาทจากอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย ที่เพิ่มขึ ้น 2.6% ได้ ชดเชยกับการลดลงของจานวนผู้โดยสาร บางส่วน ทังนี
้ อ้ ตั ราค่าโดยสารเฉลี่ย
เพิ่มจาก 24.12 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เป็ น 24.75 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้ รวมจาก ธุรกิจระบบขนส่ง มวลชนเพิ่มขึ ้น 29.5% หรือ 306.5 ล้ านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ ้น 9.6% ของยอด
ผู้โดยสาร การเพิ่มขึ ้น 2.3% ของอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย จาก 24.19 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เป็ น 24.75 บาทต่อ เที่ยวการเดินทาง และการเพิ่มขึ ้น 240.0% ของ
รายได้ จากการให้ บริการเดินรถและซ่อมบารุง โดยการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ดงั กล่าวมาจากรายได้ จากการดาเนินงานและรายได้ ก่อนการดาเนินงานในส่วนต่อขยาย
อ่อนนุช – แบริ่ง
ต้ นทุนรายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ ้น 9.9% หรือ 67.3 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า เพิ่มขึ ้น 21.2% หรือ 130.5 ล้ านบาทจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เป็ น 746.7 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยพนักงานในส่วนต่อขยายอ่อนนุช – แบริ่ง และการเพิ่มขึ ้นของค่าเสื่อมราคา จาก
ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้น ระบบอาณัติสญ
ั ญาณใหม่ และจานวนรถที่เพิ่มขึ ้น ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 54/55 ที่ลดลง 13.8% หรือ 20.9 ล้ านบาท
จากไตรมาสที่ผ่านมา จากการลดลงของค่าใช้ จา่ ยในการขาย ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพ และกาไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และลดลง 23.2 ล้ านบาท หรือ
15.0% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการลดลงของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ Operating EBITDA margin อยูท่ ี่ 64.3% เทียบกับ 68.3%
ในไตรมาส 2 ปี 54/55 และ 55.1% ในไตรมาส 3 ปี 53/54

ไตรมาส 3 ปี 54/55 (3 เดื อน สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2554)
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ธุรกิจสื่อโฆษณา
รายได้ การดาเนินงานของธุรกิจสื่อโฆษณาของกลุม่ บริษัท บีทีเอส ในไตรมาสนี ้ ลดลงจากไตรมาสที่ แล้ ว 3.8% หรือ 19.8 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 503.5 ล้ านบาท
เนื่องจากการลดลงของรายได้ จากสื่อโฆษณาในร้ านค้ าโมเดิร์นเทรด เหตุการณ์น ้าท่วม ส่งผลกระทบให้ ร้ านค้ าโมเดิร์นเทรด หลายแห่งต้ องปิ ดบริการ ลงชัว่ คราว
และมีผลกระทบต่อระบบการขนส่งสินค้ าอย่างมาก ทาให้ ลกู ค้ าของบริษัท หลายรายยกเลิกการใช้ จา่ ยโฆษณาในเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม 2554 และ
หลายรายเลื่อนการใช้ งบประมาณออกไป อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสื่อโฆษณาของกลุม่ บริษัท บีทีเอส มีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นประมาณ 35.9% หรือ 133.0 ล้ านบาท จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลัก จากการเพิ่มขึ ้นของ รายได้ จากสัญญา สื่อโฆษณาในร้ านค้ า โมเดิร์นเทรด และการเติบโตอันต่อเนื่องในธุรกิจ สื่อโฆษณาบน
ระบบรถไฟฟ้า โดยมีรายได้ จากสื่อโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้า 301.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 12.8 ล้ านบาท หรือ 4.4% จากไตรมาสก่อน หรือ เพิ่มขึ ้น 68.8 ล้ านบาท
คิดเป็ นการเติบโต 29.6% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ปั จจัยหลักของการขยายตัว มาจากการเพิ่มขึ ้นของอัตราการ ใช้ พื ้นที่โฆษณา และการเพิ่มขึ ้นของจานวน
ขบวนรถไฟฟ้า สาหรับรายได้ จากสื่อโฆษณาในร้ านค้ าโมเดิร์นเทรดและอื่นๆ มีจานวน 202.4 ล้ านบาท ลดลง 13.9% % จากไตรมาสก่อนหน้ า หรือ ลดลง 32.6
ล้ านบาท เนื่องจากสถานการณ์น ้าท่วม อย่างไรก็ตาม รายได้ ดงั กล่าว ยังคง เติบโต 46.5% หรือ 64.2 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักจาก
สัญญาสื่อโฆษณาในร้ านค้ าโมเดิร์นเทรดใหม่ๆ
ต้ นทุนของรายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณา เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ แล้ ว 6.6% หรือ 12.7 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 206.3 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจาก ต้ นทุนการผลิต
เกี่ยวเนื่องในธุรกิจสื่อโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้า และ ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ สื่อโฆษณาในร้ านค้ า โมเดิร์นเทรด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เพิ่มขึ ้น 64.5%
หรือ 80.9 ล้ านบาท สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของ รายได้ จากสัญญา สื่อโฆษณาในร้ านค้ า โมเดิร์นเทรด ใหม่ๆ ซึง่ เริ่มก่อให้ เกิดรายได้ ตังแต่
้ ไ ตรมาส 2 ปี 54/55
ส่งผลให้ Operating EBITDA margin ลงลง อยูท่ ี่ 51.0% เมื่อเทียบกับ 56.0% ในไตรมาส 2 ปี 54/55
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุม่ บริษัท บีทีเอส ลดลงจากไตรมาสที่แล้ ว 28.1% หรือ 42.7 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน ลดลง 40.1% หรือ 73.2 ล้ านบาท
เป็ น 109.5 ล้ านบาท สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ ก่อสร้ างโครงการบ้ านเอื ้ออาทรแล้ วเสร็จ ในไตรมาส 2 ปี 54/55 ดังนันบริ
้ ษัทจึงไม่มีการบันทึกรับรู้รายได้ จากการ
รับเหมาก่อสร้ างในไตรมาสนี ้ อนึ่งรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างมีจานวน 95.1 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 53/54 และ 42.6 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 54/55
ส่วนรายได้ จากการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts สุขมุ วิท 66/1 ทรงตัว โดยบริษัท โอนคอนโดมิเนียมจานวน 15 ห้ อง คิดเป็ นการรับรู้รายได้ 48.2 ล้ าน
บาท เทียบ 14 ห้ อง ในไตรมาส 2 ปี 54/55
ต้ นทุนของรายได้ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากไตรมาสทีแ่ ล้ ว 41.3% หรือ 52.2 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน ลดลง 58.1% หรือ 103.1 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 74.4
ล้ านบาท เนื่องจากบริษัทไม่มีรายได้ จากงานก่อสร้ างโครงการบ้ านเอื ้ออาทรในไตรมาสนีแ้ ล้ ว กาไรขันต้
้ นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อยูท่ ี่ 35.1 ล้ านบาท คิดเป็ น
การเติบโต 578.5% หรือ 29.9 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เทียบกับไตรมาสก่อน เพิ่มขึ ้น 37.3% หรือ 9.5 ล้ านบาท จากการสิ ้นสุดการรับรู้รายได้
โครงการบ้ านเอื ้ออาทรที่มีอตั ราส่วนกาไรต่ากว่า
ธุรกิจบริการ
เป็ นอีกไตรมาสหนึ่งที่ธุรกิจบริการมีผลการดาเนินงานสม่าเสมอ โดยมีรายได้ 35.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9.4% จากไตรมาสก่อน หรือเพิ่มขึ ้น 6.5% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน อัตรากาไรขันต้
้ น ของธุรกิจบริการเพิ่มขึ ้นเป็ น 41.4%

ไตรมาส 3 ปี 54/55 (3 เดื อน สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2554)
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บริษัท แอ๊ บโซลูท โฮเต็ล เซอร์ วิส จากัด มีการทาสัญญาบริหารโรงแรมในภูมิภาคนี ้เพิ่มอีก 8 สัญญาภายใต้ แบรนด์ อีสติน และยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ ท และ
แบรนด์อื่นๆ
สัญญาใหม่ ในไตรมาสนี ้
U Hotels & Resorts

Eastin Hotels / Residence and Eastin Easy

Unbranded

อินโดจีน

อินเดีย

อินโดจีน

Eastin Easy Kolkata - 90 ห้ อง เปิ ดในปี 2555

Hoa Binh Conference Hotel - 125 ห้ อง เปิ ดในปี 2557

U Soc Son (near Hanoi) - 80
2556

วิลล่ า เปิ ดในปี

U Cat Ba Island - 80 วิลล่ า เปิ ดในปี 2556

Eastin Easy Amritsar - 42 ห้ อง เปิ ดทาการ

และอยูใ่ นการ re-

branding
U Aranya Hue (Vietnam) - 80 ห้ อง, 2556

ไทย

อินเดีย

Eastin Easy Siam Piman - 44 ห้ อง, 2011

Riva Beach Resort Goa - 44 ห้ อง เปิ ดในปี 2555

บริษัทฮิบเฮง คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จากัด ยังคงดาเนินงานได้ ดีอย่างต่อเนื่องจากการบริหารงานก่อสร้ างโรงแรมในเครือกลุม่ บริษัท บีทีเอส ที่สถานี
รถไฟฟ้าสุรศักดิ์ ที่มีความคืบหน้ า 93% โครงการ Abstracts สุขมุ วิท 66/1 (“The Moon” ความคืบหน้ า 100% “The Sun” ความคืบหน้ า 100%) และโครงการ
Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค ความคืบหน้ า 42% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ไตรมาส 3 ปี 54/55 (3 เดื อน สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2554)
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน
ความสามารถในการทากาไร
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น (%)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี ้ย และ
ภาษี (%)B
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย, ภาษี และค่าเสื่อม (%)A
อัตรากาไรก่อนหักภาษี B
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
ความสามารถในการชาระหนี ้
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อทุน
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จาหน่าย ดอกเบี ้ย และภาษี
ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้น (บาท)
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานต่อหุ้น (บาท)
กระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าบริ ษัทต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
A

กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี หารด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงิน

B

รวมรายได้และรายจ่ายทีไ่ ม่เกิ ดขึ้นเป็ นประจา (non-recurring items)

ไตรมาส 3 ปี 54/55 (3 เดื อน สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2554)

ไตรมาส 3
ปี 54/55

ไตรมาส 3
ปี 53/54

ไตรมาส 2 ปี
54/55

47.3%

43.0%

50.0%

16.3%

21.3%

15.7%

52.7%

42.6%

68.3%

53.6%

42.5%

55.3%

18.1%

3.5%

44.4%

15.4%

0.7%

41.0%

2.53%

1.17%

2.13%

4.48%

1.98%

3.67%

0.43x

0.41x

0.42x

0.77x

0.69x

0.72x

0.62x

0.55x

0.60x

22.14x

28.63x

20.32x

3.00x

2.09x

3.14x

0.0057

0.0002

0.0224

0.009

0.005

0.005

-0.005

-0.021

0.000

1.14

1.24

1.02

0.66

0.67

0.66

6

คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 54/55 สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2554
14 กุมภาพันธ์ 2555

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
(Ended June 2010)

มุมมองผู้บริหาร
หลังจากวิกฤติการณ์อทุ กภัยได้ ผ่านพ้ นไป บริษัทคาดว่าธุรกิจระบบขนส่งมวลชนจะมีผลการดาเนินงานที่แข็งแรงต่อไปในไตรมาส 4 ปี 54/55 โดยคาดว่าจานวน
ผู้โดยสารรวมทังปี
้ จะสามารถเติบโตได้ 15% ตามเป้าหมายที่วางไว้ สาหรับปี 55/56 บริษัทคาดว่าจานวนผู้โดยสารรวมจะเพิ่มขึ ้นประมาณ 15% เทียบปี 54/55
จากการที่บริษัทเปิ ดให้ บริการเดินรถสายอ่อนนุช-แบริ่ง ในเดือน สิงหาคม 2554 การเปิ ดให้ บริการส่วนต่อขยายสายวงเวียนใหญ่-บางหว้ า และการเพิ่มจานวน
รถไฟฟ้าใหม่ ซึง่ คาดว่าจะสามารถเริ่มให้ บริการได้ ภายในปลายปี 2555 เหล่านี ้จะส่งผลให้ จานวนผู้โดยสารขยายตัวขึ ้นต่อเนื่อง
ด้ านธุรกิจสื่อโฆษณา คาดว่าจะมีรายได้ เติบโตอย่างน้ อย 40% ในปี 55/56 เมื่อเทียบกับปี 54/55 เนื่องจากได้ พื ้นที่โฆษณาเพิ่มจากร้ านค้ าโมเดิร์นเทรด และการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของสื่อโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้า
แม้ วา่ เหตุการณ์ปัญหาน ้าท่วมครัง้ ใหญ่จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ที่ผ่านมา แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการฟื น้ ฟูซอ่ มแซมหลังน ้า
ท่วม และการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ จะเป็ นปั จจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2555 โดยหลายสานักคาดการณ์วา่ อัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2555 จะอยูท่ ี่ระดับ 5% โดยประมาณ ทังนี
้ ธ้ นาคารแห่งประเทศไทยได้ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง 0.5%
นับแต่เดือน พฤศจิกายน

2554 จากการให้ น ้าหนักความเสี่ยงด้ านการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับความกังวลด้ านเงินเฟ้อ แม้ วา่ ปั จจัยลบ

ภายนอกจะยังคงมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทยในปี นี ้ เราเชื่อว่าธุรกิจของกลุม่ BTS จะสามารถรองรับผลกระทบต่างๆได้ อย่างแข็งแกร่ง

………………………………….

นายรังสิน กฤตลักษณ์
(กรรมการบริหาร)

ไตรมาส 3 ปี 54/55 (3 เดื อน สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2554)
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