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ภาพรวมธุรกิจ
ภาพรวมทางการเงิน


Operating EBITDA margin1 ไตรมาส 1 ปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 35.9% เป็ น 1,167.6 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน



รายได้ จากการดาเนินงานรวมในไตรมาส 1 ปี 55/56 เท่ากับ 2,192.0 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโต 29.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน



รายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน สาหรับไตรมาสสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2555 เพิ่มขึ ้น 34.3% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น1,393.6 ล้ านบาท



จานวนผู้โดยสารรวม สาหรับไตรมาส 1 ปี 55/56 อยูท่ ี่ 46.4 ล้ านคน คิดเป็ นอัตราการเติบโต 17.7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน



จานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดาสาหรับไตรมาส 1 ปี 55/56 อยูท่ ี่ 581,866 เที่ยวคน คิดเป็ นอัตราการเติบโต 15.4% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน



รายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณาสาหรับไตรมาส 1 ปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 36.5% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 637.4 ล้ านบาท



กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 309.3 ล้ านบาท

ผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 1 ปี 55/56
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียก “กลุม่ บริษัท บีทีเอส”) รายงานผลประกอบการประจาไตรมาส 1 ปี 55/56
ด้ วยรายได้ รวมเท่ากับ 2,235.7 ล้ านบาท เติบโต 26.5% (หรือ 468.9 ล้ านบาท) จาก 1,766.8 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 54/55 โดยรายได้ จากการดาเนินงานรวม
เพิ่มขึ ้น 29.5% เป็ น 2,192.0 ล้ านบาท เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน และธุรกิจสื่อโฆษณา ทังนี
้ ้รายได้ จากธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการคิดเป็ นสัดส่วน 63.6%, 29.1%, 7.1% และ 0.3% ของรายได้ จากการดาเนินงานรวม
ตามลาดับ
รายได้ จากการดาเนินงาน 2
(ล้ านบาท)

% ของยอด
รวม2

ไตรมาส 1

1,393.6

63.6%

1,037.9

34.3%

50.1%

44.1%

สื่อโฆษณา3

637.4

29.1%

467.0

36.5%

57.5%

62.8%

อสังหาริมทรัพย์ 3

155.1

7.1%

187.8

-17.4%

23.4%

25.1%

5.8

0.3%

-

N/A

-240.6%

N/A

2,192.0

100.0%

1,692.7

29.5%

49.6%

47.1%

ระบบขนส่ งมวลชน3

บริการ3
รวม2
1

ไตรมาส 1
ปี 55/56

ปี 54/55

%
เปลี่ยนแปลง
(YoY)

อัตรากาไร
อัตรากาไร
ขัน้ ต้ น4 ไตรมาส ขัน้ ต้ น4 ไตรมาส
1 ปี 55/56
1 ปี 54/55

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

2

ยอดรวมไม่คานึงถึงรายได้อืน่ ๆ จานวน 43.7 ล้านบาทในไตรมาสที ่ 1 ปี 55/56 (74.1 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 54/55) จากกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น รายได้ (ขาดทุน) จากการกลับบัญชีหนีส้ งสัยจะ
สูญ ดอกเบีย้ รับ และรายได้อืน่
3

รายได้จากระบบขนส่งมวลชนประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารและรายได้ค่าบริ การจากการบริ หารรถไฟฟ้ า รายได้ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วยยอดขายอสังหาริ มทรัพย์, ค่าเช่าและค่าบริ การ ธุรกิ จก่อสร้างและ
บริ การ, และรายได้ค่าบริ การจากโครงการสนามกอล์ฟธนาซิ ตีแ้ ละสปอร์ ตคลับ หมายเหตุ: ธุรกิ จโครงการสนามกอล์ฟธนาซิ ตีแ้ ละสปอร์ ตคลับ ได้ถูกย้ายจากหน่วยธุรกิ จบริ การ มาอยู่ทีห่ น่วยธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ใน
ไตรมาส 4 ปี 54/55
4

อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานขัน้ ต้นต่อยอดขาย

ไตรมาส 1 ปี 55/56 (3 เดื อน สิ้ นสุด 30 มิ ถนุ ายน 2555)
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ค่าใช้ จา่ ยรวมเพิ่มขึ ้น 22.3% เป็ น 1,481.0 ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ตา่ กว่ารายได้ จากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ อตั รากาไรจากการ
ดาเนินงานขันต้
้ น (Operating gross margin) ของกลุม่ บริษัทบีทีเอส นันปรั
้ บตัวดีขึ ้นเป็ น 49.6% เมื่อเปรียบเทียบกับ 47.1% ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
้ ้
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการและดาเนินงานเพิ่มขึ ้น 13.3% หรือเพิ่มขึ ้น 41.5 ล้ านบาทเป็ น 352.9 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการ
ที่เพิ่มขึ ้นในธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การปรับตัวเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการดาเนินงานในอัตราทีส่ งู กว่าการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่าย ส่งผลให้ Operating EBITDA เติบโตขึ ้น 53.3% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เป็ น 1,167.6 ล้ านบาท ค่าใช้ จา่ ยทางการเงินเพิ่มขึ ้น 5.5% หรือ 19.4 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยูท่ ี่ 372.9 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงินเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า โดยเพิ่มขึ ้น 2.0% หรือ 7.3 ล้ านบาท นอกจากรายการส่วนของการดาเนินงานแล้ ว ในไตร
มาส 1 ปี 55/56 กลุม่ บริษัท บีทีเอส ยังมีคา่ ใช้ จา่ ยจากรายการที่ไม่เกิดขึ ้นเป็ นประจา (Non-recurring items) จานวน 13.4 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน จากปั จจัยทังหมดข้
้
างต้ น กลุม่ บริษัท บีทีเอส รายงานกาไรสุทธิ งวดสามเดือน สาหรับไตรมาส 1 ปี 55/56 เท่ากับ 326.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
107.7% จากกาไรสุทธิ 157.0 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 54/55 และกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 309.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 173.0 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 54/55
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 เท่ากับ 67,275.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 0.6% จากวันที่ 31 มีนาคม 2555 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ า
และลูกหนี ้อื่น โดยเพิ่มขึ ้น 360.4 ล้ านบาท หรือคิดเป็ น 32.6% ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ มีการบันทึกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มขึ ้น อยูท่ ี่ 64.7 ล้ านหุ้น จากการ
ใช้ สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีการใช้ สิทธิแปลงสภาพจานวนรวมทังสิ
้ ้น 55.0 ล้ านบาท ในราคาแปลงสภาพซึง่
มีผลบังคับใช้ ที่ 0.85 บาทต่อหุ้น ทาให้ บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 36,641.9 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ ว จานวน
57,253.0 ล้ านหุ้น
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พัฒนาการที่สาคัญในไตรมาสที่ 1 ปี 55/56
ธุรกิจระบบขนส่ งมวลชน
ในไตรมาส 1 ปี 55/56 จานวนผู้โดยสารรวมเพิ่มขึ ้น 17.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน มาอยูท่ ี่ 46.4 ล้ านเที่ยวคน เนื่องจากการเติบโตตามธรรมชาติ
ของธุรกิจ และจากการเปิ ดให้ บริการส่วนต่อขยายอ่อนนุช – แบริ่ง เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1 ปี 55/56 ยอดผู้โดยสารลดลง
เล็กน้ อย 3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน มาอยูท่ ี่ 48.0 ล้ านเที่ยวคน ทังนี
้ ้ ปกติแล้ วไตรมาส 1 จะเป็ นช่วงที่จานวนผู้โดยสารจะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้ าเป็ นผลมาจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ หลายวันและเป็ นช่วงปิ ดภาคเรียน สาหรับจานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดาเป็ นไปในทิศทางเดียวกับจานวนผู้โดยสาร
รวม โดยเพิ่มขึ ้น 15.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 54/55 แต่ลดลงเล็กน้ อย 0.8% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ ี่ 581,866 เที่ยวคนต่อวัน
จานวนผู้โดยสารรายไตรมาส

จานวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันธรรมดา

รายได้ รวมจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ ้น 34.3% หรื อ 355.7 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 1,393.6 ล้ านบาท มาจากการเติบโตของ
จานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้น 17.7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และการเพิ่มขึ ้นของอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ 0.9% จาก 24.2 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เป็ น
24.5 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 215.1 หรือ 176.3 ล้ านบาท จากรายได้ จากการให้ บริการเดินรถและซ่อมบารุง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากส่วน
ต่อขยายสายสุขมุ วิท (อ่อนนุช – แบริ่ง) ที่เปิ ดให้ บริการตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้ รวมจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเป็ นไปในทิศทางเดียวกับจานวนผู้โดยสาร นัน่ คือลดลง 5.1% คิดเป็ นมูลค่า 74.3 ล้ าน
บาท เนื่องจากการลดลงของจานวนผู้โดยสาร ทังนี
้ ้ในไตรมาส 1 ปี 54/55 มีการรับรู้รายได้ ก่อนการดาเนินงานส่วนต่อขยายสายสุขมุ วิท (อ่อนนุช – แบริ่ง) ซึง่ เป็ น
รายได้ ที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว และไม่มีการรับรู้รายได้ สว่ นดังกล่าวอีกในไตรมาส 1 ปี 55/56 จึงทาให้ รายได้ รวมของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนลดลงในไตรมาสนี ้
ต้ นทุนรายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ ้น 19.7% หรือ 114.6 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องมาจากจานวนผู้โดยสารและรายได้
จากการให้ บริการเดินรถและซ่อมบารุงที่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะค่าใช้ จา่ ยพนักงานที่เพิ่มขึ ้น อันเนื่องมาจากจานวนพนักงานใหม่ในส่วนต่อขยาย อ่อนนุช – แบริ่ง และ
การเพิ่มขึ ้นของค่าเสื่อมราคาจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้น ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณใหม่ และจานวนรถที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของธุรกิจ
ระบบขนส่งมวลชนที่แข็งแกร่ง ยังคงส่งผลให้ Operating EBITDA margin เพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ 68.4% เทียบกับ 60.1% ในไตรมาส 1 ปี 54/55
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ธุรกิจสื่อโฆษณา
ธุรกิจสื่อโฆษณามีผลการดาเนินงานทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่องอีกไตรมาสหนึ่ง โดยมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่แล้ ว 37.1% หรือ 172.4 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้น
36.5% หรือ 170.4 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน) เป็ น 637.4 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ในส่วนของร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ ซึง่
เพิ่มขึ ้น 57.1% หรือ 124.5 ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน (เพิ่มขึ ้น 91.4% หรือ 163.7 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน) เป็ น 342.7 ล้ านบาท ซึง่ บริษัทฯได้ ทา
สัญญาบริหารพื ้นที่โฆษณาที่เพิ่มขึ ้นกับคูค่ ้ าโมเดิร์นเทรด เช่น Tesco Lotus และ BigC นอกจากนี ้รายได้ จากค่าโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น 19.4% หรือ
47.9 ล้ านบาท เป็ น 294.7 ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน สืบเนื่องจากผลการดาเนินงานได้ กลับเข้ าสูส่ ภาวะปกติหลังจากวิกฤติการณ์อทุ กภัยที่ผา่ นมา
ต้ นทุนของรายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณาเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อน 18.0% หรือ 41.3 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้น 55.7% หรือ 96.9 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน) เป็ น
270.7 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าสัมปทานที่เพิ่มขึ ้นจากสื่อโฆษณาในร้ านค้ าโมเดิร์นเทรดใหม่ๆ ในส่วนของค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารจากธุรกิจสื่อ
โฆษณาเพิ่มขึ ้น 44.3% หรือ 27.7 ล้ านบาท เป็ น 90.3 ล้ านบาท สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่ และค่าใช่จา่ ยการตลาด ทังนี
้ ้รายได้
เพิ่มขึ ้นมากกว่าค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ Operating EBITDA margin เพิ่มขึ ้นเป็ น 47.7% เมื่อเทียบกับ 43.9% ในไตรมาสก่อน
ธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
รายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของกลุ่มบริ ษัท บีทีเอส ลดลง 17.4% หรื อ 32.6 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน เป็ น 155.1 ล้ านบาท สืบเนื่องจากการที่บริ ษัท ได้
ก่อสร้ างโครงการบ้ านเอื ้ออาทรแล้ วเสร็ จ ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่มีการบันทึกรับรู้ รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างนับตังแต่
้ ไตรมาส 3 ปี 54/55 (มีรายได้ จากการ
รับเหมาก่อสร้ างในไตรมาส 1 ปี 54/55 ทังสิ
้ ้น 31.8 ล้ านบาท) นอกจากนี ้รายได้ จากการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts สุขุมวิท 66/1 ลดลง โดยบริ ษัทได้
โอนคอนโดมิเนียมจานวน 10 ห้ อง เทียบกับ 18 ห้ อง ในไตรมาส 1 ปี 54/55 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึน้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชย์จากการ
เปิ ดตัวโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร
ต้ นทุนของรายได้ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากไตรมาสที่แล้ ว 15.5% หรือ 21.8 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน มาอยูท่ ี่ 118.8 ล้ านบาท เนื่องจากรายได้ ที่ลดลง
ทังนี
้ ค้ ่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึน้ 49.2% หรื อ 34.6 ล้ านบาท สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ ของเงินเดือน และค่าใช้ จ่าย
การตลาดของโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร
ธุรกิจบริการ
ในส่วนของธุรกิจบริการ บริษัทมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อน 5.1 ล้ านบาท เป็ น 5.8 ล้ านบาท รายได้ ดงั กล่าว มาจากรายได้ ของตัว๋ ร่วมสาหรับระบบขนส่ง
มวลชน และรายได้ จากค่าธรรมเนียมชาระค่าสินค้ าและบริการที่ร้านค้ า ทังนี
้ ้มีต้นทุนรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 19.9 ล้ านบาท รวมถึงค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร ของการ
ติดตังระบบตั
้
ว๋ ร่วมสาหรับระบบขนส่งมวลชน และเพื่อใช้ ชาระค่าสินค้ าและบริการที่ร้านค้ า และการติดตังระบบ
้
Carrot Rewards เป็ นจานวน 26.6 ล้ านบาท
บริษัท แอ๊ บโซลูท โฮเต็ล เซอร์ วิส จากัด มีการทาสัญญาบริหารโรงแรมในภูมิภาคนี ้เพิ่มอีก 3 สัญญาภายใต้ แบรนด์ ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ ท ในประเทศอินเดีย
คือ U Tropicana Alibag จานวน 140 ห้ อง (เปิ ดให้ บริการปี 2556), U Manor จานวน 150 ห้ อง (เปิ ดให้ บริการปี 2556) และ U Lonavala จานวน 90 ห้ อง (เปิ ด
ให้ บริการปี 2557)
บริษัทเอชเอชที คอนสตรั คชั่น (ประเทศไทย) จากัด ยังคงดาเนินงานได้ ดีอย่างต่อเนื่องจากการบริหารงานก่อสร้ างโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร ที่มีความ
คืบหน้ า 99% โครงการ Abstracts สุขมุ วิท 66/1 (“The Moon” ความคืบหน้ า 100% “The Sun” ความคืบหน้ า 100%) และโครงการ Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค
ความคืบหน้ า 64% ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555

ไตรมาส 1 ปี 55/56 (3 เดื อน สิ้ นสุด 30 มิ ถนุ ายน 2555)

4

คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 55/56 สิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2555
10 สิงหาคม 2555

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

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน

ไตรมาส 1
ปี 55/56

ไตรมาส 1
ปี 54/55

ไตรมาส 4
ปี 54/55

อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานขันต้
้ นต่อยอดขาย (%)

49.6%

47.1%

50.6%

อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่อยอดขายจากการดาเนินงาน (%)

16.5%

17.8%

16.1%

อัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย, ภาษี และค่าเสื่อม (%)A

52.6%

49.4%

53.0%

อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อม (%)B

53.3%

50.8%

55.8%

อัตรากาไรสุทธิ (%)A

13.8%

7.7%

15.8%

อัตรากาไรจากการดาเนินงานสุทธิ (%)B

14.4%

7.0%

16.1%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)C

3.4%

1.0%

3.1%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)C

6.4%

1.9%

6.1%

อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์

0.45x

0.42x

0.45x

อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน

0.80x

0.72x

0.81x

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน

0.66x

0.56x

0.67x

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ กาไรจากการดาเนินงานC

5.45x

7.36x

5.83x

ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยD

3.13x

2.43x

3.27x

กาไรต่อหุ้น (บาท)

0.0054

0.0024

0.0063

กระแสเงินสดจากการดาเนินงานต่อหุ้น (บาท)

0.004

0.008

0.008

กระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น (บาท)

-0.004

-0.003

0.004

มูลค่าบริ ษัทต่อหุ้น (บาท

1.24

1.09

1.24

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)

0.65

0.66

0.65

ความสามารถในการทากาไร

ความสามารถในการชาระหนี้

อัตราส่ วนต่ อหุ้น

รวมรายได้และรายจ่ายทีไ่ ม่เกิ ดขึ้นเป็ นประจา (non-recurring items)
ไม่รวมรายได้และรายจ่ายทีไ่ ม่เกิ ดขึ้นเป็ นประจา (non-recurring items)
C
คานวณจากกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสือ่ ม ใน 12 เดือน ทีผ่ ่านมา
A
B

D

กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสือ่ ม หารด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงิน
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มุมมองผู้บริหาร
ในวันที่ 10 สิงหาคม หุ้นของบริษัทฯ มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 0.64 บาท เป็ น หุ้นละ 4 บาทอย่างเป็ นทางการ โดยการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของของบริษัทฯ ครัง้ นี ้ ได้ รับการอนุมตั ิจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ส่งผลให้
ราคาพาร์ ของบริษัทอยูใ่ นระดับราคาทีใ่ กล้ เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ใน SET50 นอกจากนัน้ ช่อง Bid-spread ของหุ้นระดับ 4 บาท เมื่อคิดเป็ นอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นจะมีคา่ น้ อยกว่า ช่อง Bid-spread ของหุ้นระดับ 0.64 บาท ซึง่ น่าจะส่งผลให้ ห้ นุ ของบริษัทฯมีสภาพคล่องเพิ่มขึ ้น โดยในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2555 หุ้นของบริษัทฯมีมลู ค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันอยูท่ ี่ 179.9 ล้ านบาท หรือ 5.8 ล้ านดอลล่าห์สหรัฐฯ
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ อยูใ่ นขันตอนด
้
าเนินการนาบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ การจดทะเบียนครัง้ นี ้ ขึ ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงความเอื ้ออานวยของสภาวะตลาด
สาหรับภาพรวมในไตรมาส 2 ปี 55/56 บริษัทฯ คาดการณ์วา่ จะทาการรับมอบรถไฟฟ้าจานวน 35 ตู้ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 และพร้ อมเริ่มให้ บริการในเดือน
พฤศจิกายน 2555 และจะรับมอบรถไฟฟ้าในส่วนที่เหลือเสร็จสิ ้นได้ ในไตรมาส 3 ปี 55/56 ในส่วนของผลการดาเนินงานในไตรมาส 2 ปี 55/56 นัน้ บริ ษัทฯ คาด
ว่าจานวนผู้โดยสารจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 1 ปี 55/56 ซึง่ มีผลกระทบของฤดูกาลเนื่องจากเป็ นช่วงปิ ดภาคเรียนรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หลายวัน ทังนี
้ ้
บริษัทฯจะนาเสนอข้ อมูลเพิ่มเติมให้ แก่ทกุ ท่านอีกครัง้ ในเดือน พฤศจิกายน ที่จะถึงนี ้

………………………………….

นายรังสิน กฤตลักษณ์
(กรรมการบริหาร)

ไตรมาส 1 ปี 55/56 (3 เดื อน สิ้ นสุด 30 มิ ถนุ ายน 2555)

6

