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ภาพรวมธุรกิจ
ภาพรวมทางการเงิน


รายได้ จากการดาเนินงานรวมในไตรมาส 2 ปี 55/56 จานวน 2,434.4 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโต 19.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน



Operating EBITDA1 ไตรมาส 2 ปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 18.1% เป็ น 1,328.9 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน



รายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ไตรมาส 2 ปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 13.7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น1,507.4 ล้ านบาท



จานวนผู้โดยสารรวม ในช่วงไตรมาส 2 ปี 55/56 มีจานวน 49.4 ล้ านเที่ยวคน คิดเป็ นอัตราการเติบโต 9.4% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน



จานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดาในไตรมาส 2 ปี 55/56 มีจานวน 593,426 เที่ยวคน คิดเป็ นอัตราการเติบโต 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน



รายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณาในช่วงไตรมาส 2 ปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 38.5% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 724.7 ล้ านบาท



กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 691.2 ล้ านบาท

ผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 2 ปี 55/56
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียก “กลุม่ บริษัท บีทีเอส”) รายงานผลประกอบการประจาไตรมาส 2 ปี 55/56
ด้ วยรายได้ รวมจานวน 2,771.1 ล้ านบาท ลดลง 11.4% (หรือ 357.3 ล้ านบาท) จาก 3,128.4 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 54/55 เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 54/55 มี
การรับรู้รายได้ ที่ไม่เกิดขึ ้นเป็ นประจา จากค่าชดเชยตามคาสัง่ ศาล รายได้ จากการดาเนินงานรวมเพิ่มขึ ้น 19.7% เป็ น 2,434.4 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากการ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน และธุรกิจสื่อโฆษณา ทังนี
้ ้รายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจบริการ คิดเป็ นสัดส่วน 61.9%, 29.8%, 8.0% และ 0.3% ของรายได้ จากการดาเนินงานรวม ตามลาดับ
รายได้ จากการดาเนินงาน 2
(ล้ านบาท)

% ของยอด
รวม2

ไตรมาส 2

1,507.4
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13.7%

50.1%

47.4%

สื่อโฆษณา3

724.7

29.8%

523.3

38.5%

60.5%

63.0%

อสังหาริมทรัพย์ 3

194.2

8.0%
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5.0%
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22.4%

8.1

0.3%

-
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-153.3%

N/A

2,434.4
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2,033.9

19.7%
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ระบบขนส่ งมวลชน3

บริการ3
รวม2
1

ไตรมาส 2
ปี 55/56

ปี 54/55

%
เปลี่ยนแปลง
(YoY)

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

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

2

ยอดรวมไม่คานึงถึงรายได้อืน่ ๆ จานวน 336.7 ล้านบาทในไตรมาสที ่ 2 ปี 55/56 (1,094.5 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 54/55) จากกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น รายได้จากการโอนกลับสารองค่าเผือ่ การ
ลดลงของมูลค่าต้นทุนงานฐานรากรอโอน รายได้ค่าชดเชยตามคาสัง่ ศาล กาไรจากการขายการจาหน่ายเงินลงทุนในธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ดอกเบีย้ รับ และอืน่ ๆ
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 2 ปี 55/56 (3 เดื อน สิ้ นสุด 30 กันยายน 2555)
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แม้ วา่ ในไตรมาสนี ้ บริษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยรวมเพิ่มขึ ้น 13.8% หรือ 1,574.0 ล้ านบาท ซึง่ มีสาเหตุมาจากค่าสัมปทานจากสื่อโฆษณาในร้ านค้ าโมเดิร์นเทรดใหม่ๆที่
เพิ่มขึ ้น แต่บริษัทฯ สามารถแสดงศักยภาพในการดาเนินงานที่เติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั รากาไรจากการดาเนินงานขันต้
้ น (Operating gross margin)
สูงขึ ้นเป็ น 51.6% เมื่อเปรียบเทียบกับ 49.1% ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ Operating EBITDA เติบโตขึ ้น 18.1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 1,328.9
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากความสามารถในการบริหารงานของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ทังนี
้ ้ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการและดาเนินงานเพิ่มขึ ้น 11.6% หรือ
เพิ่มขึ ้น 40.6 ล้ านบาทเป็ น 391.7 ล้ านบาท มาจากค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการที่เพิ่มขึ ้นในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

ธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์เป็ นหลัก
บริษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยทางการเงินเพิ่มขึ ้น 6.4% หรือ 22.6 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น 378.2 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ค่าใช้ จา่ ยทางการเงินเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า โดยเพิ่มขึ ้น 1.4% หรือ 5.2 ล้ านบาท จากปั จจัยทังหมดข้
้
างต้ น กลุม่ บริษัท บีทีเอส รายงานกาไรสุทธิ งวดสามเดือน สาหรับไตร
มาส 2 ปี 55/56 เท่ากับ 732.3 ล้ านบาท ลดลง 45.2 % จากกาไรสุทธิ 1,337.4 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 54/55 และกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
เท่ากับ 691.2 ล้ านบาท ลดลง 590.4 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 54/55 ทังนี
้ ้การเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ธุรกิจ ส่งผลให้ กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นประจา
เพิ่มขึ ้น 30.7 % เป็ น 430.5 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีมลู ค่า 65,562.5 ล้ านบาท ลดลง 2.0% จากวันที่ 31 มีนาคม 2555 เนื่องจากการจาหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท
กมลา บีช รีสอร์ ท โฮเต็ล แมนเนจเม้ นท์ จากัด หนี ้สินรวมลดลง 11.2% หรือ 3,346.6 ล้ านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็ น 26,610.0 ล้ านบาท สาเหตุหลัก
มาจากการชาระเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนแรกของบริษัท บีทีเอสซี (2,500 ล้ านบาท) เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 และบริษัทฯ ได้ มีการออกจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้น
516.6 ล้ านหุ้น จากการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง ทาให้ บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน
38,666.9 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ ว จานวน 9,666.7 ล้ านหุ้น

ไตรมาส 2 ปี 55/56 (3 เดื อน สิ้ นสุด 30 กันยายน 2555)
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พัฒนาการที่สาคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 55/56
ธุรกิจระบบขนส่ งมวลชน
ในไตรมาส 2 ปี 55/56 จานวนผู้โดยสารรวมเพิ่มขึ ้น 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 49.4 ล้ านเที่ยวคน ซึง่ เป็ นสถิติจานวนผู้โดยสารสูงสุดตังแต่
้ บี
ทีเอสซีดาเนินงานมา สืบเนื่องจากการเติบโตตามธรรมชาติของธุรกิจ และจากการเปิ ดให้ บริการส่วนต่อขยายอ่อนนุช – แบริ่ง เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา
ยอดผู้โดยสารในไตรมาสนี ้เพิ่มขึ ้น 6.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ที่มีจานวนผู้โดยสาร 46.4 ล้ านเที่ยวคน เนื่องจากไตรมาส 1 จะเป็ นช่วงที่มีจานวนผู้โดยสาร
น้ อย เพราะมีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ หลายวันและเป็ นช่วงปิ ดภาคเรียน สาหรับจานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดาเป็ นไปในทิศทางเดียวกับจานวนผู้โดยสารรวม
โดยเพิ่มขึ ้น 9.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 54/55 และเพิ่มขึ ้น 2.0% จากไตรมาสก่อน มาอยูท่ ี่ 593,426 เที่ยวคนต่อวัน
จานวนผู้โดยสารรวมรายไตรมาส

จานวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันธรรมดา
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รายได้ รวมจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึน้ 13.7% หรื อ 181.8 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 1,507.4 ล้ านบาท อันเป็ นผลจากการ
เติบโตของจานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึน้ 9.4% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน การเพิ่มขึน้ ของอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย ที่เพิ่มขึน้ 4.0% จาก 24.1 บาทต่อเที่ยวการ
เดินทาง เป็ น 25.1 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง ซึง่ เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของตัว๋ โดยสารแบบ 30 วัน และรายได้ จากการให้ บริ การเดินรถและซ่อมบารุงที่เพิ่มขึ ้น
13.4% หรื อ 31.8 ล้ านบาท ที่เป็ นผลมาจากการเปิ ดให้ บริ การของส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช – แบริ่ ง) ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2554 และผลจากการแก้
สัญญาการให้ บริการเดินรถและซ่อมบารุงของส่วนต่อขยายสายสีลม
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้ รวมจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเป็ นไปในทิศทางเดียวกับจานวนผู้โดยสาร นั่นคือ มีจานวนเพิ่มขึน้ 8.2% คิดเป็ นมูลค่า
113.8 ล้ านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของจานวนผู้โดยสาร รวมถึงรายได้ จากการให้ บริ การเดินรถและซ่อมบารุ งที่เพิ่มขึน้ 4.3% หรื อ 11.1 ล้ านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เป็ น 269.4 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากแก้ สญ
ั ญาการให้ บริการเดินรถและซ่อมบารุงของส่วนต่อขยายสายสีลมในเดือน พฤษภาคม
2555
ต้ นทุนรายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ ้น 7.7% หรือ 54.0 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากจานวนผู้โดยสารและรายได้ จาก
การให้ บริการเดินรถและซ่อมบารุงที่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะค่าใช้ จา่ ยพนักงานที่เพิ่มขึ ้น จากการจ้ างพนักงานใหม่เพื่อรองรับส่วนต่อขยาย อ่อนนุช – แบริ่ง กอปรกับ
ผลกระทบจากนโยบายการปรับเพิ่มค่าแรงขันต
้ ่าของรัฐบาล รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของค่าเสื่อมราคาจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้น ระบบอาณัติสญ
ั ญาณใหม่ และจานวน
รถที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนที่แข็งแกร่ง ยังสามารถทาให้ Operating EBITDA margin รักษาระดับอยู่
ที่ 67.7% เมื่อเทียบกับ 68.2% ในไตรมาส 2 ปี 54/55
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ธุรกิจสื่อโฆษณา
ธุรกิจสื่อโฆษณามีผลการดาเนินงานทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 38.5% หรือ 201.4 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้น 13.7%
หรือ 87.3 ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน) เป็ น 724.7 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรายได้ จากสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดที่เพิ่มขึ ้น 54.6% หรือ 128.1 ล้ านบาท
เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (เพิ่มขึ ้น 5.8% หรือ 20.0 ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน) เป็ น 362.7 ล้ านบาท ปั จจัยหลักเป็ นผลจากการทีบ่ ริษัทฯ ได้ ทา
สัญญาบริหารพื ้นที่โฆษณาเพิ่มเติมบนพื ้นที่ Sales Floor กับคูค่ ้ าโมเดิร์นเทรด Tesco Lotus และ Big C กอปรกับการได้ รับสิทธิโฆษณาในอาคารสานักงาน
เพิ่มเติม 4 อาคาร จาก 47 อาคาร ในไตรมาส 2 ปี 54/55 รวมทังการปรั
้
บกลยุทธ์การเสนอขายสื่อโฆษณาในอาคารสานักงานไว้ กบั สื่อโฆษณาดิจิตอลในส่วนของ
รถไฟฟ้าบีทีเอส นอกจากนี ้รายได้ จากค่าโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น 25.4% หรือ 73.2 ล้ านบาท เป็ น 362.0 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (เพิ่มขึ ้น
22.8% หรือ 67.3 ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน) สืบเนื่องจากการปรับขึ ้นราคาค่าโฆษณาสื่อภาพนิ่งภายนอกขบวนรถไฟฟ้า (Train Body Wrap) และจานวน
การใช้ พื ้นที่โฆษณาส่วนของขบวนรถและสถานีที่เพิ่มขึ ้น อันเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของขบวนรถไฟฟ้า 12 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้
ต้ นทุนของรายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณาเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 47.8% หรื อ 92.6 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้น 5.7% หรือ 15.5 ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน) เป็ น
286.2 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าสัมปทานที่เพิ่มขึ ้นจากสื่อโฆษณาในร้ านค้ าโมเดิร์นเทรดใหม่ๆ ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารจากธุรกิจสื่อโฆษณา
เพิ่มขึ ้น 27.2% หรือ 18.7 ล้ านบาท เป็ น 87.3 ล้ านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้ จา่ ย
การตลาด ทังนี
้ ้ในไตรมาส 2 ปี 55/56 มีสดั ส่วนรายได้ จากค่าโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้ามากกว่าสัดส่วนรายได้ จากสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดส่งผลให้
Operating EBITDA margin เพิ่มขึ ้น เป็ น 52.5% เมื่อเทียบกับ 47.7% ในไตรมาสก่อน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุม่ บริษัท บีทีเอส เพิ่มขึ ้น 5.0% หรือ 9.2 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปี ก่อน เป็ น 194.2 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้น 25.2%
หรื อ 39.1 ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน) สืบเนื่องจากรายได้ ที่เพิ่มขึน้ จากการเปิ ดตัวโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร ที่ได้ เริ่ มเปิ ดตัวบางส่วนนับตังแต่
้ เดือน
พฤษภาคม ที่ผ่านมา แต่มีการลดลงของรายได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ ก่อสร้ างโครงการบ้ านเอื ้ออาทรแล้ วเสร็จ จึงไม่มีการบันทึกรับรู้รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง
นับตังแต่
้ ไตรมาส 3 ปี 54/55 (รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างในไตรมาส 2 ปี 54/55 จานวน 42.6 ล้ านบาท) รวมถึงรายได้ จากการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ
Abstracts สุขมุ วิท 66/1 ที่ลดลง โดยไตรมาสนี ้บริษัทได้ โอนคอนโดมิเนียม จานวน 8 ห้ อง เมื่อเทียบกับ 14 ห้ อง ในไตรมาส 2 ปี 54/55
ต้ นทุนของรายได้ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลง 16.1% หรื อ 23.1 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน มาอยู่ที่ 120.5 ล้ านบาท เนื่องจากไม่มีการรับรู้ต้นทุนการก่อสร้ าง
โครงการบ้ านเอื ้ออาทร ทังนี
้ ค้ ่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึน้ 31.9% หรื อ 26.9 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน สืบเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร และค่าใช้ จา่ ยการตลาดของโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร
ธุรกิจบริการ
ในส่วนของธุรกิจบริการ บริษัทมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อน 2.3 ล้ านบาท เป็ น 8.1 ล้ านบาท รายได้ ดงั กล่าว มาจากการรับรู้ รายได้ อย่างต่อเนื่องของตัว๋
ร่วมสาหรับระบบขนส่งมวลชน และรายได้ จากค่าธรรมเนียมชาระค่าสินค้ าและบริการที่ร้านค้ า ทังนี
้ ้มีต้นทุนรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 20.5 ล้ านบาท รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริหาร ของการติดตังระบบตั
้
ว๋ ร่วมสาหรับระบบขนส่งมวลชน และเพื่อใช้ ชาระค่าสินค้ าและบริ การที่ร้านค้ า และการติดตังระบบ
้
Carrot Rewards เป็ น
จานวน 19.3 ล้ านบาท
บริษัท แอ๊ บโซลูท โฮเต็ล เซอร์ วิส จากัด มีการทาสัญญาบริหารโรงแรมในภูมิภาคนี ้เพิ่มอีก 4 สัญญา ภายใต้ แบรนด์อีสติน และ แบรนด์ ยู โฮเต็ล แอนด์ รี
สอร์ ท คือ U Tropicana Alibag ในประเทศอินเดีย จานวน 139 ห้ อง (เริ่มให้ บริการปี 2556), U Sukhumvit จานวน 90 ห้ อง (เริ่ มให้ บริการปี 2556), U Avela
Hua Hin จานวน 42 ห้ อง (เริ่มให้ บริการปี 2557) และ Eastin Hotel Hanoi (Army Hotel) จานวน 224 ห้ อง (เริ่มให้ บริการปี 2557)
บริษัทเอชเอชที คอนสตรั คชั่น (ประเทศไทย) จากัด ยังคงดาเนินงานได้ ดีอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารงานก่อสร้ างโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร โครงการ
Abstracts สุขมุ วิท 66/1 (“The Moon” และ “The Sun”) ซึง่ สามารถส่งงานได้ สาเร็จเรียบร้ อยทัง้ 100% และโครงการ Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค ซึง่ ความ
คืบหน้ า 77% ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน

ไตรมาส 2
ปี 55/56

ไตรมาส 2
ปี 54/55

ไตรมาส 1
ปี 55/56

อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานขันต้
้ นต่อยอดขาย (%)

51.6%

49.1%

49.6%

อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่อยอดขายจากการดาเนินงาน (%)

16.2%

15.1%

16.5%

อัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย, ภาษี และค่าเสื่อม (%)A

59.0%

68.3%

51.7%

อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อม (%)B

54.6%

55.3%

53.3%

อัตรากาไรสุทธิ (%)A

24.9%

41.0%

13.8%

อัตรากาไรจากการดาเนินงานสุทธิ (%)B

15.8%

13.2%

14.4%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)C

2.6%

2.1%

3.4%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)C

4.6%

3.9%

6.4%

อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์

0.41x

0.42x

0.45x

อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน

0.68x

0.72x

0.80x

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน

0.55x

0.60x

0.66x

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ กาไรจากการดาเนินงานC

4.54x

6.59x

5.44x

ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยD

3.51x

3.17x

3.13x

กาไรต่อหุ้น (บาท)E

0.0744

0.1401

0.0338

กระแสเงินสดจากการดาเนินงานต่อหุ้น (บาท)

0.123

0.032

0.027

กระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น (บาท)

0.129

0.031

0.032

มูลค่าบริ ษัทต่อหุ้น (บาท

8.06

6.35

7.76

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)

4.03

4.12

4.07

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

E

คานวณจากจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ณ มูลค่าทีต่ ราไว้ใหม่ ที ่ 4.0 บาท ต่อหุ้น
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มุมมองผู้บริหาร
เพื่อสานต่อความตังใจในแผนการด
้
าเนินงานเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร บริษัทบีทีเอสซี ได้ สงั่ ซื ้อตู้รถไฟฟ้าใหม่จานวน 35 ตู้ โดย 4 ตู้แรกได้
เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 และเริ่มให้ บริการแก่ผ้ โู ดยสารบนสายสุขมุ วิทตังแต่
้ วนั ที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในส่วนของตู้รถไฟฟ้าที่
เหลือนัน้ บริษัทคาดว่าจะทยอยลาเลียงและนาขึ ้นให้ บริการได้ ทงหมดภายในสิ
ั้
้นปี 55/56 นี ้ รถไฟฟ้าที่ให้ บริการในสายสุขมุ วิทจะเป็ นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตู้ต่อขบวน
ทังหมด
้
นอกจากนัน้ ยังมีรถที่สงั่ ซื ้อเพิ่มตามแผนการขยายการรองรับผู้โดยสาร อีก 5 ขบวน ความยาวขบวนละ 4 ตู้ ซึง่ จะทาให้ ปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร
ในชัว่ โมงเร่งด่วนได้ รับการแก้ ไขได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสามารถเพิ่มความจุในการขนส่งผู้โดยสาร เพิ่มขึ ้นถึง 36% ภายในปี 56/57
และเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางการชะลอการพัฒนาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบีทีเอส ได้ จาหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท กมลา บีช รีสอร์ ท
โฮเต็ล แมนเนจเม้ นท์ จากัด เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผา่ นมา โดยบริษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนจากการจาหน่ายเงินลงทุน ทังสิ
้ ้น 1,643 ล้ านบาท และรับรู้กาไรสุทธิ
จากการลงทุนทังสิ
้ ้น 289 ล้ านบาท นอกจากนัน้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัทยังได้ จาหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท ก้ ามปู พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด ซึง่ ถือ
ครองที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา โดยรับค่าตอบแทนจากการจาหน่ายเงินลงทุน ทังสิ
้ ้น 1,811 ล้ านบาท และคาดว่าจะมีการรับรู้กาไรสุทธิจากการ
ลงทุนประมาณ 700 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 55/56
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ ได้ เข้ าจดทะเบียนและซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย โดยใช้ ชื่อย่อ "VGI" ซึง่ หลังจากนาหุ้นเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว บริษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นทังสิ
้ ้น 69.4% ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2555
บริษัท วีจีไอ มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทังสิ
้ ้น 19.0 พันล้ านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้กาไรสุทธิจากการขายประมาณ 1,500 ล้ านบาท ในไตรมาส 3
ปี 55/56
นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท บีทีเอสซี ได้ รับชาระเงินค่าชดเชยงานก่อสร้ างฐานรากโรงจอดและซ่อมบารุงรถไฟฟ้าจากกรมธนารักษ์ เป็ นจานวน
1,119.3 ล้ านบาท โดยหลังจากมีผลคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด บริษัทฯ มีการบันทึกรายการดังกล่าวไปแล้ ว ในงบกาไรขาดทุนสาหรับไตรมาส 2 ปี
54/55 ค่าชดเชยที่รับเข้ ามาในวันที่ 5 ตุลาคม นี ้ ซึง่ จะส่งผลให้ กระแสเงินสดของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ ้น ในไตรมาส 3 ปี 55/56

………………………………….

นายรังสิน กฤตลักษณ์
(กรรมการบริหาร)

ไตรมาส 2 ปี 55/56 (3 เดื อน สิ้ นสุด 30 กันยายน 2555)
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