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ภาพรวมทางการเงิน


รายได้ จากการดาเนินงานรวมในไตรมาส 3 ปี 55/56 จานวน 2,725.1 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโต 36.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน



Operating EBITDA1 สาหรับไตรมาส 3 ปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 22.5% เป็ น 1,309.6 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน



รายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ไตรมาส 3 ปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 13.7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 1,529.4 ล้ านบาท



จานวนผู้โดยสารรวม ในช่วงไตรมาส 3 ปี 55/56 มีจานวน 50.3 ล้ านเที่ยวคน เติบโต 15.7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (สถิติสูงสุดนับตัง้ แต่ เปิ ด
ให้ บริการ)



รายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณา ในช่วงไตรมาส 3 ปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 49.7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 749.2 ล้ านบาท



รายได้ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงไตรมาส 3 ปี 55/56 เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 2,278.7 ล้ านบาท



กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 1,088.4 ล้ านบาท เติบโต 231.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน

ผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 3 ปี 55/56
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (‚บริษัทฯ‛) และบริษัทย่อย (รวมเรียก ‚กลุม่ บริษัท บีทีเอส‛) รายงานผลประกอบการประจาไตรมาส 3 ปี 55/56
ด้ วยรายได้ รวมจานวน 3,492.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 63.9% หรือ 1,361.2 ล้ านบาท จาก 2,131.1 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 54/55 เป็ นผลมาจากประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานที่แข็งแกร่งขึ ้น รวมถึงมีการรับรู้รายได้ ที่ไม่เกิดขึ ้นเป็ นประจา จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอสนานา ในส่วนของรายได้ จากการดาเนินงานรวมเพิ่มขึ ้น 36.8% เป็ น 2,725.1 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากธุรกิจระบบขนส่ง
มวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (โปรดดูรายละเอียดในผลการดาเนินงานแยกตามส่วนงาน) ทังนี
้ ้รายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจ
สื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ คิดเป็ นสัดส่วน 56.1%, 27.5%, 15.8% และ 0.6% ของรายได้ จากการดาเนินงานรวม ตามลาดับ
รายได้ จากการ
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กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบีย้ และภาษี ไม่รวมรายการทีไ่ ม่เกิดขึ้นเป็ นประจา (non-recurring items)

2

ยอดรวมไม่คานึงถึงรายได้อืน่ ๆ จานวน 767.2 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 55/56 (139.8 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 54/55) จากดอกเบีย้ รับ รายได้ค่าชดเชยตามคาสัง่ ศาล กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท
ย่อย กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น และอืน่ ๆ
3
รายได้จากระบบขนส่งมวลชนประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารและรายได้ค่าบริ การจากการบริ หารการเดินรถไฟฟ้ า รายได้ธรุ กิ จอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วยยอดขายอสังหาริ มทรัพย์ , ค่าเช่าและค่าบริ การ ธุรกิ จ
ก่อสร้างและบริ การ, และรายได้ค่าบริ การจากโครงการสนามกอล์ฟธนาซิ ตีแ้ ละสปอร์ ตคลับ หมายเหตุ: ธุรกิ จโครงการสนามกอล์ฟธนาซิ ตีแ้ ละสปอร์ ตคลับ ได้ถูกย้ายจากหน่วยธุรกิ จบริ การ มาอยู่ทีห่ น่วยธุรกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ ในไตรมาส 4 ปี 54/55
4
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานขัน้ ต้นต่อยอดขาย

ไตรมาส 3 ปี 55/56 (3 เดื อน สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2555)
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บริษัท บีทเี อส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 55/56
แม้ วา่ ในไตรมาสนี ้ บริษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยรวมเพิ่มขึ ้น 43.4% หรือ 1,991.1 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนจาก
การโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค แต่บริษัทฯ สามารถแสดงศักยภาพในการดาเนินงานที่แข็งแกร่ง

โดยมีอตั รากาไรจากการ

ดาเนินงานขันต้
้ น (Operating gross margin) สูงขึ ้นเป็ น 46.4% จาก 46.0% ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เป็ นผลมาจากความสามารถในการบริหารงานของ
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี แม้ วา่ ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการและดาเนินงานเพิ่มขึ ้น 72.0% หรือเพิ่มขึ ้น
220.5 ล้ านบาทเป็ น 526.8 ล้ านบาท (มาจากค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริการที่เพิ่มขึ ้นใน 3 ธุรกิจดังกล่าว) Operating EBITDA ของบริษัทฯ ยังคงเพิ่มขึ ้น 22.5%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 1,309.6 ล้ านบาท
บริษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยทางการเงินลดลง 35.3% หรือ 126.0 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (ลดลง 38.8% หรือ 146.8 ล้ านบาท จากไตรมาสก่อน) เหลือ
เพียง 231.4 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากหนี ้ทีล่ ดลงจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญอย่างต่อเนื่อง และการชาระคืนหุ้นกู้ระยะ
ยาวส่วนแรกของบริษัทบีทีเอสซี 2,500 ล้ านบาท เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 รวมถึงการชาระหนี ้อื่นๆ ส่งผลให้ กาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นประจา (Net recurring profit)
เพิ่มขึ ้น 78.2 % จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 524.3 ล้ านบาท จากปั จจัยทังหมดข้
้
างต้ น กลุม่ บริษัท บีทีเอส รายงานกาไรสุทธิ งวดสามเดือน สาหรับไตรมาส 3
ปี 55/56 เท่ากับ 1,172.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 236.7 % จากกาไรสุทธิ 348.1 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี 54/55 และกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ
1,088.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 759.6 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 54/55
งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมลู ค่า 65,289.8 ล้ านบาท ลดลง 2.4% จากวันที่ 31 มีนาคม 2555 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ นาเงินจากการ
จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยไปชาระหนี ้ ในส่วนของหนี ้สิน หนี ้สินรวมลดลง 43.3% หรือ 12,970.3 ล้ านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2555 มาเป็ น 16,986.3
ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญอย่างต่อเนื่องจานวน 7,851.9 ล้ านบาท การชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาวส่วน
แรกของบริ ษัทบีทีเอสซี จานวน 2,500 ล้ านบาทเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 และการชาระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน จานวน 2,845.0 ล้ านบาท ในส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ มีจานวน 48,303.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 11,371.2 ล้ านบาท หรือ 30.8% สาเหตุหลักมาจาก (i) บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว เพิ่มขึ ้นเป็ น
43,701.3 ล้ านบาท สืบเนื่องมาจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญซึง่ ทาให้ มีห้ นุ สามัญเพิ่มขึ ้น 1,775.2 ล้ านหุ้น (รวมหุ้นสามัญที่
ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
10,925.3 ล้ านหุ้น) และ (ii) ส่วนเกินทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) สาหรับกาไรสุทธิ
จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถูกบันทึกอยูใ่ นงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ภายใต้ สว่ น
ของผู้ถือหุ้น ในชื่อบัญชี ‘ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย’ แต่ไม่ถกู บันทึกอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน เพราะการเปลี่ยนแปลงส่วนได้
เสียของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ไม่ได้ ทาให้ บริษัทฯสูญเสียอานาจในการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว
สาหรับงบกระแสเงินสด งวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการกิจกรรมดาเนินงานทังสิ
้ ้น 3,321.3 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ
1,292.1 ล้ านบาท ในงวด 9 เดือนของปี ก่อนหน้ า รายการหลักมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง รายได้ ค้างรับทีล่ ดลงจากเงินรับค่าชดเชยตามคาสัง่ ศาล และ
ลูกหนี ้การค้ าในการให้ บริการเดินรถและซ่อมบารุงที่ลดลง เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน จานวน 4,665.8 ล้ านบาท รายการหลักมาจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย (กมลา นานา และวีจีไอ) และเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 6,805.7 ล้ านบาท รายการหลักมาจากการจ่ายหนี ้และการจ่ายเงินปั นผล
จากปั จจัยทังหมดข้
้
างต้ น กลุม่ บริษัท บีทีเอส รายงานเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด เพิ่มขึ ้น 1,183.2 ล้ านบาท เป็ น 2,516.5 ล้ านบาท
เทียบกับ 1,333.2 ล้ านบาท ในปี ที่ผา่ นมา
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บริษัท บีทเี อส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 55/56

ผลการดาเนินงานตามส่ วนงาน
ธุรกิจระบบขนส่ งมวลชน
ในไตรมาส 3 ปี 55/56 จานวนผู้โดยสารรวมเพิ่มขึ ้น 15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 50.3 ล้ านเทีย่ วคน ซึง่ เป็ นสถิติจานวนผู้โดยสารสูงสุดตังแต่
้
บีทีเอสซีดาเนินงานมา ส่วนใหญ่สืบเนื่องจากการเติบโตตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ และจากการเปิ ดให้ บริการส่วนต่อขยายอ่อนนุช – แบริ่ง เมื่อเดือน
สิงหาคม 2554 ประกอบกับฐานผู้โดยสารที่ต่าในไตรมาส 3 ปี 54/55 ซึง่ เป็ นผลกระทบมาจากเหตุการณ์น ้าท่วมในกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ส่วนยอดผู้โดยสารรวมในไตรมาสนี ้ เพิ่มขึ ้น 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ที่มีจานวนผู้โดยสาร 49.4 ล้ านเที่ยวคน แม้ วา่ ปกติแล้ ว
ไตรมาส 3 จะเป็ นช่วงที่จานวนผู้โดยสารอยูใ่ นระดับต่าเนื่องจากมีวนั หยุดมากก็ตาม ทังนี
้ ้ยอดผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดาในไตรมาส 3 ปี 55/56 อยูท่ ี่ 608,564
เที่ยวคนนันยั
้ งทาสถิติสงู สุดใหม่ และเพิ่มขึ ้นเป็ นไปในทิศทางเดียวกับจานวนผู้โดยสารรวม นัน่ คือเพิ่มขึ ้น 14.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 54/55 และเพิ่มขึ ้น
2.6% จากไตรมาสก่อน
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จากผลการดาเนินงานข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมาส 3 ปี 55/56 เพิ่มขึ ้น 13.7% หรือ 183.9 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ในปี ก่อน มาอยูท่ ี่ 1,529.4 ล้ านบาท สาเหตุสว่ นหนึ่งมาจากผลประกอบการในปี ก่อนได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์น ้าท่วม อย่างไรก็ดี ในส่วนของการ
ดาเนินงานตามปกติ บริษัทฯ มีรายได้ ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ ้น อันเป็ นผลจากการเติบโตของจานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้น 15.7% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน สาหรับอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยอยูใ่ นระดับคงที่ ที่ 25.0 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เทียบกับ 24.8 บาทต่อเที่ยวการเดินทางในไตรมาส 3 ปี 54/55
ต้ นทุนรายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ ้น 11.8% หรือ 91.7 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากจานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้นและ
ฐานผู้โดยสารทีต่ ่าในไตรมาส 3 ปี 54/55 ซึง่ เป็ นผลกระทบมาจากเหตุการณ์น ้าท่วม โดยค่าใช้ จา่ ยหลัก ได้ แก่ ค่าเสื่อมราคาจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้น ระบบอาณัติ
สัญญาณใหม่ และจานวนรถที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงค่าใช้ จา่ ยพนักงานที่เพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่มาจากผลกระทบจากนโยบายการปรับเพิ่มค่าแรงขันต
้ า่ ของรัฐบาล และใน
ไตรมาสนี ้ ไม่มีการบันทึกรายได้ ที่เกิดขึ ้นประจาอื่นจากงานรับเหมาช่วงที่เคยบันทึกไว้ ในไตรมาส 3 ปี 54/55 ส่งผลให้ Operating EBITDA margin ลดลงมาอยู่
ที่ 60.4% เมื่อเทียบกับ 64.4% ในไตรมาส 3 ปี 54/55

ไตรมาส 3 ปี 55/56 (3 เดื อน สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2555)
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คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 55/56
ธุรกิจสื่อโฆษณา
เป็ นอีกไตรมาสหนึ่งที่ธุรกิจสื่อโฆษณามีผลการดาเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้น 49.7% หรือ 248.7 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เป็ น 749.2 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้น 3.4% หรือ 24.5 ล้ านบาทจากไตรมาสก่อน) ซึ่งเป็ นผลมาจากการดาเนินงานที่แข็งแกร่งของทุกธุรกิจ
รายได้ จากสื่อโฆษณาในบีทีเอส เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 23.9% หรือ 71.2 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 369.4 ล้ านบาท ปั จจัยหลักเป็ นผลจาก (i) การเพิ่มขึ ้น
ของขบวนรถไฟฟ้า 12 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ซึง่ ส่งผลให้ มีรายได้ จากพื ้นที่โฆษณาที่เพิ่มขึ ้นทังในส่
้ วนของสื่อภาพนิ่งภายนอกขบวนรถไฟฟ้า (Train Body Wrap)
สื่อภาพนิ่งและสื่อดิจิตอลภายในขบวนรถไฟฟ้า (ii) การเพิ่มขึ ้นของการใช้ พื ้นที่โฆษณาในส่วนของสื่อภาพนิ่งและสื่อดิจิตอลบนสถานีรถไฟฟ้า และ (iii) การ
เพิ่มขึ ้นของอัตราค่าเช่าและปริมาณการใช้ พื ้นที่ร้านค้ าขนาดเล็กบนสถานี ทังนี
้ ้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้ จากสื่อโฆษณาในบีทีเอสเพิ่มขึ ้น 2.1% หรือ 7.4
ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเติบโตของสื่อดิจิตอลในขบวนรถไฟฟ้าและการปรับอัตราค่าเช่าของพื ้นที่ ร้านค้ าขนาดเล็กบนสถานี
รายได้ จากสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด จานวน 333.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 82.9% หรือ 151.0 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
สัญญาบริหารพื ้นที่โฆษณาเพิ่มเติมบนพื ้นที่ Sales Floor กับคูค่ ้ าโมเดิร์นเทรด Tesco Lotus และ Big C และส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากผลประกอบการในไตรมาส
3 ปี 54/55 ที่ต่ากว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์น ้าท่วม ทังนี
้ ้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้ จากสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดเพิ่มขึ ้น 7.2% หรือ 22.4 ล้ านบาท
ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากเทศกาลคริสต์มาส และปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วง High Season ของธุรกิจนี ้
รายได้ จากสื่อโฆษณาในอาคารสานักงานและสื่ออื่นๆ เพิ่มขึ ้น 130.6% หรือ 26.5 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 46.8 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุ
หลักมาจากการได้ รับสิทธิโฆษณาในอาคารสานักงานเพิ่มเติม 4 อาคาร การปรับกลยุทธ์การขายโดยขายสื่อโฆษณาในอาคารสานักงานรวมกับสื่อโฆษณา
ดิจิตอลในรถไฟฟ้าบีทีเอส และการได้ รับสิทธิโฆษณาในระบบรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต้ นทุนของรายได้ จากธุรกิจสื่อโฆษณาเพิ่มขึ ้น 46.2% หรือ 94.0 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 297.3 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้น 3.9% หรือ 11.1 ล้ านบาท
จากไตรมาสก่อน) สาเหตุหลักมาจากค่าสัมปทานที่เพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารเพิ่มขึ ้น 37.7%
หรือ 27.1 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ น 99.0 ล้ านบาท สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนและค่าใช้ จา่ ยด้ านการตลาด อย่างไรก็ดี แม้ วา่ ใน
ไตรมาส 3 ปี 55/56 สัดส่วนรายได้ จากสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด (ที่มี margin ต่ากว่า) จะมากกว่าสัดส่วนรายได้ จากสื่อโฆษณาในบีทีเอส แต่จากการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ประกอบกับธรรมชาติของธุรกิจที่สามารถลดค่าใช้ จา่ ยเมื่อธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ ้น (Economies of scale) ส่งผลให้ Operating
EBITDA margin เพิ่มขึ ้น เป็ น 52.7% เมื่อเทียบกับ 51.3% ในไตรมาส 3 ปี 54/55
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเพิ่มขึ ้น 2,133.4 ล้ านบาท มาอยูท่ ี่ 2,278.7 ล้ านบาท สาเหตุหลักของ
การเพิ่มขึ ้นมาจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินบริเวณนานา โดยบริษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนจากการจาหน่ายเงินลงทุนทังสิ
้ ้น 1,849.2 ล้ าน
บาท ประกอบกับรายได้ จากการดาเนินงานที่แข็งแกร่งขึ ้น รายได้ จากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น 284.2 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปี ก่อน เป็ น 429.5 ล้ าน
บาท สืบเนื่องจาก (i) รายได้ จากการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค จานวน 55 ห้ อง (เริ่ มโอนครัง้ แรกในเดือนธันวาคม 2555) และ (ii)
รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร ซึง่ มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการนับตังแต่
้ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ต้ นทุนจากการดาเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ ้นในสัดส่วนทีน่ ้ อยกว่าการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการดาเนินงาน โดยเพิ่มขึ ้น 174.4 ล้ านบาทจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน มาอยูท่ ี่ 268.4 ล้ านบาท สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากต้ นทุนของการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค และต้ นทุนของ
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร สาหรับค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร เพิ่มขึ ้น 71.4% หรือ 63.4 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สืบเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค ไม่วา่ จะเป็ น ค่าธรรมเนียมในการโอน ค่าใช้ จา่ ยทางการตลาด
และค่าคอมมิชชัน่ ของพนักงานขาย รวมถึงค่าเสื่อมราคาของโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร จากผลการดาเนินงานตามปกติทแี่ ข็งแกร่งขึ ้น ประกอบกับการ
จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินบริเวณนานาที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ส่งผลให้ EBIT margin ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเป็ นบวกในไตรมาสนี ้
(EBIT margin อยูท่ ี่ 31.9% ในไตรมาส 3 ปี 55/56)

ไตรมาส 3 ปี 55/56 (3 เดื อน สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2555)
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ธุรกิจบริการ
ในส่วนของธุรกิจบริการ บริษัทมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อน 8.9 ล้ านบาท เป็ น 17.0 ล้ านบาท รายได้ ดงั กล่าว มาจากการรับรู้รายได้ จากการรับเหมา
ก่อสร้ างของบริษัทเอชเอชที และการรับรู้รายได้ อย่างต่อเนื่องของตัว๋ ร่วมสาหรับระบบขนส่งมวลชน รวมถึงรายได้ จากค่าธรรมเนียมชาระค่าสินค้ าและบริการที่
ร้ านค้ า ทังนี
้ ้มีต้นทุนรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 26.7 ล้ านบาท รวมถึงค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร ของการติดตังระบบตั
้
ว๋ ร่วมสาหรับระบบขนส่งมวลชน และเพือ่ ใช้ ชาระ
ค่าสินค้ าและบริการที่ร้านค้ า และการติดตังระบบ
้
Carrot Rewards เป็ นจานวน 26.2 ล้ านบาท
บริษัท แอ๊ บโซลูท โฮเต็ล เซอร์ วิส จากัด มีการทาสัญญาบริหารโรงแรมในภูมิภาคนี ้เพิ่มอีก 3 สัญญา ภายใต้ แบรนด์อีสติน และ แบรนด์ ยู โฮเต็ล แอนด์ รี
สอร์ ท คือ (i) U Hang Chuoi Hanoi ในประเทศเวียดนาม (เริ่มให้ บริการปี 2556); (ii) U Lonavala (เริ่มให้ บริการปี 2556); และ (iii) Eastin Easy Citizen
Ahmedabad (เริ่มให้ บริการปี 2556)
บริษัทเอชเอชที คอนสตรั คชั่น (ประเทศไทย) จากัด ยังคงดาเนินงานได้ ดีอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารงานก่อสร้ างโครงการ Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค ซึง่
มีความคืบหน้ า 90% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราส่ วนทางการเงิน
ไตรมาส 3 ปี 55/56 ไตรมาส 3 ปี 54/55
ความสามารถในการทากาไร
อัตราส่ วนกาไรจากการดาเนินงานขัน้ ต้ นต่ อยอดขาย (%)
อัตราส่ วนค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่ อยอดขายจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรก่ อนหักดอกเบีย้ , ภาษี และค่ าเสื่อม (%)A
อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่ อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่ าเสื่อม (%)B
อัตรากาไรสุทธิ (%)A
อัตรากาไรจากการดาเนินงานสุทธิ (%)B
อัตราผลตอบแทนต่ อสินทรั พย์ (%)c
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46.4%

46.0%

51.6%

16.8%

15.8%

16.2%

56.1%

52.7%

59.0%

48.1%

53.7%

54.6%

31.2%

15.4%

24.9%

15.9%

13.2%

15.8%

4.0%

2.6%

2.7%

5.4%

4.7%

4.6%

อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อสินทรั พย์

0.26x

0.43x

0.41x

อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อทุน
อัตราส่ วนหนีส้ ินสุทธิต่อทุน
อัตราส่ วนหนีส้ ินสุทธิต่อกาไรจากการดาเนินงานD
ความสามารถในการชาระดอกเบีย้ E

0.35x

0.77x

0.68x

0.21x

0.62x

0.55x

2.07x

6.26x

4.54x

5.66x

2.99x

3.51x

0.1038

0.0359

0.0744

0.157

0.059

0.123

0.144

-0.009

0.129

8.16

7.15

8.06

4.03

4.15

4.03

อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (%)

c

ความสามารถในการชาระหนี ้

อัตราส่ วนต่ อหุ้นF
กาไรต่ อหุ้น (บาท)
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานต่ อหุ้น (บาท)
กระแสเงินสดอิสระต่ อหุ้น (บาท)
มูลค่ าบริษัทต่ อหุ้น (บาท)
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
รวมรายได้และรายจ่ายทีไ่ ม่เกิดขึ้นเป็ นประจา (non-recurring items)
คานวณจากกาไรสุทธิ (รวมส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ ี ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย) ใน 12 เดื อน ทีผ่ ่านมา
E
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสือ่ ม หารด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงิน (ประจาไตรมาส)

ไม่รวมรายได้และรายจ่ายทีไ่ ม่เกิดขึ้นเป็ นประจา (non-recurring items)
คานวณจากกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสือ่ ม ใน 12 เดื อน ทีผ่ ่านมา
F
คานวณจากจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี ่ย ณ มูลค่าทีต่ ราไว้ใหม่ ที ่ 4.0 บาท ต่อหุน้

A

B

C

D
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บริษัท บีทเี อส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 55/56
มุมมองผู้บริหาร
ปั จจุบนั เครือข่ายระบบขนส่งทางรางมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทบีทเี อสซี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิ ดให้ ประชาชนทดลองใช้ บริการรถไฟฟ้าบีทเี อสส่วน
ต่อขยายสายสีลม จากสถานีวงเวียนใหญ่ (S8) ถึง ตลาดพลู (S10) ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2556 ตามลาดับ และมีกาหนดการเปิ ดอีก 2 สถานี นัน่ คือ
สถานีวฒ
ุ ากาศ (S11) และบางหว้ า (S12) ในปลายปี 2556 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงสานต่อความตังใจในการเพิ
้
่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
โดยบีทีเอสซี ได้ นาตู้รถไฟฟ้าใหม่ จานวน 13 ตู้ ขึ ้นให้ บริการแก่ผ้ โู ดยสารในสายสุขมุ วิทเรียบร้ อยแล้ ว และบริษัทตังใจว่
้ ารถไฟฟ้าที่ให้ บริการในสายสุขมุ วิทจะ
เป็ นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตู้ตอ่ ขบวนทังหมดภายในสิ
้
้นปี 55/56 นี ้ บริษัทฯ คาดว่าจานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าจะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 4 ปี 55/56 และเชื่อว่า
จานวนผู้โดยสารรวมทังปี
้ จะเติบโตได้ ประมาณ 12% จากเป้าหมายการเติบโตของจานวนผู้โดยสารรวมทังปี
้ ที่วางไว้ ที่ 12% - 15% แม้ วา่ การเปิ ดทดลองใช้ สว่ น
ต่อขยายสายสีลมจะล่าช้ าจากแผนเดิมอันเนื่องมาจากน ้าท่วมในปี 2554
สาหรับธุรกิจสื่อโฆษณา รายได้ จากสือ่ โฆษณาบนรถไฟฟ้าบีทีเอสและรายได้ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส (รายได้ จากสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดและ
รายได้ จากสื่อโฆษณาในอาคารสานักงานและสื่ออื่นๆ) มีการเติบโตที่โดดเด่นมาตลอดทังสามไตรมาสที
้
ผ่ ่านมา ทาให้ บริษัทฯ มีความมัน่ ใจว่าธุรกิจสื่อโฆษณาจะ
สามารถบรรรลุเป้าหมายประจาปี ที่วางไว้ นัน่ คือ มีอตั ราการเติบโตของรายได้ 40% ในปี 55/56 นอกจากนี ้ ยังได้ วางเป้าหมายล่วงหน้ าสาหรับปี 56/57 โดยคาด
ว่ารายได้ จากสื่อโฆษณาจะสูงขึ ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปี 55/56 ซึง่ เป็ นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ จากสื่อโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้า
(พื ้นที่โฆษณาที่เพิ่มขึ ้นจากจานวนรถไฟฟ้าที่ซื ้อเข้ ามาใหม่, การเพิ่มขึ ้นของอัตราการใช้ พื ้นที่สื่อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีผ้ โู ดยสารน้ อย (Non-prime
Station) และการปรับเพิ่มขึ ้นของราคาค่าโฆษณา) และจากสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดและในอาคารสานักงาน (อัตราการใช้ พื ้นที่โฆษณาในโมเดิร์นเทรดที่
เพิ่มขึ ้น ประสิทธิภาพในการดาเนินงานที่ดีขึ ้น และอาคารสานักงานที่เพิ่มขึ ้นอีก 10 อาคาร)

………………………………….

นายรังสิน กฤตลักษณ์
(กรรมการบริหารและผู้อานวยการใหญ่สายปฏิบตั ิการ)
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