คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 54/55 สิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2554
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ภาพรวมธุรกิจ
ภาพรวมทางการเงิน


แนวโน้ มการเติบโตของผู้โดยสารยังคงแข็งแกร่ง จานวนผู้โดยสารร วมไตรมาส 1 ปี 54/55 อยูท่ ี่ 39.4 ล้ านคน แม้ วา่ จะ เป็ นไตรมาสที่ปกติแล้ วจานวน
ผู้โดยสารจะไม่สงู มากนัก



จานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดาสาหรับไตรมาส 1 ปี 54/55 สร้ างสถิติสงู สุดใหม่ที่ 504,263 เที่ยวคน โดยจานวนผู้โดยสารในเดือนมิถนุ ายน 2554
เติบโต 16% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน



ธุรกิจสื่อโฆษณาสร้ างสถิติรายได้ สงู สุดใหม่ที่ 467.0 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 54/55 เติบโต 31.7% จากไตรมาสก่อนหน้ า



การรับรู้รายได้ ครัง้ แรกจากโครงการคอนโดมิเนียม Abstracts ซึง่ มียอดโอนในไตรมาส 1 ปี 54/55 ทังหมด
้
18 ห้ อง



รายได้ จากการดาเนินงานรวมในไตรมาส 1 ปี 54/55 เท่ากับ 1,692.7 ล้ านบาท ซึง่ มีอตั ราการเติบโตที่ 41.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน



อัตรากาไรจากการดาเนินงานในไตรมาส 1 ปี 54/55 อยูท่ ี่ 30.2% เทียบกับ 26.2% ในไตรมาส 1 ปี 53/54 และ 29.2% ในไตรมาส 4 ปี 53/54



กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 136.3 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 54/55 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 265.5 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 53/54

ผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 1 ปี 54/55
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียก “กลุม่ บริษัท บีทีเอส”) รายงานผลประกอบการประจาไตรมาส 1 ปี 54/55 ด้ วย
รายได้ รวมเท่ากับ 1,766.8 ล้ านบาท เติบโต 44.7% (หรือ 545.9 ล้ านบาท) จาก 1,220.9 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 53/54 โดยรายได้ จากการดาเนินงาน รวม
เติบโต 41.9% เป็ น 1,692.7 ล้ านบาท ซึง่ มีสาเหตุมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของรายได้ ในทุกส่วนธุรกิจรวมถึง จากฐานผลการดาเนินงานที่ต่าในไตรมาส 1
ปี 53/54 เนื่องจากผลกระทบจากปั จจัยทางการเมือง ทังนี
้ ้รายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริก ารคิดเป็ น
สัดส่วน 61.3% 27.6% 9.1% และ 2.0% ของรายได้ จากการดาเนินงานรวมตามลาดับ
รายได้ จากการดาเนินงาน 2
(ล้ านบาท)

ไตรมาส 1 ปี
54/55

% ของยอด
รวม2

ไตรมาส 1 ปี
53/54

%
เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ระบบขนส่ งมวลชน 1

1,037.9

61.3%

794.0

30.7%

46.0%

42.1%

สื่อโฆษณา

467.0

27.6%

299.7

55.8%

62.8 %

64.5%

อสังหาริมทรัพย์ 1

154.5

9.1%

89.7

72.2%

19.1%

19.7%

บริการ1

33.3

2.0%

9.0

270.0%

53.6%

50.0%

1,692.7

100.0%

1,192.5

41.9%

48.3%

46.1%

รวม2

อัตรากาไร
อัตรากาไร
3
ขัน้ ต้ น ไตรมาส ขัน้ ต้ น3 ไตรมาส
1 ปี 54/55
1 ปี 53/54

1

รายได้จากระบบขนส่งมวลชนประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารและรายได้ค่าบริ การจากการบริ หารรถไฟฟ้ า รายได้ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ประกอบด้วยยอดขายอสังหาริ มทรัพย์, ค่าเช่าและค่าบริ การ ธุรกิ จก่อสร้างและ
บริ การ แต่ไม่รวมรายได้ค่าบริ การจากโครงการสนามกอล์ฟธนาซิ ตี้ ซึ่งจัดอยู่ในธุรกิ จบริ การ
2

ยอดรวมไม่คานึงถึงรายได้อืน่ ๆมูลค่า 74.1 ล้านบาทในไตรมาสที ่ 1 ปี 54/55 และ 28.5 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 53/54 จากรายได้จากการบริ หารจัดการ ดอกเบีย้ รับ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นและรายได้อืน่

3

อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้นต่อยอดขาย

ค่าใช้ จา่ ยรวมเพิ่มขึ ้น 20.2% เป็ น 1,211.1 ล้ านบาท โดยค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ต่ากว่ารายได้ จากการดาเนินงานส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นของกลุม่ บริษัท
บีทีเอส นันปรั
้ บตัวดีขึ ้นจาก 46.1% ในไตรมาส 1 ปี 53/54 เป็ น 48.3% ในไตรมาส 1 ปี 54/55 ทังนี
้ ้ค่าใช้ จา่ ยในการบริหารเพิ่มขึ ้น 36.3% หรือเพิ่มขึ ้น 78.3 ล้ าน
บาทเป็ น 294.1 ล้ านบาทจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยพนักงานและการเพิ่มขึ ้นของค่าวิชาชีพที่ปรึกษา (professional fee)

ไตรมาส 1 ปี 54/55 (3 เดื อน สิ้ นสุด 30 มิ ถนุ ายน 2554)

1

คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 54/55 สิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2554
11 สิงหาคม 2554

บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
(Ended June 2010)

การปรับตัวเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการดาเนินงานในอัตราที่สงู กว่าการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยส่งผลให้ กาไรจากการดาเนินงาน4เติบโต

64.7%

จากช่วง

เดียวกันของปี ก่อน (และ 6.4% จากไตรมาสก่อน) เป็ น 524.1 ล้ านบาท ค่าใช้ จา่ ยทางการเงินลดลง 97.0 ล้ านบาทหรือ 21.5% เป็ น 353.5 ล้ านบาท เนื่องจากใน
ไตรมาส 1 ปี 53/54 บริษัทฯ รับรู้ภาระดอกเบี ้ยและต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ในการซื ้อกิจการบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (จากัด) มหาชน (บีที
เอสซี) นอกจากรายการที่เป็ นในส่วนของการดาเนินงานแล้ ว กลุม่ บริษัท บีทีเอส ยังมีรายได้ ที่ไม่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องอีก 74.1 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 54/55 ซึง่
เป็ นผลมาจากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (28.9 ล้ านบาท) ทางบัญชีจากเงินจ่ายล่วงหน้ าในการจัดหาตู้โดยสารเพิ่มเติมจานวน 35 ตู้ ในส่วนที่เป็ นเงินสกุลยูโร
และรายได้ อื่น เช่น รายได้ คา่ เชื่อมต่อสถานี (7.2 ล้ านบาท) และรายได้ สญ
ั ญารับเหมาช่วง (7.6 ล้ านบาท) จากปั จจัยทังหมดข้
้
างต้ นกลุม่ บริษัท บีทีเอส รายงาน
กาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 1 ปี 54/55 เท่ากับ 157.0 ล้ านบาท (เทียบกับขาดทุนสุทธิ 255.7 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 53/54) และกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่เท่ากับ 136.3 ล้ านบาท (เทียบกับขาดทุนสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 265.5 ล้ านบาทในช่วงเดียวกันของปี ก่อน)
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2554 เท่ากับ 64,664.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1.3% จากวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในเดือนมิถนุ ายน 2554 บริษัทฯ ได้ มีการเพิ่มทุน
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 1,299.0 ล้ านหุ้น (จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่กลุม่ บุคคลเฉพาะเจาะจงของบีทีเอสซี) ทาให้ ทนุ ที่ออกจาหน่ายและชาระ
เต็มมูลค่าแล้ วเพิ่มขึ ้นเป็ น 36,600.5 ล้ านบาท และส่วนเกินทุนเพิ่มขึ ้นเป็ น 350.7 ล้ านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
และมาตรฐานการบัญชีใหม่ โดยเฉพาะ มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 (TAS 19) เรื่องผลประโยชน์พนักงานและมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (TAS 40) เรื่อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยรายละเอียดผลสะสมจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทงสองสามารถดู
ั้
ได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้ อที่ 2
4

กาไรก่อนดอกเบี ้ยและภาษีจากการดาเนินงาน ไม่ รวมรายได้ อื่นๆมูลค่า 74.1 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 54/55 และ 28.5 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 53/54 จากรายได้ จากการบริ หารจัดการ

ดอกเบี ้ยรับ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้ อื่น

ไตรมาส 1 ปี 54/55 (3 เดื อน สิ้ นสุด 30 มิ ถนุ ายน 2554)

2

คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 54/55 สิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2554
11 สิงหาคม 2554

บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
(Ended June 2010)

พัฒนาการที่สาคัญในไตรมาสที่ 1 ปี 54/55
ธุรกิจระบบขนส่ งมวลชน
จานวนผู้โดยสาร
แนวโน้ มการเติบโตของผู้โดยสารยังคงแข็งแกร่งด้ วยยอดผู้โดยสารทังหมด
้
39.4 ล้ านเที่ยวคนในไตรมาส 1 ปี 54/55 เติบโต 0.2% จากไตรมาส 4 ปี 53/54 และ
เติบโต 38.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 53/54 โดยการเติบโตอันโดดเด่นของยอดผู้โดยสารเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนนันส่
้ วนใหญ่เป็ นผลมาจากฐาน
ผู้โดยสารที่ต่าในไตรมาส 1 ปี 53/54 ซึง่ เป็ นผลกระทบจากปั จจัยทางการเมืองในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ทังนี
้ ้ปกติแล้ วไตรมาส 1 จะเป็ นช่วงที่
จานวนผู้โดยสารอยูใ่ นระดับต่าเนื่องจากมีวนั หยุดมาก ทาให้ จานวนผู้โดยสารในไตรมาส 1 จะต่ากว่าจานวนผู้โดยสารในไตรมาส 4 ดังนันการเติ
้
บโตของ
ผู้โดยสารที่ 0.2% จากไตรมาสก่อนหน้ านันสะท้
้
อนถึงผลการดาเนินงานที่ดี นอกจากนี ้อัตราการเติบโตของผู้โดยสารเดือนมิถนุ ายนที่ 16.0% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อนชี ้ให้ เห็นถึงความต้ องการเดินทางด้ วยรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

และอัตราการเติบโตยังสอดคล้ องกับเป้าผู้โดยสารรวมทังปี
้ ที่

กลุม่ บริษัท บีทีเอส คาดว่าจะเติบโต 15% ทังนี
้ ้ยอดผู้โดยสารเฉลี่ยในวันธรรมดาในไตรมาส 1 ปี 54/55 ที่ 504,263 เที่ยวคนนันยั
้ งทาสถิติสงู สุดใหม่เมื่อเทียบกับ
สถิติเดิมที่ 489,762 เที่ยวคนต่อวันธรรมดาในไตรมาส 4 ปี 53/54
จานวนผู้โดยสารรายไตรมาส

จานวนผู้โดยสารวันธรรมดา

รายได้ ในส่วนของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในไตรมาส 1 ปี 54/55 เท่ากับ 1,037.9 ล้ านบาท เติบโต 30.7% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และใกล้ เคียงกับไตรมาส
ก่อนหน้ า โดยอัตราการเติบโตของรายได้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเติบโตของผู้โดยสาร แม้ วา่ อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยจะลดลง 0.7% เป็ น 24.3 บาทต่อ
เที่ยวการเดินทาง ต้ นทุนของรายได้ จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ น้ 22.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และลดลง 3.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
เป็ น 560.6 ล้ านบาท ต้ นทุนที่ต่าลงในไตรมาส 1 ปี 54/55 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเป็ นผลมาจากการไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยโบนัสพนักงานดังเช่นไตรมาส 4 ปี 53/54
โดยส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นปรับตัวดี ขึ ้นเป็ น 46.0% รายได้ จากการให้ บริการเดินรถเพิ่มขึ ้น 6.0% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ 3.2% จากไตรมาสก่อน
อย่างไรก็ตามอัตรากาไรขันต้
้ นในส่วนการให้ บริการเดินรถลดลงเนื่องจากค่าใช้ จา่ ยในการเตรียมการสาหรับการให้ บริการส่วนต่อขยายอ่อนนุช – แบริ่ง
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 54/55 เพิ่มขึ ้น 16.3% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเป็ น 142.1 ล้ านบาท เนื่องจากค่าใช้ จา่ ยที่ปรึกษาระบบอาณัติ
สัญญาณใหม่และส่วนต่อขยายอ่อนนุช – แบริ่ง อย่างไรก็ตามอัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารต่อยอดขายอยูท่ ี่ 13.7% ซึง่ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก ไตรมาส
ก่อน อัตรากาไรจากการดาเนินงาน ก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน เพิ่มขึ ้นเป็ น 32.3% จาก 31.3% ในไตรมาส 4 ปี 53/54 และ 26.7%
ในไตรมาส 1 ปี 53/54
ธุรกิจสื่อโฆษณา
ผลการดาเนินงานของธุรกิจสื่อโฆษณาของกลุม่ บริษัท บีทีเอส ในไตรมาสนี ้ ยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ ว โดยเพิ่มขึ ้น

55.8% เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส 1 ปี 53/54 และเพิ่มขึ ้น 31.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 53/54 เป็ น 467.0 ล้ านบาท โดยการเพิ่มขึ ้นของรายได้ มาจากทังสื
้ ่อโฆษณาบน ระบบรถไฟฟ้า
(เพิ่มขึ ้น 66.8 ล้ านบาทหรือ 30.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน) และสื่อโฆษณาในร้ านค้ า (เพิ่มขึ ้น 45.6 ล้ านบาท หรือ 34.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ) โดยสื่อ
ไตรมาส 1 ปี 54/55 (3 เดื อน สิ้ นสุด 30 มิ ถนุ ายน 2554)
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โฆษณาบนระบบรถไฟฟ้ามีอตั ราการเช่าพื ้นที่โฆษณาของสื่อโฆษณาภาพนิ่งบนสถานีเพิ่มขึ ้น และยังมีการเพิ่มราคาของสื่อโฆษณาแอลซีดีบนรถไ ฟฟ้าอีกด้ วย
นอกจากนี ้ยังมีการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากสื่อโฆษณาในร้ านค้ า เนื่องจากสัญญาใหม่กบั เทสโก้ โลตัส
กาไรก่อนดอกเบี ้ยและภาษีของธุรกิจสื่อโฆษณามีการเติบโตที่ใกล้ เคียงกับการเพิ่มขึ ้นของรายได้ กาไรก่อนดอกเบี ้ยและภาษีเพิ่มขึ ้น 58.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ที่แล้ ว หรือเพิ่มขึ ้น 65.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เป็ น 238.8 ล้ านบาท ส่งผลให้ อัตรากาไรก่อนดอกเบี ้ยและภาษีตอ่ ยอดขาย เพิ่มขึ ้นเป็ น
51.1% เมื่อเทียบกับ 50.2% ในไตรมาส 1 ปี 53/54 และ 40.6% ในไตรมาสที่ 4 ปี 53/54 ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของอัตรากาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษีเมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ และลดลงของค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร เนื่องจากไม่มีคา่ วิจยั ตลาดสาหรับสินค้ าใหม่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุม่ บริษัท บีทีเอส เพิ่มขึ ้น 72.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน หรือเพิ่มขึ ้น 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเป็ น
154.5 ล้ านบาท โดยการเพิ่มขึ ้นในรายได้ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี ้มีผลสืบเนื่องมาจากรายได้ ที่รับรู้จากการโอนคอนโดมิเนียม Abstracts สุขมุ วิท 66/1 อย่างไร
ก็ตามผลการดาเนินงานในไตรมาสนี ้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีมาแต่เดิม เช่น รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างของการเคหะแห่งชาติ (บ้ านเอื ้ออาทร) และ
รายได้ จากการขายโครงการธนาซิตี ้ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ า
กาไรขันต้
้ นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสนี ้เพิ่มขึ ้นเป็ น 29.5 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ 17.7 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 53/54 และกาไรขันต้
้ นเป็ นลบ 8.4
ล้ านบาทในไตรมาสที่ 4 ปี 53/54 โดยในไตรมาสนี ้ได้ มีการโอนคอนโดมิเนียมโครงการ Abstracts สุขมุ วิท 66/1 จานวน 18 ห้ อง (รับรู้รายได้ ทงหมด
ั้
61.3 ล้ าน
บาทและอัตรากาไรขันต้
้ นเฉลี่ย 28.7%) ซึง่ เป็ นผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นในไตรมาสนี ้เพิ่มขึ ้นเป็ น 19.1% จากอัตรากาไรขันต้
้ นเป็ นลบ 5.5% ในไตรมาสที่ 4 ปี
53/54 ถึงแม้ วา่ การขาดทุนในไตรมาสนี ้จะดีขึ ้นกว่าการขาดทุนในไตรมาสที่ 4 ปี 53/54 ซึง่ มีผลขาดทุน 81.9 ล้ านบาท ผลการดาเนินงานไตรมาสปั จจุบนั ยังคง
ได้ รับผลกระทบจากต้ นทุนคงทีแ่ ละค่าใช้ จา่ ยในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการ Abstracts พหลโยธิน พาร์ ค โครงการ Abstracts สุขมุ วิท 66/1 และโรงแรม
ที่สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ)์
ธุรกิจบริการ
ในไตรมาสนี ้ ธุรกิจบริการมีรายได้ เพิ่มขึ ้น 270.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 53/54 หรือลดลง 5.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 53/54 เป็ น 33.3 ล้ านบาท โดย
รายได้ หลักในธุรกิจบริการคือรายได้ จากสนามกอล์ฟธนาซิตี ้ซึง่ มีรายได้ ลดลง เนื่องจากได้ ผ่านช่วง Peak season ในไตรมาสที่ 3 และ 4 มาแล้ ว ส่วนอั ตรากาไร
ขันต้
้ นของธุรกิจบริการเพิ่มขึ ้น 53.6% และมีอตั รากาไรก่อนดอกเบี ้ยและภาษีที่ 2.5%
บริษัท แอ๊ บโซลูท โฮเต็ล เซอร์ วิส จากัด มีการทาสัญญาบริหารโรงแรมในภูมิภาคนี ้เพิ่มอีก 7 สัญญาภายใต้ แบรนด์ อีสติน อีซี่ และยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ ท
ในไตรมาสที่ผ่านมา
สัญญาใหม่ ในไตรมาสนี ้
ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ ท

อีสติน โฮเต็ล/เรสซิเด้ นท์ และ อีสติน อีซ่ ี

เวียดนาม: U Nha Trang (120 ห้ อง เปิ ดในปี 2555)

เวียดนาม: Eastin Easy GTC Hanoi (70 ห้ อง เปิ ดในปี 2554)

เวียดนาม: U Vung Tau (150 ห้ อง เปิ ดในปี 2555)

เวียดนาม: Eastin Easy Tao (80 ห้ อง เปิ ดในปี 2555)

เวียดนาม: U Sapa (56 ห้ อง เปิ ดในปี 2556)
เวียดนาม: U Dalat (126 ห้ อง เปิ ดในปี 2556)
อินเดีย: Lonavala (86 ห้ อง เปิ ดในปี 2556)

ไตรมาส 1 ปี 54/55 (3 เดื อน สิ้ นสุด 30 มิ ถนุ ายน 2554)
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน
ความสามารถในการทากาไร
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น (%)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายการดาเนินงาน (%)5
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ยและภาษี (%)6
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบี ้ย, ภาษี และค่าเสื่อม (%)7
อัตรากาไรก่อนหักภาษี 7
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
ความสามารถในการชาระหนี ้
อัตราส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อทุน
ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย8
อัตราส่วนต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้น (บาท)
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานต่อหุ้น (บาท)
กระแสเงินสดอิสระต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าบริ ษัทต่อหุ้น (บาท) 9
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
5

ไตรมาส 1
ปี 54/55

ไตรมาส 1
ปี 53/54

ไตรมาส 4 ปี
53/54

48.3%

46.1%

43.4%

19.3%

20.9%

17.9%

30.2%

26.2%

29.2%

49.4%

36.8%

45.7%

11.3%

-19.5%

-1.1%

7.7%

-21.7%

-3.8%

0.21%

-0.43%

-0.10%

0.36%

-0.74%

-0.17%

0.42x

0.41x

0.41x

0.72x

0.70x

0.69x

0.56x

0.55x

0.55x

1.56x

0.47x

0.96x

0.002

-0.005

-0.001

0.008

0.003

0.010

-0.002

-0.016

-0.005

0.93

1.12

0.97

0.66

0.66

0.68

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

6

ไม่รวมกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

7

รวมกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

8

กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี หารด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงิน

9

ใช้ราคาหุ้นเมือ่ วันที ่ 8 สิงหาคม 2554 ในการคานวณ

ไตรมาส 1 ปี 54/55 (3 เดื อน สิ้ นสุด 30 มิ ถนุ ายน 2554)
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มุมมองผู้บริหาร
ในช่วงนี ้กลุม่ ธุรกิจต่างๆให้ ความสนใจประเด็นการจัดตังรั้ ฐบาลใหม่อย่างมากและพยายามทาความเข้ าใจถึงผลกระทบของนโยบายรัฐบาลผสมซึง่ นาโดยพรรค
เพื่อไทยต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีหญิง คนแรกของประเทศไทยและคณะรัฐมนตรีชดุ ใหม่ได้ รับการแต่งตังแล้
้ วในเดือนสิงหาคม 2554
และพรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันถึงความมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาโครงการระบบการคมนาคม
ในส่วนของนโยบายที่รัฐบาลได้ นาเสนอและคาดว่าจะมีผลกระทบกับกลุม่ บริษัท บีทีเอส คือ ก ) นโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายในการคมนาคมทางราง
และ ข) การเพิ่มค่าแรงขันต
้ ่า ทางกลุม่ บริษัท บีทีเอส จะติดตามดูพฒ
ั นาการต่างๆอย่างใกล้ ชิดและพร้ อมที่จะให้ ความร่วมมือกับรัฐบาลตามนโยบายทางสังคม
แต่อย่างไรก็ตามกลุม่ บริษัท บีทีเอส คาดว่าการดาเนินการในข้ อตกลงใดๆก็ตามนันจะไม่
้
กระทบกับสิทธิตามสัญญาสัมปทานของกลุม่ บริษัท บีทีเอส นอกจากนี ้
กลุม่ บริษัท บีทีเอส ได้ มีการ จ้ างงานในอัตราที่สงู กว่าค่าแรงขันต
้ ่า ดังนันนโยบายการเพิ
้
่มค่าแรงขันต
้ ่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญกับกลุม่ บริษัท บีทีเอส
แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีผลกระทบทางอ้ อมเพียงเล็กน้ อยในส่วนของต้ นทุนเนื่องจากการว่าจ้ างบริษัทภายนอกเช่น สัญญาว่าจ้ างพนักงานทาความสะอาดแ ละ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
กลุม่ บริษัท บีทีเอส คาดว่าแนวโน้ ม การเติบโตของผู้โดยสารจะยังคงเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป โดยมีสาเหตุหลัก มาจากจานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ ้นจากส่วน
ต่อขยายอ่อนนุช – แบริ่ง ซึง่ จะเปิ ดให้ บริการในวันที่ 12 สิงหาคมนี ้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และ
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