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BEM: ก ำไร 4Q21 แตะจุดสูงรอบ 4 ไตรมำส

ก ำไรสทุธิ 4Q21 อยูท่ี่ 396 ลำ้นบำท (+265%QoQ -31%YoY) สงูสดุในรอบ 4 ไตรมำส ก ำไรสทุธทิัง้ปี
2021อยู่ที่1.0พันลำ้นบำท (-51%YoY)ผลประกอบกำร4Q21ออกมำดกีวำ่คำด
• ก ำไรท่ีหดตัวลง YoY ใน 4Q21 ถูกฉุดลงจำกผลกระทบของโควิดระลอก 3 ซ่ึงท ำให้ปริมำณจรำจรเฉลี่ยรำยวันลดลง

เป็น 9.84 แสนเท่ียว/วัน (-13%YoY +47%QoQ) และจ ำนวนกำรเดินทำงในระบบ MRT เป็น 1.75 เท่ียว/วัน
(-40%YoY +118%QoQ)

• ปริมำณจรำจรเฉลี่ยรำยวันและจ ำนวนกำรเดินทำงในระบบ MRT ของท้ังปี 2021 ลดลง 19%YoY และ 44%YoY
ตำมล ำดับ สืบเน่ืองจำกกำรปิดเมืองท่ีกินเวลำนำนกว่ำในปี 2020

• คำดจ ำนวนผู้โดยสำรรำยวันแตะระดับ 60% ของช่วงก่อนเกิดวิกฤติโควิดได้ภำยในเดือน พ.ค. 2022 ภำยใต้
สมมติฐำนว่ำจะไม่มีกำรล็อกดำวน์คร้ังใหญ่อีก ขณะท่ีคำดว่ำจ ำนวนผู้โดยสำรจะกลับสู่ระดับปกติก่อนเกิดวิกฤติได้
ภำยในช่วงปลำยปี 2023

• กำรประมูลสำยสีส้มคือปัจจัยส ำคัญเพรำะกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประกำศจัดประมูล
ภำยในเดือน ส.ค. 2022 ประเมินว่ำ upside จำกโครงกำรน้ีจะอยู่ท่ี 1.90 บำท/หุ้น

คงค ำแนะน ำ “ซื้อ” มูลคำ่พืน้ฐำน10.30อิงวธิรีวมสว่นธรุกจิ (SOTP)คิดเปน็ 51.5xPE’22E

บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ
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สรุปผลประกอบการ
• ก ำไรสทุธิ 4Q21 อยู่ท่ี 396 ล้ำนบำท (+265%QoQ

-31%YoY) สงูสดุในรอบ 4 ไตรมำส ก ำไรสทุธิทัง้ปี
2021 อยู่ท่ี 1.0 พนัล้ำนบำท (-51%YoY) ผล
ประกอบกำร 4Q21 ออกมำดีกวำ่คำด

• ก ำไรท่ีหดตวัลง YoY ใน 4Q21 ถกูฉดุลงจำก
ผลกระทบของโควดิระลอก 3 ซึ่งท ำให้ปริมำณจรำจร
เฉล่ียรำยวนัลดลงเป็น 9.84 แสนเท่ียว/วนั (-13%YoY
+47%QoQ) และจ ำนวนกำรเดินทำงในระบบ MRT
เป็น 1.75 เท่ียว/วนั
(-40%YoY +118%QoQ)

• ก ำไร QoQ ฟืน้ตวัจำกฐำนต ่ำของรำยได้ใน 3Q21
เพรำะผลกระทบจำกกำรลอ็กดำวน์

• อตัรำก ำไรขัน้ต้น (GPM) ฟืน้แตะจดุสงูรอบ 4 ไตรมำส
ท่ี 42.1% จำกกำรบริหำรจดักำรต้นทนุท่ีมี
ประสิทธิภำพและรำยได้ท่ีฟืน้ตวัขึน้

• ก ำไรสทุธิปี 2021 อยู่ท่ี 1.0 พนัล้ำนบำท (-51%YoY)
• ปริมำณจรำจรเฉล่ียรำยวนัและจ ำนวนกำรเดนิทำงใน
ระบบ MRT ของทัง้ปี 2021 ลดลง 19%YoY และ
44%YoY ตำมล ำดบั สืบเน่ืองจำกกำรปิดเมืองท่ีกิน
เวลำนำนกวำ่ในปี 2020
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ข้อมลูตัง้แตเ่ดือน ม.ค. 2022 แสดงให้เห็นถึงปริมำณกำรจรำจรเฉล่ียรำยวนัและจ ำนวนกำรเดนิทำงในระบบMRT ท่ีลดลง 11%MoM และ 14%MoM มำอยู่ท่ี 9.4 แสน
เท่ียว/วนัและ 1.75 แสนเท่ียว/วนั หลงัจำกมีกำรแพร่ระบำดของสำยพนัธุ์โอมิครอน ซึ่งยงัต ่ำกวำ่ตวัเลขในชว่งกอ่นเกิดวิกฤตโิควิดในเดอืน ธ.ค. 2019 (-22% และ -52%) 
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BEM เป็นผู้ให้บริกำรทำงพิเศษครอบคลมุพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ได้แก่เฉลิมมหำนครมหำ
นคร ศรีรัชถนนวงแหวนรอบนอกศรีรัชและทำงดว่นอดุรรัถยำ ซึ่งเส้นทำงเหลำ่นีค้ดิเป็น 60% ของรำยได้
ปกติทัง้หมดของบริษัท

ธรุกิจรถไฟฟ้ำใต้ดนิคิดเป็นสดัสว่น 32% ของรำยได้ทัง้หมด ซึ่งสว่นนีเ้ป็นกำรบริกำรขนสง่โดยรถไฟใต้
ดิน โดยปัจจบุนับริษัทให้บริกำรใน 2 เส้นทำงคือรถไฟฟ้ำสำยสีน ำ้เงินและสำยสีมว่งซึ่งเป็นเส้นทำงหลงั
ด ำเนินกำรภำยใต้สญัญำสมัปทำนท่ีเอกชนผู้รับสมัปทำนเป็นผู้จดัเกบ็รำยได้จำกกำรบริกำรเดนิรถ
ทัง้หมดและจ่ำยคำ่ตอบแทนคืนให้รัฐตำมท่ีตกลง (Net Cost Agreement)

บริษัทและบริษัทย่อย (BMN) ยงัปลอ่ยพืน้ท่ีให้เช่ำแกเ่อกชนเพ่ือใช้ในกำรพำณิชย์รวมถึงกำรโฆษณำใน
พืน้ท่ี โดยกำรให้เช่ำพืน้ท่ีเชิงพำณิชย์ (Commercial Development) นีส้ร้ำงรำยได้คดิเป็นสดัสว่น 8%
ของรำยได้ของบริษัทในปี 2021
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บริษัทมีนโยบายลดการใช้ทรัพยากรหรือไม่?

บริษัทคิดตัง้ระบบเก็บคำ่โดยสำรอตัโนมตัิท่ีเรียกวำ่ Easy Pass เพ่ือปรับปรุงบริกำรและลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจำกปัญหำจรำจรติดขดัลง

บริษัทเคยเผชญิข้อพพิาทด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่?

ไมเ่คย

บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการด้านมลพษิและของเสียหรือไม่?

บริษัทติดตัง้ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย สว่นกิจกำรในศนูย์ซ่อมบ ำรุงรถไฟฟ้ำก็ปฏิบตัิตำมมำตรฐำน EURO IV

บริษัทได้ซือ้ขายคาร์บอนเครดิตหรือกจิกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีช่วยลดปัญหาด้านสภาพภูมอิากาศหรือไม่?

ระบบเก็บคำ่โดยสำรอตัโนมตัิชว่ยประหยดัเวลำกำรเดินทำงและกำรใช้เชือ้เพลิงส ำหรับผู้ใช้บริกำรทำงพิเศษลง และช่วยลดกำรปลอ่ยมลพิษไปในตวั

บริษัทมีผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือไม่?

บริกำร MRT ถือเป็นรูปแบบกำรเดินทำงท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม
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บริษัทมีนโยบายคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยหรือไม่?

บริษัทให้ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของพนกังำน โดยมีกำรติดตัง้จอและกล้องเพ่ือควำมปลอดภยับนทำงพิเศษ

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือไม่?

บริษัทปฏิบตัิกบัพนกังำนทกุคนด้วยควำมเทำ่เทียม ไมม่ีกำรเลือกปฏิบตัิในแง่ของกำรเลือกจ้ำง กำรให้ผลตอบแทน กำรฝึกอบรม กำรเลื่อนขัน้ และกำรเลิกจ้ำง

บริษัทด าเนินตามนโยบายการแข่งขันท่ีเป็นธรรมหรือไม่? เช่น การต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการให้สินบน และด าเนินตามจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทก ำหนดแนวทำงและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิทัว่ไปและคอยควบคมุพนกังำนและผู้บริหำรทกุคนให้ปฏิบตัิตำมนโยบำยบริษัท

บริษัทมีระบบบริหารจัดการควบคุมคุณภาพหรือไม่?

บริษัทได้รับใบรับรองด้ำนมำตรฐำนสำกลจ ำนวนมำก เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 และ TIS 18001:2001 มีนโยบำยในกำรปรับปรุงระบบกำรจดัเก็บคำ่
ผำ่นทำงเพ่ือให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยัในข้อมลู เชน่ ISO/IEC 27001:2013 เพ่ือเป็นกำรปกป้องข้อมลูในศนูย์ควบคมุและรักษำข้อมลูทำงธรุกิจ
เอำไว้

บริษัทได้รับรายได้จากการค้าอาวุธ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การพนัน ยาสูบ หรือส่ือลามกหรือไม่?

บริษัทไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ดงักลำ่ว
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สัดส่วนของกรรมการอสิระสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศไทยท่ี 38% หรือไม่?

กรรมกำรของบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระ 31% ต ่ำกวำ่คำ่เฉล่ียของไทย

ประธานกรรมการด ารงต าแหน่ง CEO (หรือเทียบเท่า) ควบคู่กันหรือไม่?

ประธำนคณะกรรมกำรคณุปลิว ตรีวิศวเวทย์ไมไ่ด้ควบต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบริหำร (CEO)

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิผู้ถือหุ้นหรือไม่?

บริษัทชีแ้จงสิทธิผู้ ถือหุ้นในรำยงำนประจ ำปีภำยใต้หวัข้อบรรษัทภิบำล

บริษัทมีข้อพพิาทด้านการใช้ข้อมูลภายในหรืออ่ืน ๆ เก่ียวกับมาตรฐานทางบัญชีหรือไม่?

ไมม่ี

บริษัทมีความยั่งยืนด้าน CSR หรือรายงานเร่ือง ESG หรือไม่?

บริษัทรำยงำนกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ไว้ในรำยงำนประจ ำปี
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