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BEM ได้รบัคดัเลือกให้เป็น “หุ้นยัง่ยืน” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 

BEM ได้รบัคดัเล ือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษ ัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ที่อยู่ในรายชื่อ  “หุ้นยัง่ยืน” หรือ 
Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะผู้ให้บริการระบบคมนาคม
ขนสง่ทีค่รบวงจรควบคู่ไปกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

สรปุผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 กลบัมารุนแรงอีกครัง้ในเดอืนกรกฎาคม 2564 
รฐับาลได้ประกาศให้มีการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตัง้แต่วนัที่ 12 กรกฎาคม 2564 
พรอ้มทัง้ขอความร่วมมอืใหภ้าครฐัและเอกชน work from home 100% ซึง่สง่ผลกระทบเชงิลบต่อกจิกรรมการเดนิทาง 
เป็นผลใหป้รมิาณรถทีใ่ชท้างด่วนและผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าลดลง โดยมจีุดต ่ำสุดในเดอืนสงิหำคม ปรมิำณผูใ้ชท้ำงเฉลี่ย 
593,900 ต่อวนั ผูโ้ดยสำรเฉลีย่ 62,400 ต่อวนั อย่ำงไรกต็ำม ปรมิำณกำรเดนิทำงฟ้ืนตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัหลงัจำกมกีำร
ผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมของภำครฐั ปรมิำณผูใ้ชท้ำงด่วนกลบัมำเกนิกว่ำ 1 ลำ้นเทีย่วอกีครัง้เมื่อปลำยเดอืนตุลำคม 
2564 ทัง้นี้ คำดว่ำปรมิำณผูใ้ชท้ำงด่วนและปรมิำณผูโ้ดยสำรจะฟ้ืนตวัเรว็ขึน้ในเดอืนพฤศจกิำยน 2564 จำกนโยบำย
เปิดประเทศของรฐับำล 

แมว้่ารายไดข้องบรษิทัจะไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทีรุ่นแรงขึน้ ดว้ยการ
บรหิารจดัการต้นทุนรวมถึงการได้รบัเงนิปันผลรบัจากการลงทุนในบรษิทัอื่น ท าให้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บรษิทัมี
ก าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิทั จ านวน 108 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
จ านวน 714 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 86.9  

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 2,154 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 1,418 ลำ้นบำท หรอื
รอ้ยละ 39.7 โดยรำยไดค่้ำผ่ำนทำงลดลง 869 ลำ้นบำท รำยไดค่้ำโดยสำรและรบัจำ้งเดนิรถลดลง 510 ลำ้นบำท และ
รำยได้พฒันำเชงิพำณิชยล์ดลง 39 ลำ้นบำท 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร จ ำนวน 1,537 ลา้นบาท และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร จ ำนวน 264 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำสเดยีวกนั
ของปีก่อน จ ำนวน 489 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 24.1 และ 45 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.6 ตำมล ำดบั จำกกำรบริหาร
จดัการตน้ทุนและค่าใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลงสุทธจิากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 10 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.8 สาระส าคญัจาก
การลดลงของเงนิกูย้มืระยาวส าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง   

ส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2564 บรษิทัมกี ำไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิทั จ ำนวน 614 ล้ำนบำท ลดลงจำก
งวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 868 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 58.6 สำเหตุจำกผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ท าใหป้รมิาณจราจรและปรมิาณผูโ้ดยสารลดลง ส่งผลใหร้ายไดข้องบรษิทัลดลง ขณะเดยีวกนัตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรรวม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร จ ำนวน 6,079 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 1,218 ล้ำนบำท 
หรอืรอ้ยละ 16.7 ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ จ ำนวน 1,631 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 68 ลำ้นบำท 
หรอืรอ้ยละ 4.4 เนื่องจำกในช่วงตน้ปี 2563 ดอกเบีย้จ่ำยบำงสว่นยงัถูกบนัทกึเป็นตน้ทุนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ 
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          (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 3 เปลี่ยนแปลง งวด 9 เดือน เปลี่ยนแปลง 

       ปี 2564   ปี 2563     ร้อยละ   ปี 2564  ปี 2563     ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 1,278 2,147  -40.5 4,554 5,953  -23.5 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 700 1,210 -42.1 2,524 3,319 -24.0 

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 176 215 -18.1 590 586 0.7 

รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 2,154 3,572 -39.7 7,668 9,858 -22.2 

ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 53 65 -18.5 167 215 -22.3 
รายไดอ้ื่น   225 230 -2.2 524 516 1.6 

รวมรายได ้ 2,432 3,867 -37.1 8,359 10,589 -21.1 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 1,537 2,026 -24.1 5,217 6,342 -17.7 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 264 309 -14.6 862 955 -9.7 

รวมค่าใชจ้่าย 1,801 2,335 -22.9 6,079 7,297 -16.7 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษฯี 631 1,532 -58.8 2,280 3,292 -30.7 

ตน้ทุนทางการเงนิ 491 487 0.8 1,449 1,339 8.2 

ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง  59 73 -19.2 182 224 -18.8 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 81 972 -91.7 649 1,729 -62.5 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ (27) 148 -118.2 34 242 -86.0 

ก าไรก่อน NCI 108 824 -86.9 615 1,487 -58.6 

NCI         -       2 -100.0         1         5       -80.0 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 108 822 -86.9 614 1,482 -58.6 

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.01 0.05  0.04 0.10  

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

รำยไดจ้ำกธุรกจิทำงพเิศษ จ ำนวน 1,278 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำสที ่3 ปี 2563 จ ำนวน 869 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 
40.5 เนื่องจำกไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีรุ่นแรงขึน้เรื่อยมำตัง้แต่เดอืนมถิุนำยน 2564 จนกระทัง่
รฐับำลต้องออกมำตรกำรล็อกดำวน์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอีกครัง้ในช่วงต้นเดือนกรกฎำคม 2564 ส่งผลให้
ปริมำณผู้ใช้ทำงด่วนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดอืนสงิหาคม 2564 ซึง่เป็นจุดต ่าสุดของปี กล่าวคอื มปีรมิาณ
รถที่ใช้ทางด่วน 593,900 เที่ยวต่อวนั ลดลงจาก YoY ร้อยละ 47.5 ต่อมาภายหลงัรฐับาลเริม่ผ่อนคลายมาตรการ 
ล็อกดาวน์ ปรมิาณรถทีใ่ชท้างด่วนไดป้รบัฟ้ืนตวัขึน้อย่างมนีัยส าคญั โดยปรมิาณรถเฉลีย่เดอืนกนัยายน 2564 กลบัมา
อยู่ที ่783,900 เทีย่วต่อวนั ฟ้ืนตวัขึน้จากเดอืนสงิหาคมรอ้ยละ 32.0 และในเดอืนตุลาคม 2564 ปรมิาณรถทีใ่ชท้างด่วน
เพิม่ขึน้เป็น 898,700 เทีย่วต่อวนั  

ต้นทุนในกำรใหบ้รกิำรของธุรกจิทำงพเิศษประกอบดว้ย ต้นทุนค่ำผ่ำนทำงและค่ำตดัจ ำหน่ำยสทิธใินกำรใชป้ระโยชน์
บนงำนก่อสรำ้งทีเ่สรจ็แลว้ มจี ำนวน 473 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 174 ลำ้นบำท หรอื
ร้อยละ 26.9 สาระส าคญัจากการลดลงของค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการประโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วนที่สมัพนัธ์กับ
ปรมิาณจราจรทีล่ดลง และการควบคุมตน้ทุนใหเ้หมำะสมและสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 
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2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีำยไดจ้ำกธุรกจิระบบรำง จ ำนวน 700 ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำสที่ 3 ปี 2563 จ ำนวน 510 ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 
42.1  โดยรายไดร้บัจา้งเดนิรถโครงการสายสมี่วงเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญา ในส่วนของรายไดค้่าโดยสาร
โครงการสายสนี ้าเงนิลดลง จำกผลกระทบของ COVID-19 ทีม่คีวำมรุนแรงมำกขึน้ในไตรมำสนี้ ประกอบกบัมำตรกำร
ต่ำงๆ ของรฐับำลทีเ่ขม้งวดมำกขึน้ สง่ผลใหใ้นเดอืนสงิหำคมมปีรมิำณผู้โดยสำรเฉลี่ยต่อวนัอยู่ที่ 62,400 เที่ยวต่อวนั 
แต่ภำยหลงักำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของภำครฐัในเดอืนกนัยำยน ปรมิำณผู้โดยสำรฟ้ืนตวั
กลบัมำอย่ำงมนีัยส ำคญัอยู่ที ่ 100,100 เที ่ยวต่อวนั  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.0 จากเดือนสิงหาคม ทัง้นี้ปริมาณ
ผูโ้ดยสารยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในเดอืนตุลาคม 2564 มปีรมิาณผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าอยู่ที ่135,900 เทีย่วต่อวนั  

ตน้ทุนในกำรใหบ้รกิำรของธุรกจิระบบรำง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่ำโดยสำร ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรเดนิรถไฟฟ้ำและซ่อมบ ำรุง 
และค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สญัญำสมัปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ จ ำนวน 998 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 314 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 23.9  

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

รำยได้จำกกำรพฒันำเชงิพำณิชย์มจี ำนวน 176 ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำสที่ 3 ปี 2563 จ ำนวน 39 ล้ำนบำท หรอื
ร้อยละ 18.1 จำกผลกระทบของ COVID-19 และมำตรกำรเยียวยำให้กบัคู่ค้ำของบริษัท ในส่วนตน้ทุนในกำร
ใหบ้รกิำรของธุรกจิพฒันำเชงิพำณิชย์ จ ำนวน 66 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน 
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ฐานะการเงิน 

 
 

                  

 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ ำนวน 115,258 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,642 ลำ้นบำท 
หรอืรอ้ยละ 1.4 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2563 สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ภำยใต้สมัปทำนทำงด่วนและ
สมัปทำนรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงนิล่วงหน้ำค่ำตอบแทนแก่ รฟม. ตำมสญัญำสมัปทำน และกำร
เพิม่ขึ้นของมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนระยะยำว หนี้สนิรวม จ ำนวน 77,391 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 1,809 ล้ำนบำท 
หรอืรอ้ยละ 2.4 จำกกำรออกหุน้กูแ้ละเบกิใชส้นิเชื่อ สว่นของผูถ้อืหุน้รวม จ ำนวน 37,867 ลำ้นบำท ลดลงสุทธ ิ167 ลำ้นบำท 
หรอืรอ้ยละ 0.4 สำระส ำคญัจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลในเดอืนพฤษภำคม 2564 จ ำนวน 1,529 ลำ้นบำท ขณะทีง่วดเก้ำเดอืน
ของปี 2564 มกี ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำน 614 ล้ำนบำท และกำรปรบัมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนระยะยำวเพิม่ขึน้ 
664 ลำ้นบำท  
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สินทรพัยร์วม  หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น  

(หน่วย : ลำ้นบำท)  

115,258                 113,616   115,258                 113,616 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  

หนี้สนิหมุนเวยีน  

ส่วนของผู้ถอืหุน้  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  

สนิทรพัยภ์ำยใตส้มัปทำน 
รถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ 

สนิทรพัยภ์ำยใต้ 
สมัปทำนทำงด่วน 

เงนิลงทุนระยะยำว 
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กระแสเงินสด 
                                                                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
งวด 9 เดือน 

ปี 2564 ปี 2563 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมด ำเนินงำน        1,913       4,065 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน (1,413)      (3,096) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหำเงนิ (1,201)       610 

ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนปี 2564 เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,913 ลำ้นบำท ลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
ตำมกำรลดลงของรำยไดข้องบรษิทัทีไ่ดร้บัผลกระทบจำก COVID-19  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน เป็นกำรปรบัปรุงอุปกรณ์งำนระบบโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ จ ำนวน 1,066 ลำ้นบำท 
กำรปรบัปรุงทำงด่วน จ ำนวน 645 ลำ้นบำท สนิทรพัยถ์ำวรสุทธ ิจ ำนวน 71 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิม่ในบรษิทัย่อย 
จ ำนวน 123 ลำ้นบำท และเงนิปันผลรบั จ ำนวน 492 ลำ้นบำท  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ เป็นกำรออกหุน้กูแ้ละเบกิใชส้นิเชื่อสุทธ ิจ ำนวน 1,617 ลำ้นบำท จ่ำยดอกเบี้ยและ
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงนิ จ ำนวน 1,289 ล้ำนบำท และจ่ำยเงนิปันผล จ ำนวน 1,529 ล้ำนบำท  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  

รายการ หน่วย 
   ไตรมาสท่ี 3 

   ปี 2564      ปี 2563 

อตัรำก ำไรสุทธ ิ(NPM) รอ้ยละ 4.56 21.61 

อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) รอ้ยละ 3.07 5.13 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ (ROA) รอ้ยละ 1.11 1.94 

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) เท่า 1.85 1.73 

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Net IBD/E) เท่า 1.60 1.44 

กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 กระทบต่อผลด ำเนินงำนของบรษิทั ท ำใหอ้ตัรำก ำไรสุทธ ิROE และ ROA ต ่ำกว่ำไตรมำส
เดยีวกนัของปีก่อน ส ำหรบั D/E เพิม่ขึ้นจำกกำรออกหุ้นกู้และเบกิใช้สนิเชื่อ แต่ยงัคงต ่ำกว่ำสญัญำสนิเชื่อและหุ้นกู้
ที่ก ำหนดไวไ้ม่เกนิ 2.5 เท่ำ 
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