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เหตุการณ์ส าคญัในปี 2564 

BEM ได้รบัคดัเลือกให้เป็น “หุ้นยัง่ยืน” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 
BEM ได้รบัคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 146 บร ิษ ัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ที่อยู่ในรายชื่อ  “หุ้นยัง่ยืน” หรือ 
Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะผู้ให้บริการระบบคมนาคม
ขนสง่ทีค่รบวงจรควบคู่ไปกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

BEM ได้รบัรางวลั “Thailand’s Top Corporate Brands 2021” 
BEM ไดร้บัรางวลัสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยในหมวดธุรกจิขนส่งและโลจสิติกส ์จากการเป็นองค์กรที่มมีูลค่าแบรนด์
องค์กรสูงสุดของประเทศไทยประจ าปี 2564 จากงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021” 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

BEM ออกหุ้นกู้เพื่อความยัง่ยืนเป็นรายแรกของกลุ่มธรุกิจขนส่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
เมื่อเดอืนเมษายน 2564 BEM ได้ออกหุ้นกู้เพื่อความยัง่ยนื (Sustainability Debentures) ซึ่งนับเป็นบรษิทัเอกชน
รายแรกในกลุ่มธุรกจิขนส่งในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ที่ออกหุ้นกู้เพื่อความยัง่ยนื โดยมผีูช้ านาญการอสิระ DNV GL 
Business Assurance Australia Pty Ltd ท าการสอบทานและรบัรองว่าหุ ้นกู้ดงักล่าวอยู่ในกรอบหลกัเกณฑ์
ตามมาตรฐานสากล อนัเป็นเครื่องยนืยนัว่า BEM ไดด้ าเนินธุรกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม หุ้นกู้นี้ไดร้บัการ
ตอบรบัจากนักลงทุนเป็นอย่างด ีซึ่งถือเป็นแรงส าคญัในการสนับสนุนให้บรษิทัเดนิหน้าประกอบธุรกจิเพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถงึการพฒันาสิง่แวดลอ้มในเมอืงให้น่าอยู่มากขึน้ต่อไป 

BEM ได้รบัรางวลั Best Sustainability Bond Award ประจ าปี 2021 
BEM ได้รบัรางวลัจาก The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชัน้น าแห่งเอเชียที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้าน
การด าเนินงานการเงนิ การลงทุน และการบริหารจดัการเพื่อการเติบโตสู่ความยัง่ยืน (Sustainability) โดยรางวลั
ดงักล่าวมอบให้กบับรษิทัซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้เพื่อความยัง่ยนืรายแรกจากกลุ่มขนส่งและโลจสิติกสใ์นเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ มูลค่าหุ้นกู้รวม 6,000 ล้านบาท เพื่อน าไปใช้ช าระคนืหนี้เดมิ และ/หรือ เงนิลงทุน (Refinance) ในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2563 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 เริม่จากต้นปี 2563 กลบัมารุนแรงเป็นระลอกอกีครัง้
ในปี 2564 ซึ่งส่งผลกระทบเชงิลบต่อกจิกรรมการเดนิทาง เป็นผลใหป้รมิาณรถทีใ่ชท้างด่วนและผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าลดลง 
อย่างไรก็ตาม ปรมิาณการเดนิทางฟ้ืนตวัอย่างมนีัยส าคญัหลงัจากมกีารผ่อนคลายมาตรการควบคุมของภาครฐั  
อตัราการฟ้ืนตวัของปรมิาณผู้ใช้ทางด่วนและผู้โดยสารรถไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2564 เมื่อเทยีบกบัจุดต ่าสุดของปีในเดอืน
สงิหาคม 2564 อยู่ทีร่อ้ยละ 77.6 และ 226.4 ตามล าดบั 

ส าหรบัปี 2564 แมว้่ารายไดข้องบรษิทัจะไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 แต่ดว้ย
การบรหิารจดัการตน้ทุนประกอบกบัการมเีงนิลงทุนทีด่ ีบรษิทัจงึมรีายไดเ้งนิปันผลสม ่าเสมอ ท าใหใ้นปี 2564 บรษิทัมี
ก าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิทั จ านวน 1,010 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน จ านวน 1,041 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 50.8  
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รายไดจ้ากการด าเนินงาน จ านวน 10,726 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 2,764 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20.5 จาก
ผลกระทบ COVID-19 โดยรายไดค่้าผ่านทางลดลง 1,695 ลา้นบาท รายไดค่้าโดยสารและรบัจา้งเดนิรถลดลง 1,066 ลา้นบาท 
และรายไดพ้ฒันาเชงิพาณิชยล์ดลง 3 ลา้นบาท  ในสว่นของรายไดอ้ื่น จ านวน 755 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 78 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 9.4 สาระส าคญัจากการลดลงของดอกเบีย้รบัจากลูกหนี้ รฟม.ทีม่กีารทยอยช าระคนืเงนิตน้ตามสญัญา 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 6,989 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 1,160 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 
1,437 ล้านบาท หรอืร้อยละ 17.1 และ 187 ล้านบาท หรอืร้อยละ 13.9 ตามล าดบั จากการบรหิารจดัการต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ต้นทุนทางการเงนิ จ านวน 1,948 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 128 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.0 เนื่องจากในช่วง
ต้นปี 2563 ดอกเบี้ยจ่ายบางสว่นยงัถูกบนัทกึเป็นต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ประกอบกบัการวดัมูลค่าเงนิกู้
และหุน้กูด้ว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS9) ท าใหก้ารบนัทกึดอกเบีย้ใน
งบก าไรขาดทุนมากกว่าดอกเบีย้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

          (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ        ปี 2564   ปี 2563     
ปี 64 เทียบปี 63
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
ปี 2562 

ปี 63 เทียบปี 62          
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 6,450 8,145  -20.8 10,302  -20.9 

รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 3,454 4,520 -23.6 5,022 -10.0 

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 822 825 -0.4 783 5.4 

รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 10,726 13,490 -20.5 16,107 -16.2 

รายไดอ้ื่น      
   ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 218 277 -21.3 380 -27.1 

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน - 4 -100.0 181 -97.8 
   ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - - - 3,409 -100.0 
   อื่นๆ   537 552 -2.7 327 68.8 

รวมรายไดอ้ื่น 755 833 -9.4 4,297 -80.6 
รวมรายไดท้ัง้สิน้ 11,481 14,323 -19.8 20,404 -29.8 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 6,989 8,426 -17.1 10,311 -18.3 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,160 1,347 -13.9 1,336 0.8 

รวมค่าใชจ้่าย 8,149 9,773 -16.6 11,647 -16.1 

ก าไรจากการด าเนินงาน 3,332 4,550 -26.8 8,757 -48.0 
ตน้ทุนทางการเงนิ 1,948 1,820 7.0 1,343 35.5 

ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง  239 293 -18.4 380 -22.9 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 1,145 2,437 -53.0 7,034 -65.4 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 134 382 -64.9 1,755 -78.2 

ก าไรก่อนรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 1,011 2,055 -50.8 5,279 -61.1 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สุทธ ิ - - - 173 -100.0 
NCI         (1)       (4) 75.0         (17) 76.5 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 1,010 2,051 -50.8 5,435 -62.3 

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.07 0.13  0.36  
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

รายได้จากธุรกิจทางพเิศษ จ านวน 6,450 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 1,695 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.8 
สาเหตุหลกัมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรสั COVID-19 และการกลายพนัธุ์ใหม่ที่
เกดิขึน้ในระหว่างปี ท าใหส้ถานการณ์กลบัมารุนแรงเป็นระลอกๆ ส่งผลใหป้รมิาณผู้ใช้ทางด่วนลดลง โดยปรมิาณรถ
ทีใ่ชท้างด่วนในปี 2564 เฉลีย่อยู่ที ่849,700 เทีย่วต่อวนั ลดลงจากปีก่อน รอ้ยละ 19.1  

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ต้นทุนค่าผ่านทางและค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์
บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว มีจ านวน 2,185 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 943 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.1 
สาระส าคญัจากการลดลงของค่าตดัจ าหน่ายสทิธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างทางด่วนที่สมัพนัธ์กับปรมิาณ
จราจรทีล่ดลง และการควบคุมตน้ทุนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

2. ธรุกิจระบบราง 

รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 3,454 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 1,066 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.6  โดยรายได้
รบัจา้งเดนิรถโครงการสายสมี่วงเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญา ในส่วนของรายไดค่้าโดยสารโครงการสายสนี ้าเงนิลดลง 
จากผลกระทบของ COVID-19 ทีม่คีวามรุนแรงเป็นระลอกๆ สง่ผลใหป้รมิาณผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
ทัง้นี้ในปี 2564 ปรมิาณผูโ้ดยสารเฉลีย่ทุกประเภทวนัอยู่ที่ 146,700 เทีย่ว ลดลงรอ้ยละ 43.7 และปรมิาณผูโ้ดยสารใน
วนัท าการเฉลีย่อยู่ที ่172,300 เทีย่ว ลดลงรอ้ยละ 44.2  

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง 
และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จ านวน 4,520 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อน จ านวน 489 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.8  

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยม์จี านวน 822 ลา้นบาท ไม่ไดเ้พิม่ขึน้จากปีก่อนเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 
รวมถึงบริษัทยงัคงมาตรการเยียวยาให้กบัคู่ค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในส่วนต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิ
พฒันาเชงิพาณิชย์ จ านวน 284 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.7  
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ฐานะการเงิน 

 
 

                  

 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 115,088 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,472 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกบัสิ้นปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของสนิทรพัย์ภายใต้สมัปทานรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิ ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงนิล่วงหน้าค่าตอบแทนแก่ รฟม. ตามสญัญาสมัปทาน หนี้สนิรวม จ านวน 77,389 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 1,807 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.4 จากการออกหุน้กู้และเบกิใชส้นิเชื่อ ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จ านวน 37,699 ลา้นบาท 
ลดลงสุทธ ิ335 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.9 สาระส าคญัจากการจ่ายเงนิปันผล  
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(หน่วย : ลา้นบาท)  

       115,088        113,616        111,697   115,088         113,616         111,697 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  

หนี้สนิหมุนเวยีน  

ส่วนของผู้ถอืหุน้  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  

สนิทรพัยภ์ายใตส้มัปทาน 
โครงการรถไฟฟ้า 

สนิทรพัยภ์ายใตส้มัปทาน 
โครงการทางด่วน 

เงนิลงทุนระยะยาว 
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กระแสเงินสด 
                                                                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมด าเนินงาน 2,870 5,351       7,741 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน (1,731) (3,724)      (7,562) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ (1,621) (717)     (1)   

ส าหรบัปี 2564 เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 2,870 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ตามการลดลงของรายได้
ของบรษิทัทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก COVID-19  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน เป็นการปรบัปรุงอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จ านวน 1,164 ลา้นบาท 
การปรบัปรุงทางด่วน จ านวน 845 ลา้นบาท ซื้อสนิทรพัยถ์าวรสุทธ ิจ านวน 91 ล้านบาท ลงทุนเพิม่ในบรษิทัย่อย 
จ านวน 123 ลา้นบาท ในขณะทีม่เีงนิปันผลรบั จ านวน 492 ลา้นบาท  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ เป็นการรบัเงนิจากการออกหุน้กู้และเบกิใชส้นิเชื่อสุทธ ิจ านวน 1,914 ลา้นบาท 
จ่ายดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 2,006 ลา้นบาท และจ่ายเงนิปันผล จ านวน 1,529 ลา้นบาท  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  

รายการ หน่วย ปี 2564      ปี 2563 ปี 2562 

อตัราก าไรสุทธ ิ(NPM) รอ้ยละ 8.97 14.60 18.66 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) รอ้ยละ 2.67 5.35 8.38 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) รอ้ยละ 0.95 2.00 3.24 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) เท่า 1.87 1.76 1.62 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Net IBD/E) เท่า 1.65 1.52 1.39 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 กระทบต่อผลด าเนินงานของบรษิทั ท าให้อตัราก าไรสุทธ ิROE และ ROA ต ่ากว่าปีก่อน 
ส าหรบั D/E เพิม่ขึ้นจากการออกหุ้นกู้และเบกิใช้สนิเชื่อ แต่ยงัคงต ่ากว่าสญัญาสนิเชื่อและหุ้นกู้ที่ก าหนดไวไ้ม่เกนิ 
2.5 เท่า 
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