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เหตุการณ์ส าคญั 

BEM เปิดให้ผู้โดยสารใช้บตัร EMV ช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน ้าเงินและสายสีม่วง 
ด้วยความร่วมมอืระหว่าง BEM รฟม. และธนาคารกรุงไทย ได้เปิดระบบให้ผู้โดยสารใช้บตัร EMV Contactless 
ประเภทบตัรเครดติช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสนี ้าเงนิและสายสมี่วงได้ตัง้แต่วนัที่ 29 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นทางเลอืกใหม่ให้ผู ้โดยสารไม่ต้องซื้อบตัรหรอืแลกเหรยีญในการใช้
บรกิาร ทัง้นี้คาดว่าจะเปิดให้บรกิารช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ด้วยบตัร EMV เต็มรูปแบบกลางปี 2565 

BEM ท าสญัญาสินเช่ือเพื่อความยัง่ยืน (Sustainability Loan) 
หลงัจากที่ประสบความส าเรจ็จากการออกหุ้นกู้เพื่อความยัง่ยนืเป็นรายแรกของกลุ่มธุรกจิขนส่งและโลจสิติกส์ใน
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในปีที่ผ่านมา เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 BEM ได้ท าสญัญาสนิเชื่อเพื่อความยัง่ยนื 
(Sustainability Loan หรอื SL) วงเงนิ 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ  

สรปุผลการด าเนินงาน 
          (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
    ไตรมาสท่ี 1 เปล่ียนแปลง 

        ปี 2565      ปี 2564 จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 1,907 1,873 34 1.8 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 991 1,023 (32) -3.1 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 196 215 (19) -8.8 
รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 3,094 3,111 (17) -0.5 
ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 47 58 (11) -19.0 
รายไดอ้ื่น   18 16 2 12.5 
รวมรายได ้ 3,159 3,185 (26) -0.8 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 1,906 1,956 (50) -2.6 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 264 315 (51) -16.2 
รวมค่าใชจ้่าย 2,170 2,271 (101) -4.4 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 989 914 75 8.2 
ตน้ทุนทางการเงนิ 514 469 45 9.6 
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 56 63 (7) -11.1 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 419 382 37 9.7 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 83 76 7 9.2 
ก าไรก่อน NCI 336 306 30 9.8 
NCI            -           (1) 1 100.0 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 336 305 31 10.2 

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.02 0.02     -  
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โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ยงัคงมกีารแพร่ระบาดสายพนัธุ์ใหม่ๆ และยงัคงมผีลกระทบต่อการด าเนินกจิกรรม
ของทุกภาคส่วน ซึ่งส่งผลลบต่อปรมิาณรถทีใ่ชท้างด่วนและผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า ในไตรมาสที ่1 ปี 2565 บรษิทัมกี าไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้ของบรษิทั จ านวน 336 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 31 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 10.2 

รายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 3,094 ล้านบาท ลดลงจากจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 17 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 0.5 โดยรายไดค่้าโดยสารและรบัจา้งเดนิรถลดลง 32 ลา้นบาท และรายไดพ้ฒันาเชงิพาณิชยล์ดลง 19 ลา้นบาท 
ขณะทีร่ายไดค่้าผ่านทางเพิม่ขึน้ 34 ลา้นบาท 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 1,906 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 264 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนั
ของปีก่อน จ านวน 50 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.6 และ 51 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 16.2 ตามล าดบั จากการบรหิารจดัการ
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ตน้ทุนทางการเงนิ จ านวน 514 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 45 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.6 
จากการเบกิใช้เงนิกู้ยมื และการวดัมูลค่าเงนิกู้และหุ้นกู้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 (TFRS9) ท าให้
การบนัทกึดอกเบีย้ในงบก าไรขาดทุนมากกว่าดอกเบีย้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 1,907 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 34 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 1.8 สาเหตุหลกัจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสญัญาสมัปทานโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2564 ในส่วนของปรมิาณรถที่ใช้ทางด่วนรวมทุกสายทางนัน้ต ่ากว่าปีก่อน
เล็กน้อย โดยปรมิาณรถทีใ่ชท้างด่วนในไตรมาสนี้เฉลีย่อยู่ที ่961,800 เทีย่วต่อวนั ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน
รอ้ยละ 1.1  

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ต้นทุนค่าผ่านทางและค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์
บนงานก่อสร้างที่เสรจ็แลว้ มจี านวน 578 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 36 ล้านบาท หรอื
รอ้ยละ 5.9 สาระส าคญัจากการบรหิารจดัการควบคุมตน้ทุนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

2. ธรุกิจระบบราง 

รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 991 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 32 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.1 
โดยรายได้รบัจ้างเดนิรถโครงการสายสมี่วงเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญา ในส่วนของรายได้ค่าโดยสารโครงการ
สายสนี ้าเงนิลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 โดยปรมิาณผู้โดยสารในไตรมาสนี้ เฉลี่ยทุกประเภทวนัอยู่ที่ 187,800 เที่ยว 
ลดลงรอ้ยละ 12.1 และปรมิาณผูโ้ดยสารในวนัท าการเฉลีย่อยู่ที ่209,900 เทีย่ว ลดลงรอ้ยละ 15.8  

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง 
และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จ านวน 1,250 ลา้นบาท 
ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 23 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.8  
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3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์มจี านวน 196 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 19 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 8.8 สาเหตุหลกัจากรายไดส้ื่อโฆษณาทีล่ดลงจากผลกระทบของ COVID-19 ส่งผลใหเ้กดิความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกจิ ท าใหห้ลายบรษิทัลดค่าใชจ้่ายดา้นสื่อโฆษณา ในส่วนต้นทุนการใหบ้รกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์ 
จ านวน 78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13 สาระส าคญัจากภาษีทีด่นิ
และสิง่ปลูกสรา้ง ในปี 2565 เรยีกเกบ็เตม็จ านวน ไม่มมีาตรการลดหย่อนจากหน่วยงานรฐัดงัเช่นปี 2564 

ฐานะการเงิน 
 
 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์รวม จ านวน 115,682 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 594 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 0.5 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2564 สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยภ์ายใตส้มัปทานรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินล่วงหน้าค่าตอบแทนแก่ รฟม. ตามสัญญาสัมปทาน หนี้สินรวม จ านวน 77,446 ล้านบาท 
เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นเลก็น้อย หรอืร้อยละ 0.1 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 38,236 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 537 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 1.4 จากผลก าไรของบรษิทัและการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนระยะยาว 
  

สินทรพัยร์วม  หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น  

(หน่วย : ลา้นบาท)  

       115,682                115,088 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  

หนี้สนิหมุนเวยีน  

ส่วนของผู้ถอืหุน้  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  

สนิทรพัยภ์ายใตส้มัปทาน 
โครงการรถไฟฟ้า 

สนิทรพัยภ์ายใตส้มัปทาน 
โครงการทางด่วน 

เงนิลงทุนระยะยาว 

       115,682                115,088 
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กระแสเงินสด 
                                                                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 1 

ปี 2565 ปี 2564 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมด าเนินงาน 1,321 1,075 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน 81 (521) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ (866) (322) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ 536 232 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2565 เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 1,321 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน 81 ล้านบาท เป็นเงนิรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในสนิทรพัย์ทางการเงนิระยะยาว 
334 ลา้นบาท ขณะทีม่กีารจ่ายเงนิลงทุนในการปรบัปรุงทางด่วน จ านวน 155 ลา้นบาท และการปรบัปรุงอุปกรณ์งานระบบ
โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ จ านวน 98 ลา้นบาท  
เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 866 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงนิช าระคนืสนิเชื่อสุทธิ จ านวน 624 ล้านบาท 
จ่ายดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 242 ลา้นบาท 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  

รายการ หน่วย 
   ไตรมาสท่ี 1 

   ปี 2565      ปี 2564 

อตัราก าไรสุทธ ิ(NPM) รอ้ยละ 10.80 9.77 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)* รอ้ยละ 2.71 4.93 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA)* รอ้ยละ 0.97 1.76 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) เท่า 1.85 1.76 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Net IBD/E) เท่า 1.60 1.51 

* ROE และ ROA ค านวณจากก าไรสุทธ ิAnnualized ดงันัน้ไตรมาสที ่1 ปี 2565 ไดร้วมช่วงเวลาของไตรมาสที ่2 - 4 
ปี 2564 ซึ่งได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 รุนแรงที่สุดไว้ ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 รวมช่วงเวลาที่ได้รบั
ผลกระทบไม่รุนแรง ท าให ้ROE และ ROA ของไตรมาสที ่1 ปี 2565 ต ่ากว่าไตรมาสที ่1 ปี 2564 มาก 
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