2.3.3.3 การประกันภัย
กรมธรรม์

มูลค่าความคุ้มครอง

Property All Risks Insurance
(Retail Areas)

ทุนประกันภัยส่วนที่ 1  372,086,193 บาท
ทุนประกันภัยส่วนที่ 2  151,431,097 บาท

Public Liability (Retail Areas)

จำกัดความรับผิด 40,000,000 บาท

ความคุ้มครอง
ส่วนที่ 1 ความเสียหายต่อทรัพย์
ส่วนที่ 2 ธุรกิจหยุดชะงัก
สถานทีเ่ อาประกันภัย :
พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเชิงพาณิชย์ภายใน
สถานีรถไฟฟ้า
ระยะเวลาคุม้ ครอง :
3 กรกฎาคม 2558 – 3 กรกฎาคม 2559
สถานทีเ่ อาประกันภัย :
พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเชิงพาณิชย์ภายใน
สถานีรถไฟฟ้า
ระยะเวลาคุม้ ครอง :
3 กรกฎาคม 2558 – 3 กรกฎาคม 2559

2.3.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -

3.  ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน
และภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
บริหารกิจการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นส่วนที่เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทจึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ระบบมีการเฝ้าระวัง และการใช้มาตรการต่างๆ เพือ่ ลดความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง โดยคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมในระดับนโยบาย และฝ่ายบริหารทำหน้าที่ดูแล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความ
เสี่ยงในการติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงาน และมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสีย่ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับใช้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ
เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา โดยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจ
ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั่วไป (Systematic Risk)

3.1.1 ความเสี่ยงเนื่องจากการดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล
บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐคือ รฟม. และ กทพ.
การตีความข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่แตกต่างกันระหว่างคู่สัญญา อาจเกิดขึ้นได้ในเรื่องต่างๆ เช่น
การปรับอัตราค่าผ่านทางหรือค่าโดยสาร การพิจารณาต่อระยะเวลาสัญญาสัมปทาน และความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
ตามสัญญา ซึ่งบริษัทอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐจากฝ่าย
การเมืองที่เข้ามากำกับดูแล อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผล
กระทบต่อการพิจารณาต่อระยะเวลาสัญญา หรือเงือ่ นไขตามสัญญาทีก่ ำหนดไว้ กทพ. หรือ รฟม. อาจไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
ตามสัญญา หรือมีความประสงค์อน่ื ให้บริษทั ปฏิบตั ทิ น่ี อกเหนือจากสัญญาหรือข้อตกลง
รายงานประจำปี 2558
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เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจะสร้างระบบการบริหารงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับบริหารและ
ปฏิบตั กิ าร มีการให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กันรวมทัง้ ติดตามสถานการณ์ทางการเมือง
และการเปลีย่ นแปลงด้านนโยบายอย่างใกล้ชดิ สมํา่ เสมอ บริษทั จะทบทวนกลยุทธ์และแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างสมเหตุสมผล และได้รับประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
3.1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับรายได้
บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการทั้งทางพิเศษและรถไฟฟ้า ดังนั้น รายได้หลักของบริษัทจะมาจากค่าผ่านทางและ
ค่าโดยสาร ซึ่งอาจถูกกระทบโดยปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การขยายโครงข่ายของระบบรถไฟฟ้า
การมีระบบขนส่งต่อเนื่องที่ดี อัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งอื่นที่ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้ได้ ความหนาแน่นของการ
จราจรบนท้องถนน ราคานํ้ามัน การขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจคอนโดมิเนียม และธุรกิจรอบเส้นทางรถไฟฟ้าที่
จะทำให้เกิดเป้าหมายในการเดินทางของประชาชน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ บริษัทจะมีรายได้
จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึง่ เป็นรายได้ทอี่ าจเปลีย่ นแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ การแข่งขัน
ในธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีก รวมทั้งระยะเวลาในการเปิดให้บริการร้านค้าในสถานี ซึ่งหลายปัจจัย
เป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นหากรายได้ของบริษัทแตกต่างจากผลการศึกษาหรือประมาณการที่คาดการณ์
ไว้อาจส่งผลต่อการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการชำระเงินตามข้อผูกพันที่มี เช่น ดอกเบี้ยจ่าย การชำระคืน
เงินกูท้ ถี่ งึ กำหนด ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงานตามสัญญา รวมถึงค่าทดแทนการจัดหาพืน้ ทีก่ อ่ สร้างทางด่วนหรือค่าตอบแทน
ที่จ่ายให้ รฟม. เป็นต้น
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจะจัดตั้งหน่วยงานในการติดตามผลกระทบที่อาจมีผลต่อปัจจัยเบื้องต้นอย่าง
ใกล้ชิด และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง
ได้แก่ ราคานํา้ มัน ความหนาแน่นของจราจรบนท้องถนน และอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งอืน่ ทีผ่ โู้ ดยสารสามารถเลือก
ใช้ได้ เนื่องจากว่าบริษัทมีการให้บริการที่ครบวงจรทั้งบริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งวิธีการเดินทางทั้ง 2 แบบนี้ถือเป็น
สินค้าทดแทนซึ่งกันและกันได้ (Substitute product) และในส่วนของการพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัทจะได้มีการพัฒนาสื่อ
โฆษณารูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่น การบริหารสื่อโฆษณาผ่านระบบ Passenger
Information Display system (PIDs) การโฆษณาทาง Platform Billboard และสื่อ Digital Media รวมทั้งยังมีแผนที่จะพัฒนา
พื้นที่ชั้นร้านค้าเพิ่มเติมอีกด้วย
3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ยั ง มี ภ าระหนี้ สิ นที่ ต้ อ งชำระดอกเบี้ ย ให้ กั บ ผู้ ให้ กู้ รวมทั้ ง บริ ษั ท มี แ ผนการลงทุ น ในอนาคต
อีกหลายโครงการ จึงอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนมาก ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่าย จึงอาจจะเป็น
ค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับสูงขึ้น อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท
เนื่องจากต้นทุนดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อบางส่วนเป็นอัตราลอยตัว ทำให้บริษัท มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในกรณี
ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีความผันผวนหรือปรับตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ตามบริษทั จะได้มกี ารบริหารความเสีย่ งในเรือ่ งของ
ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ โดยบริษทั จะจัดโครงสร้างของเงินกูย้ มื โดยการแบ่งสัดส่วนของเงินกูอ้ ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว
และเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่รวมถึงแผนการออกตราสารหนี้ หรือหุ้นกู้ให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและมุมมอง
ของบริษัทต่ออัตราดอกเบี้ยในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ คือค่าจัดซื้อรถไฟฟ้าจากต่างประเทศ ค่าบำรุง
รักษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า และค่าเบี้ยประกันภัย ดังนั้นหากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง ก็จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของ
บริษัทเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายสกุลเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับตํ่า อีกทั้งบริษัทจะมีการกำหนด
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้น้อยลง เช่น การเจรจาลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ และการซื้อ Forward เป็นต้น
3.1.4 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภัยธรรมชาติ
ธุรกิจของบริษัท ทั้งก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษ และรถไฟฟ้า มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ หรือปัจจัยภายนอก
ที่ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยกะทันหัน เช่น ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรง แผ่นดินไหว และเหตุที่อาจเกิดจากการก่อการร้าย
วินาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องระงับ
การให้บริการ และทำให้สญ
ู เสียรายได้ ด้วยเหตุน้ ี บริษทั จึงมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินเพือ่ รองรับเหตุการณ์ทอ่ ี าจเกิดขึน้

78

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เช่น การถอดชุดอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินงานบริหารทางพิเศษเพื่อนำไปเก็บรักษา
ยังสถานทีเ่ ก็บซึง่ ปลอดภัย รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้พนักงานทีร่ บั ผิดชอบปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ทนั ทีในการเข้าแก้ไข
ปัญหาเมือ่ เกิดกรณีฉกุ เฉินขึน้ เช่น การฝึกรับมือกับสถานการณ์ฉกุ เฉินของทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอก
บริษทั โดยการจำลองสถานการณ์ตา่ งๆ เช่น กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินภายในสถานีรถไฟฟ้าจากการขูว่ างระเบิดและเหตุระเบิด
ภายในสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเสียและหยุดภายในอุโมงค์ เหตุเพลิงไหม้ในขบวนรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าหรือในอุโมงค์
เป็นต้น และจัดตั้งหน่วยงานติดตามการเตือนภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงและพร้อมปฏิบัติการกู้ภัย
ทั้งนี้ บริษัทมีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจาก
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Property All Risks Insurance) การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) การ
ประกันความเสียหายทีเ่ กิดกับบุคคลภายนอก (Public Liability) รวมถึงความเสีย่ งจากการก่อการร้าย (Terrorism Insurance)
ในส่วนของธุรกิจการให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน
3.1.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ความเสี่ยงเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงหลักของบริษัท บุคลากรถือเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านบุคลากร เริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับบริษัท การฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่
ของพนักงานแต่ละคน การสร้างขวัญและกำลังใจ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม การทบทวนปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานให้มีความพร้อมตลอดเวลา รวมถึงจัดทำแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) โดยได้จัดเตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งและตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อวางแนวทางในการคัดสรร และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทั้งในระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน สำหรับ
การป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและทักษะทางด้านเทคนิคเฉพาะงาน
จัดให้มีการรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะงาน และขยายผลสู่โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3.1.6 ความเสี่ยงจากการก่อสร้างและดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน
บริ ษั ท ได้ รั บ โอนมาซึ่ ง สั ญ ญาสั ม ปทานของ BECL และ BMCL ได้ แ ก่ สั ญ ญาสั ม ปทานการลงทุ น ออกแบบ
ก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สัญญาที่ 4
สัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา
เนื่องจากบริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องทำตามข้อตกลงในสัญญาสัมปทาน ซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง
และมูลค่าของการก่อสร้าง ดังนั้น ถ้าหากเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างจนทำให้ไม่สามารถเสร็จสิ้นตามที่กำหนดไว้ได้
หรือหากในอนาคต มูลค่าอุปกรณ์ ระบบรถไฟฟ้า หรือต้นทุนการก่อสร้างอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงมีจำนวนทีแ่ ตกต่างจากทีก่ ำหนด
ไว้ในสัญญา บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เพื่อลดความเสี่ยงข้างต้นทั้งในกรณีงานเสร็จล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด และกรณีเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการ
ทีต่ น้ ทุนและค่าใช้จา่ ยในการดำเนินการสูงกว่าทีป่ ระมาณการไว้ บริษทั ได้มกี ารทำสัญญาว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง ซึง่ เป็นผูม้ ี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินการดังกล่าว เข้ามารับผิดชอบเป็นผู้บริหารโครงการในลักษณะ Lump
Sum Turnkey โดยจะกำหนดขอบเขตของงาน ระยะเวลาดำเนินงาน และมูลค่างาน ให้สอดคล้องตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
สัญญาสัมปทาน

3.2   ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท (Corporate Specific Risk)
3.2.1 ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทและ NECL มีข้อพิพาทกับ กทพ. จำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่องโดยข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากการตีความในสัญญา
ที่แตกต่างกันในเรื่องต่างๆ เช่น การปรับอัตราค่าผ่านทาง และความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซึ่งมีการนำ
ข้อพิพาทเข้าสูก่ ระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการตามขัน้ ตอนระงับข้อพิพาทตามสัญญา และในชัน้ ศาลปกครอง
แบ่งเป็นข้อพิพาทที่บริษัทและ NECL นำเสนอเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งมี
รายงานประจำปี 2558
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มูลค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่ยื่นข้อพิพาททั้งสิ้นประมาณ 28,179.8 ล้านบาท และเป็นข้อพิพาทที่ กทพ. เป็นผู้เรียกร้องความ
เสียหายซึ่งมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่ยื่นข้อพิพาททั้งสิ้นประมาณ 9 ล้านบาท
ทั้งนี้ ข้อพิพาทหลักที่มีทุนทรัพย์สูงส่วนใหญ่เป็นข้อพิพาทที่บริษัทเป็นฝ่ายฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก กทพ.
ผลการตัดสินจึงไม่มีความเสี่ยงที่เป็นเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ
3.2.2 ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้
บริษัทรับมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่ BECL และ BMCL ถือหุ้นอยู่ ดังนั้น บริษัท จึงอาจมีความเสี่ยงจากการ
ที่ผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ ถ้าหากว่าผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ที่บริษัท
ถือหุ้นไม่เป็นไปตามคาด เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
นโยบายการลงทุนของบริษทั ทีท่ ำให้บริษทั สามารถมีสว่ นร่วมในการกำหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
ของบริษัทที่ลงทุน
3.2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของต้นทุนค่าโดยสารและต้นทุนการดำเนินงาน
ต้นทุนค่าโดยสารถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าของ
บริษทั ซึง่ ประกอบด้วยค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าและโครงสร้างพืน้ ฐานทางโยธา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ ย
ด้านบุคลากร และค่าตอบแทนรายได้ค่าโดยสาร
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า (M&E Contract) ตามสัญญาระยะยาวซึ่งบริษัทรับมาจาก BMCL โดย
ในส่วนของเงินยูโรมีการปรับเปลี่ยนตามดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศเยอรมนี และส่วนที่ชำระเป็นเงินบาท ต้องปรับ
เปลี่ยนตามดัชนีราคาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้บริษัทจะมีความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาดังกล่าว
สำหรับค่าสาธารณูปโภคซึ่งประกอบด้วยค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีและใช้ในการเดินรถจะมีการปรับเปลี่ยนตามอัตรา
ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้น
ในส่วนของค่าตอบแทนรายได้ค่าโดยสารแบบรายปีนั้น มีการบันทึกรายการเป็น 2 ส่วน คือ ต้นทุนค่าโดยสาร
และค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอตัดจ่าย ซึ่งเป็นรายจ่ายที่รอตัดจ่ายเพื่อให้สัมพันธ์กับรายได้ค่าโดยสารในอนาคต
ดั ง นั้ นต้ นทุ นค่ า โดยสารของบริ ษั ท จึ ง มี ค วามผั น แปรไปตามค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ทั้ ง นี้ หากไม่ นั บ รวม
ค่าตอบแทนรายได้ค่าโดยสารแบบรายปีแล้ว ถือว่าที่ผ่านมายังสามารถควบคุมต้นทุนค่าโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ลักษณะของต้นทุนค่าโดยสารส่วนใหญ่เป็นแบบต้นทุนคงที่ ไม่ได้ผันแปรโดยตรงไปกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่ม
ขึน้ หากผูโ้ ดยสารไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สำคัญจนทำให้ตอ้ งเพิม่ จำนวนรถไฟฟ้าทีใ่ ห้บริการเพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการรองรับผู้โดยสาร
สำหรับสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้น ได้มีการกำหนดค่าจ้างสำหรับการให้บริการการจัดการ
เดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาที่ รฟม. จะต้องจ่ายให้แก่บริษัท โดยอ้างอิงและคำนวณจากประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานทีค่ าดการณ์โดยบริษทั ซึง่ ค่าจ้างดังกล่าวจะสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามอัตราเงินเฟ้อและอัตราค่าไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นจริงตามวิธีการที่กำหนดในสัญญาสัมปทานเท่านั้น ดังนั้น กำไรที่เกิดจากการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าจะขึ้นอยู่
กับความสามารถของบริษัท ในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้ใกล้เคียงกับประมาณการที่กำหนด ซึ่งหาก
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมีจำนวนแตกต่างจากประมาณการ อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถขอเงินชดเชยหรือปรับขึ้นค่าบริการจาก รฟม. ได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน บริษัทมีความ
มั่นใจว่าจะสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ประมาณการที่กำหนดไว้
3.2.4 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของธุรกิจก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษ
บริษัทได้คำนึงถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานในธุรกิจก่อสร้างและบริหารงานทางพิเศษที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
ปัจจัยหลักได้แก่ บุคลากร ระบบงาน ระบบปฏิบัติการ และปัจจัยภายนอก ซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดหรือความไม่
เพียงพอของกระบวนการทำงาน พนักงาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการทุจริตของพนักงานและ
เหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงินและความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ความ
เสียหายต่อชื่อเสียง หรือความมั่นคงของบริษัท จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการควบคุมดูแลอย่างละเอียดรอบคอบ
และด้วยความระมัดระวัง บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานโดยเฉพาะทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาเส้นทางและระบบจัดเก็บ
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รายได้ค่าผ่านทางตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสามารถเชื่อมั่นได้ว่า ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของ
พนักงานซึง่ ดูแลรับผิดชอบจากทุกฝ่ายงานจะนำมาซึง่ คุณภาพและความพร้อมของการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้อย่าง
สมบูรณ์และต่อเนื่อง
รวมทั้งบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันโครงสร้างสำคัญของระบบทางพิเศษให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

โดยมีการกำหนดแผนการตรวจสอบโครงสร้างทางพิเศษทั้งทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา ทั้งนี้ให้สอดคล้อง
กับผลการตรวจสอบของบริษทั JMI Pacific จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ผูอ้ อกแบบและเชีย่ วชาญด้านการตรวจสอบโครงสร้าง และ
มีการตรวจติดตามและเฝ้าระวังดูแลและบำรุงรักษาไม่ให้มีผลกระทบต่อการใช้งานของทางพิเศษ สำหรับระบบจัดเก็บ
รายได้คา่ ผ่านทาง ระบบสือ่ สาร และควบคุมการจราจร ซึง่ มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษทั บริษทั จะได้ใช้การ
บำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) มีระบบข้อมูลสำรอง ระบบไฟฟ้าสำรอง และมีการบริหารการจัดซื้อ
วัสดุเพื่อสำรองการใช้งาน
นอกจากนี้บริษัท ยังอาจมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จัดเก็บค่าผ่านทางจะใช้งานไม่ได้ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น
ระบบไฟฟ้าไม่ทำงานเนื่องจากกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงขัดข้อง ระบบปฏิบัติการเกิดการประมวลผลผิดพลาด
หรือการมีไวรัสเข้าสู่ระบบและเข้าทำลายข้อมูลต่างๆ ในระบบปฏิบัติการ รวมถึงการมีผู้ก่อกวนแอบลักลอบเข้าทำลาย
ข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญอย่างมากในการจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว โดยจะจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบงานที่สำคัญจากบุคคล
ภายนอก มีการกำหนดระดับในการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ตา่ งๆ การติดตัง้ โปรแกรมสำหรับตรวจสอบไวรัส และมีระบบ
สำรองข้อมูลในระบบปฏิบัติการซึ่งสามารถทำงานทดแทนได้ในทันที
3.2.5 ความเสีย่ งจากการว่าจ้าง SIEMENS เป็นผูร้ บั เหมาหลักในการจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบของบริษทั
บริษัทได้รับมาซึ่งสัญญาจัดหาอุปกรณ์งานระบบ และสัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า กับ Siemens AG
เยอรมนี และ Siemens Limited ประเทศไทย ซึง่ ครบกำหนดในปี 2567 ดังนัน้ ในกรณีทกี่ ลุม่ SIEMENS ดังกล่าว ไม่สามารถ
ให้บริการตามสัญญาแก่บริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาบำรุงรักษา อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
บริษัทได้
จากการศึกษาข้อมูลจากสมาชิกในสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนในระดับสากล เช่น UITP, APTA, NOVA
Group of Metros รวมทั้งการเรียนรู้จาก Lloyd’s Register Rail ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถ
เลือกซื้ออุปกรณ์งานระบบจากผู้ผลิตอุปกรณ์รายอื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบที่มีอยู่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะมีนโยบายที่
จะพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีความสามารถเพียงพอในการทำงานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้รับเหมาทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์งานระบบและระบบรางรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย
มิต้องพึ่งพาผู้ผลิตรายเดิมเพียงรายเดียว

รายงานประจำปี 2558
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