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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิภายใต้การเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายใน
และภายนอกทีส่ง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยถอืว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นเครื่องมอืส าคญัในการ
บรหิารกจิการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยเป็นส่วนที่เสรมิสรา้งศกัยภาพในการ
แข่งขนั อกีทัง้ยงัเป็นปัจจยัส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(Good Governance) บรษิทัจงึได้จดัใหม้กีารบรหิาร
ความเสีย่งอย่างมรีะบบ มกีารเฝ้าระวงั และการใชม้าตรการต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ
บรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งเพื่อพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสมในระดบั
นโยบาย และฝ่ายบรหิารท าหน้าที่ดูแลกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององคก์รโดยรวม และปฏบิตัิหน้าที่ประจ าวนั
แทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง ในการติดตาม ประเมนิผล และจดัท ารายงานผลการบรหิาร
ความเสีย่งเพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิทัทราบ 

นอกจากนี้ ยงัก าหนดใหจ้ดัท าแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี และจดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน และมกีารติดตาม ประเมนิผล ทบทวนความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์แวดลอ้มทัง้ภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการจดัท าแผนส ารองฉุกเฉินส าหรบัใช้ปฏิบตัิเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทนัทีและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ตลอดเวลา โดยปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจท าใหเ้กดิผลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั มดีงันี้ 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจทัว่ไป (Systematic Risk) 

3.1.1 ความเส่ียงเน่ืองจากการด าเนินธรุกิจภายใต้สญัญากบัหน่วยงานภาครฐั และนโยบายของรฐับาล 

บรษิทัด าเนินธุรกจิภายใต้สญัญาสมัปทานซึ่งอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานภาครฐัคอื รฟม. และ 
กทพ. การตคีวามขอ้ก าหนด และเงื่อนไขในสญัญาสมัปทานทีแ่ตกต่างกนัระหว่างคู่สญัญา อาจเกดิขึน้ได้
ในเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัอตัราค่าผ่านทางหรอืค่าโดยสาร การพจิารณาต่อระยะสญัญาสมัปทาน และ
ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายตามสญัญา ซึ่งบรษิทัอาจต้องใชเ้วลาในการแก้ไขปัญหา จงึอาจก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั 

นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมอืงและการเปลีย่นแปลงในการบรหิารงานภาครฐัจาก
ฝ่ายการเมอืงทีเ่ขา้มาก ากบัดูแล อาจมกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย กฎหมาย หรอืกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการพจิารณาต่อระยะเวลาสญัญา หรอืเงื่อนไขตามสญัญาทีก่ าหนดไวแ้ลว้ แต่ กทพ. 
หรือ รฟม. อาจไม่สามารถปฏบิตัิได้ตามสญัญา หรือมีความประสงค์อื่นให้บรษิัทปฏบิตัิที่นอกเหนือจาก
สญัญาหรอืขอ้ตกลง 

เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัจะสรา้งระบบการบรหิารงานร่วมกนักบัหน่วยงานภาครฐัทัง้ในระดบับรหิาร
และปฏิบัติการ มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอซึ่งกนัและกนั เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกนัรวมทัง้ติดตาม
สถานการณ์ทางการเมอืงและการเปลีย่นแปลงดา้นนโยบายอย่างใกลช้ดิสม ่าเสมอ บรษิทัจะทบทวนกลยุทธ์
และแผนงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล และไดร้บัประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว 

3.1.2  ความเส่ียงเก่ียวกบัรายได้ 

บริษัทด าเนินธุรกิจการให้บริการทัง้ทางพิเศษและรถไฟฟ้า ดังนัน้ รายได้หลักของบริษัทจะมาจาก  
ค่าผ่านทางและค่าโดยสาร ซึ่งอาจถูกกระทบโดยปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น  
การขยายโครงข่ายของระบบรถไฟฟ้า การมีระบบขนส่งต่อเน่ืองที่ด ีอตัราค่าโดยสารของระบบขนส่งอื่น 
ที่ผู้โดยสารสามารถเลอืกใช้ได้ ความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนน ราคาน ้ามนั การขยายตวัของ
อสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิคอนโดมเินียม และธุรกจิรอบเสน้ทางรถไฟฟ้าทีจ่ะท าใหเ้กดิเป้าหมายในการเดนิทาง
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ของประชาชน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจ านวนผู้ใช้บริการ นอกจากนี้  บริษัทจะมีรายได้จากการพัฒนา 
เชงิพาณิชย์ ซึง่เป็นรายไดท้ีอ่าจเปลีย่นแปลงไปตามภาวะเศรษฐกจิในประเทศและต่างประเทศ การแข่งขนั
ในธุรกจิสื่อโฆษณาและธุรกจิการให้เช่าพื้นทีค่้าปลกี รวมทัง้ระยะเวลาในการเปิดให้บรกิารร้านคา้ในสถานี 
ซึง่หลายปัจจยัเป็นสิง่ทีบ่รษิทัไม่สามารถควบคุมได้ ดงันัน้หากรายไดข้องบรษิทัแตกต่างจากผลการศกึษา
หรือประมาณการที่คาดการณ์ไว้อาจส่งผลต่อการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการช าระเงิน  
ตามขอ้ผูกพนัทีม่ ีเช่น ดอกเบี้ยจ่าย การช าระคนืเงนิกู้ทีถ่งึก าหนด ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามสญัญา 
รวมถงึค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วนหรอืค่าตอบแทนทีจ่่ายให ้รฟม. เป็นตน้ 

เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว บรษิัทจะจดัตัง้หน่วยงานในการติดตามผลกระทบที่อาจมผีลต่อปัจจยัเบื้องต้น
อย่างใกลช้ดิ และปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หเ้หมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัยงัสามารถจ ากดัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
จากปัจจยัเสี่ยง ได้แก่ ราคาน ้ามนั ความหนาแน่นของจราจรบนท้องถนน และอตัราค่าโดยสารของระบบ
ขนสง่อื่นทีผู่โ้ดยสารสามารถเลอืกใชไ้ด ้เนื่องจากว่าบรษิทัมกีารใหบ้รกิารทีค่รบวงจรทัง้บรกิารทางพเิศษและ
รถไฟฟ้า ซึ่งวธิกีารเดนิทางทัง้ 2 แบบนี้ถอืเป็นสนิคา้ทดแทนซึง่กนัและกนัได ้(Substitute product) และใน
ส่วนของการพฒันาเชงิพาณิชย์ บรษิทัจะไดม้กีารพฒันาสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ๆ เพิม่ขึน้ เพื่อเพิม่รายได้
จากการพฒันาเชงิพาณิชย ์เช่น การบรหิารสื่อโฆษณาผ่านระบบ Passenger Information Display system 
(PIDs) การโฆษณาทาง Platform Billboard และสื่อ Digital Media รวมทัง้ยงัมแีผนที่จะพฒันาพื้นที่ชัน้
รา้นคา้เพิม่เตมิอกีดว้ย 

3.1.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ 

เนื่องจากบรษิทัยงัมภีาระหนี้สนิทีต่อ้งช าระดอกเบีย้ใหก้บัผูใ้หกู้ ้ รวมทัง้บรษิทัมแีผนการลงทุนในอนาคตอกี
หลายโครงการ จงึอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องใชเ้งนิกูย้มืระยะยาวจ านวนมาก ดงันัน้ ดอกเบีย้จ่าย จงึอาจจะ
เป็นค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ของบรษิัท การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ที่ปรบัสูงขึน้ อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของบรษิัท เนื่องจากต้นทุนดอกเบี้ยในส่วนของสนิเชื่อบางส่วนเป็นอตัราลอยตวั ท าให้บรษิัท       
มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ในกรณีทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมคีวามผนัผวนหรอืปรบัตวัสงูขึน้ อย่างไร
ก็ตามบริษัท จะได้มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย โดยบริษัทจะจัด
โครงสร้างของเงินกู้ยืมโดยการแบ่งสดัส่วนของเงินกู้อตัราดอกเบี้ยลอยตัว และเงินกู้อตัราดอกเบี้ยคงที่  
รวมถึงแผนการออกตราสารหนี้ หรอืหุ้นกู้ให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกจิและมุมมองของบรษิัทต่ออตัรา
ดอกเบีย้ในอนาคต 

นอกจากนี้  บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ คือค่าจัดซื้อรถไฟฟ้าจากต่างประเทศ         
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า และค่าเบี้ยประกันภัย ดงันัน้หากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง         
กจ็ะส่งผลให้ค่าใชจ้่ายของบรษิัทเพิม่สูงขึน้ อย่างไรกต็าม สดัส่วนค่าใชจ้่ายสกุลเงนิตราต่างประเทศอยู่ใน
ระดบัต ่า อกีทัง้บรษิทัจะมกีารก าหนดนโยบายในการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นใหน้้อยลง เช่น 
การเจรจาลดสดัสว่นค่าใชจ้่ายสกุลเงนิตราต่างประเทศ และการซือ้ Forward เป็นตน้ 

3.1.4   ความเส่ียงจากอบุติัเหตรุา้ยแรง เหตกุารณ์ความไม่สงบ หรอืภยัธรรมชาติ 

ธุรกจิของบรษิัท ทัง้ก่อสร้างและบรหิารงานทางพเิศษ และรถไฟฟ้า มคีวามเสีย่งต่อเหตุการณ์ หรอืปัจจยั
ภายนอกที่ก่อให้เกดิเหตุสุดวสิยักะทนัหนั เช่น ภยัพบิตัิ อุบตัิเหตุร้ายแรง แผ่นดนิไหว และเหตุทีอ่าจเกดิ
จากการก่อการร้าย วินาศกรรม เช่น การวางระเบิด จลาจล รวมถึงการชุมนุมที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อความ 
ไม่สงบ ซึ่งอาจท าให้บริษัทต้องระงบัการให้บริการ และท าให้สูญเสยีรายได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีการ
ก าหนดแผนส ารองฉุกเฉินเพื่อรองรบัเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น การถอดชุดอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ ที่
ส าคญัและจ าเป็นในการด าเนินงานบรหิารทางพเิศษเพื่อน าไปเกบ็รกัษายงัสถานทีเ่กบ็ซึง่ปลอดภยั รวมถงึมี
การเตรยีมความพรอ้มเพื่อใหพ้นกังานทีร่บัผดิชอบปฏบิตัหิน้าทีไ่ดท้นัทใีนการเขา้แกไ้ขปัญหาเมื่อเกดิกรณี
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ฉุกเฉินขึน้ เช่น การฝึกรบัมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉินของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอก
บริษัท โดยการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสถานีรถไฟฟ้าจากการ 
ขูว่างระเบดิและเหตุระเบดิภายในสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเสยีและหยุดภายในอุโมงค ์เหตุเพลงิไหมใ้นขบวน
รถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าหรอืในอุโมงค ์เป็นต้น และจดัตัง้หน่วยงานตดิตามการเตอืนภยัและประสานงานกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงและพรอ้มปฏบิตักิารกูภ้ยั 

ทัง้นี้ บรษิทัมกีารท าประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ
จากความเสีย่งภยัทุกชนิด (Property All Risks Insurance) การหยุดชะงกัของการประกอบธุรกจิ (Business 
Interruption) การประกันความเสียหายที่ เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liabil i ty) รวมถึง 
ความเสีย่งจากการก่อการรา้ย (Terrorism Insurance) ในสว่นของธุรกจิการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าใตด้นิ  

3.1.5  ความเส่ียงด้านบคุลากร 

ความเสีย่งเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มคีุณภาพถือเป็นอกีหนึ่งความเสีย่งหลกัของบรษิัท บุคลากร
ถอืเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลื่อนองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการบรหิาร
จดัการความเสี่ยงด้านบุคลากร เริ่มตัง้แต่การสรรหาและคดัเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกบับรษิทั การฝึกอบรมและพฒันาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะในดา้น
ต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัิงานตามต าแหน่งหน้าทีข่องพนักงานแต่ละคน การสร้างขวญัและก าลงัใจ 
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม การทบทวนปรับปรุง
กระบวนการปฏบิตังิานและระบบงานใหม้คีวามพรอ้มตลอดเวลา รวมถงึจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่ง 
(Succession plan) โดยไดจ้ดัเตรยีมแผนการสบืทอดต าแหน่งและตัง้คณะท างานซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร
ระดบัสูงเพื่อวางแนวทางในการคดัสรร และเตรยีมความพร้อมด้านบุคลากร ทัง้ในระดบัผู้บรหิารและ
หวัหน้างาน ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความช านาญและ
ทกัษะทางดา้นเทคนิคเฉพาะงาน จดัใหม้กีารรวบรวมองคค์วามรูเ้ฉพาะงาน และขยายผลสู่โครงการการ
จดัการความรู ้(Knowledge Management) และเพื่อปรบัปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 

3.1.6   ความเส่ียงจากการก่อสรา้งและด าเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน 

บรษิัทได้รบัโอนมาซึ่งสญัญาสมัปทานของ BECL และ BMCL ได้แก่ สญัญาสมัปทานการลงทุนออกแบบ
ก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบ ารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร และ โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางใหญ่-ราษฎรบ์ูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานี 
คลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) สญัญาที่ 4 สมัปทานส าหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การ
ใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรกัษา  

เน่ืองจากบรษิทัมภีาระผกูพนัทีต่อ้งท าตามขอ้ตกลงในสญัญาสมัปทาน ซึง่จะมกีารก าหนดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง และมลูค่าของการก่อสรา้ง ดงันัน้ ถา้หากเกดิความล่าชา้ในการก่อสรา้งจนท าใหไ้ม่สามารถเสรจ็
สิน้ตามทีก่ าหนดไวไ้ด ้หรอืหากในอนาคต มูลค่าอุปกรณ์ ระบบรถไฟฟ้า หรอืต้นทุนการก่อสรา้งอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นจริงมีจ านวนที่แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในสญัญา บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

เพื่อลดความเสีย่งขา้งตน้ทัง้ในกรณีงานเสรจ็ล่าชา้กว่าระยะเวลาทีก่ าหนด และกรณีเกดิค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ
จากการทีต่้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสงูกว่าทีป่ระมาณการไว้ บรษิัทไดม้กีารท าสญัญาว่าจ้าง 
บมจ.ช.การช่าง ซึง่เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการด าเนินการดงักล่าว เขา้มารบัผดิชอบเป็น
ผูบ้รหิารโครงการในลกัษณะ Lump Sum Turnkey โดยจะก าหนดขอบเขตของงาน ระยะเวลาด าเนินงาน และ
มลูค่างาน ใหส้อดคลอ้งตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสญัญาสมัปทาน 
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3.2   ความเส่ียงเฉพาะบริษทั (Corporate Specific Risk) 

3.2.1 ความเส่ียงจากข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัและ NECL มขีอ้พพิาทกบั กทพ. จ านวนทัง้สิน้ 12  เรื่องโดยขอ้พพิาทดงักล่าวเกดิจากการตคีวาม
ในสญัญาทีแ่ตกต่างกนัในเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัอตัราค่าผ่านทาง และความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายตาม
สญัญา ซึ่งมกีารน าขอ้พพิาทเขา้สู่กระบวนพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอนระงบัขอ้พพิาท
ตามสญัญา และในชัน้ศาลปกครอง แบ่งเป็นขอ้พพิาททีบ่รษิทั และ NECL น าเสนอเขา้สู่กระบวนการระงบั
ขอ้พพิาทตามสญัญาและเรียกร้องค่าเสยีหาย ซึ่งมมีูลค่าฟ้องร้องจนถึงวนัที่ยื่นขอ้พพิาททัง้สิน้ประมาณ 
28,179.8 ลา้นบาท และเป็นขอ้พพิาทที ่กทพ. เป็นผูเ้รยีกรอ้งความเสยีหายซึง่มมีูลค่าฟ้องรอ้งจนถงึวนัทีย่ื่น
ขอ้พพิาททัง้สิน้ประมาณ  9 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ ขอ้พพิาทหลกัที่มทีุนทรพัย์สูงส่วนใหญ่เป็นขอ้พพิาทที่บรษิัทเป็นฝ่ายฟ้องเรยีกร้องค่าเสยีหายจาก 
กทพ. ผลการตดัสนิจงึไม่มคีวามเสีย่งทีเ่ป็นเชงิลบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างเป็นสาระส าคญั 

3.2.2   ความเส่ียงจากการท่ีผลตอบแทนการลงทุนในบริษทัต่างๆ ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณไว้ 

บรษิทัรบัมาซึง่เงนิลงทุนในบรษิทัต่างๆ ที ่BECL และ BMCL ถอืหุน้อยู่ ดงันัน้ บรษิทั จงึอาจมคีวามเสีย่ง
จากการทีผ่ลตอบแทนการลงทุนในบรษิัทต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว ้ถ้าหากว่าผลประกอบการของ
บรษิทัต่างๆ ที่บรษิัทถอืหุน้ไม่เป็นไปตามคาด เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว บรษิทัจะค านึงถงึสดัส่วนการ
ลงทุนในบรษิทัต่างๆ ให้เหมาะสมกบันโยบายการลงทุนของบรษิทั ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถมสี่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายและตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัทีล่งทุน 

3.2.3   ความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของต้นทุนค่าโดยสารและต้นทุนการด าเนินงาน 

ตน้ทุนค่าโดยสารถอืเป็นค่าใชจ้่ายหลกัในการด าเนินธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ย
รถไฟฟ้าของบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าและโครงสรา้งพืน้ฐานทาง
โยธา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร และค่าตอบแทนรายไดค้่าโดยสาร  

ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาระบบรถไฟฟ้า (M&E Contract) ตามสญัญาระยะยาวซึง่บรษิทัรบัมาจาก BMCL 
โดยในส่วนของเงนิยูโรมกีารปรบัเปลี่ยนตามดชันีราคาผู้บรโิภคของประเทศเยอรมนี และส่วนที่ช าระเป็น 
เงินบาท ต้องปรับเปลี่ยนตามดัชนีราคาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให้บริษัทจะมีคว ามเสี่ยง 
อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของดชันีราคาดงักล่าว 

ส าหรบัค่าสาธารณูปโภคซึ่งประกอบดว้ยค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีและใช้ในการเดนิรถจะมกีารปรบัเปลี่ยน
ตามอตัราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึง่อาจสง่ผลใหบ้รษิทัมภีาระตน้ทุนทีส่งูขึน้  

ในส่วนของค่าตอบแทนรายได้ค่าโดยสารแบบรายปีนัน้ มีการบนัทึกรายการเป็น 2 ส่วน คือ ต้นทุน 
ค่าโดยสาร และค่าตอบแทนโครงการรถไฟฟ้ารอตดัจ่าย ซึง่เป็นรายจ่ายทีร่อตดัจ่ายเพื่อใหส้มัพนัธก์บัรายได้
ค่าโดยสารในอนาคต 

ดงันัน้ต้นทุนค่าโดยสารของบรษิัท จงึมคีวามผนัแปรไปตามค่าใช้จ่ายที่กล่าวขา้งต้น ทัง้นี้ หากไม่นับรวม
ค่าตอบแทนรายได้ค่าโดยสารแบบรายปีแลว้ ถอืว่าทีผ่่านมายงัสามารถควบคุมต้นทุนค่าโดยสารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี้ ลกัษณะของต้นทุนค่าโดยสารส่วนใหญ่เป็นแบบต้นทุนคงที ่ไม่ไดผ้นัแปรโดยตรง
ไปกบัจ านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น หากผู้โดยสารไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจนท าให้ต้องเพิ่ม
จ านวนรถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารเพื่อเพิม่ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร  
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ส าหรับสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนัน้ ได้มีการก าหนดค่าจ้างส าหรับการให้บริการ  
การจดัการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรกัษาที่ รฟม. จะต้องจ่ายให้แก่บรษิัท โดยอ้างองิและค านวณจาก
ประมาณการค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีค่าดการณ์โดยบรษิทั ซึง่ค่าจา้งดงักล่าวจะสามารถปรบัเปลีย่นได้
ตามอตัราเงินเฟ้อและอตัราค่าไฟฟ้าที่เกิดขึน้จริงตามวิธีการที่ก าหนดในสญัญาสมัปทานเท่านัน้ ดงันัน้ 
ก าไรทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารการเดนิรถไฟฟ้าจะขึน้อยู่กบัความสามารถของบรษิทั ในการบรหิารต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิให้ใกล้เคยีงกบัประมาณการที่ก าหนด ซึ่งหากต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิมี
จ านวนแตกต่างจากประมาณการ อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ในกรณีที่บริษัท  
ไม่สามารถขอเงนิชดเชยหรอืปรบัขึน้ค่าบรกิารจาก รฟม. ได ้

อย่างไรกต็าม ดว้ยความเชีย่วชาญและประสบการณ์จากการบรหิารจดัการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ บรษิทัมี
ความมัน่ใจว่าจะสามารถบรหิารต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต้
ประมาณการทีก่ าหนดไว ้

3.2.4   ความเส่ียงจากการปฏิบติังานของธรุกิจก่อสรา้งและบริหารงานทางพิเศษ 

บรษิทัได้ค านึงถึงความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิานในธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารงานทางพเิศษทีอ่าจเกดิขึน้
เนื่องจากปัจจัยหลักได้แก่ บุคลากร ระบบงาน ระบบปฏิบตัิการ และปัจจัยภายนอก ซึ่งท าให้เกิด  
ความผดิพลาดหรอืความไม่เพยีงพอของกระบวนการท างาน พนักงาน ระบบงาน หรอืระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทัง้การทุจริตของพนักงานและเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกอันอาจก่อให้เกิด  
ความเสียหายที่เป็นตัวเงินและความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือ  
ความมัน่คงของบรษิัท จึงจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมีระบบการควบคุมดูแลอย่างละเอยีดรอบคอบและ  
ด้วยความระมดัระวงั บรษิัทได้จดัให้มหีน่วยงานโดยเฉพาะท าหน้าที่ดูแลและบ ารุงรกัษาเสน้ทางและ
ระบบจดัเกบ็รายไดค้่าผ่านทางตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน ซึง่จะสามารถเชื่อมัน่ไดว้่า ดว้ยประสบการณ์
และความช านาญของพนักงานซึ่งดูแลรบัผิดชอบจากทุกฝ่ายงานจะน ามาซึ่งคุณภาพและความพร้อม  
ของการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างสมบรูณ์และต่อเนื่อง  

รวมทัง้บริษัท ได้ก าหนดมาตรการป้องกันโครงสร้างส าคัญของระบบทางพิเศษให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา โดยมีการก าหนดแผนการตรวจสอบโครงสร้างทางพิเศษทัง้ทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ 
อุดรรถัยา ทัง้นี้ใหส้อดคลอ้งกบัผลการตรวจสอบของบรษิทั JMI Pacific จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัผูอ้อกแบบและ
เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโครงสร้าง และมีการตรวจติดตามและเฝ้าระวงัดูแลและบ ารุงรกัษาไม่ให้มี
ผลกระทบต่อการใช้งานของทางพเิศษ ส าหรบัระบบจดัเก็บรายได้ค่าผ่านทาง ระบบสื่อสาร และควบคุม
การจราจร ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัท บริษัท จะได้ใช้การบ ารุงรกัษาแบบป้องกัน 
(Preventive Maintenance) มีระบบข้อมูลส ารอง ระบบไฟฟ้าส ารอง และมีการบริหารการจัดซื้อวัสดุ 
เพื่อส ารองการใชง้าน 

นอกจากนี้บริษัท ยงัอาจมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จดัเก็บค่าผ่านทางจะใช้งานไม่ได้ซึ่งเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น ระบบไฟฟ้าไม่ท างานเนื่ องจากกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงขัดข้อง 
ระบบปฏิบตัิการเกิดการประมวลผลผดิพลาด หรือการมีไวรสัเข้าสู่ระบบและเข้าท าลายข้อมูลต่างๆ  
ในระบบปฏบิตักิาร รวมถงึการมผีูก้่อกวนแอบลกัลอบเขา้ท าลายขอ้มูลข่าวสาร ท าใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อระบบ เป็นต้น ซึง่บรษิทัจะให้ความส าคญัอย่างมากในการจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยจะจดัให้มี
ระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบความปลอดภยั เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงระบบงานที่ส าคญัจากบุคคลภายนอก  
มกีารก าหนดระดบัในการเขา้ถงึขอ้มลูและอุปกรณ์ต่างๆ การตดิตัง้โปรแกรมส าหรบัตรวจสอบไวรสั และ
มรีะบบส ารองขอ้มลูในระบบปฏบิตักิารซึง่สามารถท างานทดแทนไดใ้นทนัท ี
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3.2.5   ความเส่ียงจากการว่าจ้าง SIEMENS เป็นผู้รบัเหมาหลกัในการจดัหาและบ ารงุรกัษาอุปกรณ์งาน
ระบบของบริษทั 

บรษิทัได้รบัมาซึง่สญัญาจดัหาอุปกรณ์งานระบบ และสญัญาบ ารุงรกัษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า กบั 
Siemens AG เยอรมนี และ Siemens Limited ประเทศไทย ซึง่ครบก าหนดในปี 2567 ดงันัน้ ในกรณีที่
กลุ่ม SIEMENS ดงักล่าว ไม่สามารถให้บริการตามสญัญาแก่บริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงสญัญา
บ ารุงรกัษา อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัได ้

จากการศกึษาขอ้มลูจากสมาชกิในสมาพนัธผ์ูป้ระกอบการขนสง่มวลชนในระดบัสากล เช่น UITP, APTA, 
NOVA Group of Metros รวมทัง้การเรยีนรูจ้าก Lloyd’s Register Rail ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ มคีวาม
เป็นไปได้ที่จะสามารถเลอืกซื้ออุปกรณ์งานระบบจากผู้ผลิตอุปกรณ์รายอื่นๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกบั
ระบบทีม่อียู่ได ้ทัง้นี้ บรษิัทจะมนีโยบายทีจ่ะพฒันาคุณภาพของบุคลากรให้มคีวามสามารถเพยีงพอใน
การท างานร่วมกบัผู้ผลติอุปกรณ์และผู้รบัเหมาทัง้ในและต่างประเทศ ในการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์งานระบบและระบบรางรถไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้โดยมติ้องพึง่พาผูผ้ลติรายเดมิเพยีง
รายเดยีว  

 


