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1. ปจจัยความเสี่ยง 

1.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบริหารระดับสูง 

ผูรวมกอต้ังบริษัทและเปนผูบริหารหลักของบริษัท ทั้ง 3 คน ซึ่งไดแก นายณรงค ทัศนนิพันธ นายทัชชะพงศ    

ประเวศวรารัตน และนายทรงศักด์ิ วิสุทธิพิทักษกุล   เปนวิศวกรที่มีประสบการณมายาวนานในวงการธุรกิจกอสรางโดยเฉพาะ

การกอสรางงานใตดินกวา 33 ป จึงเปนที่รูจักและยอมรับโดยท่ัวไปของผูออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ตลอดจนเจาของ

โครงการตางๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่มีสวนสําคัญในการติดตอกับลูกคา   

 อยางไรก็ตามบริษัทไดเล็งเห็นถึงความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบริหารทั้ง 3 คนดังกลาว โดยมีการเตรียมความพรอมของ

บุคลากรในแตละแขนงเพื่อใหสามารถขึ้นมารองรับงานของผูบริหารระดับสูงได เชน การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเขามาชวย

บริหารงาน การริเร่ิมใหมีการสรางสัมพันธระหวางผูบริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการของบริษัทกับเจาหนาที่ผูควบคุม

งานและระดับปฏิบัติการของลูกคาที่เปนทั้งหนวยงานราชการและเอกชน เพื่อใหสามารถรักษาสัมพันธอันดีของผูบริหารรุน

ตอไป  

1.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพาวิศวกร 

ธุรกิจของบริษัทตองอาศัยผูที่มีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณงานออกแบบ วางแผน และดําเนินการ

กอสรางตามแผนที่วางไว ซึ่งหมายถึงวิศวกรในระดับผูชวยผูจัดการใหญ (Executive Vice President) ผูจัดการโครงการ 

(Project Manager) และวิศวกรผูควบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหลานี้ไปยอม

สงผลกระทบตอความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 

อยางไรก็ตามผูชวยผูจัดการใหญ (Executive Vice President) ผูจัดการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกรผู

ควบคุมงาน (Project Engineer) ของบริษัทสวนใหญรอยละ 90 ลวนมีอายุงานกับบริษัทประมาณ 10 – 20 ป ขึ้นไป ทั้งนี้

เน่ืองจากที่ผานมาบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี  โดยมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  สงบุคลากรเขา

รวมการสัมมนาท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจตางๆ ที่สามารถแขงขันกับตลาดได  เพื่อรักษา

บุคลากรใหทํางานกับบริษัท   และเพ่ือลดปญหาดังกลาว บริษัทไดดําเนินการใหสถาบันการศึกษาตางๆ สงนักศึกษาจากคณะ

วิศวกรรมศาสตรเขาฝกงานที่บริษัทเปนประจําทุกป ทําใหมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันตางๆ ดังกลาวใหความสนใจ

ที่จะรวมงานกับบริษัทตอไป และบริษัทยังมีการมอบทุนการศึกษาใหกับสถาบัน AIT (Asian Institute of Technology) 

จํานวน 3 ทุน เพ่ือเปนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาวิศกรรมปฐพี และยังมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ทุน 

กับพนักงานของบริษัทฯ ในสาขาวิศวกรรมปฐพี เขาศึกษาท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1.3 ความเส่ียงจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญา 

ความเส่ียงจากคูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา โดยเฉพาะเร่ืองการชําระเงินตามความสําเร็จของงาน ซึ่ง

อาจกอใหเกิดความเสียหายแกผลการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการปองกันความเส่ียง

ดังกลาว โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคากอนการรับงาน หรือการหาขอมูลของลูกคาอื่นเพิ่มเติม หรือมีการเรียก

เก็บเงินลวงหนากอนเร่ิมดําเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ทําเสร็จ   
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1.4 ความเส่ียงจากเปล่ียนแปลงราคาวัตถุดิบที่ใชในการกอสราง 

ลักษณะการรับงานของบริษัทสามารถจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ (1) งานที่รับเหมาคาแรงงานและคาวัตถุดิบ และ (2) 

งานที่รับเหมาเฉพาะคาแรงงานอยางเดียว  ในกรณีที่บริษัทรับงานประเภทที่ (1) ซึ่งตองรับผิดชอบทั้งการกอสรางและการ

จัดซ้ือวัตถุดิบนั้น ทําใหมีความเส่ียงเร่ืองตนทุนการดําเนินงานสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาหรือการขาดแคลนวัตถุดิบ   

เน่ืองจากบริษัทจะตองเสนอราคารับเหมาลวงหนากอนเร่ิมดําเนินงาน      อยางไรก็ตามผลกระทบดังกลาวอาจไมสูงมากนัก

เม่ือเทียบกับธุรกิจรับเหมากอสรางอื่น ๆ เน่ืองจาก 

• ลักษณะของงานสวนใหญที่บริษัท รับเหมา จะมีชวงระยะเวลาการทํางานคอนขางส้ัน คือโดยเฉล่ีย

ประมาณ  3-5 เดือน ตอโครงการ  ทําใหบริษัทสามารถควบคุมราคาวัสดุที่ตองใชในการกอสรางได  

• วัตถุหลักมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสน ซึ่งบริษัทเปนลูกคารายใหญของผูจัด

จําหนายวัสดุดังกลาว ทําใหสามารถเจรจาตอรองโดยอาศัยความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายวัตถุดิบราย

ใหญ และกําหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่งๆได นอกจากนี้ในกรณีที่ราคาวัสดุผันผวนมาก บริษัทอาจซื้อ

วัตถุดิบทั้งจํานวนท่ีบริษัทประมาณวาจะตองใชในงานที่รับจางไวแลว และกําหนดใหผูจัดจําหนายทยอย

สงวัสดุใหบริษัทเม่ือจะมีใชงานจริง 

• น้ํามันดีเชล มีการปรับปรุงราคาเปนแบบลอยตัวซ่ึงมีผลกระทบดานตนทุนของบริษัท บริษัทไดให

ความสําคัญในเร่ืองน้ีเปนอยางมากและติดตามความผันผวนของราคาอยางใกลชิด หากแนวโนนของราคา

เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบกับตนทุนดําเนินการ บริษัทจะทําการปรับราคาเพิ่มขึ้นในการรับงานตอไปเพื่อ

ชดเชยตนทุนที่เหมาะสม และคํานึงถึงศักภาพการแขงขันในตลาดประกอบดวย 

1.5 ความเส่ียงจากการดําเนินงานไมเสร็จตามกําหนดหรืองานไมไดคุณภาพตามที่กําหนด 

 โดยทั่วไปงานกอสรางที่บริษัทดําเนินการอยูนั้นจะมีคาปรับในกรณีที่มีการดําเนินงานลาชากวาที่กําหนดซึ่งปกติมี

อัตรารอยละ 0.01 ของมูลคางานตอวัน และมีการกําหนดคาปรับสูงสุดเปนจํานวนวันหรือเปนรอยละของมูลคางานในกรณีที่

งานที่สงมอบไมไดมาตรฐานตามแบบที่กําหนด ซึ่งหากมีเหตุการณใดๆ ดังกลาวเกิดขึ้น บริษัทจะตองดําเนินการแกไขให

ถูกตอง สงผลใหตนทุนสูงขึ้นและเสียเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึ้น  อยางไรก็ตามหากความลาชาของการดําเนินงานน้ันมิได

มีสาเหตุมาจากบริษัท อาทิเชน การเปล่ียนแปลงแบบการกอสราง หรือสถานท่ีที่รับมอบไมพรอมที่จะสามารถดําเนินการได 

หรือสภาพดินฟาอากาศไมเอื้ออํานวย โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ซึ่งการปฏิบัติการของผูรับเหมากอสรางจะเปนไปดวยความ

ยากลําบากถาไมมีการวางแผนงานท่ีดีพอนั้น บริษัทจะสามารถเจรจาและช้ีแจงใหผูวาจางทราบและสามารถขอยืดเวลาการ

ดําเนินงานออกไปได ทั้งนี้ในระยะที่ผานมาในสวนของงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน บริษัทยังไมเคยถูกปรับอันมีสาเหตุ

มาจากการสงงานลาชา เน่ืองจากบริษัทมีประสบการณดานงานกอสรางมาเปนเวลานาน จึงสามารถวางแผนการทํางานและ

เตรียมมาตรการปองกันปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้นลวงหนา โดยการเตรียมความพรอมทั้งในเร่ืองเคร่ืองมือและ

อุปกรณในการทํางาน จํานวนของวิศวกรผูควบคุมงานที่มีประสบการณในการทํางาน  ตลอดจนเทคนิคการกอสรางแบบใหมๆ   

1.6 ความเส่ียงในเร่ืองการออกกฎระเบียบใหมของภาครัฐ 

การท่ีภาครัฐออกกฎระเบียบใหมๆ ขึ้นมา ซึ่งมีสวนกระทบกับการรับงานกอสรางอาคารตางๆ เชน กฎระเบียบเก่ียวกับ

ใบอนุญาตส่ิงแวดลอม ซึ่งมีผลทําใหการออกใบอนุญาตกอสรางออกมาชา จะทําใหตนทุนในการกอสรางเปล่ียนไปในอัตราท่ี
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1.7 ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทยอย กิจการรวมคา และบริษัทอื่น 

โดยที่บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย กิจการรวมคา และบริษัทอื่นจํานวนหลายบริษัท โดยการประกอบธุรกิจจะ

สอดคลองกับลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัท ที่ประกอบดวยการลงทุนและการกอสรางโครงการหลายโครงการ แตละโครงการ

จะมีผูรวมลงทุนแตกตางกันไป อยางไรก็ตามกิจการรวมคาที่จัดต้ังขึ้นสวนใหญจะมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินโครงการเพียงไมก่ี

โครงการ และเม่ือโครงการน้ันแลวเสร็จ ก็จะเลิกกิจการรวมคา ในแงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนจะจํากัดเทากับเงิน

ลงทุนในแตละองคกร ซึ่งในการลงทุนแตละคร้ังบริษัทฯ จะมีการศึกษาถึงความเปนไปไดของแตละโครงการ หรือแตละบริษัท

อยางรอบคอบ รวมท้ังยังพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคต ทั้งน้ีบริษัทในกลุมท่ีไดลงทุนไปแลวในสวนใหญมีผล

ประกอบการเปนที่นาพอใจ 

1.8 ความเส่ียงจากการถูกฟองรอง 

 ในการทํางานกอสรางตางๆ นั้นอาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุไดหลายประการ เชน ความเสียหาย

ขางเคียงท่ีอยูใกลหรือติดกับสถานที่กอสราง หรือความเสียหายจากการกอสรางที่ไมไดมาตรฐานหรือตามแบบกอสราง จึง

อาจเกิดการฟองรองจากผูเสียหาย เชน เจาของสถานที่ขางเคียงหรือเจาของโครงการ ได ซึ่งอาจสงผลเสียหายใหกับบริษัท 

 เพื่อชวยลดความเส่ียงในกรณีของการถูกฟองรอง กอนที่บริษัทจะเร่ิมเขาสถานที่กอสรางไดมีการทําประกันภัยความ

เสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุของการกอสราง รวมทั้งไดมีการทํา Pre survey กอนเร่ิมงานเสมอ และในสวนของ

เจาของโครงการบริษัทไดมีการวาง Bond ประกันผลงานใหกับเจาของโครงการไวประมาณ 1 – 2 ป แลวแตกรณี ในอดีตที่

ผานมาบริษัทไมเคยถูกฟองรองใดๆ จากเจาของโครงการเนื่องจากคุณภาพในการทํางานของบริษัทเปนไปตาม

มาตรฐานสากล ในสวนของการถูกฟองรองจากเจาของสถานท่ีขางเคียงน้ันมีบาง แตก็ไมมีผลเสียหายกับทางบริษัทเพราะไดมี

การทําประกันภัยไวรองรับและความเสียหายน้ีเกิดหากมี ก็มีเพียงเล็กนอย 

1.9 ความเส่ียงในการท่ีไมสามารถหางานใหมมารองรับโครงการที่ใกลทําเสร็จได 

 ในสภาพของงานกอสรางเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินในแตละโครงการใชเวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเส่ียงท่ี

เกิดขึ้นจากการหางานโครงการใหมมารองรับงานเกาที่ใกลเสร็จ  

 บริษัทมีสวนแบงในตลาดเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินประมาณรอยละ 46 ถือวามีสวนแบงการตลาดที่มากที่สุด ซึ่ง

ถามีงานใหมๆ เกิดขึ้นบริษัทมีโอกาสไดรับงานสูงกวาคูแขงรวมทั้งบริษัทมีชื่อเสียงมามากกวา 30 ป จึงรูถึงสภาพการแขงขัน

ไดเปนอยางดีและบริษัทไดขยายฐานของการรับงานเพิ่มมากขึ้น เชน งานฐานราก, งานโครงสราง และงานดานถนนและ

อุโมงค รวมทั้งไดมีการขยายงานไปตางประเทศ เชน สิงคโปร 


