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3. ปัจจัยความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงจากการพึง่พิงผู้บริหารระดบัสงู 

ผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทและเป็นผู้บริหารหลกัของบริษัท ทัง้ 3 คน ซึง่ได้แก่ นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ นายทชัชะพงศ์    

ประเวศวรารัตน์ และนายทรงศกัด์ิ วิสทุธิพิทกัษ์กลุ   เป็นวิศวกรท่ีมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะ

การก่อสร้างงานใต้ดินกวา่ 33 ปี จงึเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา ตลอดจนเจ้าของ

โครงการตา่งๆ ซึง่เป็นคณุสมบติัท่ีมีสว่นสําคญัในการติดตอ่กบัลกูค้า   

 อยา่งไรก็ตามบริษัทได้เลง็เหน็ถงึความเส่ียงจากการพึง่พิงผู้บริหารทัง้ 3 คนดงักลา่ว โดยมีการเตรียมความพร้อมของ

บคุลากรในแต่ละแขนงเพ่ือให้สามารถขึน้มารองรับงานของผู้บริหารระดบัสงูได้ เช่น การสรรหาบคุลากรมืออาชีพเข้ามาช่วย

บริหารงาน การริเร่ิมให้มีการสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บริหารระดบักลางและระดบัปฏิบติัการของบริษัทกบัเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุ

งานและระดบัปฏิบติัการของลกูค้าท่ีเป็นทัง้หน่วยงานราชการและเอกชน เพ่ือให้สามารถรักษาสมัพนัธ์อนัดีของผู้บริหารรุ่น

ตอ่ไป  

3.2 ความเส่ียงจากการพึง่พาวิศวกร 

ธุรกิจของบริษัทต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดําเนินการ

ก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว้ ซึง่หมายถงึวิศวกรในระดบัผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จดัการโครงการ 

(Project Manager) และวิศวกรผู้ควบคมุงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษัทสญูเสียบคุลากรเหลา่นีไ้ปยอ่ม

สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ 

อยา่งไรก็ตามผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จดัการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกรผู้

ควบคมุงาน (Project Engineer) ของบริษัทสว่นใหญ่ร้อยละ 90 ล้วนมีอายงุานกบับริษัทประมาณ 10 – 20 ปี ขึน้ไป ทัง้นี ้

เน่ืองจากท่ีผา่นมาบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง  สง่บคุลากรเข้า

ร่วมการสมัมนาทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจงูใจตา่งๆ ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดได้  เพ่ือรักษา

บคุลากรให้ทํางานกบับริษัท   และเพ่ือลดปัญหาดงักลา่ว บริษัทได้ดําเนินการให้สถาบนัการศกึษาตา่งๆ สง่นกัศกึษาจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์เข้าฝึกงานท่ีบริษัทเป็นประจําทกุปี ทําให้มีบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ ดงักลา่วให้ความสนใจ

ท่ีจะร่วมงานกบับริษัทตอ่ไป และบริษัทยงัมีการมอบทนุการศกึษาให้กบัสถาบนั AIT (Asian Institute of Technology) 

จํานวน 3 ทนุ เพ่ือเป็นการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท สาขาวิศกรรมปฐพี และยงัมอบทนุการศกึษาระดบัปริญญาเอก 1 ทนุ 

กบัพนกังานของบริษัทฯ ในสาขาวิศวกรรมปฐพี เข้าศกึษาท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3.3 ความเส่ียงจากการท่ีลกูค้าไมป่ฏิบติัตามสญัญา 

ความเส่ียงจากคูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดในสญัญา โดยเฉพาะเร่ืองการชําระเงินตามความสําเร็จของงาน ซึง่

อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อยา่งไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียง

ดงักลา่ว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้าก่อนการรับงาน หรือการหาข้อมลูของลกูค้าอ่ืนเพิ่มเติม หรือมีการเรียก

เก็บเงินลว่งหน้าก่อนเร่ิมดําเนินงานรวมถงึการเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีทําเสร็จ   

 

 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 

 - 6 - 

 

3.4 ความเส่ียงจากเปล่ียนแปลงราคาวตัถดิุบท่ีใช้ในการก่อสร้าง 

ลกัษณะการรับงานของบริษัทสามารถจําแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) งานท่ีรับเหมาคา่แรงงานและคา่วตัถดิุบ และ (2) 

งานท่ีรับเหมาเฉพาะคา่แรงงานอยา่งเดียว  ในกรณีท่ีบริษัทรับงานประเภทท่ี (1) ซึง่ต้องรับผิดชอบทัง้การก่อสร้างและการ

จดัซือ้วตัถดิุบนัน้ ทําให้มีความเส่ียงเร่ืองต้นทนุการดําเนินงานสงูขึน้จากความผนัผวนของราคาหรือการขาดแคลนวตัถดิุบ   

เน่ืองจากบริษัทจะต้องเสนอราคารับเหมาลว่งหน้าก่อนเร่ิมดําเนินงาน      อย่างไรก็ตามผลกระทบดงักลา่วอาจไมส่งูมากนกั

เม่ือเทียบกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอ่ืน ๆ เน่ืองจาก 

• ลกัษณะของงานสว่นใหญ่ท่ีบริษัท รับเหมา จะมีช่วงระยะเวลาการทํางานคอ่นข้างสัน้ คือโดยเฉล่ีย

ประมาณ  3-5 เดือน ตอ่โครงการ  ทําให้บริษัทสามารถควบคมุราคาวสัดท่ีุต้องใช้ในการก่อสร้างได้  

• วตัถหุลกัมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้น ซึง่บริษัทเป็นลกูค้ารายใหญ่ของผู้จดั

จําหน่ายวสัดดุงักลา่ว ทําให้สามารถเจรจาตอ่รองโดยอาศยัความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบราย

ใหญ่ และกําหนดราคาคงท่ีในระยะเวลาหนึง่ๆได้ นอกจากนีใ้นกรณีท่ีราคาวสัดผุนัผวนมาก บริษัทอาจซือ้

วตัถดิุบทัง้จํานวนท่ีบริษัทประมาณวา่จะต้องใช้ในงานท่ีรับจ้างไว้แล้ว และกําหนดให้ผู้จดัจําหน่ายทยอย

สง่วสัดใุห้บริษัทเม่ือจะมีใช้งานจริง 

• นํา้มนัดีเชล มีการปรับปรุงราคาเป็นแบบลอยตวัซึง่มีผลกระทบด้านต้นทนุของบริษัท บริษัทได้ให้

ความสําคญัในเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งมากและติดตามความผนัผวนของราคาอยา่งใกล้ชิด หากแนวโน้นของราคา

เพิ่มสงูขึน้ซึง่มีผลกระทบกบัต้นทนุดําเนินการ บริษัทจะทําการปรับราคาเพิ่มขึน้ในการรับงานตอ่ไปเพ่ือ

ชดเชยต้นทนุท่ีเหมาะสม และคํานงึถงึศกัภาพการแข่งขนัในตลาดประกอบด้วย 

3.5 ความเส่ียงจากการดําเนินงานไมเ่สร็จตามกําหนดหรืองานไมไ่ด้คณุภาพตามท่ีกําหนด 

 โดยทัว่ไปงานก่อสร้างท่ีบริษัทดําเนินการอยูน่ัน้จะมีคา่ปรับในกรณีท่ีมีการดําเนินงานลา่ช้ากวา่ท่ีกําหนดซึง่ปกติมี

อตัราร้อยละ 0.01 ของมลูคา่งานตอ่วนั และมีการกําหนดคา่ปรับสงูสดุเป็นจํานวนวนัหรือเป็นร้อยละของมลูค่างานในกรณีท่ี

งานท่ีสง่มอบไม่ได้มาตรฐานตามแบบท่ีกําหนด ซึง่หากมีเหตกุารณ์ใดๆ ดงักลา่วเกิดขึน้ บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขให้

ถกูต้อง สง่ผลให้ต้นทนุสงูขึน้และเสียเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึน้  อยา่งไรก็ตามหากความลา่ช้าของการดําเนินงานนัน้มิได้

มีสาเหตมุาจากบริษัท อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงแบบการก่อสร้าง หรือสถานท่ีท่ีรับมอบไมพ่ร้อมท่ีจะสามารถดําเนินการได้ 

หรือสภาพดินฟ้าอากาศไมเ่อือ้อํานวย โดยเฉพาะในช่วงฤดฝูน ซึง่การปฏิบติัการของผู้ รับเหมาก่อสร้างจะเป็นไปด้วยความ

ยากลําบากถ้าไมมี่การวางแผนงานท่ีดีพอนัน้ บริษัทจะสามารถเจรจาและชีแ้จงให้ผู้วา่จ้างทราบและสามารถขอยืดเวลาการ

ดําเนินงานออกไปได้ ทัง้นีใ้นระยะท่ีผา่นมาในสว่นของงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน บริษัทยงัไมเ่คยถกูปรับอนัมีสาเหตุ

มาจากการสง่งานลา่ช้า เน่ืองจากบริษัทมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมาเป็นเวลานาน จงึสามารถวางแผนการทํางานและ

เตรียมมาตรการป้องกนัปัญหาและอปุสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ลว่งหน้า โดยการเตรียมความพร้อมทัง้ในเร่ืองเคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ในการทํางาน จํานวนของวิศวกรผู้ควบคมุงานท่ีมีประสบการณ์ในการทํางาน  ตลอดจนเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ๆ    

3.6 ความเส่ียงในเร่ืองการออกกฎระเบียบใหมข่องภาครัฐ 

การท่ีภาครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ  ขึน้มา ซึง่มีสว่นกระทบกบัการรับงานก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น กฎระเบียบเก่ียวกบั

ใบอนญุาตสิ่งแวดล้อม ซึง่มีผลทําให้การออกใบอนญุาตก่อสร้างออกมาช้า จะทําให้ต้นทนุในการก่อสร้างเปล่ียนไปในอตัราท่ี
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สงูขึน้ แต่ในการประกอบธุรกิจเข็มเจาะและกําแพงกนัดินของบริษัท งานท่ีรับเข้ามาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 – 4 เดือน 

ดงันัน้ผลกระทบจะเกิดขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ การป้องกนัความเส่ียงท่ีบริษัทจะรับงานโดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงขัน้ตอน

การดําเนินการขอใบอนญุาต ว่าดําเนินการไปถึงขัน้ตอนไหนแล้ว ก่อนบริษัทจะตดัสินใจทําการรับงานเพ่ือจะนํามาวางแผน

ดําเนินการในการควบคมุต้นทนุการผลติให้ได้ตามเป้าหมาย 

3.7 ความเส่ียงจากการลงทนุในบริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้า และบริษัทอ่ืน 

โดยท่ีบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทอ่ืนจํานวนหลายบริษัท โดยการประกอบธุรกิจจะ

สอดคล้องกบัลกัษณะธุรกิจของกลุม่บริษัท ท่ีประกอบด้วยการลงทนุและการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการ

จะมีผู้ ร่วมลงทนุแตกตา่งกนัไป อยา่งไรก็ตามกิจการร่วมค้าท่ีจดัตัง้ขึน้สว่นใหญ่จะมีวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินโครงการเพียงไม่ก่ี

โครงการ และเม่ือโครงการนัน้แล้วเสร็จ ก็จะเลิกกิจการร่วมค้า ในแง่ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุจะจํากดัเท่ากบัเงิน

ลงทนุในแต่ละองค์กร ซึง่ในการลงทนุแต่ละครัง้บริษัทฯ จะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ หรือแต่ละบริษัท

อย่างรอบคอบ รวมทัง้ยงัพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีจะได้รับในอนาคต ทัง้นีบ้ริษัทในกลุ่มท่ีได้ลงทนุไปแล้วในส่วนใหญ่มีผล

ประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ 

3.8 ความเส่ียงจากการถกูฟ้องร้อง 

 ในการทํางานก่อสร้างตา่งๆ นัน้อาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซึง่มีสาเหตไุด้หลายประการ เช่น ความเสียหาย

ข้างเคียงท่ีอยูใ่กล้หรือติดกบัสถานท่ีก่อสร้าง หรือความเสียหายจากการก่อสร้างท่ีไมไ่ด้มาตรฐานหรือตามแบบก่อสร้าง จงึ

อาจเกิดการฟ้องร้องจากผู้ เสียหาย เช่น เจ้าของสถานท่ีข้างเคียงหรือเจ้าของโครงการ ได้ ซึง่อาจสง่ผลเสียหายให้กบับริษัท 

 เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในกรณีของการถกูฟ้องร้อง ก่อนท่ีบริษัทจะเร่ิมเข้าสถานท่ีก่อสร้างได้มีการทําประกนัภยัความ

เสียหายตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากสาเหตขุองการก่อสร้าง รวมทัง้ได้มีการทํา Pre survey ก่อนเร่ิมงานเสมอ และในสว่นของ

เจ้าของโครงการบริษัทได้มีการวาง Bond ประกนัผลงานให้กบัเจ้าของโครงการไว้ประมาณ 1 – 2 ปี แล้วแต่กรณี ในอดีตท่ี

ผา่นมาบริษัทไม่เคยถกูฟ้องร้องใดๆ จากเจ้าของโครงการเน่ืองจากคณุภาพในการทํางานของบริษัทเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ในสว่นของการถกูฟ้องร้องจากเจ้าของสถานท่ีข้างเคียงนัน้มีบ้าง แตก็่ไมมี่ผลเสียหายกบัทางบริษัทเพราะได้มี

การทําประกนัภยัไว้รองรับและความเสียหายนีเ้กิดหากมี ก็มีเพียงเลก็น้อย 

3.9 ความเส่ียงในการท่ีไมส่ามารถหางานใหมม่ารองรับโครงการท่ีใกล้ทําเสร็จได้ 

 ในสภาพของงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินในแตล่ะโครงการใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเส่ียงท่ี

เกิดขึน้จากการหางานโครงการใหมม่ารองรับงานเก่าท่ีใกล้เสร็จ  

 บริษัทมีสว่นแบ่งในตลาดเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินประมาณร้อยละ 41 ถือวา่มีสว่นแบง่การตลาดท่ีมากท่ีสดุ ซึง่

ถ้ามีงานใหม่ๆ  เกิดขึน้บริษัทมีโอกาสได้รับงานสงูกวา่คูแ่ข่งรวมทัง้บริษัทมีช่ือเสียงมามากกวา่ 30 ปี จงึรู้ถงึสภาพการแข่งขนั

ได้เป็นอยา่งดีและบริษัทได้ขยายฐานของการรับงานเพิ่มมากขึน้ เช่น งานฐานราก, งานโครงสร้าง และงานด้านถนนและ

อโุมงค์ รวมทัง้ได้มีการขยายงานไปตา่งประเทศ เช่น  

สงิคโปร์ 


