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3. ปจจัยความเส่ียง 

3.1 ความเสีย่งจากการพึ่งพิงผูบริหารระดับสูง 

ผูรวมกอตั้งบริษัทและเปนผูบริหารหลักของบริษัท ทั้ง 3 คน ซึ่งไดแก นายณรงค ทศันนิพันธ นายทัชชะพงศ    

ประเวศวรารัตน และนายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกุล (โดยปจจุบันนายทรงศกัดิ์ วิสุทธิพิทักษกลุ ไดลาออกจากการเปนผูบริหาร

ของบริษัทแลว) เปนวิศวกรทีม่ีประสบการณมายาวนานในวงการธุรกิจกอสรางโดยเฉพาะการกอสรางงานใตดินกวา 34 ป จึง

เปนที่รูจักและยอมรับโดยทั่วไปของผูออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ตลอดจนเจาของโครงการตางๆ ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่มี

สวนสําคัญในการติดตอกับลกูคา   

 อยางไรก็ตามบรษิัทไดเล็งเห็นถึงความเสีย่งจากการพึ่งพิงผูบริหารทั้ง 3 คนดังกลาว โดยมกีารเตรียมความพรอมของ

บุคลากรในแตละแขนงเพื่อใหสามารถขึ้นมารองรบังานของผูบริหารระดับสูงได เชน การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเขามาชวย

บริหารงาน การริเริ่มใหมีการสรางสมัพันธระหวางผูบริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการของบริษัทกับเจาหนาที่ผูควบคุม

งานและระดับปฏิบัตกิารของลูกคาที่เปนทั้งหนวยงานราชการและเอกชน เพื่อใหสามารถรักษาสัมพันธอันดีของผูบริหารรุน

ตอไป ถึงแมคุณทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกลุ ไดลาออกไป บริษัทฯ ไดสรรหาบุคลากรเขามาแทน ซึ่งผลงานก็เปนที่นาพอใจ 

3.2 ความเสีย่งจากการพึ่งพาวิศวกร 

ธุรกิจของบริษัทตองอาศัยผูที่มคีวามรูความเชีย่วชาญและประสบการณงานออกแบบ วางแผน และดําเนินการ

กอสรางตามแผนที่วางไว ซ่ึงหมายถึงวศิวกรในระดับผูชวยผูจัดการใหญ (Executive Vice President) ผูจัดการโครงการ 

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

สงผลกระทบตอความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 

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

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

เนื่องจากที่ผานมาบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี  โดยมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  สงบุคลากรเขา

รวมการสัมมนาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจตางๆ ที่สามารถแขงขันกับตลาดได  เพื่อรักษา

บุคลากรใหทํางานกับบริษัท   และเพื่อลดปญหาดังกลาว บริษัทไดดําเนินการใหสถาบันการศึกษาตางๆ สงนักศึกษาจากคณะ

วิศวกรรมศาสตรเขาฝกงานที่บริษัทเปนประจําทุกป ทําใหมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันตางๆ ดังกลาวใหความสนใจ

ที่จะรวมงานกับบริษัทตอไป และบริษัทยังมีการมอบทุนการศึกษาใหกับสถาบันตาง ๆ เชน AIT (Asian Institute of 

Technology) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน และยังมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ทุน กับพนักงานของบริษัทฯ ในสาขา

วิศวกรรมปฐพี เขาศึกษาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงปจจุบันไดจบการศึกษาแลว ซึ่งก็ไดกลับเขาทํางานรวมกับบริษัทตอไป 

3.3 ความเสีย่งทางดานการเงิน 

ความเสีย่งจากคูสัญญาไมปฏบัิติตามขอกําหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการชําระเงินตามความสําเร็จของงาน ซ่ึง

อาจกอใหเกดิความเสยีหายแกผลการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสีย่ง

ดังกลาว โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคากอนการรับงาน การหาขอมูลของลูกคาอื่นเพิ่มเตมิ หรอืมีการเรียกเก็บ

เงินลวงหนากอนเริ่มดําเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ทําเสร็จ   
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3.4 ความเสีย่งจากเปลี่ยนแปลงราคาวัตถดุิบที่ใชในการกอสราง 

ลักษณะการรับงานของบริษัทสามารถจําแนกเปน 2 ลักษณะ คอื (1) งานที่รับเหมาคาแรงงานและคาวัตถดุิบ และ (2) 

งานที่รับเหมาเฉพาะคาแรงงานอยางเดยีว  ในกรณีที่บริษัทรับงานประเภทที่ (1) ซึ่งตองรับผิดชอบทั้งการกอสรางและการ

จัดซื้อวัตถดุิบนั้น ทําใหมีความเสีย่งเรื่องตนทุนการดําเนินงานสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาหรือการขาดแคลนวตัถุดิบ   

เนื่องจากบริษัทจะตองเสนอราคารับเหมาลวงหนากอนเริ่มดําเนินงาน      อยางไรก็ตามผลกระทบดังกลาวอาจไมสูงมากนัก

เมื่อเทียบกับธุรกิจรับเหมากอสรางอื่น ๆ เนื่องจาก 

• ลักษณะของงานสวนใหญที่บริษัท รับเหมา จะมีชวงระยะเวลาการทํางานคอนขางสั้น คือโดยเฉลีย่

ประมาณ  3-5 เดือน ตอโครงการ  ทําใหบริษัทสามารถควบคุมราคาวัสดุทีต่องใชในการกอสรางได  

• วัตถุหลกัมีเพยีง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสน ซึ่งบริษัทเปนลูกคารายใหญของผูจดั

จําหนายวัสดุดังกลาว ทําใหสามารถเจรจาตอรองโดยอาศยัความสมัพันธที่ดกีับผูจดัจําหนายวัตถุดิบราย

ใหญ และกําหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่งๆได นอกจากนี้ในกรณีที่ราคาวัสดุผนัผวนมาก บริษัทอาจซื้อ

วัตถดุิบทั้งจํานวนที่บริษัทประมาณวาจะตองใชในงานที่รับจางไวแลว และกําหนดใหผูจัดจําหนายทยอย

สงวัสดุใหบริษัทเมื่อจะมีใชงานจริง 

• น้ํามันดีเชล มีการปรับปรุงราคาเปนแบบลอยตัวซ่ึงมีผลกระทบดานตนทุนของบริษัท บริษัทไดให

ความสําคัญในเรื่องนี้เปนอยางมากและตดิตามความผันผวนของราคาอยางใกลชิด หากแนวโนนของราคา

เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบกับตนทุนดําเนินการ บริษัทจะทําการปรับราคาเพิ่มขึ้นในการรับงานตอไปเพื่อ

ชดเชยตนทุนที่เหมาะสม และคํานึงถึงศกัภาพการแขงขันในตลาดประกอบดวย 

3.5 ความเสีย่งจากการดําเนินงานไมเสร็จตามกําหนดหรืองานไมไดคณุภาพตามทีก่ําหนด 

 โดยทั่วไปงานกอสรางที่บริษัทดาํเนินการอยูนั้นจะมีคาปรับในกรณีที่มีการดําเนนิงานลาชากวาที่กําหนดซึ่งปกติมี

อัตรารอยละ 0.01 ของมูลคางานตอวัน และมีการกําหนดคาปรับสูงสุดเปนจํานวนวันหรือเปนรอยละของมูลคางานในกรณีที่

งานที่สงมอบไมไดมาตรฐานตามแบบที่กําหนด ซ่ึงหากมีเหตกุารณใดๆ ดังกลาวเกดิขึ้น บริษัทจะตองดําเนินการแกไขให

ถูกตอง สงผลใหตนทุนสูงขึ้นและเสียเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึ้น  อยางไรก็ตามหากความลาชาของการดําเนินงานนั้นมิได

มีสาเหตมุาจากบริษัท อาทเิชน การเปลี่ยนแปลงแบบการกอสราง หรือสถานที่ที่รับมอบไมพรอมที่จะสามารถดําเนินการได 

หรือสภาพดินฟาอากาศไมเอ้ืออํานวย โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ซึ่งการปฏิบัตกิารของผูรับเหมากอสรางจะเปนไปดวยความ

ยากลําบากถาไมมกีารวางแผนงานที่ดีพอนั้น บริษัทจะสามารถเจรจาและชี้แจงใหผูวาจางทราบและสามารถขอยืดเวลาการ

ดําเนินงานออกไปได ทั้งนี้ในระยะที่ผานมาในสวนของงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน บริษัทยังไมเคยถูกปรับอันมีสาเหตุ

มาจากการสงงานลาชา เนื่องจากบริษัทมีประสบการณดานงานกอสรางมาเปนเวลานาน จึงสามารถวางแผนการทํางานและ

เตรียมมาตรการปองกันปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้นลวงหนา โดยการเตรยีมความพรอมทั้งในเรื่องเครื่องมือและ

อุปกรณในการทาํงาน จํานวนของวิศวกรผูควบคมุงานที่มีประสบการณในการทํางาน  ตลอดจนเทคนิคการกอสรางแบบใหมๆ   

3.6 ความเสีย่งในเรื่องการออกกฎระเบียบใหมของภาครัฐ 

การที่ภาครัฐออกกฎระเบียบใหมๆ ขึ้นมา ซ่ึงมีสวนกระทบกับการรับงานกอสรางอาคารตางๆ เชน กฎระเบียบเกี่ยวกับ

ใบอนุญาตสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลทําใหการออกใบอนุญาตกอสรางออกมาชา จะทําใหตนทุนในการกอสรางเปลี่ยนไปในอัตราที่



บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 

 - 7 - 

 

สูงข้ึน แตในการประกอบธุรกิจเข็มเจาะและกําแพงกันดินของบริษัท งานที่รับเขามาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 – 4 เดือน 

ดังนั้นผลกระทบจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น การปองกันความเสี่ยงที่บริษัทจะรับงานโดยจะตองมีการตรวจสอบถึงข้ันตอน

การดําเนินการขอใบอนุญาต วาดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว กอนบริษัทจะตัดสินใจทําการรับงานเพื่อจะนํามาวางแผน

ดําเนินการในการควบคุมตนทุนการผลิตใหไดตามเปาหมาย 

3.7 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอย กิจการรวมคา และบริษัทอ่ืน 

โดยที่บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย กิจการรวมคา และบริษัทอ่ืนจํานวนหลายบริษัท โดยการประกอบธุรกิจจะ

สอดคลองกับลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัท ที่ประกอบดวยการลงทุนและการกอสรางโครงการหลายโครงการ แตละโครงการ

จะมีผูรวมลงทุนแตกตางกันไป อยางไรก็ตามกิจการรวมคาที่จัดตั้งข้ึนสวนใหญจะมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินโครงการเพียงไมกี่

โครงการ และเมื่อโครงการนั้นแลวเสร็จ ก็จะเลิกกิจการรวมคา ในแงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนจะจํากัดเทากับเงิน

ลงทุนในแตละองคกร ซึ่งในการลงทุนแตละครั้งบริษัทฯ จะมีการศึกษาถึงความเปนไปไดของแตละโครงการ หรือแตละบริษัท

อยางรอบคอบ รวมทั้งยังพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะไดรับในอนาคต ทั้งนี้บริษัทในกลุมที่ไดลงทุนไปแลวในสวนใหญมีผล

ประกอบการเปนที่นาพอใจ 

3.8 ความเสีย่งจากการถกูฟองรอง 

 ในการทํางานกอสรางตางๆ นั้นอาจมีผลกระทบของความเสยีหาย ซ่ึงมีสาเหตุไดหลายประการ เชน ความเสียหาย

ขางเคียงที่อยูใกลหรือตดิกับสถานที่กอสราง หรือความเสียหายจากการกอสรางที่ไมไดมาตรฐานหรือตามแบบกอสราง จึง

อาจเกิดการฟองรองจากผูเสยีหาย เชน เจาของสถานที่ขางเคียงหรือเจาของโครงการ ได ซึ่งอาจสงผลเสยีหายใหกับบริษัท 

 เพื่อชวยลดความเสีย่งในกรณีของการถกูฟองรอง กอนที่บริษัทจะเริ่มเขาสถานที่กอสรางไดมีการทําประกันภัยความ

เสียหายตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากสาเหตุของการกอสราง รวมทัง้ไดมีการทํา Pre survey กอนเริ่มงานเสมอ และในสวนของ

เจาของโครงการบริษัทไดมีการวาง Bond ประกันผลงานใหกับเจาของโครงการไวประมาณ 1 – 2 ป แลวแตกรณี ในอดตีที่

ผานมาบริษัทไมเคยถกูฟองรองใดๆ จากเจาของโครงการเนื่องจากคณุภาพในการทาํงานของบริษัทเปนไปตาม

มาตรฐานสากล ในสวนของการถูกฟองรองจากเจาของสถานที่ขางเคียงนั้นมีบาง แตก็ไมมผีลเสยีหายกับทางบรษิัทเพราะไดมี

การทําประกันภัยไวรองรับและความเสยีหายนี้เกดิหากมี กม็ีเพยีงเล็กนอย 

3.9 ความเสีย่งในการที่ไมสามารถหางานใหมมารองรับโครงการที่ใกลทําเสร็จได 

 ในสภาพของงานกอสรางเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินในแตละโครงการใชเวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเสี่ยงที่

เกิดข้ึนจากการหางานโครงการใหมมารองรับงานเกาที่ใกลเสร็จ  

 บริษัทมีสวนแบงในตลาดเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินประมาณรอยละ 42 ถือวามีสวนแบงการตลาดที่มากทีสุ่ด ซ่ึง

ถามีงานใหมๆ เกิดขึ้นบริษัทมีโอกาสไดรับงานสูงกวาคูแขงรวมทั้งบริษัทมีช่ือเสียงมามากกวา 30 ป จึงรูถึงสภาพการแขงขัน

ไดเปนอยางดีและบริษัทไดขยายฐานของการรับงานเพิ่มมากขึ้น เชน งานฐานราก, งานโครงสราง และงานดานถนนและ

อุโมงค รวมทั้งไดมกีารขยายงานไปตางประเทศ เชน  

สิงคโปร 


