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3. ปัจจัยความเส่ียง 

3.1 ความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้บริหารระดบัสงู 

ผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทและเป็นผู้ บริหารหลักของบริษัท ทัง้ 2 คน ซึ่งได้แก่ นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ นายทัชชะพงศ์    

ประเวศวรารัตน์ เป็นวิศวกรท่ีมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธรุกิจก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างงานใต้ดินกวา่ 37 ปี จึง

เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ตลอดจนเจ้าของโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นคณุสมบตัิท่ีมี

สว่นสําคญัในการติดต่อกบัลกูค้า   

 อย่างไรก็ตามบริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพึง่พิงผู้บริหารทัง้ 2 คนดงักล่าว โดยมีการเตรียมความพร้อมของ

บคุลากรในแต่ละแขนงเพื่อให้สามารถขึน้มารองรับงานของผู้บริหารระดบัสงูได้ เช่น การสรรหาบคุลากรมืออาชีพเข้ามาช่วย

บริหารงาน การริเร่ิมให้มีการสร้างสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารระดบักลางและระดบัปฏิบตัิการของบริษัทกบัเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม

งานและระดบัปฏิบติัการของลกูค้าท่ีเป็นทัง้หน่วยงานราชการและเอกชน เพ่ือให้สามารถรักษาสมัพนัธ์อนัดีของผู้บริหารรุ่น

ตอ่ไป ถงึแม้คณุทรงศกัดิ์ วิสทุธิพิทกัษ์กลุ ได้ลาออกไป บริษัทฯ ได้สรรหาบคุลากรเข้ามาแทน ซึง่ผลงานก็เป็นท่ีนา่พอใจ 

3.2 ความเสีย่งจากการพึง่พาวิศวกร 

ธรุกิจของบริษัทต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดําเนินการ

ก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ ซึง่หมายถงึวศิวกรในระดบัผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จดัการโครงการ 

(Project Manager) และวศิวกรผู้ควบคมุงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษัทสญูเสยีบคุลากรเหลา่นีไ้ปยอ่ม

สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ 

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

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

เน่ืองจากท่ีผ่านมาบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื่อง  ส่งบุคลากรเข้า

ร่วมการสมัมนาทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจงูใจต่างๆ ที่สามารถแข่งขนักบัตลาดได้  เพ่ือรักษา

บคุลากรให้ทํางานกบับริษัท   และเพ่ือลดปัญหาดงักลา่ว บริษัทได้ดําเนินการให้สถาบนัการศกึษาตา่งๆ สง่นกัศกึษาจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์เข้าฝึกงานท่ีบริษัทเป็นประจําทกุปี ทําให้มีบณัฑิตที่สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ ดงักลา่วให้ความสนใจ

ที่จะร่วมงานกับบริษัทต่อไป และบริษัทยงัมีการมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบนัต่าง ๆ เช่น AIT (Asian Institute of 

Technology) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น และยังมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ทุน กับพนักงานของบริษัทฯ ในสาขา

วิศวกรรมปฐพี เข้าศกึษาท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึง่ปัจจบุนัได้จบการศกึษาแล้ว ซึง่ก็ได้กลบัเข้าทํางานร่วมกบับริษัทตอ่ไป 

3.3 ความเสีย่งทางด้านการเงิน 

ความเสี่ยงจากคู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา โดยเฉพาะเร่ืองการชําระเงินตามความสําเร็จของงาน ซึ่ง

อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง

ดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้าก่อนการรับงาน การหาข้อมลูของลกูค้าอ่ืนเพิ่มเติม หรือมีการเรียกเก็บ

เงินลว่งหน้าก่อนเร่ิมดําเนินงานรวมถงึการเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีทําเสร็จ   
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3.4 ความเสีย่งจากเปลี่ยนแปลงราคาวตัถดุิบท่ีใช้ในการก่อสร้าง 

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

งานท่ีรับเหมาเฉพาะค่าแรงงานอย่างเดียว  ในกรณีท่ีบริษัทรับงานประเภทที่ (1) ซึ่งต้องรับผิดชอบทัง้การก่อสร้างและการ

จดัซือ้วตัถุดิบนัน้ ทําให้มีความเสี่ยงเร่ืองต้นทุนการดําเนินงานสงูขึน้จากความผนัผวนของราคาหรือการขาดแคลนวตัถุดิบ   

เน่ืองจากบริษัทจะต้องเสนอราคารับเหมาล่วงหน้าก่อนเร่ิมดําเนินงาน      อย่างไรก็ตามผลกระทบดงักล่าวอาจไม่สงูมากนกั

เม่ือเทียบกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอ่ืน ๆ เนื่องจาก 

• ลักษณะของงานส่วนใหญ่ท่ีบริษัท รับเหมา จะมีช่วงระยะเวลาการทํางานค่อนข้างสัน้ คือโดยเฉลี่ย

ประมาณ  3-5 เดือน ต่อโครงการ  ทําให้บริษัทสามารถควบคมุราคาวสัดท่ีุต้องใช้ในการก่อสร้างได้  

• วัตถุหลกัมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น ซึ่งบริษัทเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผู้ จัด

จําหน่ายวสัดดุงักล่าว ทําให้สามารถเจรจาต่อรองโดยอาศยัความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้จดัจําหน่ายวตัถุดิบราย

ใหญ่ และกําหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึง่ๆได้ นอกจากนีใ้นกรณีท่ีราคาวสัดผุนัผวนมาก บริษัทอาจซือ้

วตัถดุิบทัง้จํานวนท่ีบริษัทประมาณว่าจะต้องใช้ในงานท่ีรับจ้างไว้แล้ว และกําหนดให้ผู้จดัจําหน่ายทยอย

สง่วสัดใุห้บริษัทเม่ือจะมีใช้งานจริง 

• นํา้มันดีเชล มีการปรับปรุงราคาเป็นแบบลอยตัวซึ่งมีผลกระทบด้านต้นทุนของบริษัท บริษัทได้ให้

ความสําคญัในเร่ืองนีเ้ป็นอย่างมากและติดตามความผนัผวนของราคาอยา่งใกล้ชิด หากแนวโน้นของราคา

เพิ่มสงูขึน้ซึ่งมีผลกระทบกับต้นทุนดําเนินการ บริษัทจะทําการปรับราคาเพิ่มขึน้ในการรับงานต่อไปเพ่ือ

ชดเชยต้นทนุที่เหมาะสม และคํานงึถงึศกัภาพการแขง่ขนัในตลาดประกอบด้วย 

3.5 ความเสีย่งจากการดําเนินงานไม่เสร็จตามกําหนดหรืองานไม่ได้คณุภาพตามที่กําหนด 

 โดยทัว่ไปงานก่อสร้างที่บริษัทดําเนินการอยู่นัน้จะมีค่าปรับในกรณีท่ีมีการดําเนินงานล่าช้ากว่าท่ีกําหนดซึ่งปกติมี

อตัราร้อยละ 0.01 ของมลูค่างานต่อวนั และมีการกําหนดค่าปรับสงูสดุเป็นจํานวนวนัหรือเป็นร้อยละของมลูค่างานในกรณีท่ี

งานท่ีส่งมอบไม่ได้มาตรฐานตามแบบที่กําหนด ซึ่งหากมีเหตุการณ์ใดๆ ดงักล่าวเกิดขึน้ บริษัทจะต้องดําเนินการแก้ไขให้

ถกูต้อง สง่ผลให้ต้นทนุสงูขึน้และเสียเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึน้  อย่างไรก็ตามหากความลา่ช้าของการดําเนินงานนัน้มิได้

มีสาเหตุมาจากบริษัท อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้าง หรือสถานท่ีที่รับมอบไม่พร้อมท่ีจะสามารถดําเนินการได้ 

หรือสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอือ้อํานวย โดยเฉพาะในช่วงฤดฝูนและเกิดอทุกภยันํา้ทว่ม ซึง่การปฏิบตัิการของผู้ รับเหมาก่อสร้าง

จะเป็นไปด้วยความยากลําบากถ้าไม่มีการวางแผนงานที่ดีพอนัน้ บริษัทจะสามารถเจรจาและชีแ้จงให้ผู้ ว่าจ้างทราบและ

สามารถขอยืดเวลาการดําเนินงานออกไปได้ ทัง้นีใ้นระยะท่ีผ่านมาในสว่นของงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดิน บริษัทยงัไม่

เคยถูกปรับอนัมีสาเหตมุาจากการส่งงานล่าช้า เน่ืองจากบริษัทมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมาเป็นเวลานาน จงึสามารถ

วางแผนการทํางานและเตรียมมาตรการป้องกนัปัญหาและอปุสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึน้ลว่งหน้า โดยการเตรียมความพร้อมทัง้

ในเร่ืองเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการทํางาน จํานวนของวิศวกรผู้ควบคมุงานท่ีมีประสบการณ์ในการทํางาน  ตลอดจนเทคนิค

การก่อสร้างแบบใหม่ๆ   

 ในส่วนงานโยธาที่รับจากหน่วยงานราชการ บริษัทได้มีการวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามกําหนดระยะเวลางาน

ก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัการถกูปรับจากงานลา่ช้า ถงึแม้ในปีท่ีผา่นมาจะถกูปรับบ้างก็ตาม 
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3.6 ความเสีย่งในเร่ืองการออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐ 

การท่ีภาครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ขึน้มา ซึง่มีสว่นกระทบกบัการรับงานก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกบั

ใบอนญุาตสิ่งแวดล้อม ซึง่มีผลทําให้การออกใบอนญุาตก่อสร้างออกมาช้า จะทําให้ต้นทนุในการก่อสร้างเปล่ียนไปในอตัราท่ี

สงูขึน้ แต่ในการประกอบธรุกิจเข็มเจาะและกําแพงกนัดินของบริษัท งานท่ีรับเข้ามาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 – 4 เดือน 

ดงันัน้ผลกระทบจะเกิดขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ การป้องกนัความเสี่ยงท่ีบริษัทจะรับงานโดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงขัน้ตอน

การดําเนินการขอใบอนญุาต ว่าดําเนินการไปถึงขัน้ตอนไหนแล้ว ก่อนบริษัทจะตดัสินใจทําการรับงานเพื่อจะนํามาวางแผน

ดําเนินการในการควบคมุต้นทนุการผลติให้ได้ตามเป้าหมาย 

3.7 ความเสี่ยงจากการลงทนุในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทอื่น 

โดยท่ีบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทอ่ืนจํานวนหลายบริษัท โดยการประกอบธุรกิจจะ

สอดคล้องกบัลกัษณะธุรกิจของกลุม่บริษัท ท่ีประกอบด้วยการลงทนุและการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการ

จะมีผู้ ร่วมลงทนุแตกตา่งกนัไป อยา่งไรก็ตามกิจการร่วมค้าท่ีจดัตัง้ขึน้สว่นใหญ่จะมีวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินโครงการเพียงไม่ก่ี

โครงการ และเม่ือโครงการนัน้แล้วเสร็จ ก็จะเลิกกิจการร่วมค้า ในแง่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุจะจํากดัเท่ากบัเงิน

ลงทนุในแต่ละองค์กร ซึ่งในการลงทนุแต่ละครัง้บริษัทฯ จะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ หรือแต่ละบริษัท

อย่างรอบคอบ รวมทัง้ยงัพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีจะได้รับในอนาคต ทัง้นีบ้ริษัทในกลุ่มท่ีได้ลงทุนไปแล้วในส่วนใหญ่มีผล

ประกอบการเป็นท่ีนา่พอใจ 

3.8 ความเสีย่งจากการถกูฟ้องร้อง 

 ในการทํางานก่อสร้างต่างๆ นัน้อาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น ความเสียหาย

ข้างเคียงท่ีอยู่ใกล้หรือติดกับสถานท่ีก่อสร้าง หรือความเสียหายจากการก่อสร้างท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือตามแบบก่อสร้าง จึง

อาจเกิดการฟ้องร้องจากผู้ เสียหาย เช่น เจ้าของสถานที่ข้างเคียงหรือเจ้าของโครงการ ได้ ซึง่อาจสง่ผลเสียหายให้กบับริษัท 

 เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในกรณีของการถกูฟ้องร้อง ก่อนท่ีบริษัทจะเร่ิมเข้าสถานที่ก่อสร้างได้มีการทําประกนัภยัความ

เสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากสาเหตขุองการก่อสร้าง รวมทัง้ได้มีการทํา Pre survey ก่อนเร่ิมงานเสมอ และในส่วนของ

เจ้าของโครงการบริษัทได้มีการวาง Bond ประกนัผลงานให้กบัเจ้าของโครงการไว้ประมาณ 1 – 2 ปี แล้วแต่กรณี ในอดีตท่ี

ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆ  จากเจ้าของโครงการเนื่องจากคุณภาพในการทํางานของบริษัทเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ในสว่นของการถกูฟ้องร้องจากเจ้าของสถานท่ีข้างเคียงนัน้มีบ้าง แตก่็ไม่มีผลเสียหายกบัทางบริษัทเพราะได้มี

การทําประกนัภยัไว้รองรับและความเสียหายนีเ้กิดหากมี ก็มีเพียงเลก็น้อย 

3.9 ความเสีย่งในการท่ีไม่สามารถหางานใหม่มารองรับโครงการที่ใกล้ทําเสร็จได้ 

 ในสภาพของงานก่อสร้างเสาเขม็เจาะและกําแพงกนัดินในแตล่ะโครงการใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเสี่ยงท่ี

เกิดขึน้จากการหางานโครงการใหมม่ารองรับงานเก่าท่ีใกล้เสร็จ  

 บริษัทมีสว่นแบง่ในตลาดเสาเขม็เจาะและกําแพงกนัดินประมาณร้อยละ 30 ถือวา่มีสว่นแบง่การตลาดที่มากท่ีสดุ ซึง่

ถ้ามีงานใหม่ๆ เกิดขึน้บริษัทมีโอกาสได้รับงานสงูกวา่คูแ่ขง่รวมทัง้บริษัทมีช่ือเสียงมามากกวา่ 37 ปี จงึรู้ถึงสภาพการแขง่ขนั

ได้เป็นอย่างดีและบริษัทได้ขยายฐานของการรับงานเพิ่มมากขึน้ เชน่ งานฐานราก, งานโครงสร้าง และงานด้านถนนและ

อโุมงค์  


