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3. ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารระดับสูง 
ผูร่้วมก่อตั้งบริษทัและเป็นผูบ้ริหารหลกัของบริษทั ทั้ง 2 คน ซ่ึงไดแ้ก่ นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ นายทชัชะพงศ์  ประเวศวรา

รัตน์ เป็นวิศวกรท่ีมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างงานใตดิ้นกว่า 37 ปี จึงเป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับโดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา ตลอดจนเจา้ของโครงการต่างๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีส่วนสําคญัในการ
ติดต่อกบัลูกคา้   
 อยา่งไรกต็ามบริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารทั้ง 2 คนดงักล่าว โดยมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ในแต่ละแขนงเพ่ือใหส้ามารถข้ึนมารองรับงานของผูบ้ริหารระดบัสูงได ้เช่น การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเขา้มาช่วยบริหารงาน การ
ริเร่ิมให้มีการสร้างสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารระดับกลางและระดับปฏิบติัการของบริษทักับเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมงานและระดับ
ปฏิบติัการของลูกคา้ท่ีเป็นทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เพ่ือให้สามารถรักษาสัมพนัธ์อนัดีของผูบ้ริหารรุ่นต่อไป ซ่ึงไดส้รรหา
บุคลากรเขา้มาแทน ซ่ึงผลงานก็เป็นท่ีน่าพอใจ 

3.2 ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกร 
ธุรกิจของบริษทัตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดาํเนินการก่อสร้างตาม

แผนท่ีวางไว ้ซ่ึงหมายถึงวิศวกรในระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) และ
วิศวกรผูค้วบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษทัสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ีไปยอ่มส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การรับงาน ตลอดจนผลการดาํเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้

อยา่งไรกต็ามผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกรผูค้วบคุมงาน 
(Project Engineer) ของบริษทัส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ลว้นมีอายงุานกบับริษทัประมาณนานกว่า 10 ปี ข้ึนไป ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ีผ่านมา
บริษทัมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  ส่งบุคลากรเขา้ร่วมการสัมมนาทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ เพ่ือรักษาบุคลากรใหท้าํงานกบับริษทั   
และเพ่ือลดปัญหาดงักล่าว บริษทัไดด้าํเนินการให้สถาบนัการศึกษาต่างๆ ส่งนกัศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เขา้ฝึกงานท่ีบริษทั
เป็นประจาํทุกปี ทาํใหมี้บณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัต่างๆ ดงักล่าวใหค้วามสนใจท่ีจะร่วมงานกบับริษทัต่อไป และบริษทัยงั
มีการมอบทุนการศึกษาใหก้บัสถาบนัต่าง ๆ เช่น AIT (Asian Institute of Technology) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั, โครงการวศิวกรรมโยธานานาชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นตน้  
 3.3 ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

ความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา โดยเฉพาะเร่ืองการชาํระเงินตามความสําเร็จของงาน ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการดาํเนินงานของบริษทั ขาดสภาพคล่องในการทาํงานได้ อย่างไรก็ตามบริษทัมีนโยบายในการ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนการรับงาน การหาขอ้มูลของลูกคา้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีการ
เรียกเก็บเงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมดาํเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีทาํเสร็จ และบริษทัฯ ยงัไดรั้บความสนบัสนุนจาก
สถาบนัการเงินต่าง ๆ เพ่ือเขา้มาช่วยแกปั้ญหาในกรณีท่ีบริษทัขาดสภาพคล่องได ้บริษทัฯไดมี้การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกคา้
ใหค้ลอบคลุมกบัลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 
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3.4 ความเส่ียงจากเปลีย่นแปลงราคาวตัถุดบิทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 
ลกัษณะการรับงานของบริษทัสามารถจาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) งานท่ีรับเหมาค่าแรงงานและค่าวตัถุดิบ และ (2) งานท่ี

รับเหมาเฉพาะค่าแรงงานอยา่งเดียว  ในกรณีท่ีบริษทัรับงานประเภทท่ี (1) ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบทั้งการก่อสร้างและการจดัซ้ือวตัถุดิบ
นั้น ทาํใหมี้ความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนการดาํเนินงานสูงข้ึนจากความผนัผวนของราคาหรือการขาดแคลนวตัถุดิบ   เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง
เสนอราคารับเหมาล่วงหนา้ก่อนเร่ิมดาํเนินงาน อยา่งไรกต็ามผลกระทบดงักล่าวอาจไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อ่ืน ๆ เน่ืองจาก 

 ลกัษณะของงานส่วนใหญ่ท่ีบริษทั รับเหมา จะมีช่วงระยะเวลาการทาํงานค่อนขา้งสั้น คือโดยเฉล่ียประมาณ  3-5 เดือน ต่อ
โครงการ  ทาํใหบ้ริษทัสามารถควบคุมราคาวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นการก่อสร้างได ้ 

 วตัถุหลกัมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้น ซ่ึงบริษทัเป็นลูกคา้รายใหญ่ของผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุดงักล่าว 
ทาํใหส้ามารถเจรจาต่อรองโดยอาศยัความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ และกาํหนดราคาคงท่ีในระยะเวลา
หน่ึงๆได ้นอกจากน้ีในกรณีท่ีราคาวสัดุผนัผวนมาก บริษทัอาจซ้ือวตัถุดิบทั้งจาํนวนท่ีบริษทัประมาณวา่จะตอ้งใชใ้นงานท่ี
รับจา้งไวแ้ลว้ และกาํหนดใหผู้จ้ดัจาํหน่ายทยอยส่งวสัดุใหบ้ริษทัเม่ือจะมีใชง้านจริง 

 นํ้ ามนัดีเซล มีการปรับปรุงราคาเป็นแบบลอยตวัซ่ึงมีผลกระทบดา้นตน้ทุนของบริษทั บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งมากและติดตามความผนัผวนของราคาอยา่งใกลชิ้ด หากแนวโนน้ของราคาเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงมีผลกระทบกบัตน้ทุน
ดาํเนินการ บริษทัจะทาํการปรับราคาเพ่ิมข้ึนในการรับงานต่อไปเพ่ือชดเชยตน้ทุนท่ีเหมาะสม และคาํนึงถึงศกัยภาพการ
แข่งขนัในตลาดประกอบดว้ย 

3.5 ความเส่ียงจากการดาํเนินงานไม่เสร็จตามกาํหนดหรืองานไม่ได้คุณภาพตามทีก่าํหนด 
 โดยทัว่ไปงานก่อสร้างท่ีบริษทัดาํเนินการอยูน่ั้นจะมีค่าปรับในกรณีท่ีมีการดาํเนินงานล่าชา้กวา่ท่ีกาํหนดซ่ึงปกติมีอตัราร้อย
ละ 0.01 ของมูลค่างานต่อวนั และมีการกาํหนดค่าปรับสูงสุดเป็นจาํนวนวนัหรือเป็นร้อยละของมูลค่างานในกรณีท่ีงานท่ีส่งมอบ
ไม่ไดม้าตรฐานตามแบบท่ีกาํหนด ซ่ึงหากมีเหตุการณ์ใดๆ ดงักล่าวเกิดข้ึน บริษทัจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ส่งผลใหต้น้ทุน
สูงข้ึนและเสียเวลาในการทาํงานเพ่ิมมากข้ึน  อยา่งไรก็ตามหากความล่าชา้ของการดาํเนินงานนั้นมิไดมี้สาเหตุมาจากบริษทั อาทิเช่น 
การเปล่ียนแปลงแบบการก่อสร้าง หรือสถานท่ีท่ีรับมอบไม่พร้อมท่ีจะสามารถดาํเนินการได ้หรือสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออาํนวย 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและเกิดอุทกภยันํ้ าท่วม ซ่ึงการปฏิบติัการของผูรั้บเหมาก่อสร้างจะเป็นไปดว้ยความยากลาํบากถา้ไม่มีการ
วางแผนงานท่ีดีพอนั้น บริษทัจะสามารถเจรจาและช้ีแจงให้ผูว้่าจา้งทราบและสามารถขอยืดเวลาการดาํเนินงานออกไปได ้ทั้งน้ีใน
ระยะท่ีผ่านมาในส่วนของงานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดิน บริษทัยงัไม่เคยถูกปรับอนัมีสาเหตุมาจากการส่งงานล่าชา้ เน่ืองจาก
บริษทัมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมาเป็นเวลานาน จึงสามารถวางแผนการทาํงานและเตรียมมาตรการป้องกนัปัญหาและ
อุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนล่วงหนา้ โดยการเตรียมความพร้อมทั้งในเร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทาํงาน จาํนวนของวิศวกรผู ้
ควบคุมงานท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน  ตลอดจนเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ๆ   
 ในส่วนงานโยธาท่ีรับจากหน่วยงานราชการ บริษทัไดมี้การวางแผนการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามกาํหนดระยะเวลางานก่อสร้าง 
เพ่ือป้องกนัการถูกปรับจากงานล่าชา้ ถึงแมใ้นปีท่ีผา่นมาจะถูกปรับบา้งกต็าม 
 3.6 ความเส่ียงในเร่ืองการออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐ 

การท่ีภาครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ข้ึนมา ซ่ึงมีส่วนกระทบกบัการรับงานก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น กฎระเบียบเก่ียวกบั
ใบอนุญาตส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลทาํใหก้ารออกใบอนุญาตก่อสร้างออกมาชา้ จะทาํใหต้น้ทุนในการก่อสร้างเปล่ียนไปในอตัราท่ีสูงข้ึน 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2556 

23 

 
แต่ในการประกอบธุรกิจเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินของบริษทั งานท่ีรับเขา้มาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 – 4 เดือน ดงันั้นผลกระทบ
จะเกิดข้ึนในระยะเวลาอนัสั้ น การป้องกนัความเส่ียงท่ีบริษทัจะรับงานโดยจะตอ้งมีการตรวจสอบถึงขั้นตอนการดาํเนินการขอ
ใบอนุญาต วา่ดาํเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว้ ก่อนบริษทัจะตดัสินใจทาํการรับงานเพ่ือจะนาํมาวางแผนดาํเนินการในการควบคุม
ตน้ทุนการผลิตใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
 3.7 ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษทัย่อย กจิการร่วมค้าและบริษัทอืน่ 

โดยท่ีบริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ย กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนจาํนวนหลายบริษทั โดยการประกอบธุรกิจจะสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั ท่ีประกอบดว้ยการลงทุนและการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการจะมีผูร่้วมลงทุน
แตกต่างกนัไป อย่างไรก็ตามกิจการร่วมคา้ท่ีจดัตั้งข้ึนส่วนใหญ่จะมีวตัถุประสงคเ์พ่ือดาํเนินโครงการเพียงไม่ก่ีโครงการ และเม่ือ
โครงการนั้นแลว้เสร็จ กจ็ะเลิกกิจการร่วมคา้ ในแง่ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนจะจาํกดัเท่ากบัเงินลงทุนในแต่ละองคก์ร ซ่ึง
ในการลงทุนแต่ละคร้ังบริษทัฯ จะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ หรือแต่ละบริษทัอย่างรอบคอบ รวมทั้งยงั
พิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคต ทั้งน้ีบริษทัในกลุ่มท่ีไดล้งทุนไปแลว้ในส่วนใหญ่มีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ 
 3.8 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง 
 ในการทาํงานก่อสร้างต่างๆ นั้นอาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซ่ึงมีสาเหตุไดห้ลายประการ เช่น ความเสียหายขา้งเคียงท่ี
อยูใ่กลห้รือติดกบัสถานท่ีก่อสร้าง หรือความเสียหายจากการก่อสร้างท่ีไม่ไดม้าตรฐานหรือตามแบบก่อสร้าง จึงอาจเกิดการฟ้องร้อง
จากผูเ้สียหาย เช่น เจา้ของสถานท่ีขา้งเคียงหรือเจา้ของโครงการ ได ้ซ่ึงอาจส่งผลเสียหายใหก้บับริษทั 
 เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในกรณีของการถูกฟ้องร้อง ก่อนท่ีบริษทัจะเร่ิมเขา้สถานท่ีก่อสร้างไดมี้การทาํประกนัภยัความเสียหาย
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุของการก่อสร้าง รวมทั้งไดมี้การทาํ Pre survey ก่อนเร่ิมงานเสมอ และในส่วนของเจา้ของโครงการ
บริษทัไดมี้การวาง Bond ประกนัผลงานให้กบัเจา้ของโครงการไวป้ระมาณ 1 – 2 ปี แลว้แต่กรณี ในอดีตท่ีผ่านมาบริษทัไม่เคยถูก
ฟ้องร้องใดๆ จากเจา้ของโครงการเน่ืองจากคุณภาพในการทาํงานของบริษทัเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในส่วนของการถูกฟ้องร้อง
จากเจา้ของสถานท่ีขา้งเคียงนั้นมีบา้ง แต่ก็ไม่มีผลเสียหายกบัทางบริษทัเพราะไดมี้การทาํประกนัภยัไวร้องรับและความเสียหายน้ีเกิด
หากมี กมี็เพียงเลก็นอ้ย 
 3.9 ความเส่ียงในการทีไ่ม่สามารถหางานใหม่มารองรับโครงการท่ีใกล้ทาํเสร็จได้ 
 ในสภาพของงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดินในแต่ละโครงการใชเ้วลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
จากการหางานโครงการใหม่มารองรับงานเก่าท่ีใกลเ้สร็จ บริษทัฯได้ทาํการหาตลาดแหล่งใหม่ๆ เช่น AEC เพ่ือรองรับตลาดใน
ประเทศ 
 บริษทัมีส่วนแบ่งในตลาดเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินประมาณร้อยละ 30 ถือวา่มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงถา้มีงาน
ใหม่ๆ เกิดข้ึนบริษทัมีโอกาสไดรั้บงานสูงกว่าคู่แข่งรวมทั้งบริษทัมีช่ือเสียงมามากกวา่ 39 ปี จึงรู้ถึงสภาพการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี
และบริษทัไดข้ยายฐานของการรับงานเพิ่มมากข้ึน เช่น งานฐานราก, งานโครงสร้าง และงานดา้นถนนและอุโมงค ์ 

3.10 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร  
ตามท่ีการเติบโตของภาคธุรกิจก่อสร้างไดเ้พ่ิมมากขึ้น รวมทั้งท่ีรัฐบาลไดมี้ประกาศปรับค่าแรงขั้นตํ่าเป็นวนัละ 300 บาทใน

ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศทาํใหแ้รงงานจาํนวนมากกลบัภูมิลาํเนา จึงส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจก่อสร้าง บริษทัฯ ได้
ดาํเนินการข้ึนทะเบียนขอรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทาํงานกับทางกรมการจัดหางาน รวมทั้งส่งเสริมรับนักศึกษาฝึกงานจาก
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เขา้ฝึกงานกบัทางบริษทั เพ่ือจะไดค้ดัสรรนกัศึกษาเหล่านั้นเขา้ร่วมทาํงานกบับริษทั และยงัมีการสนบัสนุน
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มอบทุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือจะไดรั้บนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนนั้นเขา้มาทาํงานกบับริษทัหลงัจากจบ
การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


