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1. ปจจัยความเสี่ยง 

1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารระดับสูง

ผูรวมกอตั้งบริษัทและเปนผูบริหารหลักของบริษัท ทั้ง 3 คน ซึ่งไดแก นายณรงค ทัศนนิพันธ นายทัชชะพงศ    

ประเวศวรารัตน และนายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกุล   เปนวิศวกรที่มีประสบการณมายาวนานในวงการธุรกิจกอสรางโดยเฉพาะ

การกอสรางงานใตดินกวา 33 ป จึงเปนที่รูจักและยอมรับโดยทั่วไปของผูออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ตลอดจนเจาของ

โครงการตางๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่มีสวนสําคัญในการติดตอกับลูกคา   

 อยางไรก็ตามบริษัทไดเล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารทั้ง 3 คนดังกลาว โดยมีการเตรียมความพรอมของ

บุคลากรในแตละแขนงเพื่อใหสามารถขึ้นมารองรับงานของผูบริหารระดับสูงได เชน การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเขามาชวย

บริหารงาน การริเร่ิมใหมีการสรางสัมพันธระหวางผูบริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการของบริษัทกับเจาหนาที่ผูควบคุม

งานและระดับปฏิบัติการของลูกคาที่เปนทั้งหนวยงานราชการและเอกชน เพื่อใหสามารถรักษาสัมพันธอันดีของผูบริหารรุน

ตอไป  

1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกร

ธุรกิจของบริษัทตองอาศัยผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณงานออกแบบ 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

เนื่องจากที่ผานมาบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี  โดยมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  สงบุคลากรเขา

รวมการสัมมนาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจตางๆ ที่สามารถแขงขันกับตลาดได  เพื่อรักษา

บุคลากรใหทํางานกับบริษัท   และเพื่อลดปญหาดังกลาว บริษัทไดดําเนินการใหสถาบันการศึกษาตางๆ สงนักศึกษาจากคณะ

วิศวกรรมศาสตรเขาฝกงานที่บริษัทเปนประจําทุกป ทําใหมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันตางๆ ดังกลาวใหความสนใจ

ที่จะรวมงานกับบริษัทตอไป และบริษัทยังมีการมอบทุนการศึกษาใหกับสถาบัน AIT จํานวน 2 ทุน เพื่อเปนการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาโท สาขาวิศกรรมปฐพี และยังมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ทุน กับพนักงานของบริษัทฯ ในสาขา

วิศวกรรมปฐพี 

1.3 ความเสี่ยงจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญา 

ความเสี่ยงจากคูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการชําระเงินตามความสําเร็จของงาน ซึ่ง

อาจกอใหเกิดความเสียหายแกผลการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยง

ดังกลาว โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคากอนการรับงาน หรือการหาขอมูลของลูกคาอื่นเพิ่มเติม หรือมีการเรียก

เก็บเงินลวงหนากอนเริ่มดําเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ทําเสร็จ   
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1.4 ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบที่ใชในการกอสราง 

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

งานที่รับเหมาเฉพาะคาแรงงานอยางเดียว  ในกรณีที่บริษัทรับงานประเภทที่ (1) ซึ่งตองรับผิดชอบทั้งการกอสรางและการ

จัดซื้อวัตถุดิบนั้น ทําใหมีความเสี่ยงเรื่องตนทุนการดําเนินงานสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาหรือการขาดแคลนวัตถุดิบ   

เนื่องจากบริษัทจะตองเสนอราคารับเหมาลวงหนากอนเริ่มดําเนินงาน      อยางไรก็ตามผลกระทบดังกลาวอาจไมสูงมากนัก

เมื่อเทียบกับธุรกิจรับเหมากอสรางอื่น ๆ เนื่องจาก 

• 

• 

ลักษณะของงานสวนใหญที่บริษัท รับเหมา จะมีชวงระยะเวลาการทํางานคอนขางสั้น คือโดยเฉลี่ย

ประมาณ  3-5 เดือน ตอโครงการ  ทําใหบริษัทสามารถควบคุมราคาวัสดุที่ตองใชในการกอสรางได  

วัตถุหลักมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเสน ซึ่งบริษัทเปนลูกคารายใหญของผูจัด

จํ

• 

าหนายวัสดุดังกลาว ทําใหสามารถเจรจาตอรองโดยอาศัยความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายวัตถุดิบราย

ใหญ และกําหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่งๆได นอกจากนี้ในกรณีที่ราคาวัสดุผันผวนมาก บริษัทอาจซื้อ

วัตถุดิบทั้งจํานวนที่บริษัทประมาณวาจะตองใชในงานที่รับจางไวแลว และกําหนดใหผูจัดจําหนายทยอย

สงวัสดุใหบริษัทเมื่อจะมีใชงานจริง 

น้ํามันดีเชล มีการปรับปรุงราคาเปนแบบลอยตัวซึ่งมีผลกระทบดานตนทุนของบริษัท บริษัทไดให

ความสําคัญในเรื่องนี้เปนอยางมากและติดตามความผันผวนของราคาอยางใกลชิด หากแนวโนนของราคา

เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบกับตนทุนดําเนินการ บริษัทจะทําการปรับราคาเพิ่มขึ้นในการรับงานตอไปเพื่อ

ชดเชยตนทุนที่เหมาะสม และคํานึงถึงศักภาพการแขงขันในตลาดประกอบดวย 

1.5 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานไมเสร็จตามกําหนดหรืองานไมไดคุณภาพตามที่กําหนด

 โดยทั่วไปงานกอสรางที่บริษัทดําเนินการอยูนั้นจะมีคาปรับในกรณีที่มีการดําเนินงานลาชากวาที่กําหนดซึ่งปกติมี

อัตรารอยละ 0.01 ของมูลคางานตอวัน และมีการกําหนดคาปรับสูงสุดเปนจํานวนวันหรือเปนรอยละของมูลคางานในกรณีที่

งานที่สงมอบไมไดมาตรฐานตามแบบที่กําหนด ซึ่งหากมีเหตุการณใดๆ ดังกลาวเกิดขึ้น บริษัทจะตองดําเนินการแกไขให

ถูกตอง สงผลใหตนทุนสูงขึ้นและเสียเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึ้น  อยางไรก็ตามหากความลาชาของการดําเนินงานนั้นมิได

มีสาเหตุมาจากบริษัท อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงแบบการกอสราง หรือสถานที่ที่รับมอบไมพรอมที่จะสามารถดําเนินการได 

หรือสภาพดินฟาอากาศไมเอื้ออํานวย โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ซึ่งการปฏิบัติการของผูรับเหมากอสรางจะเปนไปดวยความ

ยากลําบากถาไมมีการวางแผนงานที่ดีพอนั้น บริษัทจะสามารถเจรจาและชี้แจงใหผูวาจางทราบและสามารถขอยืดเวลาการ

ดําเนินงานออกไปได ทั้งนี้ในระยะที่ผานมาบริษัทยังไมเคยถูกปรับอันมีสาเหตุมาจากการสงงานลาชา เนื่องจากบริษัทมี

ประสบการณดานงานกอสรางมาเปนเวลานาน จึงสามารถวางแผนการทํางานและเตรียมมาตรการปองกันปญหาและ

อุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้นลวงหนา โดยการเตรียมความพรอมทั้งในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน จํานวนของ

วิศวกรผูควบคุมงานที่มีประสบการณในการทํางาน  ตลอดจนเทคนิคการกอสรางแบบใหมๆ   

1.6 ความเสี่ยงเรื่องสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน (Control Dilution) และผลกระทบตอราคาหุน (Price Dilution)

กอนการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯไดจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญ จํานวน 40,000,000 หุน คิดเปน

รอยละ 19.05 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ใหแกผูถือหุนเดิม ในราคาตามมูลคาที่ตราไว ซึ่งเปนราคาที่
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ต่ํากวาการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ดังนั้นเมื่อหุนสามัญเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและพนระยะเวลาการ

หามซื้อขาย ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบหากราคาหุนลดลง (Price Dilution) รอยละ 14.29 จากการที่ผูถือหุนเดิมนําหุน

ดังกลาวออกขาย    

 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 และวันที่ 2 กันยายน 2547  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2547  

และครั้งที่ 2 ไดมีมติใหออกหุนสามัญจํานวน 5 ลานหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายตอบุคคล

ทั่วไปซึ่งเปนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไมคิดมูลคา (-0- บาท) อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ ราคาใช

สิทธิเทากับ 5 บาทตอหุน อายุ 3 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  ทั้งนี้หากกรรมการและพนักงานของบริษัทฯที่ไดรับการ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน จะสงผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงและสัดสวนการ

ถือหุนของผูถือหุน (Control Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนลดลงได  ทั้งนี้สามารถคํานวณ

สิทธิในการออกเสียงและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนลดลงประมาณ  รอยละ 2.33   และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ 

ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับกรรมการและพนักงานของบริษัท 
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