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3.

ปั จจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้บริหารระดับสูง
ผู้ร่วมก่อตังบริ
้ ษัทและเป็ นผู้บริ หารหลักของบริ ษัท ทัง้ 2 คน ซึง่ ได้ แก่ นายณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์ นายทัชชะพงศ์ ประเวศว
รารัตน์ เป็ นวิศวกรที่มีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจก่อสร้ างโดยเฉพาะการก่อสร้ างงานใต้ ดินกว่า 37 ปี จึงเป็ นที่
รู้ จักและยอมรับโดยทัว่ ไปของผู้ออกแบบ บริ ษัทวิศวกรที่ปรึ กษา ตลอดจนเจ้ าของโครงการต่างๆ ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่มีส่วน
สําคัญในการติดต่อกับลูกค้ า
อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริ หารทัง้ 2 คนดังกล่าว โดยมีการเตรี ยมความพร้ อมของ
บุคลากรในแต่ละแขนงเพื่อให้ สามารถขึ ้นมารองรับงานของผู้บริ หารระดับสูงได้ เช่น การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเข้ ามาช่วย
บริ หารงาน การริ เริ่ มให้ มีการสร้ างสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ หารระดับกลางและระดับปฏิบตั ิการของบริ ษัทกับเจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุม
งานและระดับปฏิบตั ิการของลูกค้ าที่เป็ นทังหน่
้ วยงานราชการและเอกชน เพื่อให้ สามารถรักษาสัมพันธ์ อนั ดีของผู้บริ หารรุ่ น
ต่อไป ซึง่ ได้ สรรหาบุคลากรเข้ ามาแทน ซึง่ ผลงานก็เป็ นที่น่าพอใจ
3.2 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาวิศวกร
ธุรกิจของบริษัทต้ องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดําเนินการ
ก่อสร้ างตามแผนที่วางไว้ ซึง่ หมายถึงวิศวกรในระดับผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จดั การโครงการ
(Project Manager) และวิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer หรื อ Foreman) หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหล่านี ้ไปย่อม
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริ ษัทในอนาคตได้
อย่างไรก็ตามผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ (Executive Vice President) ผู้จดั การโครงการ (Project Manager) หรื อ วิศวกรผู้
ควบคุมงาน (Project Engineer) ของบริ ษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ล้ วนมีอายุงานกับบริ ษัทประมาณนานกว่า 10 ปี ขึ ้นไป ทังนี
้ ้
เนื่องจากที่ผ่านมาบริ ษัทมีนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งบุคลากรเข้ า
ร่ วมการสัมมนาทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพื่อรักษา
บุคลากรให้ ทํางานกับบริษัท และเพื่อลดปั ญหาดังกล่าว บริษัทได้ ดําเนินการให้ สถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งนักศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เข้ าฝึ กงานที่บริษัทเป็ นประจําทุกปี ทําให้ มีบณ
ั ฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดังกล่าวให้ ความสนใจ
ที่จะร่ วมงานกับบริ ษัทต่อไป และบริ ษัทยังมีการมอบทุนการศึกษาให้ กบั สถาบันต่าง ๆ เช่น AIT (Asian Institute of
Technology)
สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ าคุณ ทหารลาดกระบัง , โครงการวิ ศ วกรรมโยธานานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นต้ น
3.3 ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
ความเสี่ยงจากคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่ องการชําระเงินตามความสําเร็ จของงาน ซึ่ง
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผลการดําเนินงานของบริ ษัท ขาดสภาพคล่องในการทํางานได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีนโยบาย
ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้ าก่อนการรับงาน การหาข้ อมูลของลูกค้ าอื่น
เพิ่มเติม หรื อมีการเรี ยกเก็บเงินล่วงหน้ าก่อนเริ่ มดําเนินงานรวมถึงการเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่ทําเสร็จ และบริ ษัทฯ ยังได้ รับ
ความสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อเข้ ามาช่วยแก้ ปัญหาในกรณีที่บริษัทขาดสภาพคล่องได้
3.4 ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการก่อสร้ าง
ลักษณะการรับงานของบริ ษัทสามารถจําแนกเป็ น 2 ลักษณะ คือ (1) งานที่รับเหมาค่าแรงงานและค่าวัตถุดิบ และ (2)
งานที่รับเหมาเฉพาะค่าแรงงานอย่างเดียว ในกรณี ที่บริ ษัทรับงานประเภทที่ (1) ซึ่งต้ องรับผิดชอบทังการก่
้
อสร้ างและการ
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จัดซื ้อวัตถุดิบนัน้ ทําให้ มีความเสี่ยงเรื่ องต้ นทุนการดําเนินงานสูงขึ ้นจากความผันผวนของราคาหรื อการขาดแคลนวัตถุดิบ
เนื่องจากบริ ษัทจะต้ องเสนอราคารับเหมาล่วงหน้ าก่อนเริ่ มดําเนินงาน อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวอาจไม่สงู มากนัก
เมื่อเทียบกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างอื่น ๆ เนื่องจาก
 ลักษณะของงานส่วนใหญ่ที่บริ ษัท รับเหมา จะมีช่วงระยะเวลาการทํางานค่อนข้ างสัน้ คือโดยเฉลี่ยประมาณ 3-5
เดือน ต่อโครงการ ทําให้ บริษัทสามารถควบคุมราคาวัสดุที่ต้องใช้ ในการก่อสร้ างได้
 วัตถุหลักมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรี ตผสมเสร็ จและเหล็กเส้ น ซึ่งบริ ษัทเป็ นลูกค้ ารายใหญ่ของผู้จดั จําหน่ายวัสดุ
ดังกล่าว ทําให้ สามารถเจรจาต่อรองโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ และกําหนดราคา
คงที่ ในระยะเวลาหนึ่งๆได้ นอกจากนี ใ้ นกรณี ที่ ราคาวัสดุผันผวนมาก บริ ษั ทอาจซื อ้ วัตถุดิบ ทัง้ จํ านวนที่ บ ริ ษั ท
ประมาณว่าจะต้ องใช้ ในงานที่รับจ้ างไว้ แล้ ว และกําหนดให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายทยอยส่งวัสดุให้ บริษัทเมื่อจะมีใช้ งานจริง
 นํ ้ามันดีเซล มีการปรับปรุ งราคาเป็ นแบบลอยตัวซึ่งมีผลกระทบด้ านต้ นทุนของบริ ษัท บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญใน
เรื่ องนี ้เป็ นอย่างมากและติดตามความผันผวนของราคาอย่างใกล้ ชิด หากแนวโน้ นของราคาเพิ่มสูงขึ ้นซึง่ มีผลกระทบ
กับต้ นทุนดําเนินการ บริษัทจะทําการปรับราคาเพิ่มขึ ้นในการรับงานต่อไปเพื่อชดเชยต้ นทุนที่เหมาะสม และคํานึงถึง
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดประกอบด้ วย
3.5 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานไม่เสร็จตามกําหนดหรื องานไม่ได้ คณ
ุ ภาพตามที่กําหนด
โดยทั่วไปงานก่อสร้ างที่บริ ษัทดําเนินการอยู่นนั ้ จะมีค่าปรับในกรณี ที่มีการดําเนินงานล่าช้ ากว่าที่กําหนดซึ่งปกติมี
อัตราร้ อยละ 0.01 ของมูลค่างานต่อวัน และมีการกําหนดค่าปรับสูงสุดเป็ นจํานวนวันหรื อเป็ นร้ อยละของมูลค่างานในกรณีที่
งานที่ส่งมอบไม่ได้ มาตรฐานตามแบบที่กําหนด ซึ่งหากมีเหตุการณ์ ใดๆ ดังกล่าวเกิดขึน้ บริ ษัทจะต้ องดําเนินการแก้ ไขให้
ถูกต้ อง ส่งผลให้ ต้นทุนสูงขึ ้นและเสียเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึ ้น อย่างไรก็ตามหากความล่าช้ าของการดําเนินงานนันมิ
้ ได้
มีสาเหตุมาจากบริ ษัท อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้ าง หรื อสถานที่ที่รับมอบไม่พร้ อมที่จะสามารถดําเนินการได้
หรื อสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื ้ออํานวย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและเกิดอุทกภัยนํ ้าท่วม ซึง่ การปฏิบตั ิการของผู้รับเหมาก่อสร้ าง
จะเป็ นไปด้ วยความยากลําบากถ้ าไม่มีการวางแผนงานที่ดีพอนัน้ บริ ษัทจะสามารถเจรจาและชี แ้ จงให้ ผ้ วู ่าจ้ างทราบและ
สามารถขอยืดเวลาการดําเนินงานออกไปได้ ทังนี
้ ้ในระยะที่ผ่านมาในส่วนของงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน บริ ษัทยังไม่
เคยถูกปรับอันมีสาเหตุมาจากการส่งงานล่าช้ า เนื่องจากบริ ษัทมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้ างมาเป็ นเวลานาน จึงสามารถ
วางแผนการทํางานและเตรี ยมมาตรการป้องกันปั ญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นล่วงหน้ า โดยการเตรี ยมความพร้ อมทัง้
ในเรื่ องเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทํางาน จํานวนของวิศวกรผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ในการทํางาน ตลอดจนเทคนิค
การก่อสร้ างแบบใหม่ๆ
ในส่วนงานโยธาที่รับจากหน่วยงานราชการ บริ ษัทได้ มีการวางแผนการก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามกําหนดระยะเวลางาน
ก่อสร้ าง เพื่อป้องกันการถูกปรับจากงานล่าช้ า ถึงแม้ ในปี ที่ผา่ นมาจะถูกปรับบ้ างก็ตาม
3.6 ความเสี่ยงในเรื่ องการออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐ
การที่ภาครั ฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ขึน้ มา ซึ่งมีส่วนกระทบกับการรั บงานก่อสร้ างอาคารต่างๆ เช่น กฎระเบียบ
เกี่ยวกับใบอนุญาตสิง่ แวดล้ อม ซึง่ มีผลทําให้ การออกใบอนุญาตก่อสร้ างออกมาช้ า จะทําให้ ต้นทุนในการก่อสร้ างเปลี่ยนไปใน
อัตราที่สงู ขึ ้น แต่ในการประกอบธุรกิจเข็มเจาะและกําแพงกันดินของบริ ษัท งานที่รับเข้ ามาจะเสร็ จภายในระยะเวลา 3 – 4
เดือน ดังนันผลกระทบจะเกิ
้
ดขึ ้นในระยะเวลาอันสัน้ การป้องกันความเสี่ยงที่บริ ษัทจะรับงานโดยจะต้ องมีการตรวจสอบถึง
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ขันตอนการดํ
้
าเนินการขอใบอนุญาต ว่าดําเนินการไปถึงขันตอนไหนแล้
้
ว ก่อนบริ ษัทจะตัดสินใจทําการรับงานเพื่อจะนํามา
วางแผนดําเนินการในการควบคุมต้ นทุนการผลิตให้ ได้ ตามเป้าหมาย
3.7 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้ าและบริ ษัทอื่น
โดยที่บ ริ ษั ทได้ ลงทุนในบริ ษัท ย่อย กิ จการร่ ว มค้ า และบริ ษัท อื่นจํ านวนหลายบริ ษั ท โดยการประกอบธุรกิ จจะ
สอดคล้ องกับลักษณะธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ที่ประกอบด้ วยการลงทุนและการก่อสร้ างโครงการหลายโครงการ แต่ละโครงการ
้ ้นส่วนใหญ่จะมีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินโครงการเพียงไม่กี่
จะมีผ้ รู ่วมลงทุนแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามกิจการร่วมค้ าที่จดั ตังขึ
โครงการ และเมื่อโครงการนันแล้
้ วเสร็จ ก็จะเลิกกิจการร่วมค้ า ในแง่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนจะจํากัดเท่ากับเงิน
ลงทุนในแต่ละองค์กร ซึง่ ในการลงทุนแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ จะมีการศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ของแต่ละโครงการ หรื อแต่ละบริ ษัท
อย่างรอบคอบ รวมทังยั
้ งพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะได้ รับในอนาคต ทังนี
้ ้บริ ษัทในกลุ่มที่ได้ ลงทุนไปแล้ วในส่วนใหญ่มีผล
ประกอบการเป็ นที่น่าพอใจ
3.8 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้ อง
ในการทํางานก่อสร้ างต่างๆ นัน้ อาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุได้ หลายประการ เช่น ความเสียหาย
ข้ างเคียงที่อยู่ใกล้ หรื อติดกับสถานที่ก่อสร้ าง หรื อความเสียหายจากการก่อสร้ างที่ไม่ได้ มาตรฐานหรื อตามแบบก่อสร้ าง จึง
อาจเกิดการฟ้องร้ องจากผู้เสียหาย เช่น เจ้ าของสถานที่ข้างเคียงหรื อเจ้ าของโครงการ ได้ ซึง่ อาจส่งผลเสียหายให้ กบั บริ ษัท
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในกรณีของการถูกฟ้องร้ อง ก่อนที่บริ ษัทจะเริ่ มเข้ าสถานที่ก่อสร้ างได้ มีการทําประกันภัยความ
้ มีการทํา Pre survey ก่อนเริ่ มงานเสมอ และในส่วนของ
เสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากสาเหตุของการก่อสร้ าง รวมทังได้
เจ้ าของโครงการบริ ษัทได้ มีการวาง Bond ประกันผลงานให้ กบั เจ้ าของโครงการไว้ ประมาณ 1 – 2 ปี แล้ วแต่กรณี ในอดีตที่
ผ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ เ คยถู ก ฟ้ องร้ องใดๆ จากเจ้ าของโครงการเนื่ อ งจากคุ ณ ภาพในการทํ า งานของบริ ษั ท เป็ นไปตาม
้ บ้าง แต่ก็ไม่มีผลเสียหายกับทางบริ ษัทเพราะได้ มี
มาตรฐานสากล ในส่วนของการถูกฟ้องร้ องจากเจ้ าของสถานที่ข้างเคียงนันมี
การทําประกันภัยไว้ รองรับและความเสียหายนี ้เกิดหากมี ก็มีเพียงเล็กน้ อย
3.9 ความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถหางานใหม่มารองรับโครงการที่ใกล้ ทําเสร็จได้
ในสภาพของงานก่อสร้ างเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินในแต่ละโครงการใช้ เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเสี่ยงที่
เกิดขึ ้นจากการหางานโครงการใหม่มารองรับงานเก่าที่ใกล้ เสร็จ
บริ ษัทมีสว่ นแบ่งในตลาดเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินประมาณร้ อยละ 30 ถือว่ามีสว่ นแบ่งการตลาดที่มากที่สดุ ซึ่ง
้ ษัทมีชื่อเสียงมามากกว่า 37 ปี จึงรู้ ถึงสภาพการแข่งขัน
ถ้ ามีงานใหม่ๆ เกิดขึ ้นบริ ษัทมีโอกาสได้ รับงานสูงกว่าคู่แข่งรวมทังบริ
ได้ เป็ นอย่างดีและบริ ษัทได้ ขยายฐานของการรับงานเพิ่มมากขึน้ เช่น งานฐานราก, งานโครงสร้ าง และงานด้ านถนนและ
อุโมงค์
3.10 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร
ตามที่การเติบโตของภาคธุรกิจก่อสร้ างได้ เพิ่มมากขึ ้น รวมทังที
้ ่รัฐบาลได้ มีประกาศปรับค่าแรงขันตํ
้ ่าเป็ นวันละ 300
บาทในทุกจังหวัดทัว่ ประเทศทําให้ แรงงานจํานวนมากกลับภูมิลําเนา จึงส่งผลให้ เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจ
้ งเสริ มรับ
ก่อสร้ าง บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการขึ ้นทะเบียนขอรับแรงงานต่างด้ าวเข้ ามาทํางานกับทางกรมการจัดหางาน รวมทังส่
นักศึกษาฝึ กงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ าฝึ กงานกับทางบริ ษัท เพื่อจะได้ คดั สรรนักศึกษาเหล่านันเข้
้ าร่ วมทํางานกับ
บริ ษัท และยังมีการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้ กบั นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพื่อจะได้ รับนักศึกษาที่ได้ รับทุน
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บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)
นันเข้
้ ามาทํางานกับบริษัทหลังจากจบการศึกษา รวมทังบริ
้ ษัทได้ ทําการออกโครงการ ESOP-2 เพื่อเป็ นแรงจูงใจกรรมการและ
พนักงานของบริษัท ให้ มีความตังใจในการทํ
้
างานและมีสว่ นร่วมในการเป็ นเจ้ าของบริษัท
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