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ปจจัยความเสีย่ ง
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษทั ฯ สามารถสรุปไดดงั นี้

1.1 ความเสี่ยงของการมีโครงสรางรายไดทไ่ี มสมํ่าเสมอ
ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา รายไดหลักของบริษัทฯเปนรายไดที่เกิดจากโครงการของหนวยงานภาครัฐ
ประกอบดวยรายไดจากการรับเหมากอสราง รายไดจากการซือ้ ขายวัสดุกอ สรางและรายไดคา ทีป่ รึกษาโครงการ ทั้งนี้เนื่อง
จากในชวงภายหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมกอสรางของประเทศไทยประสบกับภาวะหยุดชะงัก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการกอสรางภาคเอกชน ทําใหคงเหลือแตโครงการของหนวยงานภาครัฐทีไ่ ดมกี ารอนุมตั งิ บประมาณแลวเทานัน้ การรับ
เหมาชวงงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐเปนสวนใหญมีผลใหบริษทั ฯมีความเสีย่ งหากรัฐบาลจํากัดงบประมาณในการกอ
สรางโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ อันอาจเปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกตํ่า และเมือ่ โครงการกอสรางของ
หนวยงานภาครัฐที่ไดรับอนุมัติงบประมาณลดลง บริษทั ฯจะไดรบั ผลกระทบจากปริมาณงานทีล่ ดลง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานในทีส่ ดุ
ในการเขารวมประกวดราคางานกอสรางของหนวยงานภาครัฐนั้น บริษัทฯจะตองมีใบอนุญาตเปนผูรับเหมา
กอสรางรับอนุญาตของหนวยงานภาครัฐนั้นๆ ในขณะเขารวมประกวดราคางานกอสราง บริษทั ฯจึงมีความเสีย่ งหากใบ
อนุญาตดังกลาวหมดอายุลงทําใหบริษทั ฯไมสามารถเขารวมประกวดราคางานกอสรางได บริษทั ฯไดตระหนักถึงความเสีย่ ง
ดังกลาวจึงกําหนดใหมีการติดตามและตออายุใบอนุญาตเปนผูรับเหมาของหนวยงานภาครัฐแตละหนวยงานซึ่งจะมีการตอ
อายุในทุกๆ 2-3 ปโดยประมาณ และแนวทางการพิจารณาตออายุใบอนุญาตของหนวยงานภาครัฐจะพิจารณาจากทุนจด
ทะเบียน ความพรอมของเครื่องมือเครื่องจักรในการกอสราง จํานวนวิศวกร ผลงานทีผ่ า นมาในอดีต ในชวงทีผ่ า นมา โครง
สรางรายไดของบริษัทฯมีความไมสมํ่าเสมอ รายไดหลักของบริษทั ฯในแตละป (ยกเวนรายไดอน่ื ๆ) จะขึน้ อยูก บั ลักษณะ
ของงานที่จัดหามาได ตัวอยางเชน หากในปนน้ั ๆ อุตสาหกรรมกอสรางประสบกับภาวะถดถอยและมีโครงการกอสราง
จํานวนนอยทําใหบริษัทฯมีรายไดจากการรับเหมากอสรางนอย บริษทั ฯอาจจะมีรายไดจากงานในลักษณะงานซือ้ ขายวัสดุ
กอสรางหรืองานที่ปรึกษาโครงการมาเพื่อใหบริษัทฯมีรายไดที่ตอเนื่อง บริษัทฯมีสัดสวนของรายไดจากการรับเหมากอ
สราง ตอรายไดจากการซือ้ ขายวัสดุกอ สราง และรายไดคา ทีป่ รึกษาโครงการในป 2543 เทากับประมาณรอยละ 41 : 21 :
33 ตามลําดับ ในป 2544 สัดสวนรายไดของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงเปนประมาณรอยละ 45 : 51 : 3 ตามลําดับ ในป
2545 สัดสวนรายไดเทากับประมาณรอยละ 26 : 31 : 12 ตามลําดับ ในป 2546 สัดสวนรายไดของบริษัทฯมีการเปลี่ยน
แปลงเปนประมาณรอยละ 27 : 68 : 3 ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 บริษัทฯมีรายไดทง้ั หมดมาจากการรับ
เหมากอสราง บริษัทฯไดตระหนักถึงความเสี่ยงของการมีรายไดที่ไมสมํ่าเสมอดังกลาวจึงไดมกี ารกําหนดใหมกี ารจัดหางาน
กอสรางโดยวิธีเขารวมประกวดราคางานกอสรางของทัง้ โครงการของหนวยงานภาครัฐและโครงการของภาคเอกชน เพื่อทํา
ใหบริษทั ฯมีรายไดทส่ี มํ่าเสมอในอนาคต
1.2 ความเสี่ยงจากการไมไดรบั ชําระคากอสรางจากเจาของโครงการหรือผูร บั เหมาหลัก (Main
Contractor)
บริษัทฯมีรายไดหลักจากคากอสรางทัง้ ทีเ่ ปนงานรับเหมากอสรางโดยตรงจากเจาของโครงการ (งานกอสราง
ของภาคเอกชน) และงานรับเหมาชวงจากผูร บั เหมาหลัก (งานกอสรางของหนวยงานภาครัฐ) ดังนัน้ บริษทั ฯจึงมีความเสีย่ ง
หากเจาของโครงการหรือผูรับเหมาหลักดังกลาวประสบกับปญหาทางดานการเงินและไมสามารถชําระคากอสรางได ซึง่
อาจจะมีผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ และอาจจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานได บริษทั ฯไดตระหนักถึงความ
เสี่ยงดังกลาวจึงมีการพิจารณารับงานกอสรางจากผูร บั เหมาหลักและภาคเอกชนทีม่ สี ถานะทางการเงินทีม่ น่ั คงเทานัน้ โดย
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ณ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือจํานวน 66.93 ลานบาทซึง่ ลูกหนีเ้ กือบทัง้ หมดเปนลูกหนีท้ ่ีคา ง
ชําระไมเกิน 3 เดือน
1.3 ความเสีย่ งทางดานเงินทุนหมุนเวียน
ธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจทีต่ อ งใชคาใชจายในการกอสรางคอนขางสูง ขึน้ อยูก บั ขนาดของโครงการกอ
สราง ดังนั้นบริษัทฯมีความจําเปนที่จะตองมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอตอปริมาณงานกอสรางในมือและขนาดของโครง
การกอสรางนั้นๆ โดยเงินทุนหมุนเวียนดังกลาวจะถูกใชเพือ่ การประมูลงาน ดําเนินการกอสรางในขัน้ ตน และใชเปนหลัก
ทรัพยคํ้าประกันกับธนาคารสําหรับการออกหนังสือคํ้าประกันตางๆ เชน หนังสือคําประกั
้
นการประมูลงาน (Bid Bond),
หนังสือคํ้าประกันสัญญา (Performance Bond), หนังสือคําประกั
้
นการรับเงินลวงหนา (Advance Bond), หรือหนังสือคํ้า
ประกันผลงาน (Retention Bond) เปนตน ดังนัน้ บริษทั ฯจึงมีความเสีย่ งหากมีเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ บริษทั ฯอาจจะ
ไมสามารถจัดหางานกอสรางเพิ่มเติมได หรืออาจจะไมสามารถดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ ทําใหบริษทั ฯ จะตองเสียคา
ปรับตามอัตราที่ระบุไวในสัญญารับเหมากอสราง อยางไรก็ตาม บริษทั ฯไดตระหนักถึงความเสีย่ งทางดานเงินทุนหมุนเวียน
ดังกลาวจึงมีการกําหนดนโยบายใหมกี ารบริหารสภาพคลองของบริษทั ฯอยางระมัดระวัง และตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
บริษัทฯยังไมเคยประสบกับปญหาขาดสภาพคลองซึง่ มีผลใหบริษทั ฯดําเนินการกอสรางไมเสร็จ
1.4 ความเสีย่ งดานบุคลากร
บริษัทฯมีวิศวกรที่มีประสบการณและความเชีย่ วชาญเปนทรัพยากรทีส่ าคั
ํ ญ ทําหนาทีเ่ ปนผูจ ดั การโครงการ
(Project Manager) หรือวิศวกรโครงการ (Project Engineer) รับผิดชอบในการควบคุมงานกอสรางใหเสร็จสมบูรณ บริษทั
ฯ จึงมีความเสี่ยงตอการขาดแคลนวิศวกรดังกลาวในการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม บริษทั ฯไดจดั จางวิศวกรทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ดังกลาวในจํานวนที่เหมาะสมเปนพนักงานประจําของบริษทั ฯใหเพียงพอกับปริมาณงานกอสรางทีม่ อี ยู และบริษัทฯมีมาตร
การในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกลาวดวยการจูงใจใหวิศวกรกลุมนี้ทํางานอยูกับบริษัทฯในระยะยาว
โดยบริษัทฯไดจัดสรรหุน ใหตามโครงการขายหุน ใหพนักงานตามรายละเอียดในสวนที่ 3
นอกจากนี้บริษัทฯมีการพึ่งพิงกรรมการและผูบ ริหารในการจัดหางานกอสรางใหกบั บริษทั ฯ ซึง่ กรรมการและ
ผูบริหารดังกลาวคือผูที่มีประสบการณและมีความสัมพันธอันดีกับผูวาจางหรือเจาของโครงการ โดยเฉพาะอยางยิง่ โครง
การกอสรางของภาคเอกชน ดังนัน้ บริษทั ฯจึงมีความเสีย่ งหากกรรมการและผูบ ริหารของบริษทั ฯลาออก ทําใหไมสามารถ
จัดหางานกอสรางใหกับบริษัทฯไดอยางตอเนื่อง ซึง่ จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษทั ฯในอนาคต
1.5 ความเสี่ยงจากการทีผ่ รู บั เหมาชวงไมสามารถดําเนินการกอสรางใหเสร็จตามเวลาทีก่ ําหนด
ในการดําเนินการกอสรางบางโครงการหรือบางสวนของโครงการ บริษัทฯใชวิธีการใหรับเหมาชวงแกผูรับ
เหมาชวงที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯกําหนดไว ปริมาณของงานและลักษณะของงานกอสรางทีใ่ หรบั เหมาชวงจะขึน้ อยูก บั
การตัดสินใจของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนตอโครงการเปนหลัก บริษทั ฯจึงมีความเสีย่ งหากผูร บั เหมาชวงดัง
กลาวไมสามารถดํ าเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามเวลาที่กํ าหนดไวและเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยผูวาจาง ทําให
บริษัทฯจะตองรับผิดชอบในการชดใชคา เสียหายตอผูว า จางในฐานะผูร บั เหมา บริษทั ฯไดตระหนักถึงความเสีย่ งดังกลาวจึง
กําหนดใหมีนโยบายในการใหรบั เหมาชวงกับผูร บั เหมาชวงทีม่ ปี ระวัตกิ ารทํางานทีด่ เี ทานัน้
1.6 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาวัสดุกอ สราง
ในการดําเนินงานรับเหมากอสราง การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุกอ สรางสามารถสงผลกระทบโดยตรงตอ
ตนทุนการกอสรางและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯได เนือ่ งจาก ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯรับเหมาชวงงานกอสรางจากผูร บั เหมา
หลักหรือรับเหมางานกอสรางโดยตรงจากผูวาจาง บริษัทฯจะตองกําหนดราคาคากอสรางที่แนนอน ซึง่ กําหนดจากการ
คํานวณปริมาณและราคาของวัสดุกอ สรางทีค่ าดวาจะใชในการกอสรางนัน้ ๆ ดังนัน้ เมือ่ บริษทั ฯเริ่มดําเนินการกอสรางแต
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ราคาของวัสดุกอสรางทีต่ อ งใชปรับตัวสูงขึน้ ภายหลัง ก็สง ผลใหบริษทั ฯไมสามารถควบคุมตนทุนการกอสรางใหตรงตามงบ
ประมาณทีไ่ ดต้ังไว บริษทั ฯจึงมีความเสีย่ งตอการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุกอ สรางซึง่ อาจจะมีผลกระทบตอผลการดําเนิน
งาน บริษัทฯไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงกําหนดคากอสรางโดยคํานวณตนทุนคาวัสดุกอ สรางแบบมีการบวกสวนเพิม่
(Premium) ในกรณีท่ีมีการคาดการณวาราคาของวัสดุกอ สรางชนิดดังกลาวอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ในระหวางการดําเนิน
การกอสราง นอกจากนี้ บริษทั ฯยังกําหนดใหมีการกําหนดราคาทีแ่ นนอนกับผูผ ลิตหรือผูจ ดั จําหนายวัสดุกอ สรางทีม่ คี ณ
ุ
ลักษณะเฉพาะ และจัดใหมกี ารยืนยันราคาของวัสดุกอ สรางทัว่ ไปประเภทอืน่ ในชวงเวลาที่จําเปนตองใชในการกอสราง โดย
บริษัทฯไมมีนโยบายในการเก็บวัสดุกอ สรางไวเปนสินคาคงคลังและไมมนี โยบายในการเก็งกําไรในราคาของวัสดุกอ สราง
นอกจากนี้ หากมีเหตุการณสําคัญทีไ่ มสามารถควบคุมได เชน การเกิดอุทกภัย ซึ่งมีผลทําใหราคาของวัสดุกอ สรางในตลาด
ปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัทฯจะทําการเจรจาตอรองกับผูว า จางในการปรับราคาคางานกอสรางใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ราคาของวัสดุกอ สรางทีป่ รับตัวสูงขึน้
1.7 ความเสีย่ งจากการมีกลุม ผูถ อื หุน รายใหญ
บริษัทฯมีกลุมผูถือหุนรายใหญคือ คุณนภารัตน สิหนาทกถากุล และคุณอนุกร เวชไพศาลพิพฒ
ั นถอื หุน ใน
บริษัทฯ คิดเปนรอยละ 64.52 และรอยละ 16.70 ของจํานวนหุน ทีจ่ ําหนายไดแลวทัง้ หมดของบริษทั ฯ แมภายหลังการเสนอ
ขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ คุณนภารัตนและคุณอนุกรจะมีสดั สวนการถือหุน รวมกันลดลงเหลือรอยละ 64.98 และเปนผู
ถือหุนที่คุมเสียงขางมากในบริษัทฯ ทํ าใหสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้ง
กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับ
กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนัน้ ผูถ อื หุน รายอืน่ จึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่
ตรวจสอบและถวงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู อื หุน ใหญเสนอได
1.8 ความเสี่ยงจากการไมสามารถจายเงินปนผลในป 2547
บริษัทฯมีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมจํานวนมากในอดีต ซึ่งเปนผลขาดทุนสะสมตอเนื่องมาตั้งแตชวง
วิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 บริษัทฯไดทะยอยลดจํานวนของขาดทุนสะสมจํานวนดังกลาว โดยบริษทั ฯมีผลการดําเนินงาน
เปนกําไรสุทธิตง้ั แตป 2544 จนถึงป 2546 นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดมกี ารลดทุนเพือ่ ลางขาดทุนสะสมจํานวน 200 ลานบาท
ในชวงปลายป 2545 ทายสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯมีขาดทุนสะสมจํานวน 32.86 ลานบาท จากการที่
บริษัทฯยังมีขาดทุนสะสมอยูในจํานวนดังกลาว ทําใหบริษทั ฯไมสามารถจายเงินปนผลใหกบั ผูถ อื หุน ไดตามกฎหมาย และผู
ถือหุนมีความเสี่ยงทีจ่ ะไมไดรบั เงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลทีก่ ําหนดไว
อยางไรก็ดี บริษัทฯมีนโยบายที่จะนําสวนเกินมูลคาหุน ทีไ่ ดรบั จากการเสนอขายหุน ตอประชาชนมาลางขาด
ทุนสะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งจะทําใหบริษัทฯสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดตั้งแตผลประกอบ
การป 2547

