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ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ และ
แนวทางในการปองกันความเสี่ยง สามารถสรุปไดดังนี้

1.1

ความเสี่ยงในสวนธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

1.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมผูรับเหมาหลัก
บริษัทเปนผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ซึ่งงานดังกลาวจะดําเนินการควบคูไปกับงานโครงสรางที่มี
ผูรับเหมางานโครงสรางเปนผูวางแผนและบริหารโครงการเปนหลัก อีกทั้งในสวนงานของภาครัฐ มักจะเปนการ
วาจางแบบสัญญาเดียวคือ การวาจางผูรับเหมางานโครงสรางใหเปนผูรับเหมาหลักและเปนผูวาจางผูรับเหมาชวงใน
งานอื่นๆ อีกทอดหนึ่ง ดังนั้น ผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสวนใหญรวมถึงบริษัท จึงมักตอง
ดําเนินงานภายใตสัญญารับเหมาชวงกับผูรับเหมาหลัก ซึ่งอาจทําใหมีขอเสียเปรียบในการรับงานโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนงานภาครัฐ เนื่องจากไมสามารถเขาประมูลงานโดยตรงเพื่อเปนผูรับเหมาหลัก และมีอํานาจตอรองกับกลุม
ผูรับเหมาหลักนอย
อยางไรก็ดี แมวาบริษัทจะมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมผูรับเหมาหลัก แตบริษัทคาดวาความเสี่ยงดังกลาวมีไมมาก
นัก เนื่องจากกลุมผูรับเหมางานโครงสรางมักไมมีความชํานาญในงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ดังนั้น ผูรับเหมางาน
โครงสรางกับผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารจึงมีความสัมพันธในลักษณะการพึ่งพิงกัน และหาก
พิจารณาถึงอํานาจตอรองหรือขอเสียเปรียบในการเขาประมูลงานของบริษัทเปรียบเทียบกับผูรับเหมาหลักแลว
บริษัทคาดวาขอเสียเปรียบดังกลาวไมไดสงผลกระทบตอผลประกอบการหรือความสามารถแขงขันของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ
ประกอบกับในอดีตที่ผานมา บริษัทไมไดพึ่งพิงเจาของโครงการหรือผูรับเหมาหลักรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ โดย
ลูกคาที่บริษัทใหบริการมากกวา 3 ครั้งขึ้นไป ทีมีมูลคารวมของการใหบริการมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรายไดจาก
ผูรับเหมารายดังกลาวตอรายไดทั้งหมดตั้งแตป 2550 – 2553 เทากับรอยละ 18.74
1.1.2 ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงในอุตสาหกรรม
ธุรกิจผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารมีผูประกอบการจํานวนมาก ตั้งแตรายเล็กที่มีพนักงานเพียง 1-2
คน จนถึงรายใหญที่มีพนักงานมากกวา 1,000 คน เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ไมมีขอจํากัดในการเขามาดําเนิน
ธุรกิจ (Barriers to Entry) ดังนั้น จึงเปนธุรกิจมีการแขงขันที่คอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา
ผู รั บ เหมาแต ล ะรายจะใช น โยบายแข ง ขั น ด า นราคาในการประมู ล งาน เพื่ อ ให มี ก ระแสเงิ น สดรั บ เพี ย งพอต อ
คาใชจายคงที่ที่บริษัทแบกรับ ซึ่งอาจสงผลใหผลประกอบการของผูดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมลดต่ําลง
อยางไรก็ดี โดยปกติแลวความสามารถในการรับเหมางานหนึ่งๆ จะขึ้นอยูกับขนาดเงินทุนหมุนเวียนของผูรับเหมาแต
ละราย การแขงขันสวนใหญจึงจะเกิดขึ้นเฉพาะในกลุมที่มีขนาดธุรกิจใกลเคียงกัน โดยบริษัทซึ่งถือเปนผูรับเหมา
ขนาดกลางที่มีความสามารถและความสนใจในการประมูลงานมูลคาตั้งแต 30 - 500 ลานบาท จึงแขงขันกับกลุม
ผูรับเหมาขนาดกลางและขนาดใหญที่มีจํานวนไมเกิน 30 รายเทานั้น ทําใหบริษัทไมไดเผชิญความเสี่ยงดานการ
แขงขันที่สูงมากนัก
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการควบคุมการเขาประมูลงานที่เขมงวด โดยจะไมเขาประมูลงานที่บริษัทเห็นวามีการ
แขงขันรุนแรงโดยการตัดราคา แตมีนโยบายในการเลือกรับงานที่มีอัตรากําไรเหมาะสม เพื่อรักษาระดับคุณภาพงาน
กอสรางในระดับดีเยี่ยม ซึ่งบริษัทเชื่อวาจะไมสามารถดําเนินการไดหากบริษัทเขาประมูลในโครงการที่มีการแขงขัน
สูงและตัดราคากันอยางมาก
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1.1.3 ความเสี่ยงดานความตอเนื่องของรายได
โดยลักษณะการรับงานของบริษัทผานการประมูลงาน ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการมีรายไดไมตอเนื่องหากบริษัท
ไมสามารถชนะการประมูลงานใหมๆ ได และในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําซึ่งสงผลใหมีการแขงขันสูงในดานราคา
บริษัทอาจไมสามารถชนะการประมูลไดเนื่องจากบริษัทจะไมประมูลงานที่มีอัตรากําไรต่ําเกินไป ดังนั้น บริษัทอาจมี
รายไดลดนอยลงหรือไมตอเนื่อง ทําใหผลประกอบการของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมาย
อยางไรก็ดี ที่ผานมา บริษัทสามารถที่จะประมูลงานและไดรับงานอยางตอเนื่องจนมีรายไดเติบโตพอสมควร ถึงแม
บริษัทอาจเผชิญปญหาที่จะมีรายไดลดลงในบางชวงเวลา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันที่สูง แตบริษัทก็
อาศัยสายสัมพันธที่ดีกับคูคาสําคัญ ชื่อเสียง คุณภาพของงานที่รับจางในอดีต เปนสิ่งที่สนับสนุนใหบริษัทสามารถ
ชนะการประมูลงานหรือไดรับเลือกเปนผูรับเหมาไดอยางตอเนื่องในระดับหนึ่ง
1.1.4 ความเสี่ยงทางดานเครดิตอันเนื่องจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูวาจาง
บริษัทเปนบริษัทผูรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารขนาดกลางที่มีทุนจดทะเบียน ทีมงานและเงินทุนไม
มากนัก ทําใหไมสามารถที่จะรับเหมางานไดเปนจํานวนมาก หากมีผูวาจางรายใดผิดนัดชําระหนี้หรือตอรองเพื่อขอ
ชําระเงินไมเต็มจํานวน ทั้งในสวนงานตามสัญญาหลักหรือในสวนงานเพิ่ม ก็จะสงผลกระทบตอผลประกอบอยางมี
นัยสําคัญ ถึงแมวาบริษัทจะมีสัญญารับเหมาติดตั้งที่บริษัทสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูวาจางได บริษัทก็
ยังมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินคืนหรือไดคืนไมเต็มจํานวนจากผูวาจาง อันเนื่องมาจากฐานะการเงินของผูวาจางไม
อยูในสถานะที่สามารถชําระเงินได ดังเชนในป 2550 ลูกคาของบริษัทรายหนึ่งผิดนัดชําระหนี้จํานวน 10.86 ลานบาท
บริษัทจึงตองตั้งสํารองหนี้สูญมูลหนี้ดังกลาวเต็มจํานวนในป 2551 และ ในป 2549 บริษัทมีลูกคาอีกรายหนึ่งที่ผิดนัด
ชําระหนี้จํานวน 5.62 ลานบาทและบริษัทไดตั้งสํารองเต็มจํานวนในป 2550
บริษัทใหความสําคัญตอปจจัยเสี่ยงนี้อยางมาก จึงมีมาตรการที่เขมงวดเริ่มตั้งแตขั้นตอนการประมูลงาน โดยจะมีการ
ตรวจสอบสถานะทางการเงินของผูวาจางกอนการประมูล ดวยการตรวจสอบงบการเงินของผูวาจาง สอบถามเครดิตผู
วาจางจากคูคา และผูควบคุมงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดวย Qualitative method (รายละเอียดสวน 2.3 เรื่อง
การสรรหางาน การตรวจสอบสถานะผูวาจางและการประมูลงาน) หากพบวาผูวาจางรายนั้นมีความเสี่ยงสูง บริษัทก็
จะไมเขารวมประมูลงาน หรือเขาประมูลในอัตรากําไรที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยง และเมื่อประมูลงานไดแลว บริษัทก็มี
นโยบายควบคุมดวยการไมอนุมัติงานเพิ่มใดๆ กอนไดรับคําสั่งเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง หรือหากปริมาณ
งานเพิ่มหักกลบลบกับปริมาณงานลดมีมูลคามากกวารอยละ 10 ของมูลคางาน บริษัทดําเนินการใหเจาของโครงการ
และผูควบคุมงานตกลงทําสัญญาวาจางในสวนงานเพิ่มทันที เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการไดรับเงินไมเต็มจํานวน
หรือการตอรองที่มากเกินไปในภายหลังจากผูวาจางสําหรับสวนงานเพิ่มนั้น
นอกจากนี้ เพื่อใหบริษัทสามารถรับงานไดมากขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งจะชวยลดผลกระทบหากเกิดการผิดนัด
ชําระหนี้ของผูวาจางรายหนึ่งๆ ตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท บริษัทจึงมีแผนเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อขยายฐานทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการรับงานของบริษัท
1.1.5 ความเสี่ยงทางดานผูวาจางไมจายชําระเงินในสวนงานเพิ่มเติมหรือชําระไมครบจํานวน
ในงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารมักมีการเปลี่ยนแปลงแบบกอสรางหรือมีงานเพิ่มเติมจากที่
กําหนดไว บริษัทซึ่งเปนผูรับเหมามีหนาที่ติดตามและทวงถามเอกสารวาจางงานเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติธุรกิจ
ผูรับเหมาจะยึดหนังสือยืนยันการสั่งงาน (Site Instruction) ซึ่งเปนเอกสารยืนยันการอนุญาตใหทํางานเพิ่ม ที่รับรอง
โดยผูควบคุมงานซึ่งเปนตัวแทนเจาของโครงการ และจะตองมีการติดตามหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงแบบ
(Verification Order) ซึ่งเปนหนังสือยืนยันการวาจางงานในสวนงานเพิ่มและยืนยันราคาคากอสราง หากบริษัทไดรับ
หนังสือดังกลาวครบถวนก็จะสามารถเบิกงวดงานได อยางไรก็ดี ในทางปฎิบัติ บริษัทอาจไมไดรับชําระเงินดังกลาว
หรือไดรับชําระไมเต็มจํานวน ถึงแมวาบริษัทจะไดรับหนังสือยืนยันอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยาง โดยเจาของ
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โครงการอาจใชวิธีการเจรจาตอรองทั้งขณะดําเนินงานปกติหรือเจรจาตอรองเมื่องานกอสรางใกลสําเร็จ ทําใหบริษัทมี
ความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับคาจางในสวนงานเพิ่มหรือไดรับไมครบจํานวน
บริษัทเขาใจประเด็นดังกลาวเปนอยางดี และมีวิธีการบริหารงานในสวนดังกลาวอยางเปนสากล โดยกําหนดใหวิศวกร
โครงการมีหนาที่สรุปและติดตามหนังสือยืนยันการสั่งงานและหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงแบบอยางสม่าํ เสมอ และ
ทยอยเบิกงวดงานเพิ่มตามความเปนจริง เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกตอรอง อีกทั้งการไดรับหนังสือยืนยันการสั่งงาน
และหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงแบบก็ถือเปนเอกสารที่รับรองสิทธิในการเรียกเก็บเงินของบริษัท ซึ่งสามารถใช
เปนหลักฐานในการฟองรองได
อยางไรก็ดี เพื่อใหการบันทึกบัญชีถูกตองแมนยํา บริษัทไดกําหนดใหวิศวกรจัดทําประมาณตนทุนในสวนงานเพิ่ม
เพื่อบันทึกตนทุนงานเพิ่มไวในบัญชีงานระหวางทําเมื่อไดรับหนังสือยืนยันการสั่งงาน และเมื่อไดรับหนังสือรับรอง
การเปลี่ยนแปลงจึงจะรับรูรายได
1.1.6 ความเสี่ยงจากขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัทไดทําการฟองรองอดีตผูวาจางรายหนึ่งใหชําระเงินคาจางจํานวน 14.35 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราผิด
นัดที่รอยละ 7.5 ตอปนับตั้งแตวันฟองจนกวาผูวาจางจะชําระเสร็จสิ้นแกบริษัท (ผูวาจางรายดังกลาวไดวาจางบริษัท
ใหดําเนินการติดตั้งระบบวิศวกรรมในอาคาร ซึ่งมีมูลคาของโครงการไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มทั้งสิ้น 39.5 ลานบาท แต
ขาดการชําระเงินของงาน 3 งวดสุดทายรวมมูลคา 14.35 ลานบาท ถึงแมวาจะมีการตรวจสอบและรับมอบงานไปแลว
ก็ตาม) ซึ่งในภายหลังอดีตผูวาจางรายดังกลาวไดทําการฟองแยง (การฟองแยง หรือ ฟองกลับ เปนการดําเนินการ
ของการสูคดีตามปกติ)บริษัทในจํานวนเงิน 48.58 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดที่รอยละ 7.5 ตอป (ซึ่งคิด
เปนสัดสวนรอยละ 13.63 ของรายไดในชวง 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 และคิดเปน 3.08 เทาของกําไรสุทธิใน
ชวงเวลาดังกลาว) โดยกลาวหาบริษัทวางานที่ทํามาทั้งหมดไมเปนไปตามขอตกลง มิไดจัดหาวัสดุอุปกรณใหถูกตอง
ตรงตามชนิด ขนาด ปริมาณ และคุณภาพดังที่กําหนดไวในแบบ
สําหรับคดีความดังกลาว ฝายกฎหมายมีความมั่นใจวาจะเปนผูชนะคดีเนื่องจาก บริษัทมีหลักฐานที่แสดงการสงมอบ
งวดงานและการตรวจรับมอบงานอยางครบถวน เหตุที่จําเลยกลาวอางวาจายเงินคางวดงานใหกับบริษัทเปนจํานวน
24.62 ลานบาท โดยที่ใชความเชื่อใจและตอมาภายหลังจึงตรวจพบวางานกอสรางไมไดมาตรฐานจึงฟองแยงเรียกเงิน
จํานวนดังกลาวคืนและเรียกคาเสียหายเพิ่มเติมจํานวนอีก 23.95 ลานบาทในครั้งนี้ ในความเห็นของฝายกฎหมาย
บริษัทเชื่อวาคําฟองแยงดังกลาวจะมีน้ําหนักนอยกวาคําฟองของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีการเอกสารตรวจรับงาน
และสัญญาที่ลงนามครบถวน ซึ่งในคดีแพงจะใหความสําคัญกับเอกสารเปนสําคัญ ทําใหบริษัทมีความมั่นใจอยางยิ่ง
ตอรูปคดีของบริษัทและโอกาสในการชนะคดีของบริษัทจึงไดทําการยื่นฟองรองแตแรก
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1.1.7 ความเสี่ยงจากการโดนปรับจากการทํางานลาชา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทอาจมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากงานที่สงมอบไมเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
ตารางแสดงจํานวนเงินที่บริษัทอาจถูกปรับ
ชื่อโครงการ
ปที่เสร็จ
ตามสัญญา

มูลคา
โครงการ
(ลานบาท)

มูลคา
อัตราการปรับ
โครงการที่
ยังไมรับรู
เปนรายได
(ลานบาท)
173.00
0.00 ยกเลิกสัญญา และจาง
ผูรับเหมารายใหมดวย
คาใชจายของผูรบั จาง

อาคารสํานักงาน ธกส.

ม.ค. 2553

The Cove Condominium

ม.ค. 2553

156.07

พระราชวังสราญรมย

พ.ย. 2553

67.50

Impala Hotel

ก.ย. 2552

70.00

0.00 ปรับวันละ 167,000
บาท
2.57 ปรับวันละ 67,500 บาท
65.87 ปรับวันละรอยละ 0.1
ของมูลคาสัญญา

คาปรับที่
อาจ
เกิดขึ้น

N.A.

N.A.
N.A.
N.A.

ตารางแสดงสาเหตุของความลาชา
ชื่อโครงการ
สาเหตุของความลาชา
อาคารสํานักงาน ธกส.
เดิมโครงการมีแบบกอสรางในลักษณะพื้นที่สํานักงานโลงๆ ตอมาไดรับงบประมาณ
เพิ่มทําใหมีการเปลี่ยนแปลงแบบกอสราง
The Cove
Condominium

เนื่องจากโดยลักษณะปกติของงานคอนโดมิเนียม เจาของโครงการมักจะไมรับงานใน
งวดสุดทาย เพื่อตองการดึงใหผูรับเหมาอยูดูแลจนกวาจะสามารถโอนคอนโดมิเนียม
ใหกับผูซื้อทั้งหมดได ซึ่งเปนปกติธุรกิจโดยทั่วไป อยางไรก็ดี บริษัทไดสงจดหมายขอ
ขยายเวลากอสราง ประกอบกับผูวาจางยังไมมีการสงหนังสือแจงคาปรับกับบริษัท
ถึงแมวาสัญญาจะสิ้นสุดไปตั้งแตเดือนมกราคม 2553 (โดยปกติหากจะมีคาปรับเกิดขึ้น
เจาของโครงการจะต องสงหนังสือ แจงคาปรั บหลังจากสัญญาสิ้นสุด ไมนาน) ทําให
บริษัทมั่นใจวาบริษัทจะไมถูกเรียกคาปรับจากงานลาชา

พระราชวังสราญรมย

เปนงานกอสรางตอเติมบนตึกอนุรักษ ทําใหการดําเนินการบางสวนจะตองรอกรม
ศิลปากรเขามาตรวจสอบกอนจึงจะดําเนินงานได

Impala Hotel

สาเหตุของความลาชาเกิดจาก เจาของโครงการมีปญหาเกี่ยวกับแบบอนุญาตกอสราง
ที่ยังไมไดรับอนุมัติจาก กทม. ทําใหตองชะลอโครงการเนื่องจากตองปรับปรุงแบบ
กอสราง
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อยางไรก็ตาม ในทุกสัญญาของบริษัท จะมีขอกําหนดวาบริษัทจะถูกปรับก็ตอเมื่อความลาชาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการ
กระทําหรือความผิดของบริษัท และ ฝายบริหารไดมีหนังสือแจงตอคูสัญญาแลววาสาเหตุที่งานสงมอบไมเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญามิใชสาเหตุอันเกิดจากการกระทําหรือจากความผิดของบริษัท และฝายบริหารเชื่อวา
จะไมไดรับความเสียหายจากคาปรับลาชา โดย ณ 31 ธันวาคม 2553 ความคืบหนาของทั้ง 4 โครงการมีดังตอไปนี้
ชื่อโครงการ
อาคารสํานักงาน ธกส.

ความคืบหนา ณ 31 ธันวาคม 2553
ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดตรวจรับงานงวดสุดทายเปนทีเ่ รียบรอยแลว และทําการ
รับรูรายไดของโครงการทั้งหมดแลว ซึ่งบริษัทมั่นใจวาจะไมมีคาปรับเกิดขึ้น เนือ่ งจาก
บริษัทไดรับหนังสือขยายระยะเวลาการดําเนินงานไปเปนวันที่ 27 ธันวาคม 2553 และ
บริษัทก็ไดสงงานงวดสุดทายในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ไปแลว

The Cove
Condominium

ณ 31 ธันวาคม 2553 เจาของโครงการไดตรวจรับงานงวดสุดทายเปนที่เรียบรอยแลว
และทําการรับรูรายไดของโครงการหลักทั้งหมดแลว ซึ่งบริษัทมัน่ ใจวาจะไมมีคาปรับ
เกิดขึ้น

พระราชวังสราญรมย

ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทอยูระหวางรอตรวจรับงานงวดสุดทายมูลคา 2.57 ลาน
บาท ซึ่งจากการติดตามงานของผูบริหาร ผูรบั เหมาหลักไดยอมรับวาความลาชาที่
เกิดขึ้นไมไดเกิดจากบริษัทวินเทจ ดังนั้นผูบริหารจึงมั่นใจวาจะไมมีคาปรับเกิดขึ้น ใน
สวนของงานเพิ่มบริษัทไดทํางานเพิ่มเสร็จสิน้ เปนทีเ่ รียบรอยแลวและมีการสรุปยอด
งานเพิ่มเปนทีเ่ รียบรอยแลวและอยูระหวางรอเรียกเก็บเงิน

Impala Hotel

สาเหตุของความลาชาเกิดจาก เจาของโครงการมีปญหาเกี่ยวกับแบบอนุญาตกอสราง
ที่ยังไมไดรับอนุมตั ิจาก กทม. ทําใหตองชะลอโครงการเนือ่ งจากตองปรับปรุงแบบ
กอสราง ซึ่งความลาชาดังกลาวไมไดเกิดจากการที่บริษัทเปนสาเหตุ ดังนั้นบริษัทมัน่ ใจ
วาจะไมมีคาปรับเกิดขึ้น
โดย ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั มีการรับรูร ายไดจากโครงการ Impala ไปแลวทัง้ สิ้น
4.13 ลานบาท และมีมูลคาคงเหลืออีก 65.87 ลานบาท ซึ่งมูลคาคงเหลือดังกลาวอาจมี
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผูรับเหมาหลักไมประสงคดําเนินการตอ เจาของโครงการจึง
เปลี่ยนผูร ับเหมาหลักรายใหม แตยังคงใหบริษัทเสนอราคาผานผานผูรับเหมารายใหม
สําหรับงานกอสรางสวนที่ยังไมไดดําเนินการ และบริษัทเชื่อวามีโอกาสไดรับเลือกสูง
เนื่องจากเปนผูดาํ เนินการติดตั้งระบบตั้งแตแรก ทําใหมีขอไดเปรียบในการทํางาน
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1.1.8 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุ
ในการรับเหมากอสรางสวนใหญ บริษัทจําเปนตองยืนราคาวัสดุที่ใชไวตลอดชวงเวลาในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงอาจ
ประสบปญหาในการทํากําไรไมไดตามเปาหมาย หรือขาดทุน หากราคาวัสดุที่ใชในการกอสรางเปลี่ยนแปลงอยาง
เปนนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัสดุที่มีการใชในปริมาณที่มาก เชน สายไฟฟา ทอไฟฟาและทอประปา เปนตน
และวัสดุที่มีราคาสูง เชน หมอแปลงไฟฟา เครื่องสูบน้ํา และเครื่องทําความเย็น เปนตน
บริษัทคาดวาความเสี่ยงดังกลาวมีไมมากนัก เนื่องจากกอนการยื่นราคาคากอสรางในการประมูลงานนั้น บริษัทมักจะ
เจรจากับคูคาของบริษัทที่รวมงานกันมาอยางยาวนาน ใหเสนอราคาและยื่นราคาตลอดชวงเวลากอสราง และบริษัท
ได ใ ช ร าคาภายใต เ งื่ อ นไขดั ง กล า วในการเสนอราคาเพื่ อ ประมู ล งาน ดั ง นั้ น โดยปกติ ที่ ผ า นมา บริ ษั ท จะได รั บ
ผลกระทบจากการปรับราคาวัสดุไมมากนัก
1.1.9 ความเสี่ยงเนื่องจากการควบคุมตนทุนไมเปนไปตามเปาหมายหรือจากการทุจริต
ในการรับเหมางานวิศวกรรมประกอบอาคาร บริษัทมีความจําเปนตองสั่งซื้อและติดตั้งวัสดุจํานวนมาก จึงอาจประสบ
ปญหาในการควบคุมตนทุน ทั้งในสวนที่เกิดจากการใชวัสดุที่มากเกินไป และจากการที่สั่งซื้อวัสดุในราคาที่แพงกวา
ประมาณการ ทั้งนี้อาจเกิดจากการประมาณการตนทุนที่ผิดพลาด การควบคุมราคาสั่งซื้อที่ไมมีประสิทธิภาพ การ
ควบคุมปริมาณการใชวัสดุที่ไมมีประสิทธิภาพ หรือการทุจริตในกระบวนการกอสราง ซึ่งความเสียหายดังกลาวอาจ
สงผลกระทบตอผลประกอบการอยางมีนัยสําคัญ
บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการควบคุมตนทุน จึงจัดใหมีระบบการควบคุมในหลายรูปแบบ ไดแก การ
ควบคุมการใชวัสดุ การสั่งซื้อผานสวนกลาง และการควบคุมตนทุนของฝายบริหาร โดยในประเด็นการควบคุมการใช
วัสดุนั้น บริษัทมีขอกําหนดใหฝายกอสรางมีหนาที่จัดทําแบบกอสรางละเอียดเพื่อใชในการกอสรางและสั่งซื้อวัสดุซึ่ง
จะทําใหการประมาณปริมาณการใชมีความถูกตองแมนยํา และบริษัทยังจัดใหมีฝายควบคุมการใชวัสดุ ซึ่งมีหนาที่เขา
ไปตรวจสอบปริมาณการใชวัสดุในแตละหนวยงาน สําหรับระบบการควบคุมการสั่งซื้อวัสดุผานสวนกลางนั้น บริษัทมี
นโยบายในการจัดซื้อสินคาทั้งหมดผานฝายจัดซื้อสวนกลางเทานั้น โดยการสั่งซื้อวัสดุเทคนิคจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากวิศวกรกอน และจึงสงใหฝายจัดซื้อเปนผูดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของผูอํานวยการฝายสนับสนุน
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมตนทุน โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ผูบริหารสามารถที่จะ
รับรูตนทุนโครงการเทียบกับความกาวหนาของงาน มูลคางานที่ประมูลและมูลคากําไรขาดทุนของโครงการได และ
หากรายการใดมีการใชงบประมาณที่เกินกวาประมาณการ ระบบจะไมอนุญาตใหมีการสั่งซื้อเพิ่มจนกวาจะไดรับการ
ชี้แจงจากผูจัดการโครงการนั้นๆ กอน ซึ่งบริษัทเชื่อวาภายใตระบบการควบคุมตนทุนดังกลาวนับเปนระบบควบคุมที่
มีประสิทธิภาพทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ถึงแมวาบริษัทจะเชื่อมั่นในจริยธรรมของ
พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติมาอยางดีโดยตลอด ระบบควบคุมตนทุนดังกลาวก็เปนระบบ Check and Balance ที่จะทําให
โอกาสในการกระทําทุจริตเปนไปไดยาก
1.1.10 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทีมงานและผูบริหารโดยเฉพาะวิศวกรที่มีประสบการณ
ในการดําเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม ความสําเร็จในดานการบริหารโครงการ และการควบคุมตนทุนของ
โครงการนั้นตองอาศัยความสามารถของวิศวกรเปนสําคัญ ทั้งจากการบริหารโครงการกอสรางที่จะตองกอสรางงาน
ใหทันตามกําหนดเวลาและใหไดคุณภาพตามที่ผูวาจางตองการ การประมูลงานใหไดในราคาที่เหมาะสม และการ
ควบคุ ม การก อ สร า งให เ ป น ไปตามเป า หมาย งานในส ว นต า งๆ ที่ ก ล า วมาข า งต น นี้ ล ว นต อ งการวิ ศ วกรที่ มี
ประสบการณยาวนานและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดังนั้นหากบริษัทไมสามารถที่จะรักษากลุมบุคลากรในสวน
ดังกลาวไวกับบริษัท บริษัทอาจไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายและสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท
บริษัทเขาใจดีถึงความสําคัญของบุคลากร บริษัทจึงใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพวิศวกรของบริษัท รวมถึง
การพยายามที่จะใหกลุมวิศวกรที่บริษัทไดพัฒนาขึ้นรวมงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งที่ผานมาบริษัทมีนโยบายการ
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รับพนักงานระดับวิศวกรมารวมงานกับบริษัทตั้งแตเริ่มสําเร็จการศึกษาและสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองทั้งจาก
ประสบการณทํางานที่มากขึ้นตามอายุงาน และจากการสงวิศวกรไปอบรมเพิ่มเติมมากกวาปละ 5 ครั้ง นอกจากนี้
บริษัทยังมีการสรางสายสัมพันธที่ดีกับบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการสัมมนาและสังสรรครวมกัน ทําใหกลุม
วิศวกรของบริษัทมีสายสัมพันธที่ดีตอกัน สงผลใหบริษัทมีอัตราการโยกยายพนักงานในสวนงานรับเหมาวิศวกร
ประกอบอาคารในระดับที่ต่ํา คือรอยละ 1.67 ในป 2552 บริษัทจึงเชื่อมั่นวาจะมีความเสี่ยงจากการสูญเสียวิศวกรที่ไม
มากนัก
1.1.11 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมาซึ่งยังคงขาดแคลนแรงงานประจําเปนจํานวนมาก ทําใหตองพึ่งพาแรงงานจากภาค
เกษตรกรรมซึ่งเปนแรงงานที่ผันผวนตามฤดูกาล บริษัทจึงอาจประสบปญหาขาดแคลนแรงงานในฤดูกาลเพาะปลูก
หรือเก็บเกี่ยว และชวงเทศกาลตางๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบริหารโครงการทําใหบริษัทไมสามารถดําเนินการได
ตามแผนงานที่วางไว ทําใหมีตนทุนเพิ่มขึ้นจากการเรงทํางาน หรือมีคาใชจายเพิ่มจากการถูกปรับจากเจาของ
โครงการเนื่องจากดําเนินงานลาชา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการอยางมีนัยสําคัญ
อนึ่ง บริษัทตระหนักดีถึงปญหาดังกลาว ดังนั้น ในการวางแผนงานกอสรางและการประมูลงานทุกครั้ง บริษัทจึง
คํานวณผลกระทบในดานตนทุนจากการเรงดําเนินการเพื่อทดแทนชวงเวลาที่ขาดแคลนแรงงาน รวมไวในราคา
ประมูล รวมถึงการวางแผนกอสรางใหเหมาะสมกับชวงเวลา ทําใหในรอบ 3 ปที่ที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหา
ดําเนินการลาชาจนถูกเจาของโครงการปรับอันเนื่องจากสาเหตุการขาดแคลนแรงงานเลย
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1.2 ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
1.2.1 ความเสี่ยงจากพึ่งพิงการประมูลงานราชการเปนหลัก
บริษัทดําเนินธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่มีรายไดสวนใหญเกิดจากการใหบริการในสวน
ของอาคารราชการ โดยในชวง 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 รายไดจากสวนของอาคารราชการคิดเปนรอยละ
61.88 ของรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาระบบทั้งหมด ซึ่งในสวนของอาคารราชการบริษัทจะตองเขาประมูล
แขงขันใหมเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง โดยหนวยงานแตละหนวยงานของรัฐจะมีการวาจางสัญญาแบบเปนชุด เชน อาคาร
สํานักงานกลางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่แหงชาติ (“สวทช.”) อาคารศูนยพันธุกรรมวิศวกรรม สวทช. และหอพัก
สหกรณ สวทช. ซึ่งหากบริษัทไมสามารถชนะการประมูลของสัญญาใดสัญญาหนึ่ง ก็จะเสียสัญญาอื่นที่อยูในชุด
เดียวกันไปดวย และอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ดี บริษัทคาดวาความเสี่ยงดังกลาวมีไมมากนัก เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนในการเขาประมูลงานราชการ
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่มีการขยายหนวยงานเพื่อใหบริการประชาชนในดานตางๆ
และมีนโยบายที่จะวาจางผูบํารุงรักษาอาคารจากภายนอกมากกวาการจางพนักงานประจํา ทําใหมีอาคารราชการที่
ตองการบริการจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงแมวาบริษัทจะไมชนะการประมูลในอาคารเดิมที่บริษัท
ดําเนินการอยู บริษัทก็เชื่อมั่นวายังคงมีความตองการในบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่เพิ่มขึ้นทั้ง
ในสวนภาครัฐและเอกชน ซึ่งบริษัทจะสามารถหางานบริหารอาคารใหมมาทดแทนงานเดิมไดจนไมมีผลกระทบตอผล
ประกอบการของบริษัท
1.2.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจที่มีการแขงขันสูง
ธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารมีการแขงขันสูงมากเนื่องจากใชเงินลงทุนต่ํา กระบวนการ
ทํางานไมซับซอน และแรงงานที่ใชสามารถหาไดไมยาก ทําใหปจจุบันมีผูประกอบการจํานวนมากในตลาดที่ดําเนิน
ธุรกิจบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ทําใหมีการแขงขันในดานราคาจนทําใหบริษัทมีอัตรากําไรที่ลดต่ําลง
จนอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท
บริษัทตระหนักดีถึงปญหาดังกลาวจึงมุงเนนขยายธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารในลักษณะ
ที่เปนหนวยธุรกิจเสริมธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อใหมีความครบวงจรครอบคลุมสวนการติดตั้งและการบํารุงรักษา
ดังนั้น แมวาธุรกิจบริการบํารุงรักษาจะมีการแขงขันที่สูงและอัตราการทํากําไรต่ํา บริษัทก็สามารถดําเนินธุรกิจตอไป
ไดเนื่องจากการเอื้อประโยชนของทั้งสองธุรกิจ
1.2.3 ความเสี่ยงจากสภาวะการที่มีอัตราการลาออกพนักงานสูง
ในการดําเนินธุรกิจบริการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มีกระบวนการทํางานเปนผลัดหมุนเวียนทั้ง
กลางวันและกลางคืน ซึ่งบุคลากรผูปฏิบัติงานอาจมีขอจํากัดหรือความไมสะดวกในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะผลัด
กลางคืน ทําใหมีอัตราการลาออกและโยกยายงานของบุคลากรดังกลาวที่สูง โดยในชวง 1 มกราคม 2553 – 31
ธันวาคม 2553 พนักงานของบริษัทลาออกรวมทั้งสิ้นรอยละ 2.42 สงผลใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการมีบุคลากรไม
เพียงพอหรือการดําเนินงานไมตอเนื่องจนถึงระดับที่อาจกระทบกระเทือนตอผลการดําเนินงานของบริษัทได
บริษัทตระหนักดีถึงปญหาดังกลาวจึงมีการวางแผนระบบฐานขอมูลและระบบการทํางานที่ดี ซึ่งจะทําใหการลาออก
ของพนักงานมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบริษัทนอยที่สุด โดยบริษัทมีการแบงการทํางานเปนทีมโดยการ
กระจายขอมูล อีกทั้งยังมีการอบรมพนักงานใหมใหมีความรูความเขาใจในงาน จนสามารถทดแทนกลุมคนที่ลาออก
ไปได ทําใหการโยกยายไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานนัก
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1.3

ความเสี่ยงผูลงทุน

1.3.1

ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญ
บริ ษั ท มี ผู ถื อ หุ น รายใหญ 2 กลุ ม หลั ก ภายหลั ง การกระจายหุ น เพิ่ ม ทุ น ให กั บ ประชาชน คื อ กลุ ม นายโสรั จ
โรจนเบญจกุล ถือหุนรอยละ 40.44 และกลุมนายไพบูลย เธียรพิริยะตระกูล ถือหุนรอยละ 29.12 ซึ่งทั้งสองกลุมถือ
หุนรวมกันกวารอยละ 69.56 ทั้งสองกลุมถือเปนกลุมผูรวมกอตั้งบริษัท ซึ่งหากทั้งสองกลุมมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันก็สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการบริษัท หรือการ
ขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัท กําหนดให
ตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัท จึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลหรือตรวจสอบเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาได

1.3.1

ความเสี่ยงจากการไมไดรับเงินปนผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 12 กุมภาพันธ 2554
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมบริษัทครั้งที่ 1 ประจําป 2554 มีมติใหบริษัท จายเงินปนผล จํานวน 0.10 บาทตอหุน
โดยเปนการจายเงินปนผลจากกําไรสะสมจํานวน 0.04 บาทตอหุน และจายจากกําไรงวด มิถุนายน 2553 ถึง
ธันวาคม 2553 เปนจํานวน 0.06 บาท ตอหุน รวมเปนเงินปนผล 0.10 บาทตอหุน ทีประชุมมีมติเสนอใหผถู ือหุน
รับรองรายการดังกลาว โดยจะมีประชุมผูถอื หุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ซึ่ง บริษัท จะทําการปดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 และจะจายเงินปนผลในวันที่ 25 มีนาคม 2554 เปนผลใหผูลงทุนซึ่งซือ้ หุน ณ วัน เสนอ
ขายหุนครั้งแรก หรือผูถ ือหุนทีซ่ ื้อหุนหลังจากนั้น แตกอนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 มีสิทธิ์
ไดรับเงินปนผลจํานวนดังกลาว ผูถือหุน ที่ซอื้ หุนจากการเสนอขายครั้งแรก และขายหุนไปกอนวันปดสมุดทะเบียน
จะมีความเสี่ยงในการไมไดรับเงินปนผลดังกลาว
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