บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

1. ปั จจัยความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ยง รวมทังรายละเอี
้
ยดข้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้อย่างรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยปั จจัยความเสีย่ งที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้อ้ างอิงจากข้ อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์อนาคต
เท่าที่สามารถระบุได้ ซึง่ ปั จจัยเสีย่ งที่มีนเยส
ั ้ าคัญบางประการ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหุ้นของบริ ษัท โดยปั จจัย
ความเสีย่ งที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ มิได้ เป็ นปั จจัยความเสีย่ งทังหมดที
้
่มีอยู่ กล่าวคือ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริ ษัท
ยังไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจัยความเสีย่ งบางประการที่บริ ษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัทในขณะนี ้
แต่ในอนาคตอาจกลายเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ ผลกาไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง
แหล่งเงินทุน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้ วิ จารณญาณในการพิจารณา
ข้ อมูลอย่างรอบคอบ นอกจากนี ้ ข้ อความในลักษณะการคาดการณ์ ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรื อ
เจตนารมณ์ของบริ ษัทที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ อาทิ “มีแผนการ” “ประสงค์” “ต้ องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เชื่อว่า”
“ประมาณ” “อาจจะ” หรื อคาหรื อข้ อความอื่นใดในทานองเดียวกัน เป็ นคาหรื อข้ อความที่บ่งชี ถ้ ึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ ้นใน
อนาคต ซึง่ มีความไม่แน่นอน และผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้
1.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทมีกลุ่มลูกค้ า 2 กลุ่มได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าหน่วยงานราชการ (หน่วยงานราชการที่ทาหน้ าที่บริ หาร
จัดการน ้า) อาทิ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เทศบาลตาบล และเทศบาลอาเภอในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และ
หน่วยงานราชการอื่นๆ อาทิ มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น และกลุ่มลูกค้ าหน่วยงานเอกชน อาทิ ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจพลังง าน
ธุรกิจผลิตเหล็ก ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม และนิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การแก่
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน (ทังรายได้
้
จากการรับเหมาก่อสร้ าง และรายได้ จากการรับบริ หารจัดการระบบ) คิด
เป็ นร้ อยละ 46.02 และร้ อยละ 53.98 ของยอดรายได้ ในปี 2553 และร้ อยละ 40.95 และร้ อยละ 59.05 ของยอดรายได้ ใน
งวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยบริ ษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุม่ หน่วยงานราชการมากขึ ้น ดังจะ
เห็นได้ จากสัดส่วนรายได้ จากหน่วยงานราชการที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากร้ อยละ 3.47 ในปี 2551 เป็ นร้ อยละ
35.06 ในปี 2552 และร้ อยละ 46.02 ในปี 2553 ซึ่งลูกค้ าหน่วยงานราชการร้ อยละ 100 ของจานวนลูกค้ าทังหมดในช่
้
วงปี
2551 ถึ ง ปี 2553 เป็ นงานในส่ว นของการประปาส่ว นภูม ิภ าค (กปภ.) ในขณะที ่ล กู ค้ า หน่ว ยงานเอกชนมีค วาม
หลากหลายและไม่มี การพึ่งพารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เนื่องจากธุรกิ จนีม้ ีผ้ ูประกอบการรายใหญ่ ที่เป็ นคู่แข่งขัน
โดยตรงกับบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากการที่ลกู ค้ ารายใหญ่ดงั กล่าวหันไปใช้ บริ การกับผู้ประกอบการ
รายอื่นหรื อลดปริ มาณการว่าจ้ างงานของบริ ษัทลง และบริ ษัทไม่สามารถหาลูกค้ ารายอื่นๆ มาทดแทนในมูลค่างานที่หายไป
ได้ ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
เนื่อ งจาก กปภ. มีร ะบบการจัด จ้ า งที่ กาหนดหลักเกณฑ์ ใ นการคัด เลือกผู้รั บจ้ างที่ชัดเจน ด้ วยการ
กาหนดให้ ผ้ รู ับจ้ างงานก่อสร้ างทุกรายต้ องขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้รั บจ้ างของ กปภ. จึงจะมีสิทธิ์เข้ าร่ วมประกวดราคางานจ้ างได้
โดยบริ ษัทได้ รับการจัดชันเป็
้ นผู้รับจ้ างชันที
้ ่ 1 จึงมีโอกาสที่จะรับงานในมูลค่างานที่เพิ่มขึ ้นจากปั จจุบนั ซึ่งผู้รับจ้ างชัน้ 1 จะ
มีขีดความสามารถในการรับงานไม่จากัดวงเงินต่อโครงการ โดยทุกสัญญาที่ทาไว้ กั บ กปภ. รวมกันไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท
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นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 สานักงานกรุ งเทพมหานคร (กทม.) ได้ ออกหนังสือรับรองการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้
รับจ้ างเหมางานก่อสร้ างของกรุ งเทพมหานคร ชัน้ 1 ให้ กบั บริ ษัท ทังประเภทงานทางอาทิ
้
งานวางท่อ และงานอาคารอาทิ
งานก่อสร้ างถังพักน ้า ซึง่ ไม่จากัดวงเงินค่าก่อสร้ างต่อโครงการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแผนที่จะดาเนินการขอจดทะเบียนผู้รับจ้ างงาน
ก่อสร้ างของการประปานครหลวง (กปน.) ในปี 2555 เนื่องจาก กปน. มีนโยบายเปิ ดรับจดทะเบียนผู้รับจ้ างงานก่อสร้ างทุก
เดือนมกราคม และเดือนกรกฏาคม ของทุกปี ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวถือว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทสามารถรับงาน
จากหน่วยงานดังกล่าว และเป็ นการกระจายการรับงานจากลูกค้ าอีกทางหนึ่ง รวมทัง้ ด้ วยความที่บริ ษัทเป็ นบริ ษัทเอกชน
หนึง่ ในไม่กี่รายที่สามารถให้ บริ การได้ ทกุ ระดับความซับซ้ อนของงาน ตังแต่
้ งานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมพื ้นฐาน
ไปจนถึงงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชันสู
้ ง จึงทาให้ บริ ษัทสามารถเลือกให้ บริ การกับกลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลายได้
ตังแต่
้ ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจพลังงาน (โรงไฟฟ้ า) ไปจนถึงธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม จึงทาให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการ
พึง่ พิงลูกค้ ารายใดรายหนึง่ อยูใ่ นระดับต่า
2) ความเสี่ยงจากความไม่ แน่ นอนของรายได้ หรือความต่ อเนื่องของรายได้
บริ ษัทรับก่อสร้ างและรับบริ หารจัดการงานวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อม ได้ แก่ ระบบผลิตน ้า ระบบบาบัดน ้าเสีย
เพื่อนากลับมาใช้ ใหม่หรื อระบบรี ไซเคิล ระบบบาบัดน ้าเสีย ระบบกาจัดขยะ และการแปรรู ปวัสดุเหลือใช้ ให้ เป็ นพลังงาน
ทดแทน โดยมีรูปแบบการให้ บริ การหลักเป็ นการให้ บริ การแบบครบวงจร ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตัง้ และการ
ทดลองเดินระบบ (รับงานในนามบริ ษัท รับงานในนามกิจการค้ าร่วมและกิจการร่วมค้ าที่บริ ษัทจัดตังร่้ วมกับนิติบคุ คลอื่นที่มี
ศักยภาพในการดาเนินการก่อสร้ าง) และรับบริ หารจัดการเดินระบบและบารุงรักษาระบบประปา (รับงานในนามบริ ษัท) ซึ่ง
การให้ บริ การแบบครบวงจรของบริ ษัท ผ่านช่องทางการจาหน่าย 2 ช่องทางได้ แก่ การเข้ าร่ วมการประมูลงานจ้ างหรื อการ
ประกวดราคาจ้ างเหมา และการได้ รับการติดต่อจากผู้ว่าจ้ างโดยตรง (ผ่านการแนะนาจากลูกค้ าเดิมของบริ ษัท คู่ค้าของ
บริ ษัท และที่ปรึ กษาโครงการของผู้ว่าจ้ างรวมถึงการมาติดต่อเพื่อใช้ บริ การเองโดยตรง) ซึ่งในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ตังแต่
้ ปี
2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554) บริ ษัทเข้ ารับงานผ่านการประมูลงานจ้ างหรื อประกวดราคาจ้ างเหมา และผ่านการติดต่อ
จากผู้วา่ จ้ างโดยตรง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.71 : 64.29 ของจานวนงานก่อสร้ างทังหมดในช่
้
วงดังกล่าว โดยงานที่ผ่าน
การประมูลงานจ้ างหรื อประกวดราคาจ้ างเหมาส่วนใหญ่เป็ นงานของหน่วยงานราชการทังหมด
้
ซึ่งลักษณะการรับงานผ่าน
การประกวดราคาภายใต้ ข้อกาหนดของผู้ว่าจ้ าง จะเน้ นการแข่งขันทางด้ านราคาเป็ นหลัก ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความ
เสีย่ งจากความไม่แน่นอนหรื อความไม่ตอ่ เนื่องของรายได้ หากไม่สามารถชนะการประกวดราคาสาหรับโครงการใหม่ ซึง่ อาจ
ส่งผลทาให้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้
บริ ษัทตระหนักถึงความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางในการดาเนินธุรกิจเพื่อรักษาความ
ต่อเนื่องของรายได้ ด้ วยการรักษาคุณภาพงานก่อสร้ างให้ ได้ มาตรฐาน ซึ่งบริ ษัทให้ ความสาคัญตังแต่
้ ขนตอนการออกแบบ
ั้
ระบบ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้ างและติดตังเพื
้ ่อให้ การใช้ งานภายหลังการก่อสร้ างเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
กล่าวคือ สามารถผลิตน ้าหรื อบาบัดน ้าเสียให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและปริ มาณที่กาหนด ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างความพึงพอใจ
และทาให้ ลูกค้ าหรื อผู้ว่าจ้ างเกิ ดความเชื่ อถื อในผลงานของบริ ษัท อันจะนามาซึ่งโอกาสในการได้ รับงานอื่นๆ สาหรั บ
โครงการในอนาคตของลูกค้ า โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ลูกค้ ากว่าร้ อยละ 50 ของจานวนลูกค้ าทังหมดในช่
้
วงดังกล่าว เป็ น
ลูกค้ าที่เคยใช้ บริ การของบริ ษัทมาแล้ วในอดีต อาทิ บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน) บริ ษัท พีทีที ยูทิลิตี ้ จากัด และ
บริ ษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด จึงทาให้ ที่ผ่านมาบริ ษัทสามารถประมูลงานและได้ รับงานอย่างต่ อเนื่อง ถึงแม้ จะต้ อง
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวจากวิกฤตในอเมริ กาและทวีปยุโรป รวมทังการได้
้
รับผลกระทบจากความเชื่อมัน่
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ที่ลดลงในการลงทุนก่อสร้ างโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชนจากความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงปี 2552
ถึงปี 2553 นอกจากนี ้ การที่บริ ษัทได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้รับจ้ างชันที
้ ่ 1 สาหรับงานรับจ้ างของการประปาส่วนภูมิภาค
(กปภ.) และการได้ รับขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้รับจ้ างชันที
้ ่ 1 ประเภทงานทาง และงานอาคารของกรุ ง เทพมหานคร (กทม.) และ
ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างดาเนินการขอจดทะเบียนเป็ นผู้รับจ้ างของการประปานครหลวง (กปน.) ยังเป็ นส่วนช่วยสร้ างความ
เชื่อมัน่ ในงานบริ การของบริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ าหรื อผู้ว่าจ้ างรายอื่น ซึ่ง ส่งผลให้ สามารถสร้ างความต่อเนื่องของยอดรายได้ ของ
บริ ษัทได้ ในระดับหนึง่
3) ความเสี่ยงจากรับจ้ างก่ อสร้ างที่มีรูปแบบสัญญาแบบเหมาครบวงจร (Turnkey)
ด้ วยการให้ บริ การที่ครอบคลุม ทุกความต้ องการของผู้ว่าจ้ าง ตังแต่
้ การรับเหมาก่อสร้ าง ได้ แก่ รับเหมา
แบบครบวงจร (Turnkey) ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตังและทดลองเดิ
้
นระบบ (Engineering Procurement and
Construction : EPC) หรื อรับจ้ างงานอย่างใดอย่างหนึ่ง (อาทิ รับจ้ างออกแบบเพียงอย่างเดียว หรื อรับก่อสร้ างเพียงอย่าง
เดียว) การรับบริ หารจัดการเดินระบบและบารุ งรักษา (Operation and Management) และโครงการลงทุนเพื่อผลิตน ้า
จาหน่ายสาหรับภาครัฐและเอกชน ซึ่งลักษณะการรับจ้ างที่แตกต่างกัน ทาให้ รูปแบบความรับผิดชอบในสัญญามีความ
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร (Turnkey) ที่มีรูปแบบสัญญาที่ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องบริ หาร
จัดการงบประมาณโครงการให้ อยูภ่ ายในวงเงินที่กาหนดเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพงานตามที่ผ้ วู ่าจ้ างต้ องการ โดยหากมีต้นทุนหรื อ
ค่าใช้ จ่ายที่สงู เกินกว่างบประมาณที่กาหนดไว้ ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อภาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่เพิม่ ขึ ้นทังหมด
้
โดยไม่สามารถเรี ยกร้ องจากผู้ว่าจ้ างได้ เนื่องจากถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างแล้ วตังแต่
้ ลงนามในสัญญา ซึ่งในปี
2551 บริ ษัทมีโครงการรับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร (Turnkey) กับบริ ษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้ าน ปิ โตรเคมี 2 แห่ง
ได้ แก่ โครงการพีทีที ยูทิลิตี ้ 2 และโครงการมาบตาพุด ซึ่งบริ ษัทประสบปั ญหาการบริ หารจัดการต้ นทุนโครงการ เนื่องจาก
ได้ รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มของต้ นทุนวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ างที่มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานทัว่ ไป (มาตรฐาน
ในธุรกิจปิ โตรเคมี) และการมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการร้ องขอของผู้วา่ จ้ างที่บริ ษัทไม่สามารถปฏิเสธได้ เนื่องจากต้ องการรักษา
ความสัมพันธ์ และคาดหวัง โครงการต่อเนื่องในอนาคตของผู้ว่าจ้ าง จึงทาให้ ในปี 2551 บริ ษัทมีรายการขาดทุนที่รับรู้ ทนั ที
จากโครงการดังกล่าวที่มีลกั ษณะสัญญาเป็ นแบบรับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร (Turnkey) เท่ากับ 22.43 ล้ านบาท และ
13.25 ล้ านบาท ตามลาดับ ดังนัน้ ด้ วยลักษณะสัญญาดังกล่าว บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทได้ หากบริ ษัทไม่สามารถควบคุมและบริ หารต้ นทุนโครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทได้ พิจารณาถึงสาเหตุที่เกิดขึ ้นพบว่า เหตุการณ์ดงั กล่าวมีสาเหตุหลักมาจากลักษณะสัญญาเป็ น
แบบรับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร (Turnkey) ที่ทาให้ บริ ษัทต้ องรั บผิดชอบต่อ ภาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มเอง
ทังหมด
้
กอปรกับในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทขาดประสบการณ์ในการรับจ้ างงานระบบน ้าสาหรับธุรกิจปิ โตรเคมี จึง ส่งผลทา
ให้ มีต้นทุนส่วนเพิ่มจากที่ได้ ประมาณการไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะสัญญารับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร เป็ นสัญญาที่
ให้ อิสระแก่ผ้ รู ับจ้ างในการบริ หารจัดการต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายโครงการ ซึ่งหมายถึงการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับจ้ างสามารถใช้
ความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมและบริ หารจัดการต้ นทุนโครงการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ด้ วยประสบการณ์ที่บริ ษัทได้ รับจากการรับจ้ างก่อสร้ างระบบน ้าในธุรกิจปิ โตรเคมี ซึง่ ถือเป็ นหนึง่ ในธุรกิจที่
มีความซับซ้ อนทางเทคโนโลยีสงู มาก ปั จจุบนั บริ ษัทสามารถรับจ้ างงานระบบน ้าได้ ครอบคลุมทุกระดับเทคโนโลยี ตังแต่
้
ระบบที่ใ ช้ เทคโนโลยี ขนั ้ พืน้ ฐาน ไปจนถึง ระบบที่ ต้องใช้ เ ทคโนโลยีทางวิ ศวกรรมชัน้ สูง ซึ่งทาให้ บริ ษั ทเชื่ อว่า จะได้ รั บ
ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย
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4) ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรม
ในปี 2553 ประเทศไทยมีจานวนผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ บริ การก่อสร้ างที่เกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมประมาณ 6 ราย โดยในตอนนี ้เป็ นผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรน ้าและการบริ หาร
จัดการน ้าประมาณ 4 ราย ซึง่ มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่เป็ นลูกค้ าหน่วยงานราชการได้ แก่ กปภ. กทม. และ กปน. ที่จดั ซื ้อจัด
จ้ างต่อเนื่องทุกปี โดยมีลกั ษณะการจัดซื ้อจัดจ้ างผ่านการประกวดราคาจ้ างเหมา ซึ่งผู้เข้ าร่ วมการประกวดราคาต้ องได้ รับ
การขึ ้นทะเบียนกับ กปภ. กทม. เท่านัน้ จึงจะสามารถเข้ าร่วมการประกวดราคาได้
บริ ษัทตระหนักถึงการแข่งขันดังกล่าว จึงได้ ดาเนินธุรกิจภายใต้ นโยบายเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งและจุด
แข็งให้ กบั การให้ บริ การของบริ ษัท กล่าวคือ ปั จจุบนั บริ ษัทถือเป็ นหนึ่งในผู้นาในการให้ บริ การงานระบบผลิตน ้า และด้ วย
ความสามารถในการให้ บริ การที่ครอบคลุมงานก่อสร้ าง ตังแต่
้ งานที่อาศัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมขันพื
้ ้นฐาน ไปจนถึงงานที่
ต้ องอาศัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสูง อาทิ การให้ บริ การผลิตน ้าประปาสาหรับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี การให้ บริ การ
ระบบผลิตนา้ จื ดจากน ้าทะเล เป็ นต้ น กอปรกับการดาเนินธุรกิ จที่ยาวนานเกื อบ 30 ปี ที่มีการรักษาคุณภาพงานอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทาให้ บริ ษัทมีชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับจากผู้วา่ จ้ างด้ วยดีมาโดยตลอด นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดาเนินนโยบายเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการแข่งขัน ในอุตสาหกรรม โดยให้ ความสาคัญกับการรับงานที่ใช้ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่มีความ
ซับซ้ อน มากกว่าการรั บงานที่ใช้ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมขันพื
้ น้ ฐาน เนื่องจากมีคู่แข่งขันน้ อยราย กว่า และผู้ว่าจ้ างมี
ความสามารถในการว่าจ้ างค่อนข้ างสูง อาทิ กลุม่ บริ ษัท ธุรกิจปิ โตรเคมี และ กปภ. ที่มีหน่วยผลิตน ้าจืดจากน ้าทะเล เป็ นต้ น
5) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชานาญ
บริ ษัทประกอบธุรกิจ ก่อสร้ างและรับบริ หารจัดการงานด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีขนตอนส
ั้
าคัญ
สาหรั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นงานก่ อ สร้ างได้ แ ก่ การออกแบบและวางระบบผลิต น า้ และบ าบั ด น า้ เสีย ให้ มี คุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพที่สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า ซึง่ ต้ องอาศัยความรู้ที่เกิดจากทักษะและประสบการณ์อนั ยาวนานของ
บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ าน ได้ แก่ วิศวกรผู้ควบคุมงานและฝ่ ายออกแบบ กล่าวคือ ฝ่ ายออกแบบมีส่วน
สาคัญเกี่ยวกับการออกแบบที่ นามาซึ่งการกาหนดราคาที่เหมาะสม ในขณะที่วิศวกรผู้ควบคุมงานมีส่วนสาคัญในการ
ควบคุมงานเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามที่ผ้ วู า่ จ้ างต้ องการ และสามารถส่งมอบงานได้ ตามกาหนดเวลา ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับ
ความเสีย่ งจากการสูญเสียบุคลากรในส่วนงานดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานของบริ ษัท อัน
จะส่งผลให้ การดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายได้
จากประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมนี ้มายาวนานร่วม 30
ปี ทาให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิ จเป็ นอย่างดี โดยได้ ตระหนักถึงการให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการสร้ างและการรักษา
บุคลากรของบริ ษัทเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นดังกล่าว โดยบริ ษัทได้ กาหนดแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพ
พนักงานบริ ษัท ด้ วยการส่งเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ แก่พนักงานและลดการ
พึง่ พิงพนักงานรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริ มให้ พนักงานรู้ สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของบริ ษัท ด้ วยการดูแลและ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้ แก่พนักงานแต่ละระดับเพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน นอกจากนี ้บริ ษัทยังส่งเสริ มการ
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริ ษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ การมีกิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมกัน การจัดสัมมนาภายในบริ ษัท ซึ่ง
จากแนวทางที่บริ ษัทดาเนินการอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ทาให้ ที่ผา่ นมา บริ ษัทมีอตั ราการลาออกของพนักงานบริ ษัท ค่อนข้ าง
ต่า
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6) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการก่ อสร้ าง
ในธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้ างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท บริ ษัทอาจจาเป็ นต้ องมีมาตรการ
ในการกาหนดยืนราคาของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ างตลอดช่วงระยะเวลาดาเนินงาน ซึ่งบริ ษัทอาจต้ องประสบ
ปั ญหาการทากาไรได้ ไม่ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด หากราคาวัสดุและอุปกรณ์เหล่านันเกิ
้ ดการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ณ วันที่ 30
กันยายน 2554 บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อวัสดุและอุปกรณ์จากทังในประเทศและต่
้
างประเทศเพื่อใช้ ในงานก่อสร้ าง โดยมีสดั ส่วน
การสัง่ ซื ้อจากผู้แทนในประเทศคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 96.26 และมีการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.74 โดย
ประกอบด้ วยวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ างที่สาคัญ ได้ แก่ เหล็ก คอนกรี ต เสาเข็ม ปั๊ ม และวาล์ว บริ ษัทจึงอาจได้ รับความ
เสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุและอุปกรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
ของบริ ษัทได้
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นดังกล่าว จึงมีการกาหนดนโยบายเพื่อป้องกันและลดความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น โดยการประมาณการต้ นทุนงานก่อสร้ างจากแบบการก่อสร้ างที่ได้ รับ เพื่อคานวณหาปริ มาณและ
มูลค่าวัสดุก่อสร้ างสาหรับโครงการนันๆ
้ โดยบริ ษัท จะแจ้ งให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายเสนอราคาอุปกรณ์แก่บริ ษัท เพื่อควบคุมต้ นทุน
วัสดุอ ย่างน้ อยร้ อยละ 50 ของต้ นทุนวัสดุรวม และในระหว่างการดาเนินงานทุกๆ 3 เดื อน บริ ษั ทจะทาการทบทวน
งบประมาณต้ นทุน โดยหากพบว่ามีความแตกต่างเกินกว่าร้ อยละ 10 วิศวกรผู้ควบคุมงานต้ องทาการปรับปรุ งงบประมาณ
ให้ สอดคล้ องกับความจริ ง ซึ่งปั จจุบนั เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการบริ หารควบคุมต้ นทุนมากขึ ้น บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลง
นโยบายการทบทวนงบประมาณต้ นทุน โดยจะดาเนินการปรับปรุงงบประมาณโครงการ หากมีความแตกต่างเกินกว่าร้ อยละ
3 ซึ่งนโยบายดังกล่าวถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 เป็ นต้ นมา นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบายในการสัง่ ซื ้อวัสดุ
อุปกรณ์ในปริ มาณมากโดยการรวบรวมปริ มาณสัง่ ซื ้อจากหลายๆ โครงการ เพื่อให้ มีอานาจในการเจรจาต่อรองและได้ ราคา
ที่ลดลง รวมทังการเจรจาขอช
้
าระเงินก่อนกาหนด เพื่อที่จะได้ รับส่วนลดทาให้ สามารถควบคุมต้ นทุนได้ ระดับหนึ่ง อีกทัง้ ใน
บางโครงการบริ ษัทจะมีการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงแบบเบ็ดเสร็ จ คือ กาหนดให้ ผ้ รู ับเหมารับ ผิดชอบทังค่
้ าอุปกรณ์และค่าแรง
หรื ออาจให้ ผ้ รู ับเหมาช่วงรับผิดชอบเฉพาะค่าแรง โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้ดาเนินการสัง่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์เพื่อควบคุมต้ นทุน ดังนัน้
จากนโยบายดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ บริ ษัทสามารถเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุอปุ กรณ์ได้
ในระดับหนึง่
7) ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนเพื่อผลิตนา้ จาหน่ ายสาหรับภาครัฐและเอกชน
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ขยายการดาเนินธุรกิจไปสูร่ ู ปแบบโครงการลงทุนเพื่อผลิตน ้าจาหน่ายให้ กบั หน่วยงาน
ราชการและเอกชนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งการรับงานดังกล่าว เป็ นการรับงานจากผู้วา่ จ้ างในลักษณะที่บริ ษัทต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนและการบริ หารโครงการทังหมด
้
โดยมีระยะเวลา 10-20 ปี และต้ องใช้ เงินลงทุน
ต่อโครงการประมาณ 30-50 ล้ านบาท โดยมีรูปแบบสัญญา 2 แบบได้ แก่ แบบ Build Own and Operate (BOO) คือบริ ษัท
ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในระบบให้ กบั ผู้วา่ จ้ างเมื่อสิ ้นสุดสัญญางาน และแบบ Build Operate and Transfer (BOT) คือบริ ษัท
โอนกรรมสิทธิ์ในระบบให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเมื่อสิ ้นสุดสัญญางาน โดยบริ ษัทจะได้ รับชาระค่าจ้ างเป็ นรายเดือนตามปริ มาณน ้าที่
ผลิตได้ คณ
ู ด้ วยราคาที่กาหนดไว้ ในสัญญา ซึง่ ในเดือนสิงหาคม 2554 บริ ษัทได้ ลงนามสัญญางานในลักษณะโครงการลงทุน
เพื่อผลิตน ้าจาหน่ายให้ กับลูกค้ าเอกชนรายหนึ่ง เพื่อลงทุนในระบบผลิตนา้ จาหน่ายประเภทระบบบาบัดน ้าเสียเพื่อนา
กลับมาใช้ ใหม่ (Wastewater Recycle Plant) โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบ BOO รวมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งในอนาคต บริ ษัท
อาจจะให้ บริ การในลักษณะดังกล่าวกับหน่วยงานราชการ แต่จะมีขนาดโครงการไม่ใหญ่เพื่อให้ สอดคล้ องกับขนาดธุรกิจของ
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บริ ษัท ดังนัน้ จากการลงทุนที่มีมลู ค่าโครงการที่สงู และมีระยะเวลาการให้ บริ การที่นาน อาจทาให้ บริ ษัทได้ รับ ผลกระทบ
จากความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่ผ้ วู า่ จ้ างไม่ชาระค่าบริ การให้ แก่บริ ษัท เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรื อผู้ว่า
จ้ างล้ มละลายก่อนที่ระยะเวลางานตามสัญญาจะสิ ้นสุดลง ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทในอนาคต
ได้
เนื่ อ งจากการให้ บ ริ ก ารในลัก ษณะโครงการลงทุน ข้ า งต้ น ระบบที่ บ ริ ษั ท ใช้ ได้ แ ก่ ระบบผลิต และ
บารุงรักษาแบบเคลือ่ นที่ได้ (Mobile Plant) ซึง่ ช่วยลดความเสีย่ งจากการไม่ได้ รับชาระค่าบริ การจากผู้ว่าจ้ าง กล่าวคือหาก
ผู้ว่าจ้ างไม่ชาระค่าบริ การให้ กับบริ ษัท บริ ษัทสามารถเคลื่อนย้ ายระบบประปาดังกล่าวออกจากพื ้นที่ได้ ภายใน 15 วัน ซึ่ง
ภายหลังการเคลื่อนย้ าย บริ ษัทสามารถนาระบบดังกล่าวไปใช้ กับงานอื่นได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยก่อนการเข้ ารับงานหรื อการประมูลงานบริ ษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้ว่าจ้ างจากฐานะทางการเงิน
ความน่าเชื่อถือของผู้บริ หาร ควบคูไ่ ปกับอัตราการทากาไรตามนโยบายที่กาหนด ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อว่าจะได้ รับผลกระทบ
จากความเสีย่ งดังกล่าวค่อนข้ างต่า
8) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทอาจได้ รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในข้ อกาหนดหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิน
ธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการของบริ ษัท อาทิ การเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและ
นโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อ ม ดังจะเห็นได้ จากเหตุการณ์ การมีคาสัง่ จากศาลปกครองกลางในช่วงปลายปี 2552 ให้ ระงับ
โครงการก่อสร้ างของบริ ษัทเอกชนรวม 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องจากความไม่ชัดเจนเกี่ ยวกับ
แผนการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ในขณะนัน้ บริ ษัทมีโครงการที่รับจ้ างจากผู้ว่าจ้ างเอกชนรายหนึ่งที่มีที่ตงโครงการอยู
ั้
่ใน
นิคมฯ ในลักษณะสัญญารับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา ติดตังและทดลองเดิ
้
นระบบ
โดยบริ ษัทได้ ดาเนินการก่อสร้ างและติดตังวั
้ สดุอปุ กรณ์แล้ วเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อย คงเหลือเพียงการทดลองเดินระบบก่อนส่ง
มอบงานให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง จึงทาให้ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาระบบก่อนส่งมอบงานในช่วงตลอดระยะเวลาที่
ได้ รับผลกระทบจากการระงับโครงการ
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว บริ ษัทได้ รับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น จึงได้ มีการกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาด โดยกาหนดแผนที่จะขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุม่ หน่วยงานราชการมากขึ ้น เพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงในข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ าง ดังจะเห็นได้ จากสัดส่วนรายได้ ที่ได้ รับจากกลุม่ ลูกค้ าหน่วยงานราชการ
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากร้ อยละ 3.47 ในปี 2551 เป็ นร้ อยละ 35.06 ในปี 2552 ร้ อยละ 46.02 ในปี 2553 และร้ อย
ละ 40.95 ในงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
1.2

ความเสี่ยงด้ านการก่ อสร้ าง

1) ความเสี่ยงจากการดาเนินงานโครงการล่ าช้ ากว่ ากาหนด
ในสัญญาว่าจ้ างงานที่บริ ษัทรับจ้ างดาเนินการให้ กบั ผู้วา่ จ้ างแต่ละราย จะระบุระยะเวลาการให้ บริ การที่
แน่นอนที่บริ ษัทในฐานะผู้รับจ้ างจะต้ องส่งมอบ ซึ่ง อาจจะมีบางโครงการอาจเกิดปั ญหาความล่าช้ าในการดาเนินการ โดย
ส่วนใหญ่ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากฝ่ ายผู้ว่าจ้ าง อาทิ การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้ าง และการเตรี ยมพื ้นที่เพื่อให้ ผ้ รู ับ
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จ้ างเข้ าทางานได้ ทนั ตามกาหนด เป็ นต้ น หรื อมีสาเหตุมาจากฝ่ ายผู้รับจ้ าง อาทิ การไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้ างให้ แล้ ว
เสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด หรื อมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ และการ
ประท้ วงของผู้ที่อยู่ในบริ เวณพื ้นที่โดยรอบโครงการ เป็ นต้ น ซึ่งหากความล่าช้ าดังกล่าวมีสาเหตุมาจากบริ ษัทในฐานะผู้
รับจ้ างแล้ ว บริ ษัทจะมีภาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นจากเงินค่าปรับที่ผ้ วู ่าจ้ างสามารถเรี ยกร้ องได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่ออัตราการทากาไรในโครงการ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีโครงการล่าช้ าได้ แก่ โครงการ
เทศบาลป่ าซาง จังหวัดลาพูน ซึง่ มีสาเหตุมาจากการประท้ วงของผู้ที่อยูใ่ นบริ เวณพื ้นที่โดยรอบโครงการ จึงส่งผลให้ บริ ษัทไม่
สามารถเข้ าดาเนินงานก่อสร้ างต่อได้ ซึง่ ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ บนั ทึกรับรู้รายได้ จากโครงการดังกล่าวไปแล้ วทังสิ
้ ้นจานวน 8.89
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.44 ของมูลค่าโครงการรวม ได้ แก่ งานเตรี ยมงานไถปรับระดับพื ้นที่ งานสารวจวางตาแหน่งบ่อพัก
และงานเทคอนกรี ตบ่อพัก โดยแบ่งรับรู้ในงวดบัญชีปี 2552 เท่ากับ 6.29 ล้ านบาท และงวดบัญชีปี 2553 เท่ากับ 2.60 ล้ าน
บาท ซึง่ หากโครงการยังคงมีความไม่แน่นอนในการก่อสร้ างโครงการ ผู้สอบบัญชีอาจดาเนินการปรับปรุงงบการเงินโดยการ
ตังส
้ ารองการด้ อยค่าของสินทรัพย์คือมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ ทาให้ บริ ษัทต้ องรับภาระค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากการ
ดาเนินงานในโครงการ อาทิ ค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค และต้ นทุนทางการเงินต่างๆ นอกจากนี ้ความล่าช้ าของโครงการที่
เกิดขึ ้น อาจทาให้ บริ ษัทถูกเรี ยกร้ องเบี ้ยปรับค่าความเสียหายจากผู้วา่ จ้ างได้
บริ ษั ทตระหนัก ถึ งปั ญ หาดัง กล่า ว จึง มี ก ารก าหนดนโยบายที่ ชัดเจนเกี่ ย วกับ การจัด วางระบบการ
ดาเนินงาน และวิธีป้องกันความเสี่ยง โดยในกรณีข้างต้ น ความล่าช้ าที่เกิดขึ ้นไม่ได้ มีสาเหตุมาจากฝ่ ายบริ ษัท แต่มีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม ได้ ซึ่งบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ที่ปรึ กษากฎหมายเข้ าไปดาเนินการเจรจาและจัดทา
หนังสือส่งไปยังผู้วา่ จ้ างเพื่อแจ้ งถึงสาเหตุและผลกระทบดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้ างได้ ดาเนินการจัดทาบันทึกเพิ่มเติมกลับมายัง
บริ ษัทเพื่อสงวนสิทธิ์ในการขอขยายระยะเวลาการทางานเนื่องจากเหตุดงั กล่าว รวมทังบริ
้ ษัทจะไม่ต้องเสียค่าปรับจากความ
ล่าช้ า โดยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 บริ ษัทได้ ลงนามในบันทึกต่อท้ ายสัญญาจ้ างซึง่ ระบุเงื่อนไขการขยายระยะเวลาการ
ทางานตามสัญญาจ้ างออกไปอีก 523 วัน จากเสร็ จสมบูรณ์ภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2554 เป็ นเสร็ จสมบูรณ์ภายในวันที่
17 ธันวาคม 2555 ทังนี
้ ้ ในกรณี อื่น ถ้ ามีความล่า ช้ าที่มีสาเหตุจากการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทก็มีการวางนโยบาย
ป้องกันเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าวที่เกิดขึ ้น โดยการให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการและควบคุม ในส่วนของต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายแทน
2) ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในโครงการภายหลังการส่ งมอบงาน
บริ ษัทให้ บริ การด้ านวิศวกรรมสิง่ แวดล้ อมที่เกี่ยวกับน ้าแบบครบวงจร ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา
ติดตัง้ และทดลองเดินระบบ และบาบัดน ้าเสีย ซึง่ ในสัญญาจะระบุวา่ บริ ษัทจะต้ องรับผิดชอบค่าความเสียหาย ความชารุ ด
และความบกพร่ องที่อาจจะเกิดขึน้ ภายหลังการส่งมอบงานให้ กบั ผู้ว่าจ้ างโดยมีระยะเวลาประมาณ 1 – 2 ปี ดังนัน้ บริ ษัท
อาจได้ รับความเสีย่ งจากภาระผูกพันในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ กาหนดมาตรการในการดาเนินการก่อสร้ างที่เข้ มงวด ด้ วยการควบคุมคุณภาพ
ของงานให้ ได้ ตรงตามมาตรฐานตังแต่
้ การออกแบบ การสัง่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ที่มีมาตรฐาน ตลอดจนจัดให้ มีการตรวจสอบจาก
วิศวกรควบคุมงานระหว่างการก่อสร้ างเป็ นประจาทุกงวดงาน และให้ ฝ่ายวิศวกรส่งผลรายงานดังกล่าวแก่ผ้ บู ริ หารที่ควบคุม
โครงการ ก่อนดาเนินการส่งมอบงานให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง ซึง่ ที่ผา่ นมา บริ ษัทยังไม่เคยได้ รับความเสีย่ งดังกล่าวข้ างต้ น แต่อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทมีการทาประกันภัยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นหลังการส่งมอบงานสาหรับโครงการที่มีนยั สาคัญ
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บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมา
บริ ษัทมีรายได้ หลักจากงานก่อสร้ างและงานบริ การ ซึง่ ส่วนหนึง่ ของงานก่อสร้ าง บริ ษัท จาเป็ นต้ องว่าจ้ าง
ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) เพื่อเข้ าดาเนินการก่อสร้ างงานโยธาต่างๆ อาทิ ก่อสร้ างถังบรรจุน ้า ขุดบ่อ ตอกเสาเข็ม เป็ น
ต้ น โดยมีรูปแบบการว่าจ้ างทังแบบเบ็
้
ดเสร็ จคือกาหนดให้ ผ้ รู ับเหมารับผิดชอบทังค่
้ าวัสดุอปุ กรณ์และค่าแรง และแบบว่าจ้ าง
เฉพาะค่าแรง ซึ่งช่วยลดภาระด้ านการบริ ห ารจัดการเกี่ ย วกับบุคลากรและแรงงานของบริ ษัท แต่เนื่อ งด้ วยการพึ่งพา
ผู้รับเหมาดังกล่าว อาจทาให้ บริ ษัทได้ รับความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาช่วงในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการดาเนินการก่อสร้ างของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ ตาม บริ ษั ทมีการใช้ บริ การกับผู้รับเหมาช่วงหลายราย ซึ่งบริ ษัทโดยฝ่ ายวิศวกรรมและฝ่ าย
จัดซื ้อได้ รวบรวมรายชื่อและจัดทาใบประเมินผู้รับเหมาช่วงในหัวข้ อต่างๆ อาทิ คุณภาพ ราคา การส่งมอบ และบริ การหลัง
การขาย เพื่อใช้ ประกอบในการพิจารณาว่าจ้ างงานก่อสร้ างต่างๆ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายชื่อผู้รับเหมา
ที่เคยร่วมงานรวมกว่า 220 ราย นอกจากนี ้ สัดส่วนงานก่อสร้ างที่บริ ษัทต้ องว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วง มีสดั ส่วนการว่าจ้ างเพียง
ประมาณร้ อยละ 10 ของต้ นทุนงานก่อสร้ าง จึงทาให้ บริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบจากการพึง่ พิงผู้รับเหมาไม่สงู มากนัก
4) ความเสี่ยงจากการได้ รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จากวิกฤตการณ์อทุ กภัยที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั บริ ษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยอยู่ในพื ้นที่ที่
ได้ รับอุทกภัยรวม 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการบริ ษัท นวนคร แอสเซท จากัด จังหวัดปทุมธานี โครงการการประปาส่วน
ภูมิภาค อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ
เทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี ้

มูลค่างาน (ล้ านบาท)
% ความคืบหน้ า ณ 30 ก.ย. 54
ยอดเงินรับรู้ (ล้ านบาท)
มูลค่างานคงเหลือ (ล้ านบาท)

โครงการ
บจก.นวนคร
แอสเซท
233.50
71.99%
168.10
65.40

157.48
48.75%
76.77
80.71

โครงการ
การประปา
บางคล้ า
62.48
4.14%
2.59
59.89

โครงการ
เทศบาล
นครปฐม
33.18
71.73%
23.80
9.38

โครงการ
การประปาโชคชัย

ลูกหนี ้การค้ า(ล้ านบาท)

9.41

15.66

0.31

2.66

มูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
(ล้ านบาท)

7.32

29.60

2.59

8.04

ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์บริ ษัท
ที่อยู่ในโครงการ (ล้ านบาท)

0.58

1.00

-

0.50

ที่มา : ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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รวม

486.64
271.26
215.38
(23.88% ของ
มูลค่างานคงเหลือ
ทังหมด)
้
28.04
(7.06% ของ
สินทรัพย์รวม)
47.55
(11.97% ของ
สินทรัพย์รวม)
2.08
(0.52% ของ
สินทรัพย์รวม)

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : -

ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์บริ ษัทที่อยู่ในโครงการ อาทิ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ สานักงาน เป็ นต้ น
- โครงการโรงไฟฟ้าวังน้ อย โครงการบจก.ไทยชินเรี ยว และโครงการสานักงานกรุ งเทพมหานคร บริ ษัทเพิ่งเริ่ ม
ดาเนินการโดยปั จจุบนั อยู่ในขันตอนการออกแบบและรออนุ
้
มตั แิ บบก่อสร้ างจากผู้ว่าจ้ าง จึงยังไม่ได้ เริ่ มงานก่อสร้ าง
และยังไม่ได้ รับความเสียหายจากอุทกภัย

ซึ่งหากพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัท อาจกล่าวได้ ว่า บริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบจาก
การรับรู้ รายได้ ในส่วนงานคงเหลือของแต่ละโครงการที่อาจต้ องคลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้ หากผู้ว่าจ้ างชาระเงิน
ค่าจ้ างให้ กบั บริ ษัทล่าช้ าหรื อไม่สามารถชาระค่าจ้ างให้ กบั บริ ษัทได้ และบริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบจากต้ นทุนโครงการส่วน
เพิ่มที่เกิดจากงานล่าช้ า เนื่องจากไม่สามารถเข้ าพื ้นที่เพื่อทางานได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทอาจต้ องปรับประมาณการต้ นทุนโครงการใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกินกว่านโยบาย
ที่กาหนด และผู้สอบบัญชีอาจปรับปรุงงบการเงินโดยการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี ้ที่ไม่สามารถเรี ยก
เก็บได้ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ยอดลูกหนี ้การค้ ารวม 4 โครงการเท่ากับ 28.04 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.06 ของ
สินทรัพย์รวม) และตังส
้ ารองการด้ อยค่าสินทรัพย์เท่ากับมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บของโครงการข้ างต้ น (ณ วันที่ 30
กันยายน 2554 ยอดมูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บรวม 4 โครงการเท่ากับ 47.55 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.97 ของ
สินทรั พย์รวม) ทัง้ นี ้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ข้ อ 29 ระบุ “ ในเดือน
ตุลาคม 2554 งานรับเหมาก่อสร้ างของบริ ษัท 2 โครงการ ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์น ้าท่วม ซึ่งบริ ษัทประเมินมูลค่า
ความเสียหายของงานก่อสร้ างบางส่วนที่ยงั ไม่ได้ ส่งมอบให้ กับลูกค้ าของบริ ษัท โดยบริ ษัทคาดว่าจะมีค่าใช้ จ่ายในการ
ซ่อมแซมงานดังกล่าวประมาณ 0.71 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวบางโครงการ ได้ มีการทาประกันภัยคุ้มครอง
ความเสีย่ งภัยทุกประเภทในวงเงิน 249.85 ล้ านบาท ซึง่ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทประเมินว่าความเสียหายดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่องบการเงินในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 อย่างไม่มีสาระสาคัญ “ ทังนี
้ ้ โครงการที่ผ้ สู อบบัญชีกล่าวถึงได้ แก่โครงการบจก.นว
นคร แอสเซท และโครงการการประปาบางคล้ า โดยงานก่อสร้ างที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบของโครงการประปาโชคชัย และโครงการ
เทศบาลนครปฐม ไม่ได้ รับผลกระทบน ้าท่วม ซึ่งบริ ษัทได้ ประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ ้น รวมถึงสรุ ปความคุ้มครอง
และความรับผิดชอบค่าชดเชยต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น ดังนี ้
โครงการ
รายการ
บจก.นวนคร
แอสเซท
ประมาณการมูลค่ าความเสียหายจากอุทกภัย
ความเสียหายของงานที่ยงั
0.69
ไม่ได้ ส่งมอบ (ล้ านบาท)
ความเสียหายจาก
0.52
ค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่ม
(ล่าช้ าจากเดิม
จากงานล่าช้ า เนื่องจาก
ประมาณ 3 เดือน)
เข้ าพื ้นที่ไม่ได้ (ล้ านบาท)
ความเสียหายในทรัพย์สิน
ของบริ ษัท (ล้ านบาท)
รวมประมาณการ
1.21
มูลค่ าความเสียหาย

โครงการ
การประปาโชคชัย

โครงการ
การประปาบางคล้ า

โครงการ
เทศบาล
นครปฐม

รวม

-

0.02

-

0.71

0.53
(ล่าช้ าจากเดิม
ประมาณ 2 เดือน)

0.85
(ล่าช้ าจากเดิม
ประมาณ 3 เดือน)

-

1.90

-

-

-

-

0.53

0.87

-

2.61
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โครงการ
โครงการ
รายการ
บจก.นวนคร
การประปาโชคชัย
แอสเซท
การทาประกันภัยและความคุ้มครอง
ประกันภัย All Risk
มี
มี
ครอบคลุมความเสียหาย
จากน ้าท่วม
ทุนประกัน (ล้ านบาท)
249.85
157.97
มูลค่าความเสียหายที่
0.69
ผู้บริ หารบริ ษัทคาดว่าจะ
บริ ษัทประกันจะชดเชย
(ล้ านบาท)
สถานะ/ความคืบหน้ าในการเข้ าดาเนินการต่ อ
ความคืบหน้ า
บริ ษัทคาดว่าจะ
ปั จจุบนั สามารถเข้ า
สามารถเข้ าทางานได้
ทางานได้ แล้ ว
ในอีก 1 เดือนข้ างหน้ า

โครงการ
การประปาบางคล้ า

โครงการ
เทศบาล
นครปฐม

รวม

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่มี

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ
-

ไม่มี
-

0.69

บริ ษัทคาดว่าจะ
สามารถเข้ าทางานได้
ในอีก 2 สัปดาห์
ข้ างหน้ า

ปั จจุบนั สามารถ
เข้ าทางานได้
แล้ ว

-

ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
หมายเหตุ : - บริ ษัทประเมินความเสียหายในส่วนค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มจากงานล่าช้ า โดยใช้ ข้ อมูลในอดีตมาคาดการณ์ อาทิ เงินเดือน
และค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานที่ดแู ลโครงการ
- บริษัททาประกันภัยด้ วยทุนประกันที่ครอบคลุมมูลค่าโครงการ โดยแบ่งความคุ้มครองออกเป็ น 3 ส่วนได้ แก่ ความคุ้มครองในงาน
ก่อสร้ าง ความคุ้มครองในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และความคุ้มครองบุคคลภายนอก
- โครงการเทศบาลนครปฐมได้ มีการปรับประมาณการต้ นทุนโครงการ โดยได้ มีการปรับเพิ่มค่าใช้ จา่ ยส่วนเพิ่มจากงานล่าช้ าที่ได้ รับ
ผลกระทบจากน ้าท่วมเข้ าไว้ ในประมาณการต้ นทุนโครงการเรียบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทได้ พิจารณาถึงประเด็นดังกล่าว และเห็นว่าโอกาสที่จะปรับปรุ งงบการเงินโดยการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญและตังส
้ ารองการด้ อยค่าสินทรัพย์ จากเหตุการณ์ ดงั กล่าวมีโอกาสน้ อย เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะตังส
้ ารองก็
ต่อเมื่อเชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทจะไม่สามารถเรี ยกชาระเงินค่าจ้ างจากผู้วา่ จ้ างได้ ซึง่ สาหรับผู้วา่ จ้ างทัง้ 4 รายข้ างต้ น ถือเป็ นผู้วา่ จ้ าง
ที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ งและมัน่ คง ซึ่งบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถเรี ยกชาระเงิ นค่าจ้ างจากผู้ว่าจ้ างได้ แต่อาจจะ
คลาดเคลือ่ นจากที่คาดการณ์ไว้ เล็กน้ อย สาหรับทรัพย์สินของบริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ่ในโครงการข้ างต้ น เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สิน บริ ษัทได้ แจ้ งให้ พนักงานที่ประจาอยู่ในแต่ละโครงการเคลื่อนย้ ายทรัพย์สินบางอย่างไว้ บนที่สงู และ
เคลือ่ นย้ ายทรัพย์สนิ บางอย่างออกนอกพื ้นที่เสีย่ งภัยเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางป้องกันความ
เสีย่ งจากการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ทังภั
้ ยพิบตั ิ ที่เกิดจากอุทกภัย ฟ้ าผ่า แผ่นดินไหว และลมพายุ โดยบริ ษัทมีนโยบาย
พิจารณาความเหมาะสมในการทาประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดจากงานก่อสร้ าง (Construction Erection All Risks
Insurance) สาหรับแต่ละโครงการกับบริ ษัทประกันภัยชัน้ นาในประเทศ ด้ วยเงื่ อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความ
เสียหายจากเหตุอทุ กภัยและภัยธรรมชาติทกุ ชนิด และทุนประกันที่ชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นทังกั
้ บงานก่อสร้ างและ
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ทรัพย์สินของบริ ษัทตามที่เกิดขึ ้นจริ งทังจ
้ านวน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวช่วยให้ บริ ษัทสามารถลดผลกระทบจากการเกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้ สว่ นหนึง่
นอกจากการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทยังกาหนดนโยบายเพื่อรักษาสิทธิเรื่ องระยะเวลาการ
ก่อสร้ างกับผู้วา่ จ้ าง โดยการออกหนังสือเพื่อแจ้ งขอขยายระยะเวลางานออกไปให้ ครอบคลุมกับระยะเวลาที่เสียไป จากการ
ไม่สามารถเข้ าพื ้นที่เพื่อดาเนินงานก่อสร้ างได้ นอกจากนี ้จากภาวะที่เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้ บริ ษัทมีความมัน่ ใจว่าภาครัฐจะมี
มาตรการที่สร้ างความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยให้ กบั ธุรกิจต่างๆ ที่อยูใ่ นพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยในครัง้ นี ้ แต่ทงนี
ั้ ้
สาหรับบริ ษัทคาดว่าภายหลังน ้าลด จะมีงานที่เกี่ยวข้ องด้ านการฟื น้ ฟูและปรับปรุ งเกี่ยวกับระบบการผลิตน ้า รวมถึงการ
บาบัดน า้ เสีย สาหรั บ ผู้ว่า จ้ างที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากเหตุก ารณ์ ดังกล่า ว ซึ่งจะท าให้ บ ริ ษั ท มีร ายได้ เ พิ่ มเติ มจากเข้ า ไป
ดาเนินการฟื น้ ฟูข้างต้ น
1.3

ความเสี่ยงด้ านการเงิน

1) ความเสี่ยงจากการไม่ ได้ รับชาระเงินจากเจ้ าของโครงการ
บริ ษัทมีรายได้ จากงานก่อสร้ างและงานบริ การ ซึง่ รูปแบบการรับชาระเงินสาหรับงานก่อสร้ างเป็ นไปตาม
งวดงานที่กาหนดหรื อเป็ นไปตามความสาเร็ จของงานที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยสาหรับงานบริ การ บริ ษัทจะรับชาระเป็ นราย
เดือนโดยคิดจากปริ มาณน ้าที่ผลิตและจาหน่ายได้ จริ งคูณด้ วยค่าจ้ างผลิตน ้าต่ อหน่วย ซึ่งหากพิจารณาแยกตามประเภท
ลูกค้ าแล้ ว ลูกค้ าหน่วยงานราชการจะเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่ได้ รับอนุมตั ิงบประมาณจากรัฐบาลเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่อาจจะเกิดความ
ล่าช้ าในการเบิกจ่ายบ้ าง ในขณะที่ลกู ค้ าหน่วยงานเอกชน หากประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน อาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการจ่ายชาระค่าบริ การให้ กับบริ ษัทได้ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าเท่ากับ
101.02 ล้ านบาท โดยร้ อยละ 90.69 ของยอดลูกหนี ้การค้ าเป็ นกลุม่ ลูกหนี ้ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 91.62
ล้ านบาท (แบ่งเป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเท่ากับ 59.51 ล้ านบาท และลูกหนี ้ที่มีอายุเกิน 1 เดือนแต่ไม่ถึง 3 เดือน
เท่ากับ 32.11 ล้ านบาท) และลูกหนี ้การค้ าที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือนคิดเป็ นร้ อยละ 9.31 ของยอดลูกหนี ้
การค้ า หรื อเท่ากับ 9.40 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริ ษัทที่จะสามารถเรี ยกเก็บหนี ้จากลูกหนี ้การค้ าได้ ภายใน
ระยะเวลา 90 วัน (นับตังแต่
้ การออกหนังสือเพื่อเบิกงวดงาน ตรวจรับงาน จนกระทังรั
้ บชาระค่างวดงาน) อย่างไรก็ตาม
จากการเพิ่มขึ ้นของยอดลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัท ระหว่างงวดบัญชีปี 2553 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ที่เพิ่มขึ ้นจาก
65.40 ล้ านบาท เป็ น 101.02 ล้ านบาท อาจทาให้ บริ ษัทได้ รับความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชาระค่าก่อสร้ างจากผู้ว่าจ้ าง ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทได้
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว และได้ กาหนดแนวทางในการป้องกันความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้น
โดยการกาหนดนโยบายก่อนการเข้ ารับงานทังงานก่
้
อสร้ างและงานบริ การ ด้ วยการพิจารณาคัดเลือกผู้ว่าจ้ างอย่างรัดกุม
โดยการพิจารณาข้ อมูลด้ านต่างๆ ของผู้ว่าจ้ าง โดยเฉพาะข้ อมูลด้ านฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ความน่าเชื่อถือ
และความมั่นคงของธุรกิ จผู้ว่าจ้ าง ซึ่งการดาเนิ นการดังกล่าวช่วยทาให้ บริ ษัทไม่มีปัญหาการรั บชาระค่าก่อสร้ างและ
ค่าบริ การจากผู้ว่าจ้ าง ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2551 และสิ ้นปี 2552 บริ ษัทมีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญปี ละ 0.26 ล้ านบาทจาก
ลูกหนี ้การค้ าของกิจการร่วมค้ าไฮโดรเท็ค – ซัลคอน (บันทึกตามสัดส่วนการลงทุน) ซึ่งในปี 2553 ได้ รับชาระคืนหนี ้และโอน
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กลับเป็ นรายได้ อื่น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และสิ ้นปี 2553 บริ ษัทไม่มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญกับลูกหนี ้การค้ า
ดังนัน้ จากที่กล่าวมาข้ างต้ นบริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าจะได้ รับความเสีย่ งจากประเด็นดังกล่าวค่อนข้ างต่า
1.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1) ความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่ างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั ง้ นีก้ ่อนที่จะได้ รับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ในการรับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน
2554 โดยบริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ พิจารณาคุณสมบัติ ของบริ ษัทในเบื ้องต้ น
แล้ วเห็นว่า หุ้นของบริ ษัทมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น
สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนชาระแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทยังคงมีความไม่
แน่น อนในการที่ จ ะได้ รั บ อนุญ าตจากตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ให้ ห้ ุน สามัญ ของบริ ษั ท เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดรอง หากบริ ษัทไม่
สามารถกระจายหุ้นได้ ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ ฯ ซึ่งจะท าให้ บริ ษัทมีคุณ สมบัติไม่ครบถ้ วนตาม
ข้ อบังคับ ของตลาดหลักทรั พย์ ฯ หรื อหากหุ้น สามัญของบริ ษัทไม่ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ หรื อ ผู้ลงทุน อาจมีค วามเสี่ยงเกี่ ย วกับ การไม่ได้ รับ ผลตอบแทนจากการขายหุ้น ได้ ต ามราคาที่
คาดการณ์ไว้
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