บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
ผูลงทุ น ควรพิ จ ารณาป จจั ย ความเสี่ย ง รวมทั้ งรายละเอีย ดขอ มู ลอื่ นๆ ที่ป รากฏในเอกสารฉบับ นี้ อย า ง
รอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน โดยปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจสงผลกระทบในทางลบตอบริษัท
และมู ลค า หุ นของบริษั ท ทั้ ง นี้ ปจ จั ย ความเสี่ย งที่ระบุ ไว ใ นเอกสารฉบั บนี้ มิ ได เ ป นป จ จั ยความเสี่ย งทั้ ง หมดที่ มี อ ยู
กลาวคือ อาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทยังไมอาจทราบได และอาจมีปจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นวา
ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญต อบริษัทในขณะนี้ แตในอนาคตอาจกลายเปนปจ จัยความเสี่ยงที่ อาจสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอรายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง แหลงเงินทุน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ดังนั้นกอนการ
ตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลอยางรอบคอบ และปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะ
สงผลกระทบตอบริษัท โดยไมจํากัดเพียงปจจัยความเสี่ยงที่ไดกลาวไวในเอกสารฉบับนี้เทานั้น
นอกจากนี้ ขอความในลักษณะการคาดการณในอนาคต การประมาณการ ความประสงค หรือเจตนารมณ
ของบริษั ทที่ ป รากฏอยู ในเอกสารฉบั บนี้ อาทิ “มี แ ผนการ” “ประสงค ” “ต องการ” “คาดว า ” “เห็ นว า ” “เชื่ อว า ”
“ประมาณ” “อาจจะ” หรือคําหรือขอความอื่นใดในทํานองเดียวกัน เปนคําหรือขอความที่บงชี้ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งมีความไมแนนอน และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากการคาดการณได
1.1 ความเสี่ยงดานการประกอบธุรกิจ
1.1.1) ความเสี่ยงจากการแขงขันทางธุรกิจ
ในปจจุบั นเจาของโครงการก อสรางอสังหาริมทรัพ ยหรือผูพั ฒนาอสังหาริม ทรัพย เชน อาคารสํานักงาน
โรงแรม ศูนยการคา คอนโดมิเนียม หรือผูรับเหมาโครงการกอสรางขนาดใหญที่มีความซับซอน เชน สนามบิน รถไฟฟา
เปน ตน รวมไปถึง งานบูรณะสิ่งก อสรางที่ จํา เปน ตอ งอาศัย เทคนิค เชิง วิศ วกรรมขั้ นสูง มั กจะให ความสําคั ญกับ งาน
บริการวิศวกรที่ปรึกษาเพื่ อชวยบริหารและควบคุมการกอสราง และตระหนัก ถึงการใชบริการที่ปรึกษาวิศวกร โดยมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามความตองการยังอยูในวงจํากัดเฉพาะโครงการลงทุนขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ ผูประกอบการดานวิศวกรที่ปรึกษาในประเทศไทยที่เปนสมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทยมี
จํานวนมากกวา 87 แหง (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555) โดยเปนทั้งบริษัทของคนไทยและบริษัทจากตางประเทศ
กอปรกับธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษานั้นไมไดมีอุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจมาก (Low Entry Barrier) อีกทั้งยัง
เปนธุรกิจที่ไมไดพึ่งพิงปจจัยเงินทุน ดังนั้นจึงทําใหธุรกิจนี้มีการแขงขันกันคอนขางสูง ผูประกอบการรายเล็กหรือราย
ใหมๆ อาจใชกลยุทธการแขงขันดานราคาคาบริการวิชาชีพ (Price Competition) เพื่อพยายามขยายตลาดของตนเอง
ใหกวางขึ้น ทําใหการแขงขันมีความรุนแรง บริษัท อาจไดรับความเสี่ยงจากการแขงขันเนื่องจากมีผูประกอบการจํานวน
มากในธุรกิจ
แต อ ย า งไรก็ ต าม ในป จ จุ บั น คู แ ข ง ที่ มี ศั ก ยภาพในการให บ ริก ารเป น วิ ศ วกรที่ ป รึก ษาและมี ก ลุม ลูก ค า
เปาหมายเดียวกันกับบริษัท ซึ่งกลาวไดวาคูแขงทางตรง (Direct Competitor) ของบริษัทมีจํานวนไมมาก และถึงแมวา
ในชวงระยะเวลาที่ผานมาคูแขงขันทางตรงบางแหงยังใชกลยุทธการแขงขันทางดานการลดราคาคาบริการวิชาชีพบาง
แตเนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการใหบริการดานคุณภาพมากกวาการแขงขันดานราคา ซึ่งทําใหกลุมลูกคา
หลักของบริษัทจะเปนเจาของโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญที่ใหความสําคัญกับคุณภาพงานกอสรางและใหความ
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เชื่อถือในการบริหารงานกอสรางและประสบการณการทํางานของทีมวิศวกรมาก จึงมีความเชื่อมั่นและเลือกใชบริษัท
เป น วิ ศ วกรที่ ป รึก ษา อี ก ทั้ ง คุ ณ ภาพของงานที่ อ อกมานั้ น เป น ที่ ย อมรับ และเป น ที่ พึ ง พอใจของเจ า ของโครงการ
นอกจากนี้บ ริษั ท ยัง มีที มผูบริห ารซึ่ง เป นวิ ศ วกรที่ มีค วามชํา นาญ มีป ระสบการณท างด านวิศ วกรที่ ป รึก ษา มี ความ
นาเชื่อถือและมีความสัมพันธกับลูกคาอยางดีมาเปนเวลานาน
บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงกําหนดแผนปองกันความ
เสี่ยง โดยมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้น อาทิ การเพิ่มขอบขายงานใหบริการวิศวกรรมที่ปรึกษา
ให ค รอบคลุม ทุก ประเภท ตั้ง แตง านบริก ารต นน้ํ า ไปถึ งปลายน้ํ าของสายงานบริก ารวิ ศวกรที่ ป รึก ษา การนํ าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ในการให บริก าร เชน การใชโปรแกรม Building Information Modeling (“BIM”) เพื่ อ
อํานวยความสะดวกในงานบริการออกแบบและการปรับเปลี่ยนแบบบนระบบคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการผาน Website ของบริษัท เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการนําเสนอและอนุมัติการรับงานของลูกคา เปนตน
1.1.2) ความเสี่ยงจากการที่กลุมลูกคาเปาหมายอยูในวงจํากัดและการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
จากการที่ ก ลุม ลู ก ค า ผู ว า จ า งอยู ใ นวงจํ า กั ด เฉพาะเจ า ของโครงการขนาดกลางถึ ง ขนาดใหญ ที่ ใ ห
ความสําคัญกับคุณภาพงานการกอสราง โดยกลุมลูกคาของบริษัทสวนใหญจะเปนผูที่เคยไดรับบริการจากบริษัท อาทิ
บริษั ท เซ็ น ทรัลพั ฒนา จํา กั ด (มหาชน) (“กลุม CPN”) และ บริษัท เอก-ชั ย ดิ สทริบิว ชั่ น ซิ สเทม จํ ากั ด (“TESCO
LOTUS”) ซึ่งทั้งสองกลุมนี้ลวนเปนผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีกรายใหญของประเทศไทย ในป 2552-2554
รายไดของบริษัทที่มาจากการใหบริการกลุม CPN คิดเปนสัดสวน 25.01% 21.38% และ 29.39% ของรายไดรวมจาก
การบริการตามลําดับ และมาจากการใหบริการกลุม TESCO คิดเปนสัดสวน 10.69% 13.60% และ 13.05% ของ
รายไดรวมจากการบริการตามลําดับ ซึ่งหากลูกคากลุมดั งกลาวเปลี่ยนไปใชบริการวิ ศวกรที่ปรึกษารายอื่นแทน อั น
เนื่ องมาจากความผิด พลาดในการใหบ ริการที่ ป รึก ษาหรือ เกิด ความขั ด แย งใดๆ กับ เจา ของโครงการ อาจจะสง ผล
กระทบตอการยกเลิกสัญญาโครงการอื่นๆ ของกลุมลูกคาดังกลาว หรืออาจไมไดรับความไววางใจวาจางใหเปนวิศวกร
ที่ปรึกษาโครงการในอนาคต ทั้งยังสงผลกระทบตอชื่อเสียงและภาพลักษณของกิจการในการรับงานของลูกคาอื่นดวย
บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงกําหนดแผนปองกันความ
เสี่ย งดั ง กลา ว โดยมี น โยบายบริห ารการกระจายกลุม ลูก ค า งานเอกชนและงานหน ว ยงานภาครัฐ บาลให มี ค วาม
เหมาะสม โดยมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดสวนการรับงานของหนวยงานภาครัฐบาลใหเพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ ป 2552-2554
บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการบริการงานภาครัฐบาลเทากับ 11.78% 16.85% และ 10.92% ของรายไดรวมจากการ
บริการตามลําดั บ รวมทั้งมีนโยบายบริหารการกระจายกลุม ลักษณะโครงการอาคาร โครงการโรงงาน และโครงการ
ระบบสาธารณูปโภค ใหมีความเหมาะสมในแตละชวงเวลาเชนกัน
1.1.3) ความเสี่ยงเนื่องจากความไมตอเนื่องของรายได หรือความไมแนนอนของรายได
เนื่ องจากรายได หลัก ของบริษัท มาจากการให บริก ารที่ป รึกษาทางด านบริห ารและควบคุม การกอ สรา ง
(Construction Management) ใหแกเจาของโครงการหรือผูรับเหมากอสรางเปนรายโครงการ (Project by Project)
โดยมีลักษณะการวาจางตามอายุในสัญญา ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความไมตอเนื่องของรายได เนื่องจากเมื่อ
งานโครงการที่ ใหคําปรึกษาอยูเสร็จสมบูรณและสงมอบงานเรียบรอยแลว แตยังไมมีงานโครงการใหมเขามารองรับ
ทีมงานชุดเดิม ซึ่งจะทําใหบริษัทตองรับภาระคาใชจายตางๆ โดยเฉพาะคาใชจายดานบุคลากรซึ่งเปนคาใชจายหลัก
ของบริษัท
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บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากความไมตอเนื่องของรายได บริษัทจึ ง
กําหนดแผนปองกันความเสี่ยงไวดังนี้
1. เพิ่มขอบขายงานใหบริการวิศวกรรมที่ปรึกษาใหครอบคลุมทุกประเภท ตั้งแตงานบริการตนน้ําไปถึง
ปลายน้ําของการพัฒนาสิ่งปลูกสราง คือ ตั้งแตขั้นตอนการออกแบบแนวคิดของโครงการ ไปจนถึง
การบํารุงรักษาสิ่งปลูกสราง
2. บริหารการกระจายกลุมลูกคางานเอกชนและงานหนวยงานภาครัฐบาลใหมีความเหมาะสม โดยมี
นโยบายที่จะเพิ่มสัดสวนการรับงานของหนวยงานภาครัฐบาลใหเพิ่มขึ้นจากเดิม
3. รักษานโยบายด านคุณภาพงานและการใหบริการแกลูกคา ทั้งในดานของมาตรฐานสิ่งปลูกสรา ง
ดานเวลาการกอสราง และในดานงบประมาณตามแผนงาน เพื่อสรางความเชื่อถือและไววางใจกับ
ลูกค า โดยจะเห็น ไดจ ากตลอดระยะเวลาที่ผา นมา บริษัท ไดใ หบริการที่ป รึกษาวิศ วกรแกลูกค า
มากกวา 100 โครงการ และลูกคา สวนใหญกวา 80% เปน ลูกคาที่ เคยใช บริการงานบริการของ
บริษัทหรือมาจากการแนะนําของลูกคาที่เคยวาจางบริษัทเปนที่ปรึกษาโครงการ
นอกจากนี้ ในป 2553 บริษัทไดเริ่มใชนโยบายการบริหารงบประมาณ (Budgeting) มาใชโดยกําหนดเปน
เปาหมายงบประมาณรายป (Yearly Budgeting) ตอมาในป 2554 บริษัทไดปรับเปลี่ยนมาเปนการกําหนดเปาหมาย
งบประมาณรายโครงการ (Project Budgeting) แทน ซึ่งจะใหทราบถึงเปาหมายรายได คาใชจาย และกําไรในแตละ
โครงการ โดยทางฝายบัญชีจะเปนผูรวบรวมขอมูลและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและติดตามผลการเปรียบเทียบกับงบประมาณดัง กลาวทุกๆ ไตรมาส ซึ่ งผูอํานวยการโครงการสามารถนํ า
ขอมูลนี้ไปวิเคราะหและศึกษาการวางแผนจัดกําลังบุคลากร และวางแผนการจัดเวลารับงานของลูกคาใหเหมาะสม
และสอดรับกับโครงการที่ทยอยจบงาน เพื่อใหบริษัทมีการบริหารโครงการอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถลดความเสี่ยง
จากความไมตอเนื่องของรายได ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1.4) ความเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จากเหตุ ก ารณอุ ท กภัย ในช วงไตรมาส 3 ถึ ง ไตรมาส 4 ของป 2554 รวมถึ งภั ย ทางธรรมชาติ อื่ นๆ เช น
แผนดินไหว พายุโซนรอน เปนตน อาจสงผลใหบางโครงการที่บริษัทเปนที่ปรึกษาไดรับผลกระทบทั้งตรงและทางออม
กลาวคือโครงการอยูในพื้นประสบภัยที่ไดรับผลกระทบทางตรง ทําใหการกอสรางไมสามารถดําเนินการตอได เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอโครงสราง เจาของโครงการชะลอการกอสรางจนถึงการยกเลิกการกอสราง และโครงการที่ไดรับ
ผลกระทบทางออม เชน การขาดแคลนวัสดุกอสราง การขาดแคลนกําลังคน ผูรับเหมาไมสามารถเขาปฏิบัติงานได ซึ่ง
จะมีผลตอระยะเวลาการกอสรางของโครงการ และอาจทําใหเจาของโครงการขอผอนผันการชําระคาบริการหรือยกเลิก
สัญญากับทางบริษัท
บริษัทไดพิจารณาถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอยางดี และเขาใจดีวาเปนสิ่งที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
มนุษย ดัง นั้นในปจ จุบันทีมวิ ศวกรรมของบริษั ทมีความพยายามที่จะนําระบบเทคโนโลยีต างๆ เช น ระบบการขนสง
พรอมทั้งศึกษาและแนะนําใหเจาของโครงการใชวิธีทางวิศวกรรมที่สามารถปองกันหรือบรรเทาความเสียหายจากภัย
พิบัติได และจะชวยใหโครงการที่บริษัทเขาเปนที่ปรึกษาไดรับความเสียหายจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาตินอย
ที่สุด ทั้งนี้ ที่ผานมาบริษัทเคยไดรับผลกระทบจากการชะลอโครงการเนื่องจากผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติเพียง 1
โครงการเทานั้น

หนาที่ 2.1 - 3

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

1.2 ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
1.2.1) ความเสี่ยงดานการพึ่งพิงผูบริหารหลัก
กรรมการและผูบ ริห ารหลักของบริษัท ในป จ จุบั น ได แ ก คุ ณประสงค ธาราไชย ประธานกรรมการ คุ ณ
สัมพันธ หงษจินตกุล กรรมการผูจัดการ รวมไปถึงทีมงานวิศวกรระดับผูบริหารเปนผูที่มีประสบการณและไดรับความ
เชื่อถือในวงการวิศวกรรม อีกทั้ง ยังเปนผูที่มีสัมพั นธกับกลุมธุรกิจต างๆ ในการหาลูกคา และติดตอ ผูรับเหมา ดังนั้ น
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่สําคัญของบริษัท อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงกําหนดแผนปองกันความ
เสี่ยงโดยมี นโยบายกลยุท ธแผนการตลาดเชิงรุกและเพิ่ม ขอบข ายงานให บริก ารวิศ วกรรมที่ป รึกษาใหค รอบคลุมทุ ก
ประเภทมากยิ่ งขึ้น เพื่ อลดการพึ่งพิ งความชํา นาญเฉพาะด านของผูบริห ารหลัก รวมทั้ งมีก ารจั ดทํา แผนการพัฒนา
บุคลากรตามสายอาชีพ (Career Development Program) ผา นการจัด อบรมความรูต อเนื่ องทางวิ ชาชีพ เพื่อ เป น
เกณฑวัดคุณภาพในการเลื่อนตําแหนงขึ้นมาสูผูบริหารระดับสูงตอไป
ในดา นการบริหาร บริษัทไดมีการปรับ โครงสรางองค กรและไดแ ตงตั้ง คณะกรรมการชุ ดใหม ซึ่งประกอบ
เพิ่มเติมไปดวยกรรมการอิสระที่มีความรูดานบริหาร ทางดานบัญชี ทางดานกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทเพื่อรวม
บริห าร นอกจากนี้ ยั ง ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริห ารและคณะผูบ ริ ห าร ซึ่ ง เป น บุ ค ลากรที่ มี ค วามชํ า นาญและมี
ประสบการณดานการวิศวกรรมและการควบคุมการกอสรางเขามารวมบริหารงาน นอกจากนี้บริษั ทยังไดว างระบบ
บริหารงานและการควบคุ มภายใน เพื่ อใหมี ความโปรงใสซึ่ งสามารถตรวจสอบได และสนับ สนุ นการตั ดสินใจของ
ผูบริหารในการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะทําใหการบริหารงานของไมขึ้นอยูอํานาจการบริหารของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตจะ
ขึ้นอยูกับคณะกรรมการบริษัท (Board of Director) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะผูบริหาร
ตามโครงสรางการจัดการ
1.2.2) ความเสี่ยงดานการขาดแคลนบุคคลากรผูเชี่ยวชาญ
เนื่องจากทีมงานบุคลากรที่จะสามารถใหบริการในระดับวิศวกรผูควบคุมงานแตละแผนกจะตองเปนผูมี
คุณวุฒิเฉพาะทางดานวิศวกรรม อีกทั้งทีมวิศวกรระดับหัวหนาสามารถยายไปทํางานกับบริษัทอื่นหรือออกไปตั้งบริษัท
วิศวกรที่ปรึกษา หรือเปนผูรับเหมาเองได ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงดานการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน และความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากรเพื่อมาทดแทนไดทั นเวลาหากเกิด กรณีเ รงดว น ซึ่ง ความเสี่ยงในการขาด
แคลนบุคลากรเหลานี้จะสงผลกระทบตอสัญญางานของบริษัทดําเนินการเปนที่ปรึกษาโครงการอยูหรือสงผลตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจน อาจสงผลใหเปนขอจํากัดในการพิจารณารับงานของลูกคาได
บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงกําหนดแผนปองกันความ
เสี่ยงโดยมีนโยบายจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Career Development Program) เพื่อใหวิศวกรและ
ชางเทคนิคเห็นโอกาสในการเติบโตอยางมั่นคง กาวขึ้นมาสูตําแหนงหัวหนางานและผูบริหารระดับสูงตอไป จากการที่
บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงทําใหทีมวิศวกร ทีมชางเทคนิค และทีมสถาปนิก มีความผูกพัน
กับองคกรและอยู รวมงานกับ บริษัท มานาน โดย ณ 31 มี นาคม 2555 บริษัทมีที มวิศวกร ช างเทคนิค และสถาปนิ ก
จํานวนทั้งสิ้น 224 คน มีอายุงานเฉลี่ย 8.38 ป โดยทีมงานที่รวมงานกับบริษัทมากกวา 8 ป มีจํานวนถึง 80 คน ซึ่งที่
ผานมา บริษัทไดปรับสวัสดิการตางๆ ทั้งเงินเดือน คาลวงเวลา คาวิชาชีพ เงินโบนัส เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สิทธิการ
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รัก ษาพยาบาล ให แ ก บุ ค ลากรเพื่ อ เป น ขวั ญ และกํ า ลัง ใจในการทํ า งาน และให ส อดคลอ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา เพื่อปองกันไมใหเกิดการสูญเสียบุคคลากรที่มีความรูความสามารถ
1.2.3) ความเสี่ยงจากผูรับเหมาปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามแผนจนกอใหเกิดความเสียหายตอโครงการ
การเปนผูควบคุมการกอสรา งและบริหารโครงการนั้น หนาที่อีกประการคื อการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูรับเหมา (Pre-Qualifications) เพื่อใหเจาของโครงการตัดสินใจ รวมไปถึงเมื่อไดผูรับเหมาแลวบริษัทจะตองควบคุม
บริหารงานกอสรางที่ผูรับเหมารายตางๆ รับผิดชอบเพื่อใหเปนไปตามคุณภาพที่กําหนดและภายใตกรอบเวลาที่วางไว
ดังนั้น หากเกิดเหตุการณที่ผูรับเหมารายใดปฏิบัติงานไมเปนไปตามเวลาหรือเงื่อนไขที่ไดตกลงไว หรือปฏิบัติงานไม
เปนไปตามหลักวิศวกรรมจนเกิดอุบัติเหตุและกอใหเกิดความเสียหายตอโครงการ จะสงตอภาพลักษณของบริษัทดวย
บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงกําหนดแผนปองกันความ
เสี่ย งโดยมีน โยบายการแกไ ขป ญหาทันที เมื่อ ผูค วบคุ มงานซึ่ง มีห นาที่ ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผูรับเหมาตลอด
ระยะเวลาที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบพบข อ ผิ ด พลาดใดๆ เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารบริห ารงานที่ มี ระบบและมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานรับรองคุณภาพ ISO9001:2008 และหากผูรับเหมาปฏิบัติงานไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม
ทางบริษัท จะมี การแนะนํ า และออกหนังสือเปน ลายลักษณอัก ษรแจงไปยังผูรับเหมา อีก ทั้งบริษัทมี หนา ที่ที่จ ะตอ ง
รายงานความคื บหนา ของโครงการใหกั บเจา ของโครงการทราบทุก เดื อน นอกจากนี้บ ริษั ทยั งมี นโยบายจัด ทํา แผน
บริหารความเสี่ยงรายโครงการเพื่อเปนแผนปองกันความเสี่ยงอีกชั้นหนึ่งดวย
1.2.4) ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญากอนกําหนด
เนื่องจากรายไดหลักของบริษัทมาจากการใหบริการแกลูกคา กรณีมีการยกเลิกสัญญากอนกําหนดของผู
วาจา ง หรือบริษัท ขอเลิกสัญญาจาง เนื่อ งจากเหตุที่ผูวาจ างไมปฏิ บัติต ามหรือละเมิด สัญญาจา งขอ ใดข อหนึ่ งหรือ
หลายขอ หรือไมชําระเงินตามจํานวนเงินและภายในเวลาที่ระบุไวในสัญญา ทั้งนี้ตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาวาจาง การยกเลิกสัญญาดังกลาวอาจจะสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทได
ความเสี่ย งจากการยกเลิกสัญญาก อนกํา หนดไมว าจะเกิ ดจากฝา ยใดเปน ผูบอกเลิก จา ง ยอ มสงผลต อ
ภาพลักษณอัน เปน ปจจั ยแห งความสําเร็จที่สําคัญในธุ รกิจ งานบริก าร ดังนั้ นบริษัทจึ งมีน โยบายที่ จะเนนคั ดกรองผู
วาจางเปนอยางดีกอนเขารับงานเปนที่ปรึกษาโครงการ ทั้งในดานชื่อเสียงกิจการและฐานะทางการเงิน ในขณะเดียวกัน
บริษัทก็ใหความสําคัญกับการรักษาคุณภาพงานบริการใหมีคุณภาพดี ทันตอเวลา และอยูในงบประมาณที่กําหนดไว
เพื่อเปนการตอบสนองกลับไปยังลูกคา ทั้งนี้ ที่ผานมาบริษัทยังไมเคยถูกบอกเลิกสัญญากอนกําหนดแมแตโครงการ
เดียว
1.2.5) ความเสี่ยงจากการรับชําระคาบริการลาชา
จากการที่บริษัท ใหบริการวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งเปนงานที่ใหบริการกอนการเรียกเก็บเงิน ทําใหบริษัทมีความ
เสี่ยงจากการที่ลูกคาบางรายอาจชํ าระเงินคา บริการลาช าหรือมีปญหาในการชํา ระเงิน ซึ่ง จะสงผลกระทบตอสภาพ
คลองทางการเงินของบริษัทไดหากมีการรับเงินคาบริการลาชา เนื่องจากบริษัทมีรายการคาใชจายคงที่ซึ่งเปนรายจาย
ประจําทุกเดือน
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงกําหนดแผนปองกันความ
เสี่ย งโดยมี นโยบายประเมิ นศัก ยภาพของลูกค าผูว าจ างก อนพิ จารณาใหบ ริก าร และกํา หนดให ลูกค าผูว าจ างชํ าระ
คาบริการรายเดือนภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้เปนประจําทุกสิ้นเดือน กรณีที่ลูกคาผูวาจางไมชําระเงิน
ตามจํานวนเงินและภายในเวลาที่ระบุไวในสัญญา บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาไดทันที
1.2.6) ความเสี่ยงจากที่บริษัทปฏิบัติงานสวนเพิ่มเติมกอนทําขอตกลง
จากการที่บริษัทใหบริการวิศวกรที่ปรึกษาแกโครงการกอสราง ซึ่งในบางโครงการอาจจะตองขยายเวลาการ
กอสรางเพิ่มเติมจากสัญญาที่ลงนามไวแตเดิม บริษัทอาจจําเปนตองใหบริการงานตอเนื่องกอนจะมีการทําขอตกลงใน
งานสวนเพิ่มดังกลาว ทําใหเกิดความเสี่ยงจากการที่เจาของโครงการปฏิเสธการชําระเงินสวนเพิ่ม
โดยปจจุ บัน บริษั ทไดมีก ารปรับ ปรุงระบบการควบคุม ภายในเพื่อ เพิ่ มมาตรฐานการให บริการ และเพื่ อ
รองรับ การนํ าบริษัท เขา จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรัพย ฯ กลา วคือ ทุ กสิ้น เดื อ น วิ ศวกรผูจั ดการโครงการ (Project
Manager) จะตอ งจัดทํารายงานประจําเดือน ซึ่งจะมีรายละเอียดความคืบหนาของโครงการให แกเจาของโครงการ
ทราบ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถทราบกําหนดเวลาที่จําเปนจะตองขยายเวลาออกไปเพื่อใหโครงการเสร็จสมบูรณกอนถึง
วันสิ้นสุดสัญญา และสามารถแจงไปยังเจาของโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาไดกอนการเขาปฏิบัติงาน
โดยจะตอ งมีเอกสารหรือหลัก ฐานที่สามารถเรีย กรองคาบริการไดต ามกฎหมาย อาทิ เอกสารอนุมัติ การขยายเวลา
ใหบริการ หรือบันทึกแนบทายเพิ่มเติมสัญญา เปนตน เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในประเด็นนี้
1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
บริษัท มีค วามประสงคจ ะเสนอขายหุน สามัญเพิ่ มทุ นในครั้ง นี้ก อนที่จ ะไดรับทราบผลการพิจ ารณาของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ บริษัท
ไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555
โดยบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด (Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ไดพิ จารณาคุณสมบั ติของบริษัท ในเบื้อ งต นแลวเห็นว า บริษั ทมีคุ ณสมบัติ ครบถว นที่ จะสามารถเข าจดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัท
จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย ดังนั้น บริษัทยังคงมีความไมแนนอนในการที่จะไดรับอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพย ใหหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ผูลงทุ นจึงยังคงมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อหุนสามัญของบริษัทในตลาดรอง หากหุนสามัญของบริษัทไมไดรับอนุญาตใหเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เนื่องจากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
อาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนตามราคาที่คาดการณไว
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