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3.   ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) 
 
3.1  ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคนิคและการด าเนินงานในธุรกิจบ าบัดและก าจดัของเสียจากอุตสาหกรรม 
 3.1.1 ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
 เนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรก ำจัดกำกของเสียจำกอุตสำหกรรม ผู้ให้บริกำรต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรรับกำกของเสียจำกโรงงำนของลูกค้ำซึ่งเป็นแหล่งก ำเนิดกำกของเสียไป
จนถึงกำรก ำจัดในขั้นตอนสุดท้ำย  หำกกำรด ำเนินงำนเกิดมีข้อบกพร่อง อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชนหรือสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกศูนย์แสมด ำและศูนย์มำบตำพุดตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ดังนั้นสังคมและชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงศูนย์ทั้งสองแห่งอำจจะได้รับผลจำกกระบวนกำรบ ำบัดของบริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯถูกร้องเรียนจำกผู้ที่ได้รับ
ควำมเสียหำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่รุนแรงที่สุดคือ บริษัทฯต้องหยุดกำรให้บริกำรจนกว่ำจะแก้ไขปัญหำแล้วเสร็จ  
ซึง่จะส่งผลกระทบต่อรำยได้ของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวจึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อควบคุมและป้องกัน
ควำมเสี่ยง ดังนี้  

 (1)   ยึดมั่นและปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่ก ำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติแ ละสิ่งแวดล้อม  กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 (2)   ยึดมั่นและปฏิบัติตำมประกำศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงำนรำชกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด 

 (3)   ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีว 
อนำมัย และระบบกำรบริหำรคุณภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เห็นได้จำกที่ศูนย์บริกำรก ำจัดกำกของเสียของบริษัทฯ ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO14001 กำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม มอก.& OHSAS 18001 และกำรรับรองมำตรฐำนกำร
จัดกำรด้ำนระบบกำรบริหำร คณุภำพ ISO 9001 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) 

 (4)   ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร และนโยบำย
ของบริษัทฯ ด้วยกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรระบบกำรจัดกำร เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล   ติดตำม
และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบข้อบังคับ คูม่ือ 

  อ ำนำจด ำเนินกำร และนโยบำยของบริษัทฯ ดังกล่ำว 
 (5)   จัดตั้งกองทุนคุ้มครองควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นอันเนื่องจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 (6)   บริษัทฯ ได้ท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพื้นที่ รวมถึงให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือ และเข้ำไปมีส่วน

ร่วมกับกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและห่ำงไกลได้รู้จักบริษัทฯ และ
เข้ำใจกระบวนกำรบ ำบัดกำกของเสียของบริษัทฯ 
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 3.1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขนั 
 ปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจก ำจัดกำกอุตสำหกรรมหลำยแห่ง แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อ
พิจำรณำจำกจุดแข็งของบริษัทฯแล้ว ถือได้ว่ำบริษัทฯมีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขัน และมีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน 
ดังเช่น  
 (1)   บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนบ ำบัดและก ำจัดของเสียรวมประเภทหรือชนิดของ

โรงงำนล ำดับที่ 101, 105 และ106 ซึ่งสำมำรถให้บริกำรด้ำนกำรก ำจัดกำกของเสียให้แก่ลูกค้ำได้
อย่ำงครบวงจร 

 (2)   บริษัทฯ ได้รับรองมำตรฐำนระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. & OHSAS 18001 ซึ่งเป็นสิ่ง
ส ำคัญในกำรพิจำรณำกำรส่งกำกอุตสำหกรรมของโรงงำนท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม 

 (3)   บริษัทฯ มีมำตรฐำนกำรจัดกำรเทยีบเท่ำกับมำตรฐำนของ EU และสหรัฐอเมริกำ 
 (4)  บริษัทฯ มีกระทรวงอุตสำหกรรมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นและยอมรับถึงกำร

ให้บริกำรที่ได้มำตรฐำนสูง 
 (5)   บริษัทฯ มีทีมฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภำพพร้อมให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 
 (6)   บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่มีประสิทธิภำพและได้รับกำรขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติกำร

วิเครำะห์เอกชนจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงถูกต้อง 
 (7)   ลูกค้ำให้กำรยอมรับ เช่ือถือ และไว้วำงใจในเรื่องกำรก ำจัดและบ ำบดักำกของเสีย  
 
3.2 ปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 3.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขนั 
 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมในกำรขยำยฐำนรำยได้ของบริษัทฯ เพิ่มเสถียรภำพให้แก่องค์กร 
แต่ธุรกิจจัดสรรบ้ำนและที่อยู่อำศัยในปัจจุบันท่ีมีกำรแข่งขันกันสูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องติดตำมภำวะตลำดบ้ำนจัดสรรและ
ทิศทำงเศรษฐกิจอย่ำงใกล้ชิด อย่ำงไรก็ตำมโครงกำรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นที่อยู่อำศัยระดับปำนกลำง  แต่ด้วยคุณภำพ
และกำรให้ควำมส ำคัญด้ำนบริกำรเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ บริษัทฯ จึงเช่ือว่ำจะท ำให้กำรด ำเนินงำน
ด้ำนธุรกิจอสังหำริมทรัพยข์องบริษัทฯ จะสำมำรถเติบโตอย่ำงมั่นคงไดต้่อไป 
 
 3.2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง 
  ระบบกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยในปัจจุบันยังเป็นระบบท่ีใช้แรงงำน ในบำงสถำนกำรณ์จึงเกิดปัญหำขำดแคลน
แรงงำนขึ้นโดยเฉพำะแรงงำนฝีมือดี ท ำให้ค่ำจ้ำงแรงงำนและค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงมีรำคำเพิ่มขึ้น กระทบถึงต้นทุนที่จะเพิ่ม
สูงขึ้นแล้วยังมีปัญหำเรื่องกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำ 
  บริษัทฯ มีแนวทำงแก้ไขโดยกำรใช้ผู้รับเหมำซึ่งมีแรงงำนประจ ำของตนเอง ประกอบกับโครงกำรของบริษัท
ฯ บำงส่วนเป็นกำรจัดซื้อโครงสร้ำงที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จมำท ำกำรปรับปรุง ซึ่งไม่ต้องใช้แรงงำนจ ำนวนมำกนัก 
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3.3  ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน 
 3.3.1  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  
  กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในอนำคต ย่อมจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ จำกกำรที่บริษัทฯได้ท ำสัญญำเงินกู้อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว  
 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีกำรติดตำมภำวะกำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี้ยอย่ำงใกล้ชิด บริษัทฯ จึงคำดว่ำ
จะไม่ได้รับผลกระทบหรือมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้แล้วบริษัทฯ ยังมี
สัญญำที่จะสำมำรถช ำระหนี้ก่อนก ำหนดได้อีกด้วย 
 
 3.3.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
 ควำมเสี่ยงด้ำนสินเชือ่เกิดจำกกำรที่คู่สัญญำไม่สำมำรถ หรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลงที่
ท ำไว้กับบริษัทฯ  บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรป้องกันควำมเสี่ยงนี้โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของคู่ค้ำ และจ ำกัดกำร
อนุมัติวงเงินสินเช่ือ มูลค่ำสูงสุดของควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ดังกล่ำวหักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญตำมที่แสดงในงบดุล 
 
 3.3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องเกิดจำกกำรที่เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดบกพร่อง ซึ่งโดยปกติ  บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยได้มีกำรติดตำมดูควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและรักษำระดับสถำนะของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เพื่อให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสด 
 
 3.3.4 ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษทัย่อย 
 ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สำมำรถหำแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนกำรขยำยกำรลงทุน  บริษัทฯในฐำนะผู้ถือหุ้น 
จ ำเป็นต้องช่วยเหลือสนับสนุนกำรหำเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงกำรใหม่  ดังนั้นหำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทย่อยไม่เป็นไปตำมแผน บริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้นอำจได้รับผลกระทบจำกกำรลงทุนและมีควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมที่ก ำหนดไว ้
 อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถำนะทำงกำรเงินที่มั่นคงเพียงพอ จึงไม่กระทบต่อสภำพคล่อง และ บริษัทฯ 
คำดว่ำ บริษัทยอ่ยจะด ำเนินกำรได้อย่ำงเตม็ที่ในไม่ช้ำนี้ โดยกำรลงทุนของบริษัทฯ จะเน้นในกำรขยำยขอบเขตในธุรกิจทีจ่ะ
สำมำรถส่งเสริมบริกำรของบริษัทฯ ในอนำคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


