3. ปั จจัยความเสียง (Risk Factors)
3.1

ปั จจัยเสียงด้ านเทคนิคและการดําเนินงานในธุรกิจบําบัดและกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
3.1.1 ความเสียงจากการดําเนินงาน
เนื องจากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารกํ า จัด กากของเสี ย จากอุต สาหกรรม ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนเริ มตังแต่กระบวนการรับกากของเสียจากโรงงานของลูกค้ าซึงเป็ นแหล่งกําเนิด
กากของเสียไปจนถึงการกําจัดในขันตอนสุดท้ าย หากการดําเนินงานเกิดมีข้อบกพร่อง อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรื อสิงแวดล้ อม เนืองจากศูนย์แสมดําและศูนย์มาบตาพุดตังอยู่ใกล้ แหล่งชุมชน ดังนันสังคมและ
ชุมชนทีอยูใ่ กล้ เคียงศูนย์ทงสองแห่
ั
งอาจจะได้ รับผลจากกระบวนการบําบัดของบริ ษัทฯ อันส่งผลให้ บริ ษัทฯถูกร้ องเรี ยน
จากผู้ทีได้ รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีรุ นแรงทีสุดคือ บริ ษัทฯต้ องหยุดการให้ บริ การจนกว่าจะแก้ ไข
ปั ญหาแล้ วเสร็จ ซึงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได้ ตระหนักถึงความเสียงดัง กล่า วจึงได้ กํ าหนดแนวทางในการดํ า เนิ นงานเพื อควบคุมและ
ป้องกันความเสียง ดังนี
(1) ยึด มันและปฏิ บัติ ต ามมาตรการลดผลกระทบสิ งแวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิงแวดล้ อม ทีกําหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม (EIA) ซึงได้ ผ่าน
ความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
(2) ยึดมันและปฏิบตั ิตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ของหน่วยงานราชการในส่วนทีเกียวข้ อง
กับการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
(3) ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการด้ านสิงแวดล้ อม ด้ านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และระบบการบริ หารคุณภาพ เพือให้ มนใจว่
ั าการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ จะไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและชุมชน เห็นได้ จากทีศูนย์บริ การกําจัดกากของเสียของบริ ษัทฯ ได้ รับ
การรับรองมาตรฐานการจัดการด้ านสิงแวดล้ อม ISO14001 การรับรองมาตรฐานการจัดการด้ าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้ อม มอก.& OHSAS 18001 และการรับรองมาตรฐาน
การจัดการด้ านระบบการบริ หาร คุณภาพ ISO 9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(สรอ.)
(4) กํ า กับ ดูแลการดํ า เนิ น งานให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบี ยบ ข้ อ บัง คับ คู่มือ อํ า นาจดํ า เนิ น การ และ
นโยบายของบริ ษัทฯ ด้ วยการจัดตังคณะกรรมการบริ หารระบบการจัดการ เพือทําหน้ าทีกํากับ
ดูแล ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบข้ อบังคับ คูม่ ือ
อํานาจดําเนินการ และนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว
(5) จัดตังกองทุนคุ้มครองความเสียหายทีเกิดขึนอันเนืองจากการดําเนินงานของบริษัทฯ
(6) บริ ษัทฯ ได้ ทําความเข้ าใจกับประชาชนในพืนที รวมถึงให้ การสนับสนุนช่วยเหลือ และเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมกับกิจกรรมของชุมชนใกล้ เคียง เพือให้ ชุมชนทีอยู่ใกล้ เคียงและห่างไกลได้ ร้ ู จกั บริ ษัทฯ
และเข้ าใจกระบวนการบําบัดกากของเสียของบริษัทฯ
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3.1.2 ความเสียงเกียวกับการแข่ งขัน
ปั จจุบนั มีบริ ษัททีได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจกําจัดกากอุตสาหกรรมหลายแห่ง แต่อย่างไรก็ตามเมือ
พิจารณาจากจุดแข็งของบริ ษัทฯแล้ ว ถือได้ ว่าบริ ษัทฯมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และมี ความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขัน ดังเช่น
(1) บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานบําบัดและกําจัดของเสียรวมประเภทหรื อชนิด
ของโรงงานลําดับที 101, 105 และ106 ซึงสามารถให้ บริ การด้ านการกําจัดกากของเสียให้ แก่
ลูกค้ าได้ อย่างครบวงจร
(2) บริ ษัทฯ ได้ รับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. & OHSAS 18001 ซึงเป็ น
สิ งสํ า คัญ ในการพิ จ ารณาการส่ง กากอุต สาหกรรมของโรงงานที ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
(3) บริษัทฯ มีมาตรฐานการจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานของ EU และสหรัฐอเมริ กา
(4) บริ ษัทฯ มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็ นการสร้ างความเชือมันและยอมรับถึงการ
ให้ บริการทีได้ มาตรฐานสูง
(5) บริษัทฯ มีทีมฉุกเฉินทีมีประสิทธิภาพพร้ อมให้ บริการตลอด 24 ชัวโมง
(6) บริ ษัทฯ มีห้ องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทีมีประสิท ธิ ภาพและได้ รับการขึนทะเบี ยนห้ องปฎิ บัติการ
วิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้ อง
(7) ลูกค้ าให้ การยอมรับ เชือถือ และไว้ วางใจในเรื องการกําจัดและบําบัดกากของเสีย
3.2

ปั จจัยเสียงจากการดําเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
3.2.1 ความเสียงเกียวกับการแข่ งขัน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็ นธุรกิจทีส่งเสริมในการขยายฐานรายได้ ของบริษัทฯ เพิมเสถียรภาพให้ แก่องค์กร
แต่ธุรกิจจัดสรรบ้ านและทีอยูอ่ าศัยในปั จจุบนั ทีมีการแข่งขันกันสูง ดังนันบริ ษัทฯ จึงต้ องติดตามภาวะตลาดบ้ านจัดสรร
และทิศทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ ชิด อย่างไรก็ตามโครงการส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นทีอยู่อาศัยระดับปานกลาง แต่ด้วย
คุณภาพและการให้ ความสําคัญด้ านบริการเป็ นพิเศษ เพือเพิมความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า บริษัทฯ จึงเชือว่าจะทําให้ การ
ดําเนินงานด้ านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่างมันคงได้ ตอ่ ไป
3.2.2 ความเสียงเกียวกับการขาดแคลนแรงงานในการก่ อสร้ าง
ระบบการก่อสร้ างทีอยู่อาศัยในปั จจุบนั ยังเป็ นระบบทีใช้ แรงงาน ในบางสถานการณ์จึงเกิดปั ญหาขาด
แคลนแรงงานขึนโดยเฉพาะแรงงานฝี มือดี ทําให้ ค่าจ้ างแรงงานและค่าจ้ างเหมาก่อสร้ างมีราคาเพิมขึน กระทบถึง
ต้ นทุนทีจะเพิมสูงขึนแล้ วยังมีปัญหาเรื องการก่อสร้ างล่าช้ า
บริ ษัทฯ มีแนวทางแก้ ไขโดยการใช้ ผ้ รู ับเหมาซึงมีแรงงานประจําของตนเอง ประกอบกับโครงการของ
บริษัทฯ บางส่วนเป็ นการจัดซือโครงสร้ างทีก่อสร้ างแล้ วเสร็จมาทําการปรับปรุง ซึงไม่ต้องใช้ แรงงานจํานวนมากนัก
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3.3

ปั จจัยเสียงทางการเงิน
3.3.1 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในอนาคต ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริ ษัทฯ จากการทีบริ ษัทฯได้ ทําสัญญาเงินกู้อตั ราดอกเบียลอยตัว
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามภาวะการเคลือนไหวของอัตราดอกเบียอย่างใกล้ ชิด บริ ษัทฯ จึงคาด
ว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบหรื อมีความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียแต่อย่างใด นอกจากนีแล้ วบริ ษัทฯ ยัง
มีสญ
ั ญาทีจะสามารถชําระหนีก่อนกําหนดได้ อีกด้ วย
3.3.2 ความเสียงด้ านสินเชือ
ความเสียงด้ านสินเชื อเกิดจากการทีคู่สัญญาไม่สามารถ หรื อไม่ประสงค์ จะปฏิบัติตามสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงทีทําไว้ กบั บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการป้ องกันความเสียงนีโดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้า
และจํากัดการอนุมตั ิวงเงินสินเชือ มูลค่าสูงสุดของความเสียงด้ านสินเชือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีดังกล่าวหักด้ วย
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามทีแสดงในงบดุล
3.3.3 ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสียงด้ านสภาพคล่องเกิดจากการทีเงิ นสดและรายการเที ยบเท่า เงินสดบกพร่ อ ง ซึงโดยปกติ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มีการติดตามดูความเสียงด้ านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพือให้ เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพือลดความเสียงจากความผันผวนของ
กระแสเงินสด
3.3.4 ความเสียงของการลงทุนในบริษัทย่ อย
ในกรณีทีบริ ษัทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพือสนับสนุนการขยายการลงทุน บริ ษัทฯในฐานะผู้ถือ
หุ้น จําเป็ นต้ องช่วยเหลือสนับสนุนการหาเงินเพือเป็ นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่ ดังนันหากผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทย่อยไม่เป็ นไปตามแผน บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นอาจได้ รับผลกระทบจากการลงทุนและมีความเสียงทีจะ
ไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามทีกําหนดไว้
อย่างไรก็ดี ปั จจุบันบริ ษัทฯ มีสถานะทางการเงินทีมันคงเพียงพอ จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และ
บริษัทฯ คาดว่า บริษัทย่อยจะดําเนินการได้ อย่างเต็มทีในไม่ช้านี โดยการลงทุนของบริ ษัทฯ จะเน้ นในการขยายขอบเขต
ในธุรกิจทีจะสามารถส่งเสริมบริการของบริษัทฯ ในอนาคต
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