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4.	ความเสี่ยง 
 จากการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลปัจจุบันและคาดการณ์ที่สามารถระบุได้ โดยปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ี

มีนัยส�าคัญบางประการ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบบริษัทฯอย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ มิได้เป็น

ปัจจยัความเสีย่งทัง้หมดทีม่อียู ่อาจมีความเสีย่งอืน่ๆ ทีบ่ริษัทฯ ยงัไม่อาจทราบได้ในขณะนี ้หรืออาจมบีางปัจจยัความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ

พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ ในขณะนี้ แต่อาจกลายเป็นปัจจัยความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อ 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในอนาคตได้

4.1	ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

4.1.1	ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรง

เนื่องด้วยเชียงรายและจังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งในจังหวัดเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทั้งด้านการท่องเที่ยว และ

ธุรกิจบริการรวมถึงการขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ท�าให้ร้านโมเดิร์นเทรดซึ่งเป็นคู่แข่งขันของบริษัทฯ สนใจมา

เปิดสาขามากข้ึนส่งผลให้ตลาดค้าปลีกเริ่มมีการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งร้านโมเดิร์นเทรดได้ขยายสาขาไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ในรูปแบบ 

ร้านซุปเปอร์สโตร์ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กในมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการท�าโปรโมชั่นและรายการส่งเสริมการขาย

ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าไปใช้บริการที่ร้านโมเดิร์นเทรดมากขึ้น ซ่ึงหากบริษัทฯไม่สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้ทันต่อการแข่งขันหรือ

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคได้อาจส่งผลให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ธนพิริยะน้อยลงซ่ึงอาจจะส่งกระทบต่อรายได้และ 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยส�าคัญอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการที่จะท�าให้ร้านธนพิริยะ

มีความแตกต่างจากคู่แข่งท�าให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้นอกจากน้ียังมีการวิเคราะห์คู่แข่งหลักๆ 

ในอตุสาหกรรม เพือ่น�ามาปรับปรุงกลยทุธ์การท�าธรุกจิทีม่คีวามยดืหยุน่และรวดเร็วในการปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัการแข่งขนัทีร่นุแรง

ในอุตสาหกรรมส่งผลให้ธนพิริยะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติไทยที่ให้บริการลูกค้าในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงมานานกว่า 26 

ปี จากการทีเ่ป็นร้านค้าชุมชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ป็นเวลานานท�าให้ธนพิริยะเข้าใจผู้บริโภค และสามารถคดัสรรสินค้ากว่า 15,000 รายการ

เพ่ือจ�าหน่ายให้ลูกค้าทั้งแบบปลีกและส่งอีกทั้งยังมีความคล่องตัวในการจัดโปรโมช่ันเพื่อให้สามารถแข่งขันกับร้านโมเดิร์นเทรด

อื่นๆ ได้ธนพิริยะยังมีระบบสมาชิกท่ีท�าให้บริษัทฯ สามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว ประชาสัมพันธ์ได้ตรวจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

นอกจากนี้บริษัทฯ มีขั้นตอนการส�ารวจตลาดโดยจะท�าการส�ารวจร้านโมเดิร์นเทรดและร้านค้าปลีกการสอบถามซัพพลายเออร์

การสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีการติดตามสื่อโฆษณาต่างๆ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าของทุกสาขาว่ามีความ

ต้องการสินค้าประเภทไหนบ้างนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดท�าฐานข้อมูลยอดขายของสินค้าแต่ละประเภทของทุกสาขา เพื่อน�า

มาวิเคราะห์ความต้องการของสินค้าแต่ละประเภทของแต่ละสาขาเพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการ

ตลาดได้อย่างทันการณ์บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ของธนพิริยะจะสามารถ

รักษาผลประกอบการได้ในระดับที่ดีและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้

4.1.2	ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงคลัง

การบริหารสินค้าคงคลังถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่ง

ผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเช่นการมีสินค้าในปริมาณที่เกินความจ�าเป็นสินค้าหายสินค้าช�ารุดสินค้า
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หมดอายเุป็นต้นซึง่สิง่เหล่านีล้้วนเป็นต้นทนุของธนพิริยะ หากบริษัทฯ ไม่สามารถบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

อาจท�าให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงข้ึนและส่งผลให้ก�าไรจากการด�าเนินงานลดลง นอกจากนี้ ในกรณีที่ธนพิริยะมีสินค้าไม่เพียงพอ

ในการจ�าหน่ายอาจท�าให้บริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจหรือเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งได้ บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการจัดซ้ือที่ช่วย

ให้การบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการส่ังซื้อสินค้าทุกคร้ังฝ่ายจัดซื้อจะตรวจสอบว่าไม่มีสินค้าคงเหลือ

เกินกว่านโยบายท่ีบริษัทฯ ก�าหนดซึ่งพนักงานฝ่ายจัดซื้อจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเร่ิมตั้งแต่การตรวจสอบจ�านวนสินค้าคง

เหลือการใช้สูตรค�านวณในการส่ังซื้อสินค้าเพ่ือให้เพียงพอต่อการกระจายสินค้าไปที่สาขาธนพิริยะ และการขายสินค้าให้ลูกค้าต่าง

อ�าเภอ การวางแผนโปรโมชั่นเพื่อระบายสินค้าที่หมุนเวียนช้า นอกจากนี้พนักงานฝ่ายคลังสินค้าส�านักงานใหญ่จะจัดเก็บสินค้า

ด้วยระบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) สามารถระบุต�าแหน่งเก็บสินค้าได้เพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้าจะเข้าออกตาม FIFO และมีการแยก

สินค้าช�ารุดหรือใกล้หมดอายุไว้ที่คลังของเสียอย่างชัดเจน ส�าหรับการจัดการสินค้าคงเหลือที่สาขาบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้พนักงาน

เรียงสินค้าตาม FIFO และท�าการตรวจสอบอายุสินค้าอย่างสม�่าเสมอ โดยสินค้าที่ใกล้หมดอายุจะถูกส่งกลับคืนให้คลังสินค้า

ส�านักงานใหญ่เพ่ือส่งต่อให้กับซัพพลายเออร์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังน�าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

ทั้งที่ศูนย์กระจายสินค้าและสาขา โดยใช้ระบบเติมเต็มสินค้าที่มีการก�าหนดจ�านวนสูงสุดต�่าสุดในการเติมสินค้าแต่ละประเภทของ

แต่ละสาขาโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลย้อนหลังและมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ จากเหตุผลดังกล่าว

ท�าให้บริษัทฯ เชื่อม่ันว่าการบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพเพียงพอนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการป้องกันสินค้าสูญหาย

เช่น การติดกล้องวงจรปิดท่ีคลังสินค้าและสาขา และมีฝ่ายตรวจสอบภายในคอยตรวจสอบการนับสินค้าที่คลังสินค้าและสาขา เพ่ือ

ให้ม่ันใจว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการท�างานและนโยบายที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ เพ่ือให้ลดการสูญหายของสินค้า

ให้น้อยลง

4.1.3	ความเสี่ยงจากการขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง เนื้อที่ 10,000 ตารางเมตร และ 2,000 ตารางเมตร ท่ีตั้งอยู่ท่ีต�าบลบ้านดู่ 

และต�าบลรอบเวียง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งสินค้าทั้งหมดจะถูกส่งจากซัพพลายเออร์มาท่ีศูนย์กระจายสินค้าก่อนจัดส่งไป

ยังสาขาของธนพิริยะศูนย์กระจายสินค้ามีความส�าคัญต่อธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อการกระจายสินค้าตามประเภทและจ�านวนได้

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาที่ก�าหนดหากศูนย์กระจายสินค้าไม่สามารถท�าธุรกรรมดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัย

ธรรมชาติความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ อาจส่งผลให้บริษัทฯไม่สามารถรับสินค้าจาก 

ซัพพลายเออร์และไม่สามารถกระจายสินค้าได้ บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงในกรณีที่ร้านธนพิริยะไม่มีสินค้าเพียงพอในการจ�าหน่าย

หรือไม่สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่างอ�าเภอได้ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

ได้อย่างมีนัยส�าคัญอย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯใช้ระบบสารสนเทศในการจัดซ้ือสินค้าท�าให้สามารถก�าหนดปริมาณของสินค้า

แต่ละประเภทที่จัดเก็บในคลังสินค้าได้เฉลี่ยที่ 7 – 30 วัน และการเก็บสินค้าที่สาขาเฉล่ียที่ 3 - 30 วัน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า

ทกุสาขาของธนพริยิะจะมสีนิค้าเพยีงพอในการจ�าหน่ายและสามารถจดัส่งให้ลูกค้าต่างอ�าเภอได้ในกรณีทีศ่นูย์กระจายสินค้าขดัข้อง 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีแผนป้องกันและรับมือความเส่ียงดังกล่าวเช่นการวางแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้พนักงานรับมือกับ

สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและทนัเวลาการร่วมมอืกับซพัพลายเออร์รายส�าคญัและการจดัท�าแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ 

(Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมการย้ายที่จัดเก็บสินค้าในภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

อัคคีภัยอย่างเสมอและการจัดท�าประกันภัยเพื่อชดเชยค่าเสียหาย

4.1.4	ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการขายที่สาขา การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจาย

สินค้า บัญชีและการเงิน รวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลต่างๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในกรณีที่เกิดเหตุ

ขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจส่งผลกระทบต่อการท�างานของบริษัทฯ เช่น ส�านักงานใหญ่ไม่สามารถประมวลผล
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ระบบเติมเต็มสินค้าส่งผลให้การกระจายสินค้าอาจจะขัดข้องในวันถัดไปรวมถึงผลกระทบต่อการบริหารงานอื่นๆ เช่นการจัดซื้อ

บัญชีและการเงิน เป็นต้น ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสาขามีเหตุขัดข้องอาจจะให้ร้านธนพิริยะต้องปิดท�าการช่ัวคราว

จนกว่าจะแก้ไขระบบเสร็จ ความเส่ียงดังกล่าวอาจจะส่งผลเสียต่อความสามารถในการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ

ได้อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญจึงได้จัดให้มีระบบป้องกันข้อมูลส�ารองตามแบบมาตรฐานซ่ึงเป็นที่ยอมรับทั่วไป

โดยมี Server ส�ารองจัดเก็บแยกออกจากส�านักงานใหญ่และมีการส�ารองข้อมูลทุกวันและมีการท�าการทดสอบข้อมูลท่ีส�ารองไว้

อย่างสม�่าเสมอ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีเหตุขัดข้องบริษัทฯ จะสามารถแก้ไขให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้ภายใน 1 ถึง 3 

ชั่วโมงทั้งนี้ระบบสารสนเทศของแต่ละสาขามีการประมวลผลเป็นเอกเทศออกจากกันแต่จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของส�านักงาน

ใหญ่ ดังนั้น หากมีการขัดข้องที่สาขาใดสาขาหนึ่งก็จะไม่กระทบกับสาขาอ่ืนๆ ระบบการช�าระเงินทุกสาขาจะมีเคร่ืองท�าไฟส�ารอง

กรณีที่เกิดไฟดับเพื่อให้เคร่ือง POS ทุกเคร่ืองสามารถส่งยอดขายมาที่ส�านักงานใหญ่ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนรองรับ

เหตุการณ์ฉุกเฉินและให้พนักงานท�าการซักซ้อมเป็นประจ�าเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวทั้งนี้ตลอดปี 2560 ไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.1.5	ความเสี่ยงจากการขยายสาขา

บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดสาขาใหม่เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะท�าให้ธนพิริยะสามารถเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าไปในพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพก่อนผู้ประกอบการรายอื่นและขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้ 

ของบริษัทฯ ตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีผู้ประกอบการราย

ใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ืองบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในกรณีที่สาขาใหม่อาจจะไม่สามารถให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อ

เงินลงทุนหรือสร้างผลตอบแทนต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดหากสาขาใหม่ มีผลด�าเนินงานที่ขาดทุนต่อเนื่องอาจท�าให้ต้องปิดสาขาน้ัน 

ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายการเลิกจ้าง/โอนย้ายพนักงาน เป็นต้น นอกจากน้ี

การเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันอาจส่งผลให้ยอดขายและผลการด�าเนินงานของสาขาเดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันลดลงจาก

ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อผลด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯอย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ก�าหนดเกณฑ์การเปิดสาขาใหม่และ 

ท�าแผนงานศึกษาการขยายสาขาของร้านธนพิริยะอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดความเสี่ยงในการขยายสาขาโดยเลือกพ้ืนที่ในย่านชุมชน

ที่ติดถนนใหญ่และเป็นพ้ืนที่ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอย่างดีอีกทั้งยังมีการเข้าส�ารวจพื้นที่ศึกษาจ�านวนประชากรและพฤติกรรม

ของผู้บริโภคในพ้ืนที่นั้นและมีการจัดท�าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ค�านวณผลประกอบการ 

คาดการณ์ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ของการลงทุนและอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 

โดยจะต้องไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดจากการศึกษาความเป็นได้ในการขยายสาขาจะมี Payback Period อยู่ระหว่าง 3 - 4 ปี  

ขึ้นอยู่กับขนาดของสาขาและมี IRR ไม่ต�่ากว่า 20% นอกจากนี้บริษัทฯยังพิจารณายอดขายและความหนาแน่นของลูกค้าของสาขา

ใกล้เคียงเพื่อให้ม่ันใจว่าการเปิดสาขาใหม่บริเวณนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของสาขาที่อยู่ใกล้เคียงมากนักแต่จะเป็น 

การเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นและเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายของธนพิริยะให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้มากขึ้น

4.1.6	ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาเช่าที่ดินและอาคารกับบุคคลภายนอกจ�านวนทั้งส้ิน 7 สาขา โดยแบ่งเป็นสัญญาเช่าระยะยาว  

6 สาขามีระยะเวลาเช่า 10 ถึง 20 ปี และสัญญาเช่าระยะส้ัน 1 สาขา มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และมีสิทธิต่อสัญญาเช่าได้หากบริษัทฯ 

ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อาจท�าให้สาขาดังกล่าวต้องปิดตัวลงท�าให้สูญเสียรายได้อย่างมีนัยส�าคัญและมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

กับการปิดสาขาเช่นค่าใช้จ่ายรื้อถอนอาคารค่าใช้จ่ายโอนย้ายสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายเลิกจ้างพนักงานเป็นต้นอย่างไรก็ตามบริษัทฯ และ

ผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดโดยไม่เคยมีปัญหาแต่อย่างไรอีกทั้งสัญญาเช่าที่ดินส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาวและ 

ให้สิทธิบริษัทฯ ต่อสัญญาก่อนผู้อ่ืนปัจจุบันบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดินระยะส้ันกับบุคคลภายนอกเพียง 1 สาขา คือสาขาแม่จัน

ในสัญญาเช่าระบุว่าบริษัทฯ มีสิทธิในการต่อสัญญาอีก 4 คร้ัง คร้ังละ 3 ปี บริษัทฯ จึงเห็นว่าความเสี่ยงที่ไม่สามารถต่ออายุเช่า 
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ไม่น่าเป็นอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจแต่อย่างใดและคาดว่าจะสามารถเจรจาตกลงต่ออายุสัญญาต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังมีการวางแผนการเปิดสาขาใหม่ล่วงหน้าและปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดสาขาใหม่รวมถึงร้านธนพิริยะไม่ได้มีเอกลักษณ์

เฉพาะที่จะต้องหาที่ต้ังและอาคารที่มีลักษณะที่พิเศษหรือจะต้องเป็นพื้นที่มีขนาดใหญ่พิเศษจากเหตุผลดังกล่าวท�าให้บริษัทฯ 

เชื่อม่ันว่าจะสามารถหาพื้นที่เช่าในท�าเลที่ดีเพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคตได้

4.1.7	ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสาขา

บริษัทฯ มีแผนงานขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ดังนั้น บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ

สาขาถือเป็นกลไกลส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจการเปิดสาขาใหม่จะต้องใช้บุคลากรประมาณ 10 - 20 คน ส�าหรับฝ่ายขายฝ่าย

แคชเชียร์และฝ่ายคลัง ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาบุคลากรได้เพียงพอและทันเวลาอาจส่งผลให้แผนขยายสาขาล่าช้าออก

ไปหรือไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดคุณภาพการบริการไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจและผลด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญในการจัดหาและพัฒนาบุคคลากรให้ทันต่อการขยายสาขาโดย

ฝ่ายบรหิารจะมกีารแจ้งแผนการเปิดสาขาใหม่ให้หวัหน้าทกุฝ่ายงานรบัทราบและร่วมวางแผนกับฝ่ายทรพัยากรบคุคล เพือ่คดัเลอืก

บุคลากรเพื่อไปประจ�าที่สาขาใหม่ โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้จัดการสาขาที่จะต้องผ่านการอบรมการท�างานในต�าแหน่งต่างๆ เช่น 

ฝ่ายขาย ฝ่ายแคชเชียร์ และฝ่ายคลัง เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจหน้าที่ในแต่ละต�าแหน่งงานเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

พนักงานที่เข้าท�างานใหม่ในสาขาทุกคนจะต้องเข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตรที่ก�าหนดเพื่อให้พนักงานเข้าใจ

ถึงวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ อีกทั้ง ยังมีการจัดฝึกอบรมทักษะความสามารถท่ีจ�าเป็น

ให้พนักงานในสาขาอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลพนักงานทุกคนอย่างดีและเป็นธรรมเพื่อให้พนักงานมีความ

รู้สึกเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันมีการท�าการส�ารวจอัตราเงินเดือนและสวัสดิการในตลาดอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ทัดเทียมกับ 

คู่แข่งมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้พนักงานดังนั้นบริษัทฯ  

จึงเช่ือม่ันว่าจะสามารถจัดหาและพัฒนาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาร่วมงาน และเพ่ือสนับสนุนการขยายสาขา 

ในอนาคตได้

4.1.8	ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 นั้น ถือว่าหนักสุดในรอบ 40 ปี ที่ผ่านมาและ 

มีอาฟเตอร์ช็อกเกิดขึ้นตามมาหลายครั้งหลังถึงแม้สาขาของบริษัทฯทั้งหมดตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายแต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้รับ 

ผลกระทบและความเสียหายจากแผ่นดินไหวดังกล่าว ทั้งนี้สาขาธนพิริยะโดยทั่วไปเป็นอาคารพาณิชย์สูงประมาณ 1 ถึง 3 ชั้น และ

ไม่อยู่ติดกับรอยเล่ือนที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเส่ียงจากภัยธรรมชาติข้างต้นที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินธุรกิจในอนาคตรวมถึงภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น อุทกภัยและอัคคีภัย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อพนักงานท�าให้ทรัพย์สิน

เสียหายและไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้ตามปกติบริษัทฯ จึงวางแผนป้องกันและรับมือความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การดูแลการก่อสร้าง

สาขาใหม่อย่างใกล้ชิด การสร้างศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์สารสนเทศแห่งใหม่ การซื้อประกันภัยเพ่ือชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะ

เกิดขึ้นการวางแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน การฝึกอบรมพนักงานในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการสื่อสารให้ทุกฝ่าย 

รับรู้ข่าวสารให้ทั่วถึงการเตรียมความพร้อมของของฝ่ายบริหารเพ่ือเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นพนักงานคู่ค้าและลูกค้าในการ 

เตรียมความพร้อมในกรณีที่มีภัยธรรมชาติเกิดข้ึน

4.1.9	ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตในองค์กรเป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทฯ ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ 

สุจริตของพนักงานในการดูแลทรัพย์สินของสาขาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในหลายพ้ืนที่บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดมาตรการดังนี้
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• การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรโดยจัดท�าคู่มือจรรยาบรรณจริยธรรมทางธุรกิจนโยบายและแนวทางต่อต้าน 

   การคอร์รัปชั่นและสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

• การสร้างระบบควบคุมภายในทีรั่ดกมุมกีารแบ่งแยกอ�านาจหน้าทีก่�าหนดวงเงินของผูม้อี�านาจอนมุตัแิละมกีารตรวจสอบ 

   ระหว่างกัน

• การบริหารเงินสดในร้านมีการก�าหนดวงเงินสูงสุดโดยก�าหนดให้น�าเงินฝากธนาคารอย่างน้อย 2 รอบต่อวันและ 

   มีเจ้าหน้าที่ส�านักงานใหญ่ท�าการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าเงินที่น�าฝากธนาคารตรงกับยอดขายในระบบ

• การสุ่มตรวจการบริหารงานในสาขาอย่างเป็นประจ�าสัปดาห์ละ 1คร้ัง

• การจัดล็อคเกอร์ให้อยู ่นอกบริเวณอาคารเพ่ือให้พนักงานเก็บกระเป๋าและสัมภาระแยกจากส่วนพ้ืนที่ขายและ 

   จัดเก็บสินค้าอย่างชัดเจน

• การตรวจตัวและกระเป๋าของพนักงานก่อนเข้างานและหลังเลิกงานทุกคร้ัง

• การสุ่มตรวจนับสต๊อกสินค้าประจ�าวันเพื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในระบบ

 • การส่งฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ามาสุ่มตรวจนับสต๊อกที่สาขาโดยไม่บอกล่วงหน้า (Surprise Check) เดือนละ 1 ครั้ง

• การตรวจดูผ่านกล้องวงจรปิดทุกสาขาและมีการปรับปรุงดูแลรักษาอุปกรณ์สม�่าเสมอ

• การปรับพนักงานเป็นเงิน 50 เท่าของมูลค่าสินค้าที่พนักงานทุจริต

4.1.10	ความเสี่ยงจากสาขาแม่สายที่ติดกับเขตชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาขาเชียงแสนติด 

	 	 		กับชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัทฯ มีสาขาที่ใกล้เขตชายแดนจ�านวน 2 สาขา ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้มีการปิด

ด่านข้ามแดนช่ัวคราว อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของสาขาทั้ง 2 สาขา อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าสาขา

แม่สายและสาขาเชียงแสนบริษัทฯ ได้ประเมินว่าในกรณีที่ลูกค้าเมียนมาร์หรือ สปป.ลาว ไม่มาซื้อของที่ธนพิริยะจะส่งผลกระทบ

ต่อผลการด�าเนนิงานค่อนข้างน้อยเนือ่งจากลกูค้าส่วนใหญ่ทีม่าใช้บริการเป็นลูกค้าคนไทยเป็นหลักซึง่หากมกีารปิดชายแดนช่ัวคราว

ผลกระทบดงักล่าวไม่น่าจะส่งผลต่อผลด�าเนนิงานของบรษัิทฯ อย่างมนียัส�าคญัเนือ่งจากสนิค้าทีบ่รษัิทฯ จ�าหน่ายเป็นสนิค้าอปุโภค

บริโภคที่เป็นของใช้จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน

4.1.11	ความเสี่ยงจากกฎหมายและนโยบายภาครัฐ

บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจร้านค้าสะดวกซ้ือ โดยยึดหลักการด�าเนินธุรกิจโปร่งใสภายใต้กฎหมาย และนโยบายจากภาครัฐ

อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ พ.ร.บ. ค้าปลีก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ. ควบคุมราคา พ.ร.บ. อาหารและยา กฎหมาย

แรงงาน รวมถึงข้อก�าหนดต่างๆ ของเทศบัญญัติตามที่แต่ละท้องถิ่นก�าหนดขึ้น ทั้งนี้หากรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ มีการเปลี่ยน

แปลงกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับใหม่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่แข่ง หรือผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ 

เป้าหมายแผนการด�าเนินการของธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญท�าให้ผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ เตรียมพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงกฏหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นคอยติดตามข่าวสารวางแผนใน

การแก้ปัญหาต่างๆ ล่วงหน้า ด้วยความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนขององค์กรและแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีปฏิบัติ บริษัทฯ 

เชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันการณ์รวมทั้งควบคุมผลกระทบให้อยู ่ในระดับที ่

ยอมรับได้
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4.1.12	ความเสี่ยงจากการจัดระเบียบผังเมือง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ว่าด้วยเร่ืองก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างพาณิชย์ค้าปลีกค้าส่ง

ท่ีมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตารางเมตรภายในระยะ 1 กิโลเมตร ในเขตโบราณสถานในพ้ืนที่บางส่วน โดยขนาดพ้ืนที่ใช้สอยไม่

นับพื้นที่เก็บสินค้าพ้ืนที่ส�านักงาน และพ้ืนที่ส่วนอื่นของอาคาร ปัจจุบันสาขาธนพิริยะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตารางเมตร 

หากต้องการจะก่อสร้างสาขาในเขตดังกล่าวบริษัทฯ จะต้องลดขนาดพ้ืนที่ของสาขาลงมาเป็น 300 ตารางเมตร การลดขนาดพื้นที่ 

ดังกล่าวจะท�าให้สาขาพิริยะมีพ้ืนที่การจัดวางสินค้าน้อยลงลดลงและอาจได้ผลตอบแทนในการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการบริหารการจัดวางสินค้าในพื้นที่

จ�ากัดบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าสามารถเตรียมพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยวางแผนพื้นที่จัดวางสินค้าเพื่อ

ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดรวมถึงการใช้ระบบเติมเต็มในการวิเคราะห์ประเภทและปริมาณสินค้าที่จะจ�าหน่ายในสาขานั้นๆ จากเหตุผล

ดังกล่าวท�าให้บริษัทฯ ม่ันใจว่าจะสามารถบริหารพื้นที่ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2	ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ

4.2.1	ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

บริษัทฯ ก่อตั้งโดยคุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ และคุณอมร พุฒิพิริยะ ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการบริหารงานให้ร้านค้าธนพิริยะ  

เป็นที่ยอมรับของเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง และจากวิสัยทัศน์ของทั้ง 2 ท่าน ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ม่ันคงและ

มีผลการด�าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ในกรณีที่จะต้องสูญเสียผู้บริหาร

ดังกล่าวไปอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ ปัจจุบันโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 

ได้มีการกระจายอ�านาจ การจัดการ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในสายงานต่างๆ ตามความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมา โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดท�า 

แผนงานและประมาณการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง 

เพื่อป้องกันการมีอ�านาจเบ็ดเสร็จบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจนในตารางอ�านาจการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ จากการให้ความส�าคัญกับโครงสร้างองค์กรการกระจายอ�านาจการจัดการไปยังหน่วยงานต่างๆ ท�าให้บริษัทฯ 

มีการพึ่งพิงผู้บริหารลดน้อยลง

4.2.2	ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ	50

ปัจจุบันกลุ่มพุฒิพิริยะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 578,462,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.31 ในกรณีที่มีการ

ลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นครอบครัวพุฒิพิริยะจะสามารถควบคุมเสียงข้างมากไว้ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทฯ อาจมี

ความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเร่ืองที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอในที่ประชุมได้ อย่างไรก็ตาม 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พบว่าโครงสร้างการบรหิารจดัการทีม่กีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และมีการก�าหนดมาตรการการท�ารายการเกี่ยวโยง

กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลท่ีมีความขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง

ในการอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระเข้าร่วมพิจารณาและตัดสินใจเพื่อความโปร่งใสและ 

เพื่อสร้างความม่ันใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการถ่วงดุลอ�านาจและมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ


