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ปัจจัยความเสี่ยง

	 ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงจาก
ข้อมลูปัจจบัุนและคาดการณ์ทีส่ามารถระบไุด้	โดยปัจจัยเสีย่ง
เหล่าน้ีมนัียส�าคญับางประการ	ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบ
บริษัทฯ	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้	 มิได้เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู ่	 อาจมี	
ความเสี่ยงอื่นๆ	ที่บริษัทฯ	ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้	 หรือ
อาจมบีางปัจจยัความเสีย่งทีบ่รษัิทฯ	พจิารณาแล้วเห็นว่าไม่ม	ี
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ	 ในขณะน้ี	 แต่อาจ	
กลายเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ	ในอนาคตได้

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจ
	 1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันที่รุนแรง

	 	 เนื่องด้วยเชียงรายและจังหวัดพะเยา	 เป็นหนึ่งใน
จังหวัดเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการ	
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการรวมถึงการขยายตัวของความเป็น
เมอืง	(Urbanization)	ท�าให้ร้านโมเดิร์นเทรดซึง่เป็นคูแ่ข่งขัน
ของบริษัทฯ	สนใจมาเปิดสาขามากขึ้น	ส่งผลให้ตลาดค้าปลีก
เริม่มกีารแข่งขนัทีร่นุแรงซึง่ร้านโมเดร์ิน			เทรดได้ขยายสาขา
ไปยงัพ้ืนทีต่่างๆ	ในรปูแบบร้านซปุเปอร์สโตร์	ไฮเปอร์มาร์เกต็	
และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กในมากยิ่งขึ้น	 อีกทั้งมีการท�า
โปรโมชั่นและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ	 เพื่อให้ลูกค้าไป
ใช ้บริการที่ร ้านโมเดิร ์นเทรดมากขึ้น	 ซึ่งหากบริษัทฯ	
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อการแข่งขันหรือ	
การเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมผูบ้รโิภคได้	อาจส่งผลให้ลกูค้า
มาซื้อสินค้าที่ธนพิริยะน้อยลง	ซึ่งอาจจะส่งกระทบต่อรายได้
และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 อย ่างมีนัยส�าคัญ	
อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	 ได้ค�านึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการ
ที่จะท�าให้ร้านธนพิริยะมีความแตกต่างจากคู ่แข่งท�าให้	
บริษัทฯสามารถแข ่งขันกับผู ้ประกอบการรายอื่นได ้	
นอกจากน้ี	ยงัมกีารวเิคราะห์คูแ่ข่งหลกัๆในอตุสาหกรรม	เพือ่
น�ามาปรับปรุงกลยุทธ์การท�าธุรกิจที่มีความยืดหยุ ่นและ
รวดเร็วในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงใน
อุตสาหกรรม	 ส่งผลให้	 ธนพิริยะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต	
สญัชาตไิทยทีใ่ห้บรกิารลกูค้าในเชยีงรายและจังหวดัใกล้เคยีง
มานานกว่า	 27	 ปี	 จากการท่ีเป็นร้านค้าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่
เป็นเวลานานท�าให้ธนพิริยะเข้าใจผู ้บริโภคและสามารถ	

คัดสรรสินค้ากว่า	15,000	รายการ	เพื่อจ�าหน่ายให้ลูกค้าทั้ง
แบบปลกีและส่ง	อกีทัง้ยงัมคีวามคล่องตวัในการจดัโปรโมชัน่
เพือ่ให้สามารถแข่งขนักบัร้านโมเดร์ินเทรด	อืน่ๆ	ได้	ธนพริยิะ	
ยังมีระบบสมาชิกที่ท�าให้บริษัทฯ	 สามารถใช้ฐานข้อมูลดัง
กล่าวประชาสมัพนัธ์ได้ตรวจกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายนอกจาก
นี้	 บริษัทฯ	 มีข้ันตอนการส�ารวจตลาดโดยจะท�าการส�ารวจ	
ร้านโมเดร์ินเทรดและร้านค้าปลกี	การสอบถาม	ซพัพลายเออร์	
การสังเกตพฤติกรรมของผู ้บริโภคในพื้นท่ี	 การติดตาม	
สือ่โฆษณาต่างๆ	การเปิดรบัฟังความคดิเหน็จากลกูค้าของทกุ
สาขาว่ามีความต้องการสินค้าประเภทไหนบ้าง	 นอกจากนี้
บริษัทฯ	 ยังมีการจัดท�าฐานข้อมูลยอดขายของสินค้าแต่ละ
ประเภทของทุกสาขาเพื่อน�ามาวิเคราะห์ความต้องการของ
สินค้าแต่ละประเภทของแต่ละสาขาเพื่อให้ผู้บริหารสามารถ
พิจารณาการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่าง	
ทันการณ์บริษัทฯ	 จึงมีความเช่ือมั่นว่าจากวิสัยทัศน์ของ	
ผูบ้รหิารและทีมงานท่ีมปีระสบการณ์ของธนพริิยะจะสามารถ
รักษาผลประกอบการได้ในระดับท่ีดีและสามารถแข่งขันกับ	
ผู้ประกอบการรายอื่นในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้

	 1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง

	 	 การบริหารสินค้าคงคลังถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญ
ส�าหรับธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง	 การบริหารจัดการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ	อาจส่งผลให้บริษัทฯ	มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูง
ขึ้น	เช่น	การมีสินค้าในปริมาณที่เกินความจ�าเป็น	สินค้าหาย	
สินค้าช�ารุด	สินค้าหมดอายุ	เป็นต้น	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้น
ทนุของธนพิรยิะ	หากบรษิทัฯ	ไม่สามารถบริหารสนิค้าคงคลงั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจท�าให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
และส่งผลให้ก�าไรจากการด�าเนนิงานลดลง	นอกจากนี	้ในกรณี
ท่ีธนพิริยะมีสินค้าไม่เพียงพอในการจ�าหน่าย	 อาจท�าให้
บริษัทฯ	 เสียโอกาสทางธุรกิจหรือเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งได	้
บรษิทัฯ	มนีโยบายและขัน้ตอนการจดัซือ้ทีช่่วยให้การบรหิาร
จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ก่อนการส่ังซื้อ
สนิค้าทุกครัง้ฝ่ายจดัซือ้จะตรวจสอบว่าไม่มสีนิค้าคงเหลอืเกิน
กว่านโยบายที่บริษัทฯ	ก�าหนด	ซึ่งพนักงานฝ่ายจัดซื้อจะต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 เร่ิมตั้งแต่การตรวจสอบจ�านวน
สินค้าคงเหลือการใช้สูตรค�านวณในการสั่งซื้อสินค้าเพ่ือให้
เพยีงพอต่อการกระจายสนิค้าไปทีส่าขาธนพริยิะ	และการขาย
สินค้าให้ลูกค้าต่างอ�าเภอ	 การวางแผนโปรโมชั่นเพื่อระบาย
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สินค้าที่หมุนเวียนช้า	 นอกจากนี้พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
ส�านักงานใหญ่จะจัดเก็บสินค้าด้วยระบบเข้าก่อนออกก่อน	
(FIFO)	 สามารถระบุต�าแหน่งเก็บสินค้าได้เพื่อให้มั่นใจว่า
สินค้าจะเข้าออกตาม	 FIFO	 และมีการแยกสินค้าช�ารุดหรือ
ใกล้หมดอายไุว้ทีค่ลังของเสยีอย่างชดัเจน	ส�าหรบัการจดัการ
สินค ้าคงเหลือที่สาขา	 บริษัทฯได ้ก�าหนดให้พนักงาน	
เรียงสินค้าตาม	 FIFO	 และท�าการตรวจสอบอายุสินค้า	
อย่างสม�่าเสมอโดยสินค้าที่ใกล้หมดอายุจะถูกส่งกลับคืนให้
คลังสินค้าส�านักงานใหญ่เพื่อส่งต่อให้กับซัพพลายเออร	์
นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยังน�าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพือ่บรหิาร
จัดการสินค้าคงคลังทั้งที่ศูนย์กระจายสินค้าและสาขา	
	โดยใช้ระบบเตมิเตม็สนิค้าทีม่กีารก�าหนดจ�านวนสงูสดุต�า่สดุ
ในการเติมสินค้าแต่ละประเภทของแต่ละสาขาโดยพิจารณา
จากฐานข้อมูลย้อนหลังและมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	 จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้บริษัทฯ	
เชื่อมั่นว่าการบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพเพียงพอ	
นอกจากนี้	บริษัทฯยังมีมาตรการป้องกันสินค้า	สูญหาย	เช่น	
การติดกล้องวงจรปิดที่คลังสินค้าและสาขา	 และมีฝ่าย	
ตรวจสอบภายในคอยตรวจสอบการนับสนิค้าทีค่ลงัสนิค้าและ
สาขา	 เพื่อให้ม่ันใจว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้ัน
ตอนการท�างานและนโยบายที่บริษัทฯ	 ก�าหนดไว้	 เพื่อให้	
ลดการสูญหายของสินค้าให้น้อยลง

 1.3 ควำมเสีย่งจำกกำรขัดข้องของศนูย์กระจำยสนิค้ำ

ปัจจุบันบริษัทฯ	มีศูนย์กระจายสินค้า	2	แห่ง	เนื้อที่	10,000	
ตารางเมตร	 และ	 2,000	 ตารางเมตร	ที่ตั้งอยู่ที่ต�าบลบ้านดู่	
และต�าบลรอบเวียง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งสินค้า
ทั้งหมดจะถูกส่งจากซัพพลายเออร์มาที่ศูนย์กระจายสินค้า
ก่อนจัดส่งไปยังสาขาของธนพิริยะศูนย์กระจายสินค้าม	ี
ความส�าคัญต่อธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อการกระจายสินค้า
ตามประเภทและจ�านวนได้อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และ	
ทันเวลาที่ก�าหนดหากศูนย์กระจายสินค้าไม่สามารถท�า
ธุรกรรมดังกล่าวได้	 อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ	 ภัยธรรมชาติ
ความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรือเหตุสุดวิสยั
อื่นๆ	อาจส่งผลให้บริษัทฯ	ไม่สามารถรับสินค้าจากซัพพลาย
เออร์และไม่สามารถกระจายสินค้าได้	 บริษัทฯ	 อาจมี	
ความเสี่ยงในกรณีท่ีร้านธนพิริยะไม่มีสินค้าเพียงพอในการ
จ�าหน่ายหรือไม่สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่างอ�าเภอได	้	
ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ	 ได้อย่างมีนัยส�าคัญ	 อย่างไรก็ตาม	 จากการท่ี

บรษิทัฯ	ใช้ระบบสารสนเทศในการจดัซือ้สนิค้า	ท�าให้สามารถ
ก�าหนดปรมิาณของสนิค้าแต่ละประเภทท่ีจดัเกบ็ในคลงัสินค้า
ได้เฉลีย่ที	่7	–	30	วนั	และการเกบ็สนิค้าทีส่าขาเฉลีย่ที	่3	-	30	
วนั	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึมัน่ใจว่าทุกสาขาของธนพริิยะจะมสีนิค้า
เพยีงพอในการจ�าหน่ายและสามารถจดัส่งให้ลกูค้าต่างอ�าเภอ
ได้ในกรณีท่ีศูนย์กระจายสินค้าขัดข้อง	 นอกจากนี้บริษัทฯ	
ยังมีแผนป ้องกันและรับมือความเสี่ยงดังกล ่าว	 เช ่น	
การวางแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้พนักงานรับมือกับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลาการร่วมมือกับ
ซัพพลายเออร ์รายส�าคัญและการจัดท�าแผนบริหาร	
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business	Continuity	Plan:	BCP)	
เพื่อเตรียมการย้ายที่จัดเก็บสินค้าในภาวะวิกฤติ	 นอกจากนี	้
ยงัมกีารตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกนัอคัคภียัอย่างเสมอและการ
จัดท�าประกันภัยเพื่อชดเชยค่าเสียหาย

 1.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรขัดข้องของระบบเทคโนโลยี 
  สำรสนเทศ

	 	 บริษัทฯ	 ได ้ใช ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน	
การบริหารการขายท่ีสาขา	การบริหารสนิค้าคงคลงัการจดัซือ้	
การกระจายสินค้า	บัญชีและการเงิน	รวมถึงการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลต่างๆ	 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดข ้องของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจส่งผลกระทบต่อการท�างานของบริษัทฯ	 เช่น	
ส�านักงานใหญ่ไม่สามารถประมวลผลระบบเติมเต็มสินค้าส่ง
ผลให้การกระจายสินค้าอาจจะขัดข้องในวันถัดไปรวมถึง	
ผลกระทบต่อการบริหารงานอื่นๆ	 เช่นการจัดซื้อ	 บัญชีและ
การเงนิ	เป็นต้น	ในกรณทีีร่ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่าขา
มีเหตุขัดข้อง	อาจจะให้ร้านธนพิริยะ	ต้องปิดท�าการชั่วคราว
จนกว่าจะแก้ไขระบบเสรจ็ความเสีย่งดงักล่าวอาจจะส่งผลเสยี
ต่อความสามารถในการด�าเนินงานและผลประกอบการของ	
บริษัทฯ	ได้	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
จงึได้จดัให้มรีะบบป้องกนัข้อมลูส�ารองตามแบบมาตรฐานซึง่
เป็นที่ยอมรับทั่วไปโดยมี	Server	ส�ารองจัดเก็บแยกออกจาก
ส�านกังานใหญ่	และมกีารส�ารองข้อมลูทุกวันและมกีารท�าการ
ทดสอบข้อมูลทีส่�ารองไว้อย่างสม�า่เสมอ	หากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีเหตุขัดข้องบริษัทฯ	 จะสามารถแก้ไขให้กลับมา
สู่ภาวะปกติได้ภายใน	1	ถึง	3	ชั่วโมง	ทั้งนี้	ระบบสารสนเทศ
ของแต่ละสาขามีการประมวลผลเป็นเอกเทศออกจากกันแต่
จะเชือ่มโยงกบัฐานข้อมลูของส�านกังานใหญ่	ดงันัน้หากมกีาร
ขดัข้องทีส่าขาใดสาขาหนึง่กจ็ะไม่กระทบกบัสาขาอืน่ๆ	ระบบ
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การช�าระเงินทกุสาขาจะมเีครือ่งท�าไฟส�ารองกรณีทีเ่กดิไฟดบั
เพ่ือให้เครื่อง	 POS	 ทุกเคร่ืองสามารถส่งยอดขายมาที่
ส�านักงานใหญ่ได้ทันทีนอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีแผนรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินและให้พนักงานท�าการซักซ้อมเป็นประจ�า
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว	ทั้งนี้ตลอดปี	2561	ไม่มีเหตุการณ์
ขดัข้องของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ทีส่่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ

 1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยสำขำ

	 	 บริษทัฯ	มเีป้าหมายทีจ่ะเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่การ
เปิดสาขาใหม่เป็นกลยทุธ์หนึง่ทีจ่ะท�าให้ธนพริยิะสามารถเข้า
ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ก่อนผู้ประกอบการรายอื่นและขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่ม	
การเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ	ตามเป้าหมายที่วางไว้	 ซึ่ง
ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	
ประกอบกบัมผีูป้ระกอบการรายใหม่ๆ	เข้ามาในอตุสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง	 บริษัทฯ	 จึงมีความเสี่ยงในกรณีที่สาขาใหม่	
อาจจะไม่สามารถให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงินลงทนุหรอืสร้าง
ผลตอบแทนต�า่กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดหากสาขาใหม่มผีลด�าเนนิ
งานที่ขาดทุนต่อเนื่องอาจท�าให้ต้องปิดสาขานั้นซ่ึงจะมีค่าใช้
จ่ายในการรื้อถอน	 ค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายทรัพย์สินและ	
ค่าใช้จ่ายการเลิกจ้าง/โอนย้ายพนักงาน	 เป็นต้นนอกจากนี้	
การเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน	 อาจส่งผลให้ยอดขาย
และผลการด�าเนินงานของสาขาเดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน
ลดลง	จากผลกระทบดงักล่าว	อาจส่งผลต่อผลด�าเนนิงานโดย
รวมของบริษัทฯ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดเกณฑ์การ
เปิดสาขาใหม่และท�าแผนงานศึกษาการขยายสาขาของ	
ร้านธนพิริยะอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเสี่ยงในการขยาย
สาขา	โดยเลอืกพ้ืนทีใ่นย่านชมุชนทีติ่ดถนนใหญ่และเป็นพืน้ท่ี
ที่บริษัทฯ	มีความเชี่ยวชาญอย่างดี	อีกทั้งยังมีการเข้าส�ารวจ
พื้นที่ศึกษาจ�านวนประชากรและพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
พื้นท่ีน้ัน	 และมีการจัดท�าการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ	 (Feasibility	 Study)	 ค�านวณผลประกอบการ	
คาดการณ์	 ระยะเวลาคืนทุน	 (Payback	 Period)	 ของการ
ลงทุนและอัตราผลตอบแทนภายใน	 (Internal	 Rate	 of		
Return:	 IRR)	 โดยจะต้องไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดจากการ
ศึกษาความเป็นได้ในการขยายสาขาจะมี	 Payback	Period	
อยู่ระหว่าง	 3-5	 ปี	 ขึ้นอยู่กับขนาดของสาขา	 และมี	 IRR		
ไม่ต�า่กว่า	20%	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัพจิารณายอดขายและ
ความหนาแน่นของลูกค้าของสาขาใกล้เคียงเพื่อให้มั่นใจ

ว่าการเปิดสาขาใหม่บรเิวณนัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย
ของสาขาท่ีอยู่ใกล้เคียงมากนัก	 แต่จะเป็นการเพิ่มทางเลือก
ให้กับลูกค้ามากยิ่งข้ึนและเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายของ	
ธนพิริยะให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น

	 1.6 ควำมเสีย่งทีไ่ม่สำมำรถหำพืน้ทีเ่ช่ำและไม่สำมำรถ 
  ต่อสัญญำพื้นที่เช่ำ

	 	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีสัญญาเช่าที่ดินและอาคารกับ
บุคคลภายนอกจ�านวนท้ังสิ้น	 15	 สาขา	 โดยแบ่งเป็นสัญญา
เช่าระยะยาว	14	สาขา	มีระยะเวลาเช่า	10	ถึง	20	ปี	และ
สัญญาเช่าระยะสั้น	1	สาขา	มีระยะเวลาเช่า	3	ปี	และมีสิทธิ
ต่อสญัญาเช่าได้	หากบรษิทัฯ	ไม่สามารถต่ออายสุญัญาเช่าได้
อาจท�าให้สาขาดงักล่าวต้องปิดตวัลง	ท�าให้สญูเสยีรายได้อย่าง
มีนัยส�าคัญ	 และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปิดสาขา	 เช่น	
ค่าใช้จ่ายรื้อถอนอาคาร	ค่าใช้จ่ายโอนย้ายสินทรัพย์	เป็นต้น	
อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯ	และผูใ้ห้เช่า	ได้ปฏบัิตติามสญัญาอย่าง
เคร่งครดั	โดยไม่เคยมปัีญหาแต่อย่างไร	อกีทัง้สญัญาเช่าทีด่นิ
ส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาวและให้สิทธิบริษัทฯ	ต่อสัญญา
ก่อนผู้อื่น	ปัจจุบันบริษัทฯ	 ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นกับ
บุคคลภายนอกเพียง	 1	 สาขา	 ในสัญญาเช่าระบุว่าบริษัทฯ	
มีสิทธิในการต่อสัญญาอีก	 4	 ครั้ง	 ครั้งละ	 3	 ปี	 บริษัทฯ	
จงึเหน็ว่าความเสีย่งทีไ่ม่สามารถต่ออายเุช่าไม่น่าเป็นอุปสรรค
ในการด�าเนินธุรกิจแต่อย่างใดและคาดว่าจะสามารถเจรจา
ตกลงต่ออายุสัญญาต่อไปได้ในอนาคต	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	
ยังมีการวางแผนการเปิดสาขาใหม่ล่วงหน้าและปฏิบัติตาม
เกณฑ์การเปิดสาขาใหม่	รวมถึงร้านธนพิริยะไม่ได้มเีอกลักษณ์
เฉพาะทีจ่ะต้องหาทีต่ัง้และอาคารทีม่ลีกัษณะทีพ่เิศษหรอืจะ
ต้องเป็นพื้นที่มีขนาดใหญ่พิเศษจากเหตุผลดังกล่าวท�าให้
บริษัทฯเช่ือมั่นว่าจะสามารถหาพื้นท่ีเช่าในท�าเลที่ดีเพื่อ
รองรับการขยายสาขาในอนาคตได้

1.7 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
 สำขำ

	 บริษทัฯ	มแีผนงานขยายสาขาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เข้าถงึ
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้ได้มากทีส่ดุ	ดงันัน้บคุลากรฝ่ายปฏิบติั
การสาขาถอืเป็นกลไกลส�าคญัในการขบัเคลือ่นธรุกจิ	การเปิด
สาขาใหม่จะต้องใช้บุคลากรประมาณ	10	-	20	คนส�าหรบัฝ่าย
ขาย	 ฝ่ายแคชเชียร ์และฝ่ายคลัง	 ดังนั้น	 หากบริษัทฯ	
ไม่สามารถหาบุคลากรได้เพียงพอและทันเวลา	 อาจส่งผลให้
แผนขยายสาขาล่าช้าออกไปหรือไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด	
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คุณภาพการบริการไม่ได้มาตรฐาน	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การเตบิโตของธรุกจิและผลด�าเนินงานของบรษัิทฯ	ในอนาคต
ได้	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นความส�าคัญในการจัดหา
และพฒันาบคุคลากรให้ทนัต่อการขยายสาขา	โดยฝ่ายบรหิาร
จะมีการแจ้งแผนการเปิดสาขาใหม่ให้หัวหน้าทุกฝ่ายงานรับ
ทราบ	 และร ่วมวางแผนกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อ	
คัดเลือกบุคลากรเพื่อไปประจ�าที่สาขาใหม่	 โดยเฉพาะการ	
คัดเลือกผู้จัดการสาขาที่จะต้องผ่านการอบรมการท�างานใน	
ต�าแหน่งต่างๆ	 เช่น	 ฝ่ายขาย	 ฝ่ายแคชเชียร์และฝ่ายคลัง	
เพือ่ให้เหน็ภาพรวมและเข้าใจหน้าทีใ่นแต่ละต�าแหน่งงานเพ่ือ	
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	พนักงานที่เข้าท�างานใหม	่
ในสาขาทกุคนจะต้องเข้าอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ
ตามหลักสูตรที่ก�าหนดเพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึงวัฒนธรรม
องค์กร	และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
อีกทั้งยังมีการจัดฝึกอบรมทักษะความสามารถที่จ�าเป็นให้
พนักงานในสาขาอย่างสม�่าเสมอ	รวมถึงบริษัทฯ	มีนโยบายที่
จะดูแลพนักงานทุกคนอย่างดีและเป็นธรรมเพื่อให้พนักงาน	
มีความรู้สึกเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน	 มีการท�าการ
ส�ารวจอัตราเงินเดือนและสวัสดิการในตลาดอย่างสม�่าเสมอ
เพ่ือให้ทดัเทยีมกับคูแ่ข่ง	มุง่เน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรยีน
รู้และมีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
ให้พนักงาน	ดงัน้ันบริษัทฯ	จงึเชือ่มัน่ว่าจะสามารถจดัหาและ
พัฒนาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาร่วมงานและ	
เพื่อสนับสนุนการขยายสาขาในอนาคตได้

	 1.8 ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ

	 	 เหตุการณ์แผ ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายเมื่อ	
เดือนพฤษภาคม	 2557	 นั้นถือว่าหนักสุดในรอบ	 40	 ปี	
ที่ผ่านมา	 และมีอาฟเตอร์ช็อกเกิดขึ้นตามมาหลายครั้งหลัง	
ถงึแม้สาขาของบริษทัฯ	ทัง้หมดต้ังอยูใ่นพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงราย
แต่บริษัทฯ	 ก็ไม่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากแผ่น
ดินไหวดังกล่าวทั้งนี้	 สาขาธนพิริยะโดยทั่วไปเป็นอาคาร
พาณิชย์สูงประมาณ	1	ถึง	3	ชั้น	และไม่อยู่ติดกับรอยเลื่อน	
ที่เกิดแผ่นดินไหว	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึง	
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติข้างต้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ	
การด�าเนินธุรกิจในอนาคตรวมถึงภัยธรรมชาติอื่นๆ	
เช่นอุทกภัยและอัคคีภัย	 ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อพนักงาน	
ท�าให้ทรัพย์สินเสียหายและไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้ตาม
ปกต	ิบริษทัฯ	จงึวางแผนป้องกนัและรับมอืความเสีย่งดงักล่าว	
เช่น	การดแูลการก่อสร้างสาขาใหม่อย่างใกล้ชดิ	การสร้างศนูย์

กระจายสนิค้าและศูนย์สารสนเทศแห่งใหม่	การซือ้ประกนัภยั
เพือ่ชดเชยค่าเสยีหายท่ีอาจจะเกดิข้ึน	การวางแผนปฏบิตังิาน
ในภาวะฉุกเฉิน	 การฝึกอบรมพนักงานในการรับมือกับภัย
ธรรมชาติ	 และการสื่อสารให้ทุกฝ่ายรับรู้ข่าวสารให้ทั่วถึง
การเตรยีมความพร้อมของของฝ่ายบรหิารเพือ่เพิม่ความมัน่ใจ
ให้กับผู ้ถือหุ้น	 พนักงาน	 คู ่ค้า	 และลูกค้าในการเตรียม	
ความพร้อมในกรณีที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น

	 1.9 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรทุจริต

	 	 บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึการป้องกนัการทจุรติในองค์กร
เป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ต้องอาศัย
ความซ่ือสัตย์สุจริตของพนักงานในการดูแลทรัพย์สินของ
สาขาต่างๆ	 ที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่	 บริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนด
มาตรการดังนี้

	 	 •	 การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร	 โดย	
	 	 	 จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณ	 จริยธรรมทางธุรกิจ		
	 	 	 นโยบายและแนวทางต่อต้านการคอร์รปัช่ัน	และ	
	 	 	 สื่อสารให้พนักงานรับทราบ	 	
	 	 •		 การสร้างระบบควบคุมภายในท่ีรัดกุม	 มีการ	
	 	 	 แบ่งแยกอ�านาจหน้าที่	 ก�าหนดวงเงินของผู้มี	
	 	 	 อ�านาจอนุมัติ	 และมีการตรวจสอบระหว่างกัน	
	 	 •		 การสุ่มตรวจการบริหารงานในสาขา

	 1.10 ควำมเสี่ยงจำกสำขำท่ีติดกับเขตชำยแดน 
   สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร์ และชำยแดน 
   สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

	 	 	 บรษิทัฯ	มสีาขาท่ีใกล้เขตชายแดนจ�านวน	4	สาขา	
ในกรณทีีม่เีหตกุารณ์ต่างๆ	ในบรเิวณดงักล่าวซึง่อาจส่งผลให้
มกีารปิดด่านข้ามแดนช่ัวคราว	อาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย
ของสาขาทั้ง	 4	 สาขา	 อย่างไรก็ตาม	 จากการวิเคราะห์ฐาน
ข้อมลูลกูค้าสาขาแม่สาย	สาขาเหมอืงแดง	สาขาเชียงแสนและ
สาขาเชียงของ	บรษัิทฯ	ได้ประเมินว่าในกรณท่ีีลกูค้าเมยีนมาร์
หรือ	 สปป.ลาว	 ไม่มาซื้อของที่ธนพิริยะ	 จะส่งผลกระทบต่อ
ผลการด�าเนนิงานค่อนข้างน้อย	เนือ่งจากลกูค้าส่วนใหญ่ทีม่า
ใช้บรกิารเป็นลกูค้าคนไทยเป็นหลัก	ซึง่หากมกีารปิดชายแดน
ชั่วคราวผลกระทบดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลต่อผลด�าเนินงาน	
ของบริษัทฯ	 อย่างมีนัยส�าคัญ	 เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ	
จ�าหน่ายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเป็นของใช้จ�าเป็นในชีวิต
ประจ�าวัน
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 1.11 ควำมเสี่ยงจำกกฎหมำยและนโยบำยภำครัฐ

	 	 	 บริษัทฯ	 ได้บริหารธุรกิจร้านค้าสะดวกซ้ือ	 โดย	
ยดึหลักการด�าเนินธรุกจิโปร่งใสภายใต้กฎหมาย	และนโยบาย
จากภาครัฐอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด	อาทิ	พ.ร.บ.	ค้าปลีก	
พ.ร.บ.	คุ้มครองผู้บริโภค	พ.ร.บ.	ควบคุมราคา	พ.ร.บ.	อาหาร
และยา	 กฎหมายแรงงาน	 รวมถึงข้อก�าหนดต่างๆ	 ของ
เทศบัญญัติตามที่แต่ละท้องถิ่นก�าหนดขึ้น	 ทั้งนี้หากรัฐบาล	
หรือหน่วยงานของรัฐ	 มีการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย	 ระเบียบ	
ข้อบังคับใหม่	 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่แข่ง	 หรือผู้มีส่วนได้
เสียเพิ่มขึ้น	อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนการ
ด�าเนินการของธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ	ท�าให้ผลประกอบการ
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯ	
เตรยีมพร้อมทีจ่ะรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงกฏหมาย	ระเบียบ	
ข้อบงัคบัต่างๆ	ทีอ่าจเกดิขึน้	คอยตดิตามข่าวสาร	วางแผนใน
การแก้ปัญหาต่างๆ	 ล่วงหน้า	 ด้วยความยืดหยุ ่นในการ	
ปรับเปลี่ยนขององค์กรและแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ี
ปฏิบัติ	 บริษัทฯ	 เชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อท่ี	
จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันการณ์รวมทั้งควบคุม	
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 1.12 ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดระเบียบผังเมือง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่	13	มีนาคม	2558	
ว่าด้วยเรือ่งก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้างพาณชิยค้์าปลกีค้าส่ง
ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า	 300	 ตารางเมตรภายในระยะ	 1	
กโิลเมตรในเขตโบราณสถานในพืน้ทีบ่างส่วน	โดยขนาดพืน้ที่
ใช้สอยไม่นับพื้นที่เก็บสินค้า	 พื้นที่ส�านักงาน	 และพื้นที่ส่วน
อื่นของอาคาร	 ปัจจุบันสาขาธนพิริยะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า	
300	ตารางเมตร	หากต้องการจะก่อสร้างสาขาในเขตดงักล่าว
บริษทัฯ	จะต้องลดขนาดพืน้ทีข่องสาขาลงมาเป็น	300	ตาราง
เมตร	 การลดขนาดพื้นที่ดังกล่าวจะท�าให้สาขาพิริยะมีพื้นท่ี
การจัดวางสินค้าน้อยลงลดลงและอาจได้ผลตอบแทนใน	
การลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ	
ผลด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ได้	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ		
มคีวามเชีย่วชาญในการบรหิารการจัดวางสนิค้าในพืน้ทีจ่�ากัด
บริษทัฯ	จงึมคีวามมัน่ใจว่าสามารถเตรยีมพร้อมทีจ่ะรบัมอืต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	โดยวางแผนพื้นที่จัดวางสินค้าเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด	 รวมถึงการใช้ระบบเติมเต็มใน	
การวเิคราะห์ประเภทและปรมิาณสนิค้าทีจ่ะจ�าหน่ายในสาขา
นั้นๆ	 จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้บริษัทฯ	 มั่นใจว่าจะสามารถ
บริหารพื้นที่ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำร	 	
	 	 บริษัทฯ	 ก่อตั้งโดยคุณธวัชชัย	 พุฒิพิริยะ	 และ	
คุณอมร	พุฒิพิริยะ	 ซ่ึงมีส่วนส�าคัญในการบริหารงานให้ร้าน
ค้าธนพิริยะ	 เป็นที่ยอมรับของเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง	
และจากวิสัยทัศน์ของท้ัง	 2	 ท่าน	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 มีฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคงและมีผลการด�าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง	
บริษัทฯ	จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารทั้ง	2	ท่าน	ใน
กรณทีีจ่ะต้องสญูเสยีผูบ้รหิารดงักล่าวไปอาจส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	
ได้	ปัจจบัุนโครงสร้างการจดัการของบรษิทัฯ	ได้มกีารกระจาย	
อ�านาจ	 การจัดการ	 ขอบเขตหน้าที่	 และความรับผิดชอบให้
แก่ผู้บริหารในสายงานต่างๆ	 ตามความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การท�างานท่ีผ่านมา	 โดยผู้บริหารแต่ละหน่วย
งานสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดท�า
แผนงานและประมาณการต่างๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ได้อย่างเหมาะสม	
อี ก ท้ั ง เพื่ อ ป ้ อ งกั นก า รมี อ� า น าจ เบ็ ด เ ส ร็ จบริ ษั ทฯ	
ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจนในตาราง
อ�านาจการด�าเนนิงานของบรษัิทฯจากการให้ความส�าคญักับ
โครงสร้างองค์กรการกระจายอ�านาจการจัดการไปยัง	
หน่วยงานต่างๆ	ท�าให้บรษิทัฯ	มกีารพึง่พงิผูบ้รหิารลดน้อยลง

	 2.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่มำกกว่ำ  
  ร้อยละ 50  
	 	 	 	 ปัจจุบันกลุ่มพุฒิพิริยะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ	
บรษิทัฯถือหุน้จ�านวน	578,562,700	หุน้	คดิเป็นร้อยละ72.32	
ในกรณีท่ีมีการลงมติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้นครอบครัวพุฒิ
พิริยะจะสามารถควบคุมเสียงข้างมากไว้ได้	 ดังนั้น	 ผู้ถือหุ้น
รายอื่นของบริษัทฯ	 อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเร่ืองท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เสนอในที่ประชุมได้	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาโครงสร้าง	
การจัดการของบรษัิทฯ	ซึง่ประกอบด้วย	คณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการ	 ตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 และ	
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 พบว่า
โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจ	
หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ	
ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	 และมีการก�าหนดมาตรการการ	
ท�ารายเกี่ยวโยงกับกรรมการ	ผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม
กจิการ	รวมถึงบุคคลท่ีมคีวามขัดแย้ง	ซึง่บุคคลดงักล่าวจะไม่มี

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจ
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สิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ	 รวมทั้งม	ี
คณะกรรมการตรวจสอบทีมี่ความอสิระเข้าร่วมพิจารณาและ
ตัดสินใจ	 เพ่ือความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมั่นใจให	้
ผู ้ ถือหุ ้นว ่าโครงสร ้างการจัดการของบริษัทฯ	 มีการ	
ถ่วงดุลอ�านาจและมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ


