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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนีอ้ า้ งอิงจากข้อมูล
ปัจจุบันและคาดการณ์ที่สามารถระบุได้ โดยปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้
มีนัยส�ำคัญบางประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ มิได้เป็น
ปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ
ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรืออาจมีบางปัจจัยความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ
ในขณะนี้ แต่อาจกลายเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้

1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรง
เนื่องด้วยเชียงรายและจังหวัดพะเยา  เป็นหนึ่งในจังหวัด
เศรษฐกิจทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ด้านการท่องเทีย่ วและธุรกิจ
บริการรวมถึงการขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ท�ำให้
ร้านโมเดิร์นเทรดซึ่งเป็นคู่แข่งขันของบริษัทฯ สนใจมาเปิดสาขา
มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ต ลาดค้ า ปลี ก เริ่ ม มี ก ารแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงซึ่ ง
ร้านโมเดิร์นเทรดได้ขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างๆ ในรูปแบบร้าน
ซุปเปอร์สโตร์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กใน
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการท�ำโปรโมชั่นและรายการส่งเสริมการขาย
ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าไปใช้บริการที่ร้านโมเดิร์นเทรดมากขึ้น ซึ่งหาก
บริษัทฯ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อการแข่งขันหรือ
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ อาจส่งผลให้ลูกค้ามา
ซื้อสินค้าที่ธนพิริยะน้อยลง ซึ่งอาจจะส่งกระทบต่อรายได้และ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม
บริษทั ฯ ได้คำ� นึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการทีจ่ ะท�ำให้รา้ นธนพิรยิ ะ
มี ค วามแตกต่ า งจากคู ่ แ ข่ ง ท� ำ ให้ บริ ษั ท ฯสามารถแข่ ง ขั น กั บ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์คู่แข่งหลักๆ
ในอุตสาหกรรม เพื่อน�ำมาปรับปรุงกลยุทธ์การท�ำธุรกิจที่มีความ
ยืดหยุ่นและรวดเร็วในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรง
ในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ ธนพิรยิ ะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติไทย
ที่ให้บริการลูกค้าในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงมานานกว่า 27 ปี

จากการทีเ่ ป็นร้านค้าชุมชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็นเวลานานท�ำให้ธนพิรยิ ะ
เข้าใจผู้บริโภคและสามารถคัดสรรสินค้ากว่า  15,000 รายการ
เพื่อจ�ำหน่ายให้ลูกค้าทั้งแบบปลีกและส่ง อีกทั้งยังมีความคล่องตัว
ในการจัดโปรโมชัน่ เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับร้านโมเดิรน์ เทรด อืน่ ๆ
ได้ ธนพิรยิ ะ ยังมีระบบสมาชิกทีท่ ำ� ให้บริษทั ฯ สามารถใช้ฐานข้อมูล
ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ได้ตรวจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนอกจากนี้
บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนการส�ำรวจตลาดโดยจะท�ำการส�ำรวจร้านโมเดิรน์
เทรดและร้านค้าปลีก การสอบถาม ซัพพลายเออร์ การสังเกต
พฤติกรรมของผู้บริโภคในพื้นที่ การติดตามสื่อโฆษณาต่างๆ
การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าของทุกสาขาว่ามีความต้องการ
สินค้าประเภทไหนบ้าง นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีการจัดท�ำฐานข้อมูล
ยอดขายของสินค้าแต่ละประเภทของทุกสาขาเพื่อน�ำมาวิเคราะห์
ความต้องการของสินค้าแต่ละประเภทของแต่ละสาขาเพื่อให้
ผู้บริหารสามารถพิจารณาการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด
ได้อย่างทันการณ์บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าจากวิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ ริหารและทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์ของธนพิรยิ ะจะสามารถรักษา
ผลประกอบการได้ในระดับทีด่ แี ละสามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการ
รายอื่นในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้

1.2 ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงคลัง
การบริหารสินค้าคงคลังถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจ
ค้าปลีกและค้าส่ง การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผล
ให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนและค่าใช้จา่ ยสูงขึน้ เช่น การมีสนิ ค้าในปริมาณ
ที่เกินความจ�ำเป็น สินค้าหาย สินค้าช�ำรุด สินค้าหมดอายุ เป็นต้น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนของธนพิริยะ หากบริษัทฯ ไม่สามารถ
บริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจท�ำให้ต้นทุนและ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยสู ง ขึ้ น และส่ ง ผลให้ ก� ำ ไรจากการด� ำ เนิ น งานลดลง
นอกจากนี้ ในกรณีที่ธนพิริยะมีสินค้าไม่เพียงพอในการจ�ำหน่าย
อาจท�ำให้บริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจหรือเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งได้
บริษทั ฯ มีนโยบายและขัน้ ตอนการจัดซือ้ ทีช่ ว่ ยให้การบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
ฝ่ายจัดซื้อจะตรวจสอบว่าไม่มีสินค้าคงเหลือเกินกว่านโยบายที่
บริษัทฯ ก�ำหนด ซึ่งพนักงานฝ่ายจัดซื้อจะต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบจ�ำนวนสินค้าคงเหลือการใช้สูตร
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ค�ำนวณในการสัง่ ซือ้ สินค้าเพือ่ ให้เพียงพอต่อการกระจายสินค้าไปที่
สาขาธนพิริยะ และการขายสินค้าให้ลูกค้าต่างอ�ำเภอ การวางแผน
โปรโมชั่นเพื่อระบายสินค้าที่หมุนเวียนช้า  นอกจากนี้พนักงาน
ฝ่ายคลังสินค้าส�ำนักงานใหญ่จะจัดเก็บสินค้าด้วยระบบเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO) สามารถระบุตำ� แหน่งเก็บสินค้าได้เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสินค้า
จะเข้าออกตาม FIFO และมีการแยกสินค้าช�ำรุดหรือใกล้หมดอายุ
ไว้ที่คลังของเสียอย่างชัดเจน ส�ำหรับการจัดการสินค้าคงเหลือ
ที่สาขา  บริษัทฯได้ก�ำหนดให้พนักงานเรียงสินค้าตามFIFO และ
ท�ำการตรวจสอบอายุสนิ ค้าอย่างสม�ำ่ เสมอโดยสินค้าทีใ่ กล้หมดอายุ
จะถู ก ส่ งกลั บคื น ให้ค ลังสินค้าส�ำ นัก งานใหญ่เพื่อส่ง ต่ อ ให้ กั บ
ซัพพลายเออร์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังน�ำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้
เพื่อบริหารจัดการสินค้าคงคลังทั้งที่ศูนย์กระจายสินค้าและสาขา 
โดยใช้ระบบเติมเต็มสินค้าทีม่ กี ารก�ำหนดจ�ำนวนสูงสุดต�ำ่ สุดในการ
เติมสินค้าแต่ละประเภทของแต่ละสาขาโดยพิจารณาจากฐานข้อมูล
ย้อนหลังและมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม�ำ่ เสมอ
จากเหตุผลดังกล่าวท�ำให้บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าการบริหารสินค้าคงคลัง
มีประสิทธิภาพเพียงพอนอกจากนี้ บริษัทฯยังมีมาตรการป้องกัน
สินค้าสูญหาย เช่น การติดกล้องวงจรปิดที่คลังสินค้าและสาขา 
และมีฝา่ ยตรวจสอบภายในคอยตรวจสอบการนับสินค้าทีค่ ลังสินค้า
และสาขา เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
การท�ำงานและนโยบายที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ลดการสูญหาย
ของสินค้าให้น้อยลง

1.3 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า
ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง เนื้อที่ 10,000
ตารางเมตร และ 2,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบ้านดู่ และ
ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งสินค้าทั้งหมดจะ
ถูกส่งจากซัพพลายเออร์มาที่ศูนย์กระจายสินค้าก่อนจัดส่งไปยัง
สาขาของธนพิ ริ ย ะศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อการกระจายสินค้าตามประเภทและจ�ำนวนได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาทีก่ ำ� หนดหากศูนย์กระจายสินค้า
ไม่ ส ามารถท� ำ ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วได้ อั น เนื่ อ งมาจากอุ บั ติ เ หตุ
ภัยธรรมชาติความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเหตุ
สุดวิสยั อืน่ ๆ อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถรับสินค้าจากซัพพลาย
เออร์และไม่สามารถกระจายสินค้าได้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงใน
กรณีที่ร้านธนพิริยะไม่มีสินค้าเพียงพอในการจ�ำหน่ายหรือไม่
สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่างอ�ำเภอได้ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว
อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่ า ง
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มีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ ใช้ระบบสารสนเทศ
ในการจั ด ซื้ อ สิ น ค้ า  ท� ำ ให้ ส ามารถก� ำ หนดปริ ม าณของสิ น ค้ า
แต่ละประเภทที่จัดเก็บในคลังสินค้าได้เฉลี่ยที่ 7 - 30 วัน และ
การเก็บสินค้าที่สาขาเฉลี่ยที่ 3 - 30 วัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า
ทุ ก สาขาของธนพิ ริ ย ะจะมี สิ น ค้ า เพี ย งพอในการจ� ำ หน่ า ยและ
สามารถจัดส่งให้ลูกค้าต่างอ�ำเภอได้ในกรณีที่ศูนย์กระจายสินค้า
ขัดข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนป้องกันและรับมือความเสี่ยง
ดังกล่าว เช่น การวางแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้พนักงาน
รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลาการร่วมมือกับ
ซัพพลายเออร์รายส�ำคัญและการจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมการย้าย
ทีจ่ ดั เก็บสินค้าในภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยอย่างเสมอและการจัดท�ำประกันภัยเพื่อชดเชย
ค่าเสียหาย

1.4 ความเสีย่ งจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
การขายที่สาขา การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจาย
สินค้า  บัญชีและการเงิน รวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ต่างๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในกรณีที่เกิดเหตุ
ขั ด ข้ อ งของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
การท�ำงานของบริษัทฯ เช่น ส�ำนักงานใหญ่ไม่สามารถประมวลผล
ระบบเติมเต็มสินค้าส่งผลให้การกระจายสินค้าอาจจะขัดข้องในวัน
ถัดไปรวมถึงผลกระทบต่อการบริหารงานอืน่ ๆ เช่น การจัดซือ้ บัญชี
และการเงิน เป็นต้น ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาขามี
เหตุขัดข้อง อาจจะให้ร้านธนพิริยะ ต้องปิดท�ำการชั่วคราวจนกว่า
จะแก้ ไ ขระบบเสร็ จ ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วอาจจะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
ความสามารถในการด�ำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ
ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญจึงได้จัดให้
มีระบบป้องกันข้อมูลส�ำรองตามแบบมาตรฐานซึง่ เป็นทีย่ อมรับทัว่ ไป
โดยมี Server ส�ำรองจัดเก็บแยกออกจากส�ำนักงานใหญ่ และมีการ
ส�ำรองข้อมูลทุกวันและมีการท�ำการทดสอบข้อมูลที่ส�ำรองไว้อย่าง
สม�่ำเสมอ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีเหตุขัดข้องบริษัทฯ
จะสามารถแก้ไขให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้ภายใน 1 ถึง 3 ชั่วโมง
ทัง้ นี้ ระบบสารสนเทศของแต่ละสาขามีการประมวลผลเป็นเอกเทศ
ออกจากกันแต่จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของส�ำนักงานใหญ่ ดังนั้น
หากมีการขัดข้องที่สาขาใดสาขาหนึ่งก็จะไม่กระทบกับสาขาอื่นๆ
ระบบการช�ำระเงินทุกสาขาจะมีเครือ่ งท�ำไฟส�ำรองกรณีทเี่ กิดไฟดับ
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เพือ่ ให้เครือ่ ง POS ทุกเครือ่ งสามารถส่งยอดขายมาทีส่ ำ� นักงานใหญ่ ธนพิริยะให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น
ได้ทันทีนอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
1.6 ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่สามารถ
ให้พนักงานท�ำการซักซ้อมเป็นประจ�ำเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ต่อสัญญาพื้นที่เช่า
ทั้งนี้ตลอดปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องของระบบเทคโนโลยี
ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาเช่าที่ดินและอาคารกับบุคคล
สารสนเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ภายนอกจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 สาขา โดยแบ่งเป็นสัญญาเช่าระยะยาว
1.5 ความเสี่ยงจากการขยายสาขา
14 สาขา มีระยะเวลาเช่า 10 ถึง 20 ปี และสัญญาเช่าระยะสั้น 1
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปิด สาขา มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และมีสิทธิต่อสัญญาเช่าได้ หากบริษัทฯ
สาขาใหม่ เ ป็ น กลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง ที่ จ ะท� ำ ให้ ธ นพิ ริ ย ะสามารถเข้ า ถึ ง ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อาจท�ำให้สาขาดังกล่าวต้องปิดตัว
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายสามารถเข้ า ไปในพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพก่ อ น ลง ท�ำให้สญู เสียรายได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ และมีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู ้ ป ระกอบการรายอื่ น และขยายฐานลู ก ค้ า เพื่ อ เพิ่ ม การเติ บ โต กับการปิดสาขา  เช่น ค่าใช้จ่ายรื้อถอนอาคาร ค่าใช้จ่ายโอนย้าย
ของรายได้ของบริษทั ฯ ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ซึง่ ปัจจุบนั การแข่งขัน สินทรัพย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้ให้เช่า  ได้ปฏิบัติ
ในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ประกอบกับมีผปู้ ระกอบการ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยไม่เคยมีปัญหาแต่อย่างไร อีกทั้ง
รายใหม่ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ ง สัญญาเช่าที่ดินส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาวและให้สิทธิบริษัทฯ
ในกรณี ที่ ส าขาใหม่ อ าจจะไม่ ส ามารถให้ ผ ลตอบแทนคุ ้ ม ค่ า ต่อสัญญาก่อนผู้อื่น บริษัทฯ จึงเห็นว่าความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ต่อเงินลงทุนหรือสร้างผลตอบแทนต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดหากสาขา ต่ออายุเช่าไม่น่าเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจแต่อย่างใดและ
ใหม่มีผลด�ำเนินงานที่ขาดทุนต่อเนื่องอาจท�ำให้ต้องปิดสาขานั้น คาดว่าจะสามารถเจรจาตกลงต่ออายุสัญญาต่อไปได้ในอนาคต
ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายทรัพย์สิน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการวางแผนการเปิดสาขาใหม่ลว่ งหน้าและ
และค่าใช้จ่ายการเลิกจ้าง/โอนย้ายพนักงาน เป็นต้นนอกจากนี้ ปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดสาขาใหม่ รวมถึงร้านธนพิริยะไม่ได้
การเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน อาจส่งผลให้ยอดขายและ มีเอกลักษณ์เฉพาะที่จะต้องหาที่ตั้งและอาคารที่มีลักษณะที่พิเศษ
ผลการด�ำเนินงานของสาขาเดิมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันลดลง หรือจะต้องเป็นพื้นที่มีขนาดใหญ่พิเศษจากเหตุผลดังกล่าวท�ำให้
จากผลกระทบดังกล่าว อาจส่งผลต่อผลด�ำเนินงานโดยรวมของ บริษัทฯเชื่อมั่นว่าจะสามารถหาพื้นที่เช่าในท�ำเลที่ดีเพื่อรองรับ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเกณฑ์การเปิดสาขาใหม่ การขยายสาขาในอนาคตได้
และท� ำ แผนงานศึ ก ษาการขยายสาขาของร้ า นธนพิ ริ ย ะอย่ า ง
1.7 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ
เคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการขยายสาขา  โดยเลือกพื้นที่ใน สาขา
ย่านชุมชนที่ติดถนนใหญ่และเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ
บริษัทฯ มีแผนงานขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึง
อย่างดี อีกทั้งยังมีการเข้าส�ำรวจพื้นที่ศึกษาจ�ำนวนประชากรและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีน่ นั้ และมีการจัดท�ำการศึกษาความ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ดังนั้นบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ
เป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ค�ำนวณผลประกอบการ สาขาถือเป็นกลไกลส�ำคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจ การเปิดสาขาใหม่
คาดการณ์ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ของการลงทุนและ จะต้องใช้บุคลากรประมาณ 10 - 20 คนส�ำหรับฝ่ายขาย ฝ่าย
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) โดยจะ แคชเชียร์และฝ่ายคลัง ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาบุคลากร
ต้องไม่ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดจากการศึกษาความเป็นได้ในการ ได้เพียงพอและทันเวลา  อาจส่งผลให้แผนขยายสาขาล่าช้าออกไป
ขยายสาขาจะมี Payback Period อยู่ระหว่าง 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับ หรือไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนด คุณภาพการบริการไม่ได้มาตรฐาน
ขนาดของสาขา  และมี IRR ไม่ต�่ำกว่า  20% นอกจากนี้ บริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจและผลด�ำเนินงานของ
ยังพิจารณายอดขายและความหนาแน่นของลูกค้าของสาขาใกล้เคียง บริษัทฯ ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญ
เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดสาขาใหม่บริเวณนั้นจะไม่ส่งผลกระทบ ในการจัดหาและพัฒนาบุคคลากรให้ทันต่อการขยายสาขา  โดย
ต่อยอดขายของสาขาที่อยู่ใกล้เคียงมากนัก แต่จะเป็นการเพิ่ม ฝ่ายบริหารจะมีการแจ้งแผนการเปิดสาขาใหม่ให้หวั หน้าทุกฝ่ายงาน
ทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นและเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายของ รับทราบ และร่วมวางแผนกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อคัดเลือก
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บุคลากรเพื่อไปประจ�ำที่สาขาใหม่ โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้จัดการ
สาขาที่จะต้องผ่านการอบรมการท�ำงานในต�ำแหน่งต่างๆ เช่น
ฝ่ายขาย ฝ่ายแคชเชียร์และฝ่ายคลัง เพือ่ ให้เห็นภาพรวมและเข้าใจ
หน้าที่ในแต่ละต�ำแหน่งงานเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
พนั ก งานที่ เ ข้ า ท� ำ งานใหม่ ใ นสาขาทุ ก คนจะต้ อ งเข้ า อบรมทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตรที่ก�ำหนดเพื่อให้พนักงาน
เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปฏิบตั งิ านได้ตามมาตรฐาน
ของบริษทั ฯอีกทัง้ ยังมีการจัดฝึกอบรมทักษะความสามารถทีจ่ ำ� เป็น
ให้พนักงานในสาขาอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ดูแลพนักงานทุกคนอย่างดีและเป็นธรรมเพือ่ ให้พนักงานมีความรูส้ กึ
เหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน มีการท�ำการส�ำรวจอัตราเงินเดือน
และสวัสดิการในตลาดอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้ทัดเทียมกับคู่แข่ง
มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้พนักงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงเชื่อมั่น
ว่าจะสามารถจัดหาและพัฒนาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้ามาร่วมงานและเพื่อสนับสนุนการขยายสาขาในอนาคตได้

1.8 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีจ่ งั หวัดเชียงรายเมือ่ เดือนพฤษภาคม
2557 นั้นถือว่าหนักสุดในรอบ 40 ปี ที่ผ่านมา และมีอาฟเตอร์ช็อก
เกิดขึ้นตามมาหลายครั้ง ถึงแม้สาขาของบริษัทฯ ทั้งหมดตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้รับผลกระทบและความ
เสียหายจากแผ่นดินไหวดังกล่าวทั้งนี้ สาขาธนพิริยะโดยทั่วไปเป็น
อาคารพาณิชย์สูงประมาณ 1 ถึง 3 ชั้น และไม่อยู่ติดกับรอยเลื่อน
ที่เกิดแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติข้างต้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจใน
อนาคตรวมถึงภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่นอุทกภัยและอัคคีภัย ซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อพนักงาน ท�ำให้ทรัพย์สินเสียหายและไม่สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้ตามปกติ บริษัทฯ จึงวางแผนป้องกันและรับมือ
ความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การดูแลการก่อสร้างสาขาใหม่อย่าง
ใกล้ชิด การสร้างศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์สารสนเทศแห่งใหม่
การซือ้ ประกันภัยเพือ่ ชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ การวางแผน
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน การฝึกอบรมพนักงานในการรับมือ
กับภัยธรรมชาติ และการสื่อสารให้ทุกฝ่ายรับรู้ข่าวสารให้ทั่วถึง
การเตรียมความพร้อมของของฝ่ายบริหารเพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน คูค่ า 
้ และลูกค้าในการเตรียมความพร้อมในกรณี
ที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น
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1.9 ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต
บริษัทฯ ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตในองค์กรเป็น
สิง่ ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ อีกทัง้ บริษทั ฯ ต้องอาศัยความซือ่ สัตย์
สุจริตของพนักงานในการดูแลทรัพย์สินของสาขาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใน
หลายพื้นที่ บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดมาตรการดังนี้
• การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร โดยจัดท�ำคู่มือ
จรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและแนวทาง
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น และสื่อสารให้พนักงานรับทราบ
• การสร้างระบบควบคุมภายในที่รัดกุม มีการแบ่งแยก
อ�ำนาจหน้าที่ ก�ำหนดวงเงินของผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ และ
มีการตรวจสอบระหว่างกัน
• การสุ่มตรวจการบริหารงานในสาขา

1.10 ความเสี่ยงจากสาขาที่ติดกับเขตชายแดนสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ และชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
บริษัทฯ มีสาขาที่ใกล้เขตชายแดนจ�ำนวน 4 สาขา ในกรณี
ทีม่ เี หตุการณ์ตา่ งๆ ในบริเวณดังกล่าวซึง่ อาจส่งผลให้มกี ารปิดด่าน
ข้ามแดนชัว่ คราว อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของสาขาทัง้ 4 สาขา 
อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าสาขาแม่สาย สาขา
เหมืองแดง สาขาเชียงแสนและสาขาเชียงของ บริษัทฯ ได้ประเมิน
ว่าในกรณีที่ลูกค้าเมียนมาร์หรือ สปป.ลาว ไม่มาซื้อของที่ธนพิริยะ
จะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานค่อนข้างน้อย เนื่องจากลูกค้า
ส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นลูกค้าคนไทยเป็นหลัก ซึ่งหากมีการปิด
ชายแดนชัว่ คราวผลกระทบดังกล่าวไม่นา่ จะส่งผลต่อผลด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จ�ำหน่าย
เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นของใช้จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน

1.11 ความเสี่ยงจากกฎหมายและนโยบายภาครัฐ
บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ โดยยึดหลัก
การด�ำเนินธุรกิจโปร่งใสภายใต้กฎหมาย และนโยบายจากภาครัฐ
อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ พ.ร.บ. ค้าปลีก พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ร.บ. ควบคุมราคา  พ.ร.บ. อาหารและยา  กฎหมาย
แรงงาน รวมถึงข้อก�ำหนดต่างๆ ของเทศบัญญัติตามที่แต่ละ
ท้ อ งถิ่ น ก� ำ หนดขึ้ น ทั้ ง นี้ ห ากรั ฐ บาล หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
มีการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กับคู่แข่ง หรือผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบ
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ต่อกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินการของธุรกิจอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ท�ำให้ผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เตรียมพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแป
ลงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น คอยติดตาม
ข่าวสาร วางแผนในการแก้ปญั หาต่างๆ ล่วงหน้า ด้วยความยืดหยุน่
ในการปรับเปลี่ยนขององค์กรและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ที่ปฏิบัติ บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อที่จะรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันการณ์รวมทั้งควบคุมผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

1.12 ความเสี่ยงจากการจัดระเบียบผังเมือง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2558
ว่าด้วยเรือ่ งก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างพาณิชย์คา้ ปลีกค้าส่งทีม่ พี นื้ ที่
ใช้สอยมากกว่า  300 ตารางเมตรภายในระยะ 1 กิโลเมตรในเขต
โบราณสถานในพืน้ ทีบ่ างส่วน โดยขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยไม่นบั พืน้ ทีเ่ ก็บ
สินค้า  พื้นที่ส�ำนักงาน และพื้นที่ส่วนอื่นของอาคาร ปัจจุบันสาขา
ธนพิริยะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตารางเมตร หากต้องการจะ
ก่อสร้างสาขาในเขตดังกล่าวบริษทั ฯ จะต้องลดขนาดพืน้ ทีข่ องสาขา
ลงมาเป็น 300 ตารางเมตร การลดขนาดพืน้ ทีด่ งั กล่าวจะท�ำให้สาขา
พิริยะมีพื้นที่การจัดวางสินค้าน้อยลงลดลงและอาจได้ผลตอบแทน
ในการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความ
เชีย่ วชาญในการบริหารการจัดวางสินค้าในพืน้ ทีจ่ ำ� กัดบริษทั ฯ จึงมี
ความมั่นใจว่าสามารถเตรียมพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยวางแผนพื้นที่จัดวางสินค้าเพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
รวมถึงการใช้ระบบเติมเต็มในการวิเคราะห์ประเภทและปริมาณ
สินค้าที่จะจ�ำหน่ายในสาขานั้นๆ จากเหตุผลดังกล่าวท�ำให้บริษัทฯ
มั่นใจว่าจะสามารถบริหารพื้นที่ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
		2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
บริษัทฯ ก่อตั้งโดยคุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ และคุณอมร
พุฒพิ ริ ยิ ะ ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญในการบริหารงานให้รา้ นค้าธนพิรยิ ะ เป็น
ที่ยอมรับของเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง และจากวิสัยทัศน์ของ

ทั้ง 2 ท่าน ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีผล
การด�ำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ในกรณีที่จะต้องสูญเสียผู้บริหารดังกล่าว
ไปอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ได้ ปัจจุบันโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ได้มีการ
กระจายอ�ำนาจ การจัดการ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้บริหารในสายงานต่างๆ ตามความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การท�ำงานที่ผ่านมา  โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนงานและ
ประมาณการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ เพือ่ ป้องกันการมีอำ� นาจ
เบ็ดเสร็จบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ไว้อย่าง
ชัดเจนในตารางอ�ำนาจการด�ำเนินงานของบริษัทฯจากการให้
ความส�ำคัญกับโครงสร้างองค์กรการกระจายอ�ำนาจการจัดการไป
ยังหน่วยงานต่างๆ ท�ำให้บริษัทฯ มีการพึ่งพิงผู้บริหารลดน้อยลง
		2.2 ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
ปัจจุบันกลุ่มพุฒิพิริยะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น
จ�ำนวน 578,521,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.32 ในกรณีที่มี
การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นครอบครัวพุฒิพิริยะจะสามารถ
ควบคุมเสียงข้างมากไว้ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ
อาจมี ค วามเสี่ ย งในการรวบรวมคะแนนเสี ย งเพื่ อ ถ่ ว งดุ ล และ
ตรวจสอบเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอในที่ประชุมได้ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบ
ด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน พบว่า
โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
และโปร่ ง ใส และมี ก ารก� ำ หนดมาตรการการท� ำ รายเกี่ ย วโยง
กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคล
ที่มีความขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงใน
การอนุมตั ริ ายการนัน้ ๆ รวมทัง้ มีคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วาม
อิสระเข้าร่วมพิจารณาและตัดสินใจ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อ
สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
มีการถ่วงดุลอ�ำนาจและมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

