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ปัจจัยควำมเส่ียงทีร่ะบไุว้ในเอกสำรฉบบันีอ้้ำงองิจำกข้อมลู

ปัจจุบันและคำดกำรณ์ที่สำมำรถระบุได้	 โดยปัจจัยเสี่ยงเหล่ำนี้ 

มีนัยส�ำคัญบำงประกำร	 ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบบริษัทฯ	

อย่ำงไรก็ตำม	ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้	มิได้เป็น

ปัจจัยควำมเส่ียงทั้งหมดที่มีอยู่	 อำจมีควำมเสี่ยงอื่นๆ	 ที่บริษัทฯ	 

ยงัไม่อำจทรำบได้ในขณะนี	้หรอือำจมบีำงปัจจยัควำมเสีย่งท่ีบรษิทัฯ	

พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ	 

ในขณะนี้	 แต่อำจกลำยเป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผล

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ในอนำคตได้

1.	ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจ

 1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรง

เนื่องด้วยเชียงรำยและจังหวัดพะเยำ	 เป็นหนึ่งในจังหวัด

เศรษฐกจิทีม่กีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งทัง้ด้ำนกำรท่องเทีย่วและธรุกจิ

บริกำรรวมถงึกำรขยำยตวัของควำมเป็นเมอืง	(Urbanization)	ท�ำให้

ร้ำนโมเดิร์นเทรดซึ่งเป็นคู่แข่งขันของบริษัทฯ	 สนใจมำเปิดสำขำ 

มำกข้ึน	 ส่งผลให้ตลำดค้ำปลีกเร่ิมมีกำรแข่งขันที่ รุนแรงซึ่ง 

ร้ำนโมเดิร์นเทรดได้ขยำยสำขำไปยังพ้ืนที่ต่ำงๆ	 ในรูปแบบร้ำน 

ซุปเปอร์สโตร์	 ไฮเปอร์มำร์เก็ต	 และซุปเปอร์มำร์เก็ตขนำดเล็กใน

มำกย่ิงข้ึน	 อีกท้ังมีกำรท�ำโปรโมชั่นและรำยกำรส่งเสริมกำรขำย

ต่ำงๆ	เพื่อให้ลูกค้ำไปใช้บริกำรที่ร้ำนโมเดิร์นเทรดมำกขึ้น	ซึ่งหำก	

บริษัทฯ	 ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อกำรแข่งขันหรือ 

กำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคได้	 อำจส่งผลให้ลูกค้ำมำ

ซื้อสินค้ำที่ธนพิริยะน้อยลง	 ซ่ึงอำจจะส่งกระทบต่อรำยได้และ 

ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 อย่ำงไรก็ตำม	

บริษทัฯ	ได้ค�ำนงึถงึคณุภำพสินค้ำและบรกิำรท่ีจะท�ำให้ร้ำนธนพริยิะ

มีควำมแตกต่ำงจำกคู ่แข่งท�ำให้	 บริษัทฯสำมำรถแข่งขันกับ 

ผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้	นอกจำกนี้	ยังมีกำรวิเครำะห์คู่แข่งหลักๆ

ในอุตสำหกรรม	 เพื่อน�ำมำปรับปรุงกลยุทธ์กำรท�ำธุรกิจที่มีควำม

ยืดหยุ่นและรวดเร็วในกำรปรับตัวเพ่ือรับมือกับกำรแข่งขันที่รุนแรง

ในอตุสำหกรรม	ส่งผลให้	ธนพริยิะเป็นซปุเปอร์มำร์เกต็สญัชำตไิทย

ที่ให้บริกำรลูกค้ำในเชียงรำยและจังหวัดใกล้เคียงมำนำนกว่ำ	27	ปี	

ปัจจัยความเสี่ยง

จำกกำรทีเ่ป็นร้ำนค้ำชมุชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ป็นเวลำนำนท�ำให้ธนพริยิะ

เข้ำใจผู้บริโภคและสำมำรถคัดสรรสินค้ำกว่ำ	 15,000	 รำยกำร	 

เพื่อจ�ำหน่ำยให้ลูกค้ำทั้งแบบปลีกและส่ง	อีกทั้งยังมีควำมคล่องตัว

ในกำรจดัโปรโมชัน่เพือ่ให้สำมำรถแข่งขนักบัร้ำนโมเดิร์นเทรด	อืน่ๆ	

ได้	ธนพริยิะ	ยงัมีระบบสมำชกิท่ีท�ำให้บรษิทัฯ	สำมำรถใช้ฐำนข้อมลู

ดังกล่ำวประชำสัมพันธ์ได้ตรวจกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยนอกจำกน้ี	

บรษิทัฯ	มขีัน้ตอนกำรส�ำรวจตลำดโดยจะท�ำกำรส�ำรวจร้ำนโมเดร์ิน

เทรดและร้ำนค้ำปลีก	 กำรสอบถำม	 ซัพพลำยเออร์	 กำรสังเกต

พฤติกรรมของผู ้บริโภคในพ้ืนที่	 กำรติดตำมสื่อโฆษณำต่ำงๆ	 

กำรเปิดรบัฟังควำมคดิเหน็จำกลกูค้ำของทุกสำขำว่ำมคีวำมต้องกำร

สนิค้ำประเภทไหนบ้ำง	นอกจำกนีบ้รษิทัฯ	ยงัมกีำรจดัท�ำฐำนข้อมลู

ยอดขำยของสินค้ำแต่ละประเภทของทุกสำขำเพื่อน�ำมำวิเครำะห์

ควำมต้องกำรของสินค้ำแต่ละประเภทของแต่ละสำขำเพื่อให ้

ผู้บริหำรสำมำรถพิจำรณำกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด 

ได้อย่ำงทันกำรณ์บริษัทฯ	 จึงมีควำมเชื่อมั่นว่ำจำกวิสัยทัศน์ของ 

ผูบ้รหิำรและทีมงำนทีม่ปีระสบกำรณ์ของธนพิรยิะจะสำมำรถรกัษำ

ผลประกอบกำรได้ในระดบัทีด่แีละสำมำรถแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำร

รำยอื่นในเชียงรำยและจังหวัดใกล้เคียงได้

1.2  ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงคลัง

กำรบรหิำรสนิค้ำคงคลงัถอืว่ำเป็นปัจจยัส�ำคญัส�ำหรบัธรุกจิ

ค้ำปลีกและค้ำส่ง	กำรบริหำรจัดกำรที่ไม่มีประสิทธิภำพ	อำจส่งผล

ให้บรษิทัฯ	มต้ีนทุนและค่ำใช้จ่ำยสงูขึน้	เช่น	กำรมสิีนค้ำในปรมิำณ

ที่เกินควำมจ�ำเป็น	สินค้ำหำย	สินค้ำช�ำรุด	สินค้ำหมดอำยุ	เป็นต้น	

ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นต้นทุนของธนพิริยะ	 หำกบริษัทฯ	 ไม่สำมำรถ

บริหำรสินค้ำคงคลังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอำจท�ำให้ต้นทุนและ 

ค่ำใช้จ ่ำยสูงขึ้นและส่งผลให้ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนลดลง	 

นอกจำกนี้	 ในกรณีที่ธนพิริยะมีสินค้ำไม่เพียงพอในกำรจ�ำหน่ำย	

อำจท�ำให้บริษัทฯ	เสียโอกำสทำงธุรกิจหรือเสียลูกค้ำให้กับคู่แข่งได้	

บรษัิทฯ	มนีโยบำยและขัน้ตอนกำรจดัซือ้ทีช่่วยให้กำรบรหิำรจดักำร

สินค้ำคงคลังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ก่อนกำรส่ังซื้อสินค้ำทุกคร้ัง

ฝ่ำยจัดซ้ือจะตรวจสอบว่ำไม่มีสินค้ำคงเหลือเกินกว่ำนโยบำยท่ี

บริษัทฯ	 ก�ำหนด	 ซึ่งพนักงำนฝ่ำยจัดซื้อจะต้องปฏิบัติตำมอย่ำง

เคร่งครัด	เริ่มตั้งแต่กำรตรวจสอบจ�ำนวนสินค้ำคงเหลือกำรใช้สูตร
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ค�ำนวณในกำรสัง่ซือ้สนิค้ำเพือ่ให้เพยีงพอต่อกำรกระจำยสนิค้ำไปที่

สำขำธนพิริยะ	และกำรขำยสินค้ำให้ลูกค้ำต่ำงอ�ำเภอ	กำรวำงแผน

โปรโมชั่นเพื่อระบำยสินค้ำที่หมุนเวียนช้ำ	 นอกจำกนี้พนักงำน 

ฝ่ำยคลงัสนิค้ำส�ำนักงำนใหญ่จะจดัเกบ็สนิค้ำด้วยระบบเข้ำก่อนออก

ก่อน	(FIFO)	สำมำรถระบุต�ำแหน่งเกบ็สนิค้ำได้เพ่ือให้ม่ันใจว่ำสนิค้ำ

จะเข้ำออกตำม	FIFO	 และมีกำรแยกสินค้ำช�ำรุดหรือใกล้หมดอำยุ

ไว้ท่ีคลังของเสียอย่ำงชัดเจน	 ส�ำหรับกำรจัดกำรสินค้ำคงเหลือ 

ที่สำขำ	 บริษัทฯได้ก�ำหนดให้พนักงำนเรียงสินค้ำตำมFIFO	 และ

ท�ำกำรตรวจสอบอำยสุนิค้ำอย่ำงสม�ำ่เสมอโดยสนิค้ำทีใ่กล้หมดอำยุ

จะถูกส่งกลับคืนให้คลังสินค้ำส�ำนักงำนใหญ่เพื่อส่งต่อให้กับ

ซัพพลำยเออร์	นอกจำกนี้บริษัทฯ	ยังน�ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้

เพื่อบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังทั้งที่ศูนย์กระจำยสินค้ำและสำขำ	

โดยใช้ระบบเติมเตม็สนิค้ำทีม่กีำรก�ำหนดจ�ำนวนสงูสดุต�ำ่สดุในกำร

เตมิสนิค้ำแต่ละประเภทของแต่ละสำขำโดยพจิำรณำจำกฐำนข้อมลู

ย้อนหลงัและมกีำรปรับปรุงฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจบัุนอย่ำงสม�ำ่เสมอ	

จำกเหตผุลดงักล่ำวท�ำให้บริษทัฯ	เชือ่ม่ันว่ำกำรบริหำรสนิค้ำคงคลงั

มีประสิทธิภำพเพียงพอนอกจำกนี้	 บริษัทฯยังมีมำตรกำรป้องกัน

สินค้ำสูญหำย	 เช่น	 กำรติดกล้องวงจรปิดที่คลังสินค้ำและสำขำ	 

และมฝ่ีำยตรวจสอบภำยในคอยตรวจสอบกำรนบัสนิค้ำท่ีคลงัสนิค้ำ

และสำขำ	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำพนกังำนทีเ่กีย่วข้องได้ปฏบิตัติำมขัน้ตอน

กำรท�ำงำนและนโยบำยที่บริษัทฯ	ก�ำหนดไว้	เพื่อให้ลดกำรสูญหำย

ของสินค้ำให้น้อยลง

 1.3 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ	มีศูนย์กระจำยสินค้ำ	2	แห่ง	เนื้อที่	10,000	

ตำรำงเมตร	และ	2,000	ตำรำงเมตร	ที่ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบ้ำนดู่	 และ

ต�ำบลรอบเวียง	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดเชียงรำย	ซึ่งสินค้ำทั้งหมดจะ

ถูกส่งจำกซัพพลำยเออร์มำที่ศูนย์กระจำยสินค้ำก่อนจัดส่งไปยัง

สำขำของธนพิริยะศูนย์กระจำยสินค้ำมีควำมส�ำคัญต่อธุรกิจ

ซุปเปอร์มำร์เก็ตเพื่อกำรกระจำยสินค้ำตำมประเภทและจ�ำนวนได้

อย่ำงถกูต้อง	ครบถ้วน	และทนัเวลำทีก่�ำหนดหำกศนูย์กระจำยสินค้ำ

ไม่สำมำรถท�ำธุรกรรมดังกล่ำวได้	 อันเนื่องมำจำกอุบัติเหต	ุ 

ภยัธรรมชำติควำมล้มเหลวของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศหรอืเหตุ

สดุวสิยัอืน่ๆ	อำจส่งผลให้บริษทัฯ	ไม่สำมำรถรับสนิค้ำจำกซพัพลำย

เออร์และไม่สำมำรถกระจำยสินค้ำได้	บริษัทฯ	อำจมีควำมเสี่ยงใน

กรณีที่ร ้ำนธนพิริยะไม่มีสินค้ำเพียงพอในกำรจ�ำหน่ำยหรือไม่

สำมำรถส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำต่ำงอ�ำเภอได้	 ซ่ึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว

อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ได้อย่ำง 

มีนัยส�ำคัญ	อย่ำงไรก็ตำม	จำกกำรที่บริษัทฯ	 ใช้ระบบสำรสนเทศ

ในกำรจัดซื้อสินค้ำ	 ท�ำให้สำมำรถก�ำหนดปริมำณของสินค้ำ 

แต่ละประเภทท่ีจัดเก็บในคลังสินค้ำได้เฉลี่ยท่ี	7	-	30	 วัน	 และ 

กำรเก็บสินค้ำที่สำขำเฉลี่ยที่	3	-	30	วัน	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมั่นใจว่ำ

ทุกสำขำของธนพิริยะจะมีสินค้ำเพียงพอในกำรจ�ำหน่ำยและ

สำมำรถจัดส่งให้ลูกค้ำต่ำงอ�ำเภอได้ในกรณีท่ีศูนย์กระจำยสินค้ำ

ขัดข้อง	 นอกจำกนี้บริษัทฯ	 ยังมีแผนป้องกันและรับมือควำมเส่ียง 

ดังกล่ำว	 เช่น	 กำรวำงแผนปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉินให้พนักงำน

รับมือกับสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสมและทันเวลำกำรร่วมมือกับ

ซัพพลำยเออร์รำยส�ำคัญและกำรจัดท�ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง 

ทำงธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan:	BCP)	 เพื่อเตรียมกำรย้ำย 

ท่ีจดัเกบ็สนิค้ำในภำวะวกิฤต	ินอกจำกนี	้ยงัมีกำรตรวจสอบอปุกรณ์

ป้องกันอัคคีภัยอย่ำงเสมอและกำรจัดท�ำประกันภัยเพื่อชดเชย 

ค่ำเสียหำย

 1.4 ความเสีย่งจากการขดัข้องของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

บริษัทฯ	 ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำร 

กำรขำยที่สำขำ	 กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง	 กำรจัดซื้อ	 กำรกระจำย

สินค้ำ	 บัญชีและกำรเงิน	 รวมถึงกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล

ต่ำงๆ	เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกรณีที่เกิดเหตุ

ขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอำจส่งผลกระทบต่อ 

กำรท�ำงำนของบริษัทฯ	เช่น	ส�ำนักงำนใหญ่ไม่สำมำรถประมวลผล

ระบบเตมิเตม็สนิค้ำส่งผลให้กำรกระจำยสนิค้ำอำจจะขดัข้องในวัน

ถดัไปรวมถงึผลกระทบต่อกำรบรหิำรงำนอืน่ๆ	เช่น	กำรจดัซือ้	บญัชี

และกำรเงิน	เป็นต้น	ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำขำมี

เหตุขัดข้อง	อำจจะให้ร้ำนธนพิริยะ	ต้องปิดท�ำกำรชั่วครำวจนกว่ำ

จะแก้ไขระบบเสร็จควำมเสี่ยงดังกล่ำวอำจจะส่งผลเสียต่อ 

ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัทฯ	 

ได้	 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญจึงได้จัดให้ 

มรีะบบป้องกนัข้อมลูส�ำรองตำมแบบมำตรฐำนซึง่เป็นทีย่อมรบัทัว่ไป

โดยมี	Server	ส�ำรองจัดเก็บแยกออกจำกส�ำนักงำนใหญ่	และมีกำร

ส�ำรองข้อมูลทุกวันและมีกำรท�ำกำรทดสอบข้อมูลที่ส�ำรองไว้อย่ำง

สม�่ำเสมอ	 หำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีเหตุขัดข้องบริษัทฯ	 

จะสำมำรถแก้ไขให้กลับมำสู่ภำวะปกติได้ภำยใน	1	 ถึง	3	 ชั่วโมง	

ทัง้นี	้ระบบสำรสนเทศของแต่ละสำขำมกีำรประมวลผลเป็นเอกเทศ

ออกจำกกันแต่จะเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของส�ำนักงำนใหญ่	ดังนั้น

หำกมีกำรขัดข้องท่ีสำขำใดสำขำหน่ึงก็จะไม่กระทบกับสำขำอื่นๆ	

ระบบกำรช�ำระเงนิทกุสำขำจะมเีครือ่งท�ำไฟส�ำรองกรณทีีเ่กิดไฟดบั
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เพ่ือให้เครือ่ง	POS	ทกุเคร่ืองสำมำรถส่งยอดขำยมำท่ีส�ำนกังำนใหญ่

ได้ทันทีนอกจำกน้ี	 บริษัทฯ	 มีแผนรองรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและ 

ให้พนักงำนท�ำกำรซักซ้อมเป็นประจ�ำเพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว	

ทั้งนี้ตลอดปี	2562	 ไม่มีเหตุกำรณ์ขัดข้องของระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ	ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

 1.5 ความเสี่ยงจากการขยายสาขา

บริษัทฯ	 มีเป้ำหมำยที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง	 ซึ่งกำรเปิด

สำขำใหม่เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะท�ำให้ธนพิริยะสำมำรถเข้ำถึง 

กลุ ่มลูกค้ำเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำไปในพื้นที่ที่มีศักยภำพก่อน 

ผู ้ประกอบกำรรำยอื่นและขยำยฐำนลูกค้ำเพื่อเพิ่มกำรเติบโต 

ของรำยได้ของบริษทัฯ	ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้	ซ่ึงปัจจบุนักำรแข่งขนั

ในอตุสำหกรรมมคีวำมรนุแรงมำกยิง่ขึน้	ประกอบกบัมผีูป้ระกอบกำร	

รำยใหม่ๆ	เข้ำมำในอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนือ่ง	บรษิทัฯ	จงึมคีวำมเสีย่ง	

ในกรณีที่สำขำใหม่อำจจะไม่สำมำรถให้ผลตอบแทนคุ้มค่ำ 

ต่อเงินลงทุนหรอืสร้ำงผลตอบแทนต�ำ่กว่ำเกณฑ์ทีก่�ำหนดหำกสำขำ

ใหม่มีผลด�ำเนินงำนที่ขำดทุนต่อเน่ืองอำจท�ำให้ต้องปิดสำขำนั้น 

ซึ่งจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรร้ือถอน	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนย้ำยทรัพย์สิน	

และค่ำใช้จ่ำยกำรเลิกจ้ำง/โอนย้ำยพนักงำน	 เป็นต้นนอกจำกนี	้ 

กำรเปิดสำขำใหม่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน	 อำจส่งผลให้ยอดขำยและ 

ผลกำรด�ำเนินงำนของสำขำเดิมที่อยู ่บริเวณใกล้เคียงกันลดลง	 

จำกผลกระทบดังกล่ำว	 อำจส่งผลต่อผลด�ำเนินงำนโดยรวมของ 

บริษัทฯ	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดเกณฑ์กำรเปิดสำขำใหม่

และท�ำแผนงำนศึกษำกำรขยำยสำขำของร้ำนธนพิริยะอย่ำง

เคร่งครัดเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรขยำยสำขำ	 โดยเลือกพื้นที่ใน 

ย่ำนชุมชนที่ติดถนนใหญ่และเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ	มีควำมเชี่ยวชำญ

อย่ำงดี	 อีกท้ังยังมีกำรเข้ำส�ำรวจพื้นที่ศึกษำจ�ำนวนประชำกรและ

พฤตกิรรมของผู้บรโิภคในพืน้ทีน้ั่น	และมกีำรจดัท�ำกำรศกึษำควำม

เป็นไปได้ของโครงกำร	(Feasibility	Study)	ค�ำนวณผลประกอบกำร

คำดกำรณ์	ระยะเวลำคนืทนุ	(Payback	Period)	ของกำรลงทนุและ

อัตรำผลตอบแทนภำยใน	(Internal	Rate	of	Return:	IRR)	โดยจะ

ต้องไม่ต�่ำกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนดจำกกำรศึกษำควำมเป็นได้ในกำร

ขยำยสำขำจะมี	Payback	Period	 อยู่ระหว่ำง	3-5	 ปี	 ขึ้นอยู่กับ

ขนำดของสำขำ	 และมี	 IRR	 ไม่ต�่ำกว่ำ	20%	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 

ยงัพจิำรณำยอดขำยและควำมหนำแน่นของลกูค้ำของสำขำใกล้เคยีง	

เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรเปิดสำขำใหม่บริเวณนั้นจะไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อยอดขำยของสำขำที่อยู่ใกล้เคียงมำกนัก	 แต่จะเป็นกำรเพิ่ม 

ทำงเลือกให้กับลูกค้ำมำกยิ่งขึ้นและเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของ 

ธนพิริยะให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มำกขึ้น

 1.6 ความเส่ียงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่สามารถ 

ต่อสัญญาพื้นที่เช่า

ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรกับบุคคล

ภำยนอกจ�ำนวนทั้งสิ้น	15	สำขำ	โดยแบ่งเป็นสัญญำเช่ำระยะยำว	

14	สำขำ	มีระยะเวลำเช่ำ	10	ถึง	20	ปี	และสัญญำเช่ำระยะสั้น	1	

สำขำ	มีระยะเวลำเช่ำ	3	ปี	และมีสิทธิต่อสัญญำเช่ำได้	หำกบริษัทฯ	

ไม่สำมำรถต่ออำยุสัญญำเช่ำได้อำจท�ำให้สำขำดังกล่ำวต้องปิดตัว

ลง	ท�ำให้สญูเสยีรำยได้อย่ำงมนียัส�ำคญั	และมค่ีำใช้จ่ำยทีเ่กีย่วข้อง

กับกำรปิดสำขำ	 เช่น	 ค่ำใช้จ่ำยรื้อถอนอำคำร	 ค่ำใช้จ่ำยโอนย้ำย

สินทรัพย์	 เป็นต้น	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	และผู้ให้เช่ำ	 ได้ปฏิบัติ

ตำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด	 โดยไม่เคยมีปัญหำแต่อย่ำงไร	 อีกทั้ง

สัญญำเช่ำที่ดินส่วนใหญ่เป็นสัญญำระยะยำวและให้สิทธิบริษัทฯ	 

ต่อสัญญำก่อนผู้อ่ืน	 บริษัทฯ	 จึงเห็นว่ำควำมเสี่ยงท่ีไม่สำมำรถ 

ต่ออำยุเช่ำไม่น่ำเป็นอุปสรรคในกำรด�ำเนินธุรกิจแต่อย่ำงใดและ 

คำดว่ำจะสำมำรถเจรจำตกลงต่ออำยุสัญญำต่อไปได้ในอนำคต	

นอกจำกนี	้บรษิทัฯ	ยงัมกีำรวำงแผนกำรเปิดสำขำใหม่ล่วงหน้ำและ

ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรเปิดสำขำใหม่	 รวมถึงร้ำนธนพิริยะไม่ได้ 

มีเอกลักษณ์เฉพำะที่จะต้องหำที่ตั้งและอำคำรท่ีมีลักษณะที่พิเศษ

หรือจะต้องเป็นพ้ืนที่มีขนำดใหญ่พิเศษจำกเหตุผลดังกล่ำวท�ำให้

บริษัทฯเชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถหำพื้นท่ีเช่ำในท�ำเลท่ีดีเพื่อรองรับ 

กำรขยำยสำขำในอนำคตได้

 1.7 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ

สาขา

บริษัทฯ	 มีแผนงำนขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เข้ำถึง

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยให้ได้มำกที่สุด	 ดังนั้นบุคลำกรฝ่ำยปฏิบัติกำร

สำขำถอืเป็นกลไกลส�ำคญัในกำรขบัเคล่ือนธรุกจิ	กำรเปิดสำขำใหม่

จะต้องใช้บุคลำกรประมำณ	10	-	20	 คนส�ำหรับฝ่ำยขำย	 ฝ่ำย

แคชเชียร์และฝ่ำยคลัง	ดังนั้น	หำกบริษัทฯ	ไม่สำมำรถหำบุคลำกร

ได้เพียงพอและทันเวลำ	 อำจส่งผลให้แผนขยำยสำขำล่ำช้ำออกไป

หรือไม่เป็นไปตำมที่ก�ำหนด	 คุณภำพกำรบริกำรไม่ได้มำตรฐำน	 

ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตของธุรกิจและผลด�ำเนินงำนของ 

บริษัทฯ	ในอนำคตได้	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	เล็งเห็นควำมส�ำคัญ

ในกำรจัดหำและพัฒนำบุคคลำกรให้ทันต่อกำรขยำยสำขำ	 โดย 

ฝ่ำยบรหิำรจะมกีำรแจ้งแผนกำรเปิดสำขำใหม่ให้หวัหน้ำทกุฝ่ำยงำน

รับทรำบ	 และร่วมวำงแผนกับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเพื่อคัดเลือก
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บุคลำกรเพื่อไปประจ�ำที่สำขำใหม่	โดยเฉพำะกำรคัดเลือกผู้จัดกำร

สำขำท่ีจะต้องผ่ำนกำรอบรมกำรท�ำงำนในต�ำแหน่งต่ำงๆ	 เช่น	 

ฝ่ำยขำย	ฝ่ำยแคชเชยีร์และฝ่ำยคลงั	เพือ่ให้เหน็ภำพรวมและเข้ำใจ

หน้ำที่ในแต่ละต�ำแหน่งงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ	

พนักงำนท่ีเข้ำท�ำงำนใหม่ในสำขำทุกคนจะต้องเข้ำอบรมท้ัง 

ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติตำมหลักสูตรที่ก�ำหนดเพื่อให้พนักงำน

เข้ำใจถงึวฒันธรรมองค์กร	และสำมำรถปฏิบัตงิำนได้ตำมมำตรฐำน

ของบรษัิทฯอกีท้ังยังมกีำรจดัฝึกอบรมทกัษะควำมสำมำรถท่ีจ�ำเป็น

ให้พนักงำนในสำขำอย่ำงสม�่ำเสมอ	รวมถึงบริษัทฯ	มีนโยบำยที่จะ

ดูแลพนกังำนทกุคนอย่ำงดแีละเป็นธรรมเพือ่ให้พนกังำนมคีวำมรูส้กึ

เหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน	มีกำรท�ำกำรส�ำรวจอัตรำเงินเดือน

และสวัสดิกำรในตลำดอย่ำงสม�่ำเสมอเพ่ือให้ทัดเทียมกับคู่แข่ง	 

มุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และมีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้ำง

ควำมก้ำวหน้ำทำงสำยอำชีพให้พนักงำน	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงเชื่อมั่น

ว่ำจะสำมำรถจัดหำและพัฒนำพนักงำนที่มีคุณสมบัติเหมำะสม 

เข้ำมำร่วมงำนและเพื่อสนับสนุนกำรขยำยสำขำในอนำคตได้

 1.8 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

เหตกุำรณ์แผ่นดนิไหวทีจั่งหวดัเชยีงรำยเมือ่เดอืนพฤษภำคม	

2557	นั้นถือว่ำหนักสุดในรอบ	40	ปี	ที่ผ่ำนมำ	และมีอำฟเตอร์ช็อก

เกิดข้ึนตำมมำหลำยครั้ง	 ถึงแม้สำขำของบริษัทฯ	 ทั้งหมดตั้งอยู่ 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยแต่บริษัทฯ	 ก็ไม่ได้รับผลกระทบและควำม

เสียหำยจำกแผ่นดินไหวดังกล่ำวทั้งนี้	 สำขำธนพิริยะโดยทั่วไปเป็น

อำคำรพำณิชย์สูงประมำณ	1	ถึง	3	ชั้น	และไม่อยู่ติดกับรอยเลื่อน

ที่เกิดแผ่นดินไหว	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยง

จำกภัยธรรมชำติข้ำงต้นที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจใน

อนำคตรวมถึงภัยธรรมชำติอื่นๆ	 เช่นอุทกภัยและอัคคีภัย	 ซึ่งอำจ

เป็นอันตรำยต่อพนักงำน	 ท�ำให้ทรัพย์สินเสียหำยและไม่สำมำรถ

ด�ำเนินธุรกิจได้ตำมปกติ	 บริษัทฯ	 จึงวำงแผนป้องกันและรับมือ 

ควำมเสี่ยงดังกล่ำว	 เช่น	 กำรดูแลกำรก่อสร้ำงสำขำใหม่อย่ำง 

ใกล้ชิด	 กำรสร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำและศูนย์สำรสนเทศแห่งใหม	่ 

กำรซือ้ประกนัภยัเพือ่ชดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้	กำรวำงแผน

ปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน	 กำรฝึกอบรมพนักงำนในกำรรับมือ 

กับภัยธรรมชำติ	 และกำรสื่อสำรให้ทุกฝ่ำยรับรู้ข่ำวสำรให้ท่ัวถึง

กำรเตรยีมควำมพร้อมของของฝ่ำยบริหำรเพือ่เพิม่ควำมมัน่ใจให้กบั

ผูถื้อหุ้น	พนกังำน	คูค้่ำ	และลกูค้ำในกำรเตรียมควำมพร้อมในกรณี

ที่มีภัยธรรมชำติเกิดขึ้น

 1.9 ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต

บริษัทฯ	 ตระหนักถึงกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กรเป็น 

สิง่ส�ำคญัในกำรด�ำเนนิธุรกจิ	อกีท้ังบรษัิทฯ	ต้องอำศยัควำมซ่ือสัตย์

สุจริตของพนักงำนในกำรดูแลทรัพย์สินของสำขำต่ำงๆ	ที่ตั้งอยู่ใน

หลำยพื้นที่	บริษัทฯ	จึงได้ก�ำหนดมำตรกำรดังนี้

•	กำรปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร	 โดยจัดท�ำคู่มือ 

	 			 	 จรรยำบรรณ	 จริยธรรมทำงธุรกิจ	 นโยบำยและแนวทำง 

	 			 	 ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	และสื่อสำรให้พนักงำนรับทรำบ

•	กำรสร้ำงระบบควบคุมภำยในที่รัดกุม	 มีกำรแบ่งแยก 

	 			 	 อ�ำนำจหน้ำที่	 ก�ำหนดวงเงินของผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ	 และ 

	 			 	 มีกำรตรวจสอบระหว่ำงกัน

•	กำรสุ่มตรวจกำรบริหำรงำนในสำขำ

 1.10 ความเส่ียงจากสาขาท่ีติดกับเขตชายแดนสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์ และชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

บริษัทฯ	มีสำขำที่ใกล้เขตชำยแดนจ�ำนวน	4	สำขำ	ในกรณี

ทีม่เีหตกุำรณ์ต่ำงๆ	ในบรเิวณดังกล่ำวซึง่อำจส่งผลให้มกีำรปิดด่ำน

ข้ำมแดนช่ัวครำว	อำจส่งผลกระทบต่อยอดขำยของสำขำทัง้	4	สำขำ	

อย่ำงไรกต็ำม	จำกกำรวเิครำะห์ฐำนข้อมลูลกูค้ำสำขำแม่สำย	สำขำ

เหมืองแดง	สำขำเชียงแสนและสำขำเชียงของ	บริษัทฯ	ได้ประเมิน

ว่ำในกรณีที่ลูกค้ำเมียนมำร์หรือ	สปป.ลำว	ไม่มำซื้อของที่ธนพิริยะ	

จะส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนค่อนข้ำงน้อย	เนื่องจำกลูกค้ำ

ส่วนใหญ่ที่มำใช้บริกำรเป็นลูกค้ำคนไทยเป็นหลัก	ซึ่งหำกมีกำรปิด

ชำยแดนชัว่ครำวผลกระทบดงักล่ำวไม่น่ำจะส่งผลต่อผลด�ำเนินงำน

ของบริษัทฯ	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 เนื่องจำกสินค้ำที่บริษัทฯ	 จ�ำหน่ำย

เป็นสินค้ำอุปโภคบริโภคที่เป็นของใช้จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน

 1.11 ความเสี่ยงจากกฎหมายและนโยบายภาครัฐ

บริษัทฯ	 ได้บริหำรธุรกิจร้ำนค้ำสะดวกซื้อ	 โดยยึดหลัก 

กำรด�ำเนินธุรกิจโปร่งใสภำยใต้กฎหมำย	 และนโยบำยจำกภำครัฐ

อย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด	อำทิ	พ.ร.บ.	ค้ำปลีก	พ.ร.บ.	คุ้มครอง

ผู้บริโภค	 พ.ร.บ.	 ควบคุมรำคำ	 พ.ร.บ.	 อำหำรและยำ	 กฎหมำย

แรงงำน	 รวมถึงข้อก�ำหนดต่ำงๆ	 ของเทศบัญญัติตำมที่แต่ละ 

ท้องถิ่นก�ำหนดขึ้น	 ทั้งนี้หำกรัฐบำล	 หรือหน่วยงำนของรัฐ	 

มีกำรเปล่ียนแปลงกฏหมำย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับใหม่	 เพื่อเอื้อ

ประโยชน์ให้กับคู่แข่ง	หรือผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น	อำจส่งผลกระทบ
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ต่อกลยทุธ์	เป้ำหมำย	แผนกำรด�ำเนนิกำรของธุรกจิอย่ำงมีนยัส�ำคญั	

ท�ำให้ผลประกอบกำรอำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

อย่ำงไรก็ตำม	 บริษัทฯ	 เตรียมพร้อมที่จะรับมือต่อกำรเปลี่ยนแป

ลงกฏหมำย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับต่ำงๆ	ที่อำจเกิดขึ้น	 คอยติดตำม

ข่ำวสำร	วำงแผนในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ	ล่วงหน้ำ	ด้วยควำมยดืหยุน่

ในกำรปรับเปลี่ยนขององค์กรและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ที่ปฏิบัติ	 บริษัทฯ	 เชื่อว่ำจะสำมำรถเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อที่จะรับมือ 

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงได้ทันกำรณ์รวมทั้งควบคุมผลกระทบให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้

 1.12 ความเสี่ยงจากการจัดระเบียบผังเมือง

ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยเม่ือวนัท่ี	13	มนีำคม	2558	

ว่ำด้วยเรือ่งก�ำหนดบรเิวณห้ำมก่อสร้ำงพำณิชย์ค้ำปลกีค้ำส่งท่ีมพ้ืีนท่ี

ใช้สอยมำกกว่ำ	300	 ตำรำงเมตรภำยในระยะ	1	 กิโลเมตรในเขต

โบรำณสถำนในพืน้ท่ีบำงส่วน	โดยขนำดพืน้ทีใ่ช้สอยไม่นบัพืน้ทีเ่กบ็

สินค้ำ	พื้นที่ส�ำนักงำน	และพื้นที่ส่วนอื่นของอำคำร	ปัจจุบันสำขำ

ธนพิริยะมีพื้นที่ใช้สอยมำกกว่ำ	300	 ตำรำงเมตร	หำกต้องกำรจะ

ก่อสร้ำงสำขำในเขตดังกล่ำวบรษัิทฯ	จะต้องลดขนำดพืน้ทีข่องสำขำ

ลงมำเป็น	300	ตำรำงเมตร	กำรลดขนำดพืน้ท่ีดงักล่ำวจะท�ำให้สำขำ

พิริยะมีพื้นที่กำรจัดวำงสินค้ำน้อยลงลดลงและอำจได้ผลตอบแทน

ในกำรลงทุนน้อยกว่ำเกณฑ์ท่ีก�ำหนด	 ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อ 

ผลด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 ได้	 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ	 มีควำม

เชีย่วชำญในกำรบรหิำรกำรจดัวำงสนิค้ำในพืน้ทีจ่�ำกดับรษัิทฯ	จงึมี

ควำมมั่นใจว่ำสำมำรถเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ดังกล่ำว	 โดยวำงแผนพื้นที่จัดวำงสินค้ำเพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด	

รวมถึงกำรใช้ระบบเติมเต็มในกำรวิเครำะห์ประเภทและปริมำณ

สินค้ำที่จะจ�ำหน่ำยในสำขำนั้นๆ	จำกเหตุผลดังกล่ำวท�ำให้บริษัทฯ	

มั่นใจว่ำจะสำมำรถบริหำรพื้นที่ขำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2		ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

  2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

บริษัทฯ	 ก่อตั้งโดยคุณธวัชชัย	 พุฒิพิริยะ	 และคุณอมร	 

พฒุพิิรยิะ	ซึง่มส่ีวนส�ำคญัในกำรบริหำรงำนให้ร้ำนค้ำธนพิรยิะ	เป็น

ที่ยอมรับของเชียงรำยและจังหวัดใกล้เคียง	 และจำกวิสัยทัศน์ของ

ทั้ง	2	 ท่ำน	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 มีฐำนะทำงกำรเงินที่มั่นคงและมีผล

กำรด�ำเนินงำนท่ีดีอย่ำงต่อเนื่อง	 บริษัทฯ	 จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำร 

พึ่งพิงผู้บริหำรทั้ง	2	ท่ำน	ในกรณีที่จะต้องสูญเสียผู้บริหำรดังกล่ำว

ไปอำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรและผลกำรด�ำเนินงำน 

ของบริษัทฯ	ได้	ปัจจุบันโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ	ได้มีกำร	

กระจำยอ�ำนำจ	 กำรจัดกำร	 ขอบเขตหน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบ

ให้แก่ผู้บริหำรในสำยงำนต่ำงๆ	 ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนท่ีผ่ำนมำ	 โดยผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำน

สำมำรถแสดงควำมคดิเหน็และมส่ีวนร่วมในกำรจดัท�ำแผนงำนและ

ประมำณกำรต่ำงๆ	เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในกำรด�ำเนิน

ธรุกจิของบรษิทัฯ	ได้อย่ำงเหมำะสม	อกีทัง้เพือ่ป้องกนักำรมอี�ำนำจ

เบ็ดเสร็จบริษัทฯ	 ได้มีกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีไว้อย่ำง

ชัดเจนในตำรำงอ�ำนำจกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯจำกกำรให้ 

ควำมส�ำคัญกับโครงสร้ำงองค์กรกำรกระจำยอ�ำนำจกำรจัดกำรไป

ยังหน่วยงำนต่ำงๆ	ท�ำให้บริษัทฯ	มีกำรพึ่งพิงผู้บริหำรลดน้อยลง

  2.2 ความเสีย่งจากการมผีูถื้อหุน้รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

ปัจจุบันกลุ่มพุฒิพิริยะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ถือหุ้น

จ�ำนวน	578,521,400	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	72.32	 ในกรณีที่มี 

กำรลงมติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้นครอบครัวพุฒิพิริยะจะสำมำรถ

ควบคุมเสียงข้ำงมำกไว้ได้	 ดังน้ัน	 ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทฯ	 

อำจมีควำมเสี่ยงในกำรรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและ 

ตรวจสอบเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอในที่ประชุมได้	อย่ำงไร

ก็ตำม	 เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ	ซึ่งประกอบ

ด้วย	คณะกรรมกำรบรษิทัคณะกรรมกำร	ตรวจสอบ	คณะกรรมกำร

บริหำร	 และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 พบว่ำ

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจ	 หน้ำที่	

และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ	 ไว้อย่ำงชัดเจน

และโปร่งใส	 และมีกำรก�ำหนดมำตรกำรกำรท�ำรำยเกี่ยวโยง 

กับกรรมกำร	ผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้มีอ�ำนำจควบคุมกิจกำร	รวมถึงบุคคล

ที่มีควำมขัดแย้ง	 ซึ่งบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงใน

กำรอนมุตัริำยกำรน้ันๆ	รวมทัง้มคีณะกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำม

อิสระเข้ำร่วมพิจำรณำและตัดสินใจ	 เพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อ 

สร้ำงควำมม่ันใจให้ผู้ถือหุ้นว่ำโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ	 

มีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจและมีกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ


