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 ปี 2558 ถือเป็นก้าวส�าคัญของบริษัท ธนะพิริยะ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทมีความภูมิใจท่ีได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็เอไอ  ภายใต้ช่ือยอ่ TNP บริษัทด�าเนินธรุกิจภายใต้ช่ือร้าน ธนพิริยะ ซึง่ประกอบธรุกิจค้าปลีกและค้าสง่สนิค้า

อปุโภคบริโภคในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย ภายใต้คอนเซ็ปท่ีว่า “ราคาถกูจริง ช้อปปิง้ถกูใจ อยู่ใกล้บ้านคณุ” คณะกรรมการ ผู้บริหาร  

และพนกังานมีความภมิูใจอย่างมากท่ีได้เป็นสว่นหนึงของร้านค้าชมุชนเชือ้สายไทยท่ีได้มีการเจริญเติบโตภายใต้สภาวะการแข่งขนั 

ท่ีรุนแรงในตลาด 

 บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนินการตามแผนงานท่ีได้ให้ไว้กบัผู้ ถือหุ้น โดยมีเปา้หมายท่ีจะขยายสาขาเป็นหลกั และการก่อสร้าง

ศนูย์กระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทฯ เพ่ือให้ครอบคลมุการเข้าถึงผู้บริโภคในจงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัใกล้เคียง 

รวมถึงแนวเขตชายแดนของจงัหวดัเชียงรายซึง่ติดกบัชายแดนพม่าและลาว บริษัทฯเช่ือว่าบรรยากาศภายในร้าน การให้บริการท่ีดี 

ของพนกังาน จะยงัคงเป็นจดุเด่นส�าคญัท่ีท�าให้ช่ือ ธนพิริยะ ยงัคงอยู่ในใจผู้บริโภค การขยายพืน้ท่ีการให้บริการเข้าถึงชมุชนต่างๆ 

ได้มากขึน้ในอนาคต เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ซือ้สินค้าท่ีมีคณุภาพและราคายตุิธรรมกบับริษัทฯ และท�าให้ร้านค้าเชือ้สายไทยเข้าไปเป็น 

สว่นหนึง่ของความภาคภมิูใจของทกุๆ คน

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุลกูค้า คูค้่า ผู้ ถือหุ้น หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ รวมถงึพนัธมิตรทางธรุกิจทกุทา่น

ท่ีให้การสนบัสนนุบริษัทฯ และขอขอบคณุผู้บริหารและพนกังานของบริษัททกุท่านท่ีช่วยกนัผลกัดนัให้บริษัทฯมีการเจริญเติบโตมา 

โดยตลอด บริษัทฯ ขอให้ค�ามัน่วา่จะด�าเนินธรุกิจโดยยดึหลกัคณุธรรม ความซ่ือสตัย์ และความโปร่งใส ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 

เพ่ือให้สามารถก้าวตอ่ไปในอนาคตได้อยา่งมัน่คง

                      นายแพทย์พิษณ ุ ขนัตพิงษ์   นายธวชัชยั  พฒิุพิริยะ

                          ประธานกรรมการบริษัทฯ                             ประธานกรรมการบริหาร

สารจากคณะกรรมการ

นายแพทย์พษิณุ  ขันตพิงษ์
ประธานกรรมการบริษัท

นายนายธวัชชัย  พุฒพิริิยะ
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนพิริยะ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย นายแพทย์พิษณ ุขนัตพิงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดร.วฒันา ยืนยง และ ดร.เฉลิมชยั ค�าแสน เป็นกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามกฎบตัร 

ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีส�าคญัคือ ดแูลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

สอบทานการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพมีการปฏิบตัติามข้อ

ก�าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนดแูลกรณีท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนันัน้ ทัง้นี ้

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุทัง้หมด 8 ครัง้ โดยมีประเดน็ท่ีเป็นสาระส�าคญั ดงันี ้

 1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2558 ร่วมกบัฝ่ายบริหารและ

ผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงิน ของบริษัทฯ ได้จดัท�าขึน้ อยา่งถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และ

มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอครบถ้วนและเช่ือถือได้ พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่

บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทประจ�าปี 2558 มีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญั 

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

 2. ประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางท่ีก�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ซึง่ครอบคลมุถงึการควบคมุภายในองค์กร การบริหารความเสีย่ง การควบคมุด้านการปฏิบตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 

รวมถงึระบบการตดิตาม คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล

 3. การสอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยในรอบปี 2558 

ไมพ่บประเดน็ท่ีเป็นสาระส�าคญัเก่ียวกบัการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อก�าหนดดงักลา่ว

 4. ก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบตัิงานอยา่งอิสระ โดยจดัให้มีการวา่จ้างบริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ�ากดั 

ซึ่งเป็นบริษัทท่ีให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

จะเป็นผู้ พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ตดิตามผลการตรวจสอบภายในกบัฝ่ายบริหาร 

อยา่งตอ่เน่ือง พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่วา่ได้ปฏิบตัติามแผนงานตรวจสอบภายใน ท่ีก�าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2558 ไม่พบข้อบ่งชีข้องการกระท�าทจุริตหรือข้อบกพร่อง 

ด้านการควบคมุภายในท่ีมีนยัส�าคญั

 5. พิจารณาคดัเลือกแต่งตัง้และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ส�าหรับปี 2558 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 

ฅแตง่ตัง้นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 

นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือนายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445 จาก 

บริษัทเอเอ็นเอส  ออดิท จ�ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยก�าหนดค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 1,150,000 เพ่ือน�าเสนอ 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัติอ่ไป

 6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และบคุคลท่ีอาจจะมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่การเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทเป็นไป

อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ อีกทัง้ได้ด�าเนินตามเง่ือนไขทางธุรกิจและหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
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 ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอยา่งตรงไปตรงมา 

โดยไมมี่ข้อจ�ากดัในการได้รับข้อมลูและให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

          (นายแพทย์พิษณ ุขนัตพิงษ์)

                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                15 กมุภาพนัธ์ 2559
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จุดเด่นทางการเงนิ

จดุเดน่ทางการเงิน       หนว่ย : ล้านบาท 
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รายได้จากการขายและบริการ รายได้รวม

87 
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45 39 

2556 2557 2558

ก าไรขัน้ต้น ก าไรสทุธิ

328 
383 

679 

206 
163 

128 122 

220 

551 

2556 2557 2558

สนิทรัพย์รวม หนีส้นิรวม สว่นของผู้ถือหุ้น

  2556 2557 2558 
รายได้จากการขายและบริการ 1,037 1,198 1,316 
รายได้รวม 1,040 1,202 1,322 
ก าไรขัน้ต้น 87 133 152 
ก าไรสทุธิ 17 45 39 
สนิทรัพย์รวม 328 383 679 
หนีส้นิรวม 206 163 128 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 122 220 551 
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ก าไรขัน้ต้น 87 133 152 
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สนิทรัพย์รวม 328 383 679 
หนีส้นิรวม 206 163 128 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 122 220 551 

จดุเดน่ทางการเงิน       หนว่ย : ล้านบาท 
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สนิทรัพย์รวม หนีส้นิรวม สว่นของผู้ถือหุ้น

  2556 2557 2558 
รายได้จากการขายและบริการ 1,037 1,198 1,316 
รายได้รวม 1,040 1,202 1,322 
ก าไรขัน้ต้น 87 133 152 
ก าไรสทุธิ 17 45 39 
สนิทรัพย์รวม 328 383 679 
หนีส้นิรวม 206 163 128 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 122 220 551 
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1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่ส�าคัญอ่ืน

1.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์   : บริษัท ธนพิริยะ จ�ากดั (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “บมจ.ธนพิริยะ”)

เลขทะเบียนบริษัท    : 0107558000172

ประเภทธรุกิจ    : ธรุกิจค้าปลีกและค้าสง่สนิค้าอปุโภคบริโภค

ทนุจดทะเบียน              : 200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น 

       มลูคา่ท่ีตราไว้ (Par value) หุ้นละ 0.25 บาท

นิตบิคุคลท่ีบริษัทถือหุ้น   : รายละเอียดตามหวัข้อ 1.3 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ   

        และบริษัทยอ่ย

ท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่    : เลขท่ี 661 หมูท่ี่ 24 ต�าบลรอบเวียง อ�าเภอเมือง เชียงราย 57000

       โทรศพัท์ 0-5375-6484

       โทรสาร 0-5375-6484

นกัลงทนุสมัพนัธ์    : โทรศพัท์ 0-5375-6484

       อีเมล์ pittaya.j@thanapiriya.co.th

บคุคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์   : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

       เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง 

       กรุงเทพมหานคร 10400

         โทรศพัท์ 0-2009-9000

       โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบญัชี    : นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 

       นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 

       นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 

       นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445

       บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ�ากดั 

       เลขท่ี 100/72, 100/2 ชัน้ 16 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9    

       แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

       โทรศพัท์ 0-2645-0109

       โทรสาร 0-2168-1212

 ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทเพ่ิมเตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน 

www.sec.or.th หรือเวบ็ไซต์ของบริษัท www.thanapiriya.co.th
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2. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

2.1   วสัิยทศัน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการด�าเนินธุรกจิ

ภาพรวมและวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกจิ

 บริษัท ธนพิริยะ จ�ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ธนพิริยะ”) ประกอบธรุกิจค้าปลีกและค้าสง่สนิค้าอปุโภคบริโภคท่ีไมร่วม

อาหารสดภายใต้ช่ือ “ธนพิริยะ” โดยรายได้จากการขายมาจาก 2 สว่นคือ รายได้จากการขายผา่นสาขา และรายได้จากการขายผา่น

ส�านกังานใหญ่ ปัจจบุนับริษัทฯ มีสาขารวมทัง้สิน้ 12 สาขา แบง่ออกเป็นซปุเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา และศนูย์ค้าสง่ 1 สาขา ซึง่ทกุสาขามีท่ีตัง้

ในจงัหวดัเชียงราย

 บริษัทฯ มุง่เน้นการให้บริการท่ีผสมผสานอยา่งลงตวัระหวา่งราคาท่ีคุ้มคา่แบบโมเดร์ินเทรดและความสะดวกแบบร้านสะดวกซือ้ 

ธนพิริยะมีสนิค้าจ�าหนา่ยหลากหลายทัง้ปลกีและสง่กวา่ 15,000 รายการ โดยสนิค้าท่ีร้านธนพิริยะจ�าหนา่ยสามารถแบง่เป็น 5 หมวดหลกั 

ดงันี ้

 1)  สินค้าอปุโภคในครัวเรือน (Household Product) เช่น ผงซกัฟอก น�า้ยาปรับผ้านุ่ม น�า้ยาล้างจาน น�า้ยาถพืูน้ จานชาม  

 ช้อนส้อม ธปูเทียน หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย สเปรย์หอมปรับอากาศ เป็นต้น 

     2)  สินค้าผลิตภณัฑ์สว่นบคุคล (Personal Care Product) เช่น แชมพ ูครีมนวดผม สบู ่ครีมอาบน�า้ ยาสีฟัน แปง้ โรลออน  

 โคโลญจน์ ผ้าอนามยั ทิชชู ่ผลติภณัฑ์จดัแตง่ทรงผม เป็นต้น

     3)  เคร่ืองด่ืมและอาหารแห้ง (Drinks and Dried Food) เชน่ ชา กาแฟ นม น�า้ด่ืม ขนมขบเคีย้ว ซ๊อสปรุงรส น�า้มนัพืช น�า้ตาล  

 อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง บะหม่ีกึง่ส�าเร็จรูป และน�า้ผลไม้ เป็นต้น 

     4)  เคร่ืองส�าอางและอาหารเสริม (Cosmetics and Supplements) เชน่ ครีมบ�ารุงผิว ครีมรองพืน้ ลปิสตกิ ยาสามญัประจ�าบ้าน 

 แผนปัจจบุนั ผลติภณัฑ์อาหารเสริมและวิตามิน เป็นต้น

     5)  สนิค้าแมแ่ละเดก็ (Baby Care Product) เชน่ ขวดนม นมผง อาหารเดก็ ผ้าอ้อม แผน่รองซบัน�า้ ของเลน่ ผลติภณัฑ์อาบน�า้ 

 และดแูลเดก็ และผลติภณัฑ์ส�าหรับคณุแม ่เป็นต้น
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วสัิยทศัน์

“ วิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการเป็นผู้ น�าใน

ธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในเชียงรายและจงัหวดัใกล้

เคียง โดยอาศปัระสบการณ์จากการด�าเนินกิจการมายาวนาน การ

พฒันาระบบการจดัการท่ีมีคณุภาพ และการมุ่งเน้นท่ีจะฝึกอบรม

และพฒันาทกัษะความรู้ของพนกังานอย่างต่อเน่ืองด้วยการสร้าง 

“Wisdom Organization” หรือองค์กรแหง่ความรู้ ”
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พนัธกจิ

“ เพ่ือก้าวสูค่วามเป็นผู้น�าในธรุกิจค้าปลีกรูปแบบซปุเปอร์มาร์เก็ต บริษัทฯ ให้ความส�าคญัตอ่การพฒันาบคุลากรและปรับปรุงระบบ

การท�างานให้มีมาตรฐาน รวมถงึการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร เพ่ือให้พนกังานตระหนกัและภาคภมิูใจในการเป็นสว่นหนึง่ของธนพิริยะ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะท�าการพฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีมาตรฐานระดบัสากล มีความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการเป็น

ร้านค้าท้องถ่ินท่ีรู้ใจผู้บริโภค ภายใต้คอนเซปต์ท่ีวา่ “ราคาถกูจริง ชอปปิงถกูใจ อยูใ่กล้บ้านคณุ” ”
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกจิ

“บริษัทฯ มีเปา้หมายท่ีจะเป็นร้านค้าชมุชนเชือ้สายไทย

ท่ีมุ่งเน้นการให้บริการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับ

ความต้องการของผู้ บริโภค และมุ่งเน้นการบริหาร

จดัการท่ีมีประสทิธิภาพ การควบคมุภายในท่ีดี และการ

บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

ซึง่เป็นกลไกลท่ีส�าคญัของการเตบิโตของธรุกิจอยา่งยัง่ยืน

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเปา้หมายท่ีจะขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ือง

ในเชียงรายเป็นหลกั เพ่ือสร้างฐานลกูค้าและแบรนด์ของ 

“ธนพิริยะ” ให้แขง็แกร่ง ก่อนท่ีจะขยายวงกว้างไปสูอ่�าเภอ

รอบนอกและจงัหวดัใกล้เคียง รวมถงึแนวเขตของเชียงราย

ท่ีตดิชายแดนพมา่และลาวซึง่เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีส�าคญั

ในอนาคตจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC)”
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2.2 ประวัตคิวามเป็นมาการเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส�าคัญ

 ธรุกิจของบริษัทฯ เร่ิมต้นในปี 2508 จากร้านของช�าแผงลอยในเทศบาลเชียงรายภายใต้ช่ือ “โง้วทองชยั” ก่อตัง้โดยครอบครัว

พฒิุพิริยะ ตอ่มาในปี 2534 ได้พฒันามาเป็นมินิมารท์แบบทนัสมยัภายใต้ช่ือ “พิริยะมินิมาร์ท” ตอ่มาในปี 2543 บริษัทฯ ได้จดทะเบียน

เปลี่ยนเป็น “ห้างหุ้นสว่นจ�ากดั ธนพิริยะ” และใช้ช่ือสถานประกอบการเป็น “ธนพิริยะ” โดยมีส�านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ ต�าบลรอบเวียง 

อ�าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

 ตอ่มากิจการได้มีการเจริญเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯ จงึได้ท�าการสร้างโกดงัเก็บสนิค้าในปี 2540 เพ่ือจดัสง่สนิค้าไปยงัอ�าเภอ

ตา่งๆ ในจงัหวดัเชียงราย และด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหารท่ีเลง็เหน็โอกาสของธรุกิจค้าปลกีท่ีนา่จะให้ผลก�าไรและสภาพคลอ่งได้ดีกวา่ธรุกิจ

ค้าสง่บริษัทฯ จงึได้เปิดสาขาท่ี 2 ในปี 2550 ตัง้แตน่ัน้มาก็มีการขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ืองโดยเฉพาะในอ�าเภอเมืองและอ�าเภออ่ืนๆ ใน

จงัหวดัเชียงราย ตอ่มาในปี 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลีย่นเป็น “บริษัท ธนพิริยะ จ�ากดั” และในปี 2556 ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนและ

ช�าระแล้วเป็น 50 ล้านบาท ตอ่มาในปี 2557 บริษัทฯ ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 145 ล้านบาท  และเข้าซือ้หุ้นสามญัร้อยละ 100 ของบริษัท 

ธนภมิู พร็อพเพอร์ตี ้2013 จ�ากดั เพ่ือปรับโครงสร้างกลุม่ 

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติแปรสภาพบริษัทฯ ให้เป็นมหาชนเพ่ือเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ โดยมีมตอินมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาทและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ�านวน 50 ล้านบาท 

เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก
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การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญัของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

ปี พฒันาการที่ส�าคัญ

2554 •  ธนพิริยะมีซปุเปอร์มาร์เก็ต 4 สาขา โดยทกุสาขาอยูใ่นอ�าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

2555 •  เปิดศนูย์ค้าสง่เดน่ห้าโฮลเซลท่ีอ�าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

•  บริษัทฯ แปรสภาพจากห้างหุ้นสว่นจ�ากดั ธนพิริยะ เป็นบริษัท ธนพิริยะ จ�ากดั

2556 •  เปิดสาขาแมส่ายท่ีอ�าเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย

•  เปิดสาขาป่าก่อ ท่ีอ�าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

•  บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนและช�าระแล้วเป็น 50 ล้านบาท

2557 •  บริษัทฯ ได้รับรางวลัธรุกิจค้าสง่คณุภาพดีด้านการมุง่เน้นทรัพยากรบคุคลจากกรมพฒันาธรุกิจการค้า ประจ�าปี 2557

•  เปิดสาขาห้วยไคร้ ท่ีอ�าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงรายในเดือนตลุาคม 2557

•  เปิดสาขาเวียงป่าเปา้ อ�าเภอเวียงป่าเปา้ จงัหวดัเชียงรายในเดือนพฤศจิกายน 2557

•  เปิดสาขาแมจ่นั ท่ีอ�าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงรายในเดือนธนัวาคม 2557

•  วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ได้มีมตอินมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดมิ 50 ล้านบาท    

  เป็นทนุจดทะเบียน 145 ล้านบาท เพ่ือเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น บริษัทฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุตอ่กรม  

    พฒันาธรุกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557

•  วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2557 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 10/2557 มีมตใิห้ซือ้หุ้นสามญั ร้อยละ 100 ของบริษัท    

   ธนภมิู พร็อพเพอร์ตี ้ 2013 จ�ากดั เพ่ือปรับโครงสร้างกลุม่

2558 •  เปิดสาขาพาน อ�าเภอพาน จงัหวดัเชียงรายในเดือนเมษายน 2558

•  วนัท่ี 20 เมษายน 2558 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ได้มีมตอินมุตัใิห้

       -  แปรสภาพจากบริษัทจ�ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ�ากดั และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท ธนพิริยะ จ�ากดั (มหาชน)    

          เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558

       -  เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯ จากเดมิมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท

       -  เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 145 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท 

•  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ�านวน 5 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ�านวน 20 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท   

    เพ่ือเสนอขายให้พนกังานและผู้ มีอปุการะคณุของบริษัทฯ และวนัท่ี 28 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้เพ่ิมทนุช�าระแล้ว   

    จ�านวน 5 ล้านบาท สง่ผลให้มีทนุช�าระแล้วจ�านวน 150 ล้านบาท

2558  •  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ�านวน 50 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ�านวน 200 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

     เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering)

•  เปิดสาขาแมฟ่า้หลวง ท่ีอ�าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายในเดือนสงิหาคม 2558

•  วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้เร่ิมซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ วนัแรก  

    (First Day  Trade) ภายใต้ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ “TNP”
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2.3 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีไม่รวมอาหารสด ภายใต้ช่ือ “ธนพิริยะ” โดยรายได้จากการขายมา

จาก 2 สว่น คือ รายได้จากการขายผา่นสาขาและรายได้จากการขายผา่นส�านกังานใหญ่ ปัจจบุนับริษัทฯ มีสาขารวมทัง้สิน้ 12 สาขา 

แบง่ออกเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา และศนูย์ค้าสง่ 1 สาขา ซึง่ทกุสาขามีท่ีตัง้ในจงัหวดัเชียงราย ปัจจบุนับริษัทฯ มีเงินลงทนุใน

บริษัทยอ่ย 1 แหง่ คือ บริษัท ธนภมิู พร็อพเพอร์ตี ้2013 จ�ากดั ซึง่ประกอบธรุกิจจดัหาและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในการเปิดสาขา

และศนูย์กระจายสนิค้าของธนพิริยะ 

โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2558  

บริษัท ธนพริิยะ จ�ากัด (มหาชน)

99.99%

บริษัท ธนภมิู พร็อพเพอร์ตี ้2013 จ�ากดั
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ

 บริษัทฯ ประกอบธรุกิจค้าปลกีและค้าสง่สนิค้าอปุโภคบริโภคท่ีไมร่วมอาหารสดภายใต้ช่ือ “ธนพิริยะ” โดยรายได้หลกัมาจากรายได้

จากการขายสนิค้าขายผา่นสาขาและส�านกังานใหญ่ ปัจจบุนับริษัทฯ มีสาขารวมทัง้สิน้ 12 สาขา แบง่ออกเป็นซปุเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา 

และศนูย์ค้าสง่ 1 สาขา ซึง่ทกุสาขามีท่ีตัง้ในจงัหวดัเชียงราย รูปแบบของร้านธนพิริยะเป็นการผสมผสานท่ีลงตวัระหวา่งการมีสนิค้าท่ี

หลากหลาย และมีราคายอ่มเยาแบบโมเดร์ินเทรดแตมี่ความสะดวกแบบร้านสะดวกซือ้ ซึง่ธนพิริยะมีความตัง้ใจท่ีจะเป็นร้านค้าชมุชน

เชือ้สายไทยท่ีจ�าหนา่ยสนิค้าท่ีมีคณุภาพและให้บริการท่ีอบอุน่และรู้ใจผู้บริโภค 

 บริษัทฯ เข้าใจวิถีชีวิตของคนในพืน้ท่ีเป็นอยา่งดีวา่ชอบซือ้อาหารสด เชน่ เนือ้สตัว์ ผกั ผลไม้จากตลาดสด แตมี่ความต้องการ

ท่ีจะซือ้สนิค้าอปุโภคในซปุเปอร์มาร์เก็ตท่ีทนัสมยัท่ีมีสนิค้าท่ีหลากหลาย มีการจดัวางสนิค้าท่ีสวยงาม มีความสะดวกในการเลือกซือ้

และงา่ยในการค้นหาสนิค้าท่ีต้องการ บริษัทฯ ได้น�าประสบการณ์กวา่ 25 ปี ประกอบกบัความต้องการของลกูค้ามาพฒันารูปแบบร้าน

ธนพิริยะและการคดัเลือกหมวดสนิค้าท่ีวางจ�าหนา่ยกวา่ 15,000 รายการ และมุง่เน้นการบริการท่ีดีและการวางผงัร้านค้าอยา่งเหมาะ

สมเพ่ือให้ลกูค้าสะดวกในการเลอืกซือ้สนิค้า อีกทัง้ท�าเลท่ีตัง้ร้านค้ายงังา่ยตอ่การสญัจรท�าให้ลกูค้าประหยดัเวลาและสะดวกในการเดนิทาง 

นอกจากนี ้ยงัมีการจ�าหนา่ยสนิค้าอปุโภคและบริโภคหลากหลายทัง้ปลีกและสง่ในทกุสาขาเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้ลกูค้า 

โครงสร้างรายได้
2556 2557 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากสาขาและการให้บริการ 674.9 65.1 789.8 65.9 1,002.3 76.2

รายได้จากค้าสง่ส�านกังานใหญ่ 361.7 34.9 408.0 34.1 313.9 23.8

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,036.6 100.0 1,197.8 100.0 1,316.2 100.0

รายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากรายได้จากการขายสนิค้า รายละเอียดดงันี ้ 

1)  รายได้จากการขายผา่นสาขา 

บริษัทฯ ประกอบธรุกิจค้าปลีกและค้าสง่โดยผา่นสาขาท่ีบริษัทฯ ลงทนุและบริหารเอง ปัจจบุนัมีจ�านวน 12 สาขาในเชียงราย แบง่ออก

เป็นซปุเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา โดยมีกลุม่ลกูค้า คือ ลกูค้าทัว่ไป ทกุเพศ ทกุวยั ท่ีอาศยัและสญัจรบริเวณร้านค้า และศนูย์ค้าสง่ 1 สาขา 

โดยมีกลุม่ลกูค้า คือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีตัง้อยูใ่นเชียงรายและจงัหวดัใกล้เคียง

2)  รายได้จากการขายผา่นค้าสง่ส�านกังานใหญ่ 

บริษัทฯ ประกอบธรุกิจค้าสง่โดยมีค้าสง่ส�านกังานใหญ่เป็นศนูย์ Call Center เพ่ือจดัสง่สนิค้าในเชียงรายและจงัหวดัใกล้เคียง โดยมี

กลุม่ลกูค้า คือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีตัง้อยูใ่นเชียงรายและจงัหวดัใกล้เคียง
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3.1 ลักษณะการบริการ

3.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ส�าหรับธุรกจิค้าปลีกและค้าส่ง

 บริษัทฯ คดัสรรสนิค้ากวา่ 15,000 รายการเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า สนิค้าท่ีวางจ�าหนา่ยหลกัๆ จะเป็นสนิค้า

กลุม่พืน้ฐาน เชน่ สนิค้าอปุโภคภายในครัวเรือน ผลติภณัฑ์สว่นบคุคล เคร่ืองด่ืมและอาหารแห้ง สนิค้าแมแ่ละเดก็ และเคร่ืองส�าอาง

และอาหารเสริม เป็นต้น 

 ธนพิริยะจ�าหนา่ยสนิค้าท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคและจ�าหนา่ยทัง้แบบปลีก แบบเป็นแพค็ แบบเป็นกลอ่ง และแบบเป็นลงั

ให้ลกูค้าเลือกสรรได้ตามความต้องการ โดยสนิค้าท่ีจ�าหนา่ยแบง่เป็น 5 หมวดหลกั ดงันี ้

หมวดสินค้า

1.  สินค้าอุปโภคในครัวเรือน (Household Product) เชน่ ผงซกัฟอก น�า้ยาปรับผ้านุม่ น�า้ยาล้างจาน น�า้ยาถพืูน้ จาน ชาม ช้อน
ส้อม ธปูเทียน หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดรถยนต์ เป็นต้น

2.  สนิค้าผลติภณัฑ์ส่วนบุคคล (Personal Care Product)  เชน่ แชมพ ูครีมนวดผม สบู ่ครีมอาบน�า้ ยาสฟัีน แปง้ โรลออน โคโลญจน์ 
ผ้าอนามยั ทิชชู ่ผลติภณัฑ์จดัแตง่ทรงผม เป็นต้น

3.  เคร่ืองดื่มและอาหารแห้ง (Drinks and Dried Food Product) เชน่ ชา กาแฟ นม น�า้ด่ืม ขนมขบเคีย้ว ซอสปรุงรส น�า้มนัพืช 
น�า้ตาล อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง บะหม่ีกึง่ส�าเร็จรูป และน�า้ผลไม้ เป็นต้น

4. เคร่ืองส�าอางและอาหารเสริม (Cosmetics and Supplements) เชน่ ครีมบ�ารุงผิว ครีมรองพืน้ ลปิสติก ยาสามญัประจ�าบ้าน
แผนปัจจบุนั ผลติภณัฑ์อาหารเสริมและวิตามิน เป็นต้น

5.  สินค้าแม่และเดก็ (Baby Care Products) เชน่ ขวดนม นมผง อาหารเดก็ ผ้าอ้อม แผน่รองซบัน�า้ ของเลน่ ผลติภณัฑ์อาบน�า้
และดแูลเดก็ และผลติภณัฑ์ส�าหรับคณุแม ่เป็นต้น

 สาขาถือวา่เป็นชอ่งทางส�าคญัท่ีธนพิริยะจะสามารถเข้าถงึลกูค้าโดยตรง ธนพิริยะจงึมุง่เน้นการบริการท่ีเป็นเลศิเพ่ือให้ลกูค้า

ประทบัใจตัง้แตก่ารเดนิเข้าร้านจนกระทัง่เดนิออกจากร้าน เม่ือเข้าไปในร้านธนพิริยะจะมีพนกังานต้อนรับหน้าร้านกลา่วสวสัดีต้อนรับ

และชว่ยลกูค้าหยิบตระกร้าใสส่นิค้า มีพนกังานประจ�าอยูท่ี่ชัน้วางสนิค้าเพ่ือคอยบริการลกูค้าแนะน�าสนิค้าและโปรโมชัน่ตา่งๆ

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัค�านงึถงึจ�านวนจดุช�าระเงินท่ีจะต้องเพียงพอเพ่ือไมใ่ห้ลกูค้ารอควินานและมีพนกังานบริการขนของสง่

ท่ีรถของลกูค้าเพ่ืออ�านวยความสะดวกอีกด้วย

 นอกเหนือจากการบริการท่ีดีแล้ว บรรยากาศในร้านก็ถือเป็นหวัใจส�าคญัซึง่ธนพิริยะค�านงึถงึความสะอาดของร้านค้าทัง้หน้า

ร้านและในร้าน ภายนอกร้านค้าจะมีการติดปา้ยโฆษณาโปรโมชัน่ต่างๆ การตกแต่งภายในร้านค้าในรูปแบบท่ีทนัสมยั การเลือกใช้

อปุกรณ์ การจดัเรียงสินค้าท่ีเหมาะสมกบัธีมและขนาดของร้าน การปรับแสงไฟในร้านให้มีความสว่างเพียงพอเพ่ือให้ลกูค้ามองเห็น

สนิค้าและปา้ยราคาชดัเจน การจดัวางสนิค้าเป็นหมวดหมูแ่ละตรวจสอบปริมาณสนิค้าบนชัน้วางอยา่งสม�า่เสมอเพ่ือเพ่ิมความสะดวก

ให้ลกูค้าและปอ้งกนัสนิค้าขาดชัน้ อีกทัง้มีการตกแตง่จดัวางชัน้วางและกองโชว์อยา่งเป็นหมวดหมูส่วยงามตามเทศกาลตา่งๆ และเปิด

สื่อโฆษณาและเสียงเพลงประกอบเพ่ือสร้างบรรยากาศให้ลกูค้ารู้สกึสนกุในการจบัจา่ยสนิค้า 
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บรรยากาศในร้านซุปเปอร์มาร์เกต็

บรรยากาศในศูนย์ค้าส่ง
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3.1.2 ช่องทางการจดัจ�าหน่าย

บริษัทฯ จดัจ�าหนา่ยสนิค้าทัง้หมดผา่น 2 ชอ่งทาง ดงันี ้

1)  สาขาธนพิริยะ

บริษัทฯ จ�าหนา่ยสนิค้าผา่นสาขาของตวัเองเป็นชอ่งทางหลกั มีท�าเลท่ีตัง้อยูย่า่นชมุชนใกล้ท่ีพกัอาศยัของกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ตัง้อยู่

ตดิถนนสายส�าคญัท�าให้สะดวกสบายส�าหรับลกูค้าทัง้ขาประจ�าและขาจรในการเดนิทางมาท่ีร้าน ปัจจบุนับริษัทฯ มีสาขาทัง้หมด 12 สาขา 

โดยแบง่เป็นซปุเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา และศนูย์ค้าสง่ 1 สาขา รายละเอียดสาขาของธนพิริยะ ณ 31 ธนัวาคม 2558  มีดงัตอ่ไปนี ้

สาขา ที่อยู่
ปีที่เปิด

ด�าเนินการ
ขนาดพืน้ที่

ใช้สอย (ตรม.)
เวลาเปิดท�าการ

1.  สาขาหอนาฬิกา 414/1-2 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง  
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

2534 220 7:00 – 21:00

2.  สาขาเดน่ห้า 318/3 หมู ่16 ต.รอบเวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

2550 750 8:00 – 20:30

3.  สาขาศรีทรายมลู 139/6 หมู ่9 ต.รอบเวียง อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57000 

2552 400 8:00 – 20:00

4.  สาขาบ้านดู่ 142 หมู ่4 ต.บ้านดู ่อ.เมือง
 จ.เชียงราย 57100

2554 700 8:00 – 21:00

5.  ศนูย์ค้าสง่ 
เดน่ห้าโฮลเซล 

510/14 หมู ่16 ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

2555 900 8:00 – 19:00

6.  สาขาแมส่าย 888 หมู ่9 ต.เวียงพางค�า 
อ.แมส่าย จ.เชียงราย 57220

2556 200 8:00 – 20:00

7.  สาขาป่าก่อ 308/2 หมู ่13 ต.รอบเวียง  
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

2556 400 8:00 – 21:00

8.  สาขาห้วยไคร้ 302 หมู ่2 ต.แมไ่ร่ อ.แมจ่นั 
จ.เชียงราย 57110

2557 500 8:00 – 20:00

9.  สาขาเวียงป่าเปา้ 340 หมู ่2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเปา้
จ.เชียงราย 57170

2557 350 8:00 – 20:00

10.  สาขาแมจ่นั 500 หมู ่4 ต.แมจ่นั อ.แมจ่นั
จ.เชียงราย 57110

2557 400 8:00 – 20:00

11.  สาขาพาน 2347 หมู ่1 ต.พาน อ.พาน
จ.เชียงราย 57120

เมษายน 2558 550 8:00 – 20:00

12.  สาขาแมฟ่า้หลวง 690 หมู ่1 ต.ทา่สดุ อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57000

สงิหาคม 2558 356 8:00 – 20:00
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3.1.3 การบริหารเครือข่ายสาขา

 เน่ืองจากบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นหลัก ดังนัน้การบริหารสาขาท่ีมีจ�านวนมากให้

ประสบความส�าเร็จนัน้จะต้องก�าหนดนโยบายธรุกิจการบริการของแตล่ะสาขาให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกนั 

 บริษัทฯ จงึเลือกใช้วิธีการบริหารสาขาจากสว่นกลาง (Centralization) เพ่ือสง่ตอ่นโยบายและวิธีการปฏิบตังิานทกุสว่นงาน

จากส�านกังานใหญ่ไปยงัสาขา ดงันี ้

แผนผังการควบคุมจากส�านักงานใหญ่

1) วิธีปฏิบตังิาน

 ส�านกังานใหญ่จะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและคูมื่อการปฏิบตังิานของหนว่ยงานตา่งๆ เชน่ การบริหารคลงัสนิค้า การนบัสต๊อก

การบริหารเงินสด การจดัเรียงสนิค้า การตรวจสนิค้าขาดชัน้ การตรวจอายสุนิค้าการท�าความสะอาดในร้าน การเคลยีร์ของเสยี นโยบาย

คืนสินค้า และการปฏิบตัิงานในสาขา โดยทางส�านกังานใหญ่จะก�าหนดปฏิทินงานเพ่ือให้ทกุสาขาปฏิบตัิตามมาตรฐานเดียวกนัใน

แตล่ะวนั

2) ราคาสนิค้าและโปรโมชัน่ตา่งๆ

 ราคาสินค้าและโปรโมชัน่จะถกูก�าหนดโดยส�านกังานใหญ่โดยใช้ระบบออนไลน์ในการคมุราคาสินค้าจากสว่นกลาง แตล่ะ

สาขาจะมีราคาสนิค้าเทา่กนัและมีการจดัโปรโมชัน่เหมือนกนั โดยฝ่ายการตลาดของส�านกังานใหญ่เป็นผู้ เตรียมปา้ยราคาและโปรโม

ชัน่ให้สาขาในรูปแบบลกัษณะเดียวกนั หากสาขานัน้ๆ ต้องการจะจดัโปรโมชัน่พิเศษเพ่ือกระตุ้นยอดขายหรือระบายสนิค้าท่ีหมนุเวียน

ช้าจะต้องได้รับอนมุตัจิากส�านกังานใหญ่ก่อนเสมอ  
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3) การบริหารสนิค้าคงคลงัของสาขา

 นโยบายการจดัซือ้ การคดัเลือกซพัพลายเออร์ การคดัเลือกสินค้า ชนิดและปริมาณสินค้าท่ีมาจ�าหน่ายจะถกูก�าหนดโดย

นโยบายของส�านกังานใหญ่ ส�าหรับการน�าเสนอสนิค้าใหมเ่ข้ามาจ�าหนา่ยในสาขาหรือการจดัซือ้จากซพัพลายเออร์รายใหมท่กุครัง้จะ

ต้องผา่นการอนมุตัจิากส�านกังานใหญ่เสมอ ธนพิริยะใช้ระบบเตมิเตม็ในการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัในสาขา โดยส�านกังานใหญ่จะ

ใช้ฐานข้อมลูยอดขายย้อนหลงั 3 เดือนของแตล่ะสาขาเพ่ือก�าหนดจ�านวนสนิค้าคงคลงัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของ

ลกูค้าในแตล่ะสาขา ซึง่ระบบดงักลา่วเป็นระบบอตัโนมตัท่ีิจะประมวลผลจากฐานข้อมลูและสง่ค�าสัง่ตรงไปยงัศนูย์กระจายสนิค้าเพ่ือ

จดัสง่สนิค้าไปยงัสาขาในวนัถดัไป ในการเตมิเตม็ทกุครัง้จะท�าให้แตล่ะสาขามีสนิค้าคงคลงัเพียงพอท่ีจะจ�าหนา่ยได้ประมาณ 3 – 30  วนั

ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัประเภทสนิค้าและขนาดคลงัของสาขา

4) ระบบสารสนเทศ

 ทกุสาขาจะใช้ระบบการช�าระเงินหน้าร้าน (Point of Sales: POS) โดยจะสง่ข้อมลูการจ�าหนา่ยสนิค้าและข้อมลูการรับจา่ยเงิน

ไปท่ีส�านกังานใหญ่ทกุวนั ท�าให้ส�านกังานใหญ่ได้ทราบถงึความเคลื่อนไหวของสนิค้าและพฤตกิรรมการจบัจา่ยของผู้บริโภคเพ่ือไปใช้

ในการบริหารสนิค้าคงคลงัเหมาะสม เชน่ การประมวลผลสถิตยิอดขายรายวนัของทกุสาขาและทกุรายการสนิค้าเพ่ือมาใช้ในระบบเตมิ

เตม็และจดัสง่สนิค้าให้สาขาอยา่งเหมาะสม นอกจากนีร้าคาสนิค้ายงัถกูก�าหนดโดยสว่นกลางและอพัเดทในระบบ POS โดยทกุสาขา

จะใช้ราคาเดียวกนัทัง้หมด ส�าหรับระบบความปลอดภยันัน้ทางสาขายงัมีการติดตัง้กล้องวงจรปิดเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานการบริการ

ในสาขาและตรวจสอบการขโมยสนิค้าอีกด้วย

5) การตรวจสอบคณุภาพ

 การตรวจสอบคณุภาพสามารถแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ ดงันี ้

 1.  การนบัสต๊อกสนิค้าคงเหลือ 

 นอกเหนือจากการตรวจนบัสนิค้าประจ�าวนัแล้ว ส�านกังานใหญ่สง่ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ามาสุม่ตรวจนบัสนิค้าท่ีสาขาและ

คลงัสนิค้าโดยไมบ่อกลว่งหน้า (Surprise Check) เดือนละ 1 ครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่จ�านวนสนิค้าตรงตามท่ีบนัทกึในระบบและพนกังาน

ได้ปฏิบตัติามขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการนบัสต๊อกอยา่งเคร่งครัด

 2.  การตรวจสอบการบริหารงานในสาขา 

 ส�านกังานใหญ่จะสง่ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบคุคลตรวจสอบการบริหารงานในสาขาเป็นประจ�าสปัดาห์ละ 1 ครัง้ โดยจะตรวจ

สอบการให้บริการลกูค้า การจดัวางสนิค้า การตดิปา้ยโปรโมชัน่ การตรวจสอบอายสุนิค้า การนบัสนิค้าคงคลงั การตรวจสอบอายสุนิค้า

การจดัการเงินสด และการเตมิเตม็สนิค้า เพ่ือให้มัน่ใจวา่แตล่ะสาขาปฏิบตัติามมาตรฐานเดียวกนั

6) การคดัเลือกและอบรมบคุลากร

 เม่ือทางสาขามีความต้องการพนกังานใหมจ่ะแจ้งมาทางส�านกังานใหญ่ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลประกาศรับสมคัรและสมัภาษณ์

เพ่ือคดัเลอืกบคุคลท่ีเหมาะสม หลงัจากคดัเลอืกพนกังานใหมไ่ด้แล้วทางฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะจดัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรท่ีก�าหนด

ในแตล่ะต�าแหนง่งาน เก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน การบริการและการต้อนรับลกูค้า เพ่ือให้พนกังานในทกุ

สาขาเข้าใจและปฏิบตัอิอกมาในทิศทางเดียวกนัตามจดุประสงค์และเปา้หมายของบริษัทฯ

7) การตกแตง่ร้านและการจดัวางสนิค้า

 ส�านกังานใหญ่จะเป็นผู้ก�าหนดผงัร้านค้า ธีม อปุกรณ์ตกแต่งร้านค้า การจดัวางสินค้า ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการสร้าง

บรรยากาศในร้านค้า รวมถงึแผนงานการตกแตง่สาขาตามเทศกาลตา่งๆ เพ่ือให้แตล่ะสาขาสือ่สารตอ่ผู้บริโภคในรูปแบบลกัษณะเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตามทางส�านกังานใหญ่เปิดโอกาสให้พนกังานในสาขาทกุคนมีสว่นร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็และมีการประชมุกนัอยา่งเป็น

ประจ�าเพ่ือชว่ยกนัสร้างการท�างานท่ีมีประสทิธิผลสงูท่ีสดุ



20

3.2 การตลาดและการแข่งขัน

3.2.1 ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกจิเชียงราย

 จงัหวดัเชียงรายเป็นจงัหวดัท่ีตัง้อยูเ่หนือสดุของประเทศไทย มีแนวชายแดนตดิตอ่กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

สาธารณรัฐแหง่สภาพเมียนมาร์ สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปของจงัหวดัเชียงรายสว่นใหญ่ขึน้อยูก่บัสนิค้าภาคเกษตรกรรมเป็นหลกัเพราะ

มีความอดุมสมบรูณ์และมีสภาพอากาศกบัปริมาณน�า้ฝนท่ีเอือ้ตอ่การเพาะปลกู จงึกลา่วได้วา่เชียงรายเป็นอูข้่าวอูน่�า้ของภาคเหนือ จะ

เห็นได้จากการมีจ�านวนโรงสีขนาดใหญ่มากท่ีสดุในภาคเหนือและมีการท�าไร่ชาและกาแฟจ�านวนมากซึง่ปัจจบุนัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี

ส�าคญัของจงัหวดั นอกเหนือจากการเกษตรแล้ว บริเวณพืน้ท่ีในอ�าเภอพานก็นบัได้วา่เป็นแหลง่เพาะเลีย้งปลาน�า้จืดแหง่ใหญ่ท่ีสดุของ

ภาคเหนือ

 ในด้านธุรกิจภาคบริการ จงัหวดัเชียงรายมีช่ือเสียงทางด้านการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก มีนกัท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศเดินทางมาเชียงรายจ�านวนมากเพ่ือมาช่ืนชมศิลปวฒันธรรมล้านนา สมัผสัอาหารพืน้เมืองและการเป็นอยู่ด้วยวิถีชีวิตท่ี

เรียบงา่ย นอกจากนีเ้ชียงรายมีสิง่อ�านวยความสะดวกและบริการด้านตา่งๆ อยูใ่นระดบัแนวหน้า ทัง้ในด้านการคมนาคม โรงแรม ร้านค้า 

ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลกึท�าให้เชียงรายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว (Tourist Destination) ท่ีส�าคญัของภาคเหนือ 

 ในด้านการค้าชายแดนท่ีมีปริมาณวงเงินหมนุเวียนท่ีมากนัน้คาดวา่จะเป็นธรุกิจส�าคญัท่ีเข้ามามีบทบาทส�าคญัตอ่เศรษฐกิจ

ของเชียงรายมากขึน้ เน่ืองจากการตัง้อยู่ในจุดยทุธศาสตร์ท่ีติดกบัประเทศเพ่ือนบ้านคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สาธารณรัฐแหง่สภาพเมียนมาร์ และไมห่า่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมระยะทางตามแนวเขตชายแดนยาวกวา่ 310 กิโลเมตร 

โดยมีดา่นศลุกากรถงึ 3 ดา่นด้วยกนั คือ ดา่นศลุกากรแมส่าย ดา่นศลุกากรเชียงแสน และดา่นศลุกากรเชียงของ อีกทัง้ผลจากโครงการ

พฒันาสีเ่หลีย่มเศรษฐกิจ ซึง่มีการพฒันาระบบคมนาคมและสาธารณปูโภคเพ่ือเช่ือมตอ่ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สาธารณรัฐแหง่สภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าด้วยกนั ทัง้ทางรถยนต์ รถไฟ ทางน�า้ และทางอากาศ เพ่ือรองรับการ

ค้า การลงทนุ และการทอ่งเท่ียว เชน่ โครงการก่อสร้างทา่เรือเชียงแสน 2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเดน่ชยั-เชียงราย-เชียงของ และ

โครงการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหง่ท่ี 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เชียงรายจงึกลายเป็นประตสู�าคญัในการเช่ือมตอ่กบัประเทศ

เพ่ือนบ้านท่ีมีศกัยภาพสูง นอกจากนีก้ารก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ยังเป็นปัจจัยส่งเสริมการค้าชายแดนของเชียงราย

โดยเฉพาะกบักลุม่ประเทศ CLMV (ราชอณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ 

สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม) นา่จะสง่ผลให้เศรษฐกิจของเชียงรายจะเตบิโตขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต

 ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจเชียงรายในปี 2559 ส�านกังานคลงัจงัหวดัเชียงรายคาดวา่จะขยายตวัในอตัราร้อยละ 3.6 โดยได้รับ

แรงหนนุทัง้ด้านอปุทานและอปุสงค์ ส�าหรับด้านอปุทานภาคบริการมีแนวโน้มขยายตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.0 จากจ�านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ี

เพ่ิมมากขึน้โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิรวมถงึการแขง่ขนัของสายการบนิต้นทนุต�า่ ภาคอตุสาหกรรมมีแนวมโน้ม

ขยายตวัร้อยละ 6.4 ตามจ�านวนโรงงานและยอดทนุจดทะเบียนของอตุสาหกรรมท่ีพ่ิมขึน้สว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมแปรรูปผลผลิต

การเกษตร และจากการเป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายคาดวา่จะมีผู้ลงทนุตัง้โรงงานเพ่ิมขึน้ ภาคเกษตรมีแนวโน้มหดตวัร้อยละ 

2.9 ในปี 2559 ปัญหาภัยแล้งจากปริมาณน�า้ฝนท่ีน้อยกว่าปกติต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า อาจท�าให้ปริมาณน�า้ไม่เพียงพอส�าหรับ

การเพาะปลกูของเกษตรกร และกระทบตอ่รายได้ของเกษตรกร ส�าหรับด้านปศสุตัว์ คาดวา่จะปรับตวัเพ่ิมขึน้ตามความต้องการบริโภค

ภาคเอกชน
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ดชันีชีวั้ดทางเศรษฐกจิของเชียงราย

ดชันีชีวั้ด (Indicators) หน่วย 2556 2557 2558 (1) 2559 (1)

ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั ณ ราคาปีปัจจบุนั 

(GPP Current Price)

ล้านบาท 93,528 93,730 95,414 100,523

%เตบิโตตอ่ปี 9.7% 0.2% 1.8% 5.4%

ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั ณ ราคาปีฐาน 

2531 (GPP Constant Price)

ล้านบาท 51,096 52,105 53,693 55,628

%เตบิโตตอ่ปี 4.2 2.0 3.0 3.6

ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัตอ่หวั 

(GDP per capita)
บาทตอ่คนตอ่ปี 80,477 82,742 84,550 89,449

ดชันีปริมาณผลผลติการเกษตร (API) %เตบิโตตอ่ปี 5.7% -5.2% -2.6% -2.9%

ดชันีปริมาณผลผลติภาคอตุสาหกรรม (IPI) %เตบิโตตอ่ปี 23.1% 5.1% 5.7% 6.4%

ดชันีปริมาณผลผลติภาคบริการ (SI) %เตบิโตตอ่ปี 10.7% 9.4% 7.5% 7.0%

ดชันีบริโภคภาคเอกชน 

(Private Consumption Index)
%เตบิโตตอ่ปี 6.9% -5.0% 1.6% 3.9%

ดชันีลงทนุภาคเอกชน 

(Private Investment Index)
%เตบิโตตอ่ปี 11.7% 5.9% 6.1% 5.2%

ดชันีการใช้จา่ยภาครัฐ 

(Government Expenditure Index)
%เตบิโตตอ่ปี 0.9% 2.8% 8.2% 6.6%

ดชันีการค้าชายแดน 

(Border Trade Index)
%เตบิโตตอ่ปี 6.7% 7.8% -3.7% 1.6%

อตัราเงินเฟอ้ (Inflation) %ตอ่ปี 3.9% 2.2% -1.4% -1.0%

จ�านวนนกัทอ่งเท่ียว (Tourists)
พนัคน 2,910 2,869 3,084 3,251

%เตบิโตตอ่ปี 5.8% -1.4% 7.5% 5.4%

จ�านวนประชากร (Population)
พนัคน 1,137 1,133 1,129 1,124

%เตบิโตตอ่ปี -0.3% -0.4% -0.4% -0.4%

หมายเหต:ุ (1) ตวัเลขประมาณการ

ท่ีมา: ส�านกังานคลงัจงัหวดัเชียงราย ณ 31 ธนัวาคม 2558
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3.2.2 อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง

 โดยสมาคมค้าปลีกไทยคาดการณ์วา่ตลาดค้าปลีกในปี 2559 จะชลอตวัเหมือนปี 2558 จะเตบิโตโดยรวมร้อยละ 3.0 แตถ้่า

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจดีขึน้ก็อาจจะมีอตัราเตบิโตท่ีดีกวา่ปี 2558 เลก็น้อย เน่ืองจากเมด็เงินท่ีภาครัฐอดัเข้าสูร่ะบบจะต้องใช้ระยะ

เวลาในการหมนุเข้าระบบเศรษฐกิจ คาดวา่ประมาณไตรมาสแรกและไตรมาส 2 ของปี 2559 จงึจะหมนุเข้าระบบของธรุกิจค้าปลีก

 จากแนวโน้มดงักลา่ว มองวา่ธุรกิจค้าปลีกในกลุม่ไฮเปอร์มาร์เก็ตยงัคงน่าเป็นหว่งท่ีสดุ เน่ืองจากกลุม่เปา้หมายหลกัจะเป็น

กลุม่คนระดบักลางและลา่ง สว่นกลุม่ท่ีคาดวา่จะมีอตัราเตบิโตท่ีทรงตวั คือ คอนวีเนียนสโตร์และดีพาร์ทเมนต์สโตร์ สว่นกลุม่ท่ีคาดวา่

จะยงัมีอตัราการเตบิโตท่ีดี คือ ซเูปอร์มาร์เก็ต

 ขณะท่ีการแขง่ขนัในธรุกิจค้าปลีกปี 2559 จะยงัมีการแขง่ขนัท่ีรุนแรง เน่ืองจากก�าลงัซือ้ของผู้บริโภคยงัไมฟื่น้ตวักลบัเข้ามา

สูภ่าวะปกต ิซึง่กลยทุธ์ท่ีผู้ประกอบการน�ามาใช้ยงัคงเป็นการท�าโปรโมชัน่ แตอ่าจมีความรุนแรงมากกวา่เดมิเพ่ือระบายสนิค้าในสต๊อก

ท่ีมีอยู ่เน่ืองจากกระบวนการผลติไมส่ามารถหยดุชะงกัได้ ขณะท่ีตวัสนิค้าเองก็มีข้อจ�ากดัในด้านอายสุนิค้า

 แม้ว่าปี 2558- 2559 ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกจะยงัอยู่ในภาวะชะลอตวั แต่เช่ือว่าสถานการณ์ทกุอย่างจะเร่ิมกลบัมาดีขึน้ 

นบัตงัแตก้่าวสูปี่ 2560 เป็นต้นไป เน่ืองจากชว่งดงักลา่วประเทศไทยจะมีความพร้อมในด้านสาธารณปูโภคมากขึน้ ซึง่ภาพรวมค้าปลกี

ในปี 2560 จะกลบัมาเตบิโตไดท่ีประมาณร้อยละ 6-7  

(ท่ีมา: ข้อมลูจากบริษัทฯ และข้อมลูทัว่ไปท่ีเผยแพร่ตอ่สาธารณะ)

3.2.3 สภาพการแข่งขันในจงัหวัดเชียงราย

 การแขง่ขนัของร้านค้าปลกีสนิค้าอปุโภคบริโภคคอ่นข้างรุนแรงโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ๆ แตส่�าหรับ

เชียงรายการแขง่ขนัยงัคงจดัอยูใ่นระดบักลาง โดยผู้ประกอบการท่ีมีธรุกิจใกล้เคียงสามารถแบง่ได้ตามรายละเอียด ดงันี ้

 ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดมิ (Traditional Trade) ท่ีเป็นลกัษณะร้านค้าขนาดเลก็ ขายสนิค้าท่ีใช้เพ่ือการอปุโภคบริโภคท่ีจ�าเป็น

ในการด�าเนินชีวิตตัง้อยูใ่นแหลง่ชมุชนโดยใช้เงินลงทนุในการท�าธรุกิจไมส่งูมากนกั มีการบริหารงานกนัเองภายในครอบครัวไมซ่บัซ้อน

ด้วยการซือ้มาและขายสนิค้าไป ไมมี่การใช้เทคโนโลยีและการบริหารจดัการสมยัใหมม่ากนกั การเข้ามาของร้านค้าปลีกโมเดิร์นเทรด

สง่ผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป มีความต้องการความสะดวกสบาย บรรยากาศทนัสมยั มีสนิค้าให้เลือกซือ้ท่ีหลากหลายและ

ความต้องการสินค้าท่ีมีราคาถกูลง ท�าให้ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมท่ีไม่สามารถปรับตวักบัการบริหารจดัการและการเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมของผู้บริโภคต้องปิดกิจการไป สง่ผลให้ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมลดจ�านวนลงอยา่งรวดเร็ว ทัง้นี ้ ร้านค้าแบบดัง้เดิมสว่นหนึง่

ถือเป็นพนัธมิตรและคูค้่าของบริษัทฯ

 ร้านสะดวกซือ้ (Convenient Store) เข้ามามีบทบาทกบัชีวิตประจ�าวนัของคนเชียงรายมากขึน้เน่ืองจากร้านสะดวกซือ้

สามารถเข้าถึงแหล่งชมุชนได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าธนพิริยะจะมีสินค้าบางประเภทท่ีเหมือนกบัร้านสะดวกซือ้ แต่ด้วยการก�าหนด 

Positioning ท่ีตา่งกนั กลา่วคือ ธนพิริยะไมมี่สนิค้าพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) แตมี่สนิค้าท่ีมีความหลากหลายกวา่ มีราคา

ประหยดักวา่และมีขนาดท่ีใหญ่เหมาะส�าหรับการใช้ในครัวเรือน โดยสว่นใหญ่ลกูค้าจะซือ้เคร่ืองด่ืม สนิค้าพร้อมรับประทานและสนิค้า

ประเภทของใช้สว่นตวัขนาดพกพาท่ีร้านสะดวกซือ้ แตซื่อ้สินค้าใช้ส�าหรับในครัวเรือนท่ีธนพิริยะเพราะมีให้เลือกหลากหลายกวา่และ

ราคาถกูกวา่บางรายการ นอกจากนีก้ารท่ีมีร้านสะดวกซือ้อยูใ่กล้กบัร้านธนพิริยะนัน้จะสง่ผลให้บริเวณนัน้เป็นยา่นการค้าและมีจ�านวน

ลกูค้าหมนุเวียนสญัจรมากขึน้   

 ร้านค้าโมเดร์ินเทรด (Modern Trade) สว่นใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาตท่ีิเงินทนุคอ่นข้างสงู ถือเป็นกลุม่คูแ่ขง่ท่ีส�าคญัของ

ธนพิริยะ ซึง่รูปแบบของร้านโมเดร์ินเทรดมีหลากหลาย เชน่ ซปุเปอร์สโตร์ ไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดยอ่ม ซปุเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต

ขนาดใหญ่ ศนูย์ค้าสง่ขนาดใหญ่ เป็นต้น ปัจจบุนั ผู้ประกอบการโมเดร์ินเทรดก�าลงัมุง่เน้นการขยายร้านค้าปลกีขนาดเลก็เข้าในจงัหวดั

ท่ีมีศกัยภาพในการเตบิโตสงู
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3.2.4 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 กลุม่ลกูค้าของธนพิริยะ ได้แก่ ลกูค้าทัว่ไปครอบคลมุทกุเพศทกุวยั ทกุสาขาอาชีพ ท่ีพกัอาศยัหรือใช้ชีวิตประจ�าวนัใกล้ร้านค้า

และลกูค้าขาจรท่ีสญัจรบริเวณร้านค้า และกลุม่ลกูค้าผู้ประกอบการร้านค้าปลีกจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบริโภคในเชียงรายและจงัหวดั

ใกล้เคียง รวมถงึหนว่ยงานภาครัฐและลกูค้าธรุกิจในสายอาชีพตา่งๆ เชน่ โรงเรียน โรงพยาบาล และร้านซกัรีด เป็นต้น

3.2.5 กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการขบัเคลื่อนธรุกิจดงันี ้

1) กลยุทธ์การเข้าใจวถิชีีวติของลูกค้า

 จากการท�าธรุกิจค้าปลกีค้าสง่ในพืน้ท่ีเชียงรายกวา่ 25 ปี ท�าให้ธนพิริยะเข้าใจความต้องการของคนในพืน้ท่ีเป็นอยา่งดี เข้าใจ

วิธีการใช้ชีวิตของคนในพืน้ท่ีชอบซือ้อาหารและของสดจากตลาดสดแต่ชอบซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคในร้านค้าโมเดิร์นเทรดท่ีทนัสมยั

สะดวกสบายและสามารถซือ้ของใช้ได้ครบครันและรวดเร็ว

 ดงันัน้ รูปแบบร้านธนพิริยะจงึเป็นท่ีมาจากการผสมผสานจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารและทีมงานโดยตรงท่ี

ท�าให้องค์ประกอบตา่งๆ สมบรูณ์ กลา่วคือ ท�าเลท่ีตัง้ร้านจะต้องอยูใ่นชมุชนท่ีมีตลาดสด ตดิถนนใหญ่ การคดัสรรสนิค้าท่ีมีความหลากหลาย

และการให้บริการท่ีเป็นเลศิและเป็นกนัเอง ซึง่หลกัการส�าคญัท่ีจะสร้างการบริการท่ีเป็นเลศิได้คือ การรู้จกัและเข้าใจความต้องการของ

ลกูค้า และสามารถเลือกสรรสนิค้าและการบริการได้เหมาะสมกบัคนในพืน้ท่ี การให้บริการท่ีเป็นเลศิถือวา่เป็นจดุเดน่ของธนพิริยะ  

 บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาบคุลากร การฝึกอบรมพนกังานทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตัง้แตวิ่ธีการต้อนรับลกูค้า การแนะน�าสนิค้า

กบัลกูค้า การแก้ปัญหาตา่งๆ และการบริการลกูค้าท่ีดีเพ่ือให้ลกูค้าประทบัใจตัง้แตล่กูค้าเข้าร้านจนออกจากร้าน ตัง้แตก่ารให้ความ

ส�าคญักบัจดุช�าระเงินวา่ต้องมีจ�านวนเพียงพอและรวดเร็วเพ่ือไมใ่ห้ลกูค้ารอควินาน ความใสใ่จของพนกังานในการตอบค�าถามหรือหา

สนิค้า จนถงึการบริการชว่ยยกของใสร่ถลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเน้นการคดัเลือกพนกังานท่ีพกัอาศยัในท้องถ่ินท่ีเข้าใจพฤตกิรรม

ผู้บริโภคเป็นอยา่งดีและสามารถให้บริการท่ีเป็นกนัเองในแบบร้านค้าชมุชน 
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2) กลยุทธ์การบริหารจดัการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ

 บริษัทฯ มีสินค้าให้ลกูค้าเลือกซือ้มากกวา่ 15,000 รายการ มีจ�าหน่ายทัง้แบบปลีกและสง่เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเลือกสินค้า

ได้ตามความต้องการ แต่เน่ืองจากลูกค้าในแต่ละพืน้ท่ีอาจมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าท่ีต่างกัน บริษัทฯ จึงได้จัดท�าฐานข้อมูล

โดยท�าการวิเคราะห์ยอดขาย อตัราการหมนุเวียนสนิค้าคงคลงั และอตัราผลตอบแทน และน�าข้อมลูเหลา่นัน้มาคดัเลอืกสนิค้าให้เหมาะสม

กบัผู้บริโภคในแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือท่ีจะรักษาผลประกอบการและอตัราการท�าก�าไร ส�าหรับแนวโน้มของสินค้าใหม่ท่ีนบัวนัจะเพ่ิมขึน้จาก

ผู้ผลติรายใหญ่และรายยอ่ยท่ีมีจ�านวนมากขึน้นัน้ บริษัทฯ มีความคลอ่งตวัในการปรับเปลีย่นกลยทุธ์ทางการตลาด และสามารถรองรับ

สนิค้าใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคในแตล่ะพืน้ท่ีได้  

 ธนพิริยะมีการจดัเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบเพ่ือบริหารพืน้ท่ีการขายอย่างมีประสิทธิภาพโดยค�านงึถึงลกูค้าเป็นหลกัเพ่ือให้

สะดวกตอ่ลกูค้าในการเลอืกซือ้สนิค้า มีการจดัวางสนิค้าให้เป็นหมวดหมูช่ดัเจนเพ่ือให้ลกูค้าจ�าได้งา่ยวา่สนิค้าชนิดไหนวางอยูโ่ซนไหน 

บริษัทฯ ท�าการวิเคราะห์ยอดขายและอตัราการหมนุเวียนสนิค้าคงคลงัเพ่ือน�ามาใช้ในการจดัสรรขนาดพืน้ท่ีและก�าหนดผงัการจดัวาง

สนิค้าให้เป็นหมวดหมู ่การจดัวางสนิค้าท่ีขายดีไว้ในชัน้ระดบัสายตาและวางสนิค้าเก่ียวเน่ืองกนัไว้ตดิกนั อีกทัง้ยงัมีการใช้สื่อโฆษณา 

ณ แหลง่ขาย เชน่ ปา้ยแขวน แบนเนอร์ ธง เพ่ือกระตุ้นการซือ้ของลกูค้า

3) กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนักบัผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซือ้ต่างชาติท่ีมีเงินทนุและมีสาขา

กระจายอยู่ทัว่ประเทศได้นัน้ บริษัทฯ จึงมีการวางแผนกลยุทธ์โดยวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง จะเห็นได้ว่าจุดเด่นของ

โมเดร์ินเทรดท่ีสามารถดงึดดูลกูค้าได้คือราคาท่ีถกูและโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม แตอ่าจจะไมส่ะดวกเทียบเทา่กบัร้านสะดวกซือ้ท่ี

มีสาขาครอบคลมุทกุพืน้ท่ี ส�าหรับจดุเดน่ของร้านสะดวกซือ้คือการมีอาหารพร้อมรับประทานท่ีคอ่นข้างหลากหลายไว้บริการ แตมี่สนิค้า

อปุโภคบริโภคท่ีใช้ในครัวเรือนคอ่นข้างจ�ากดัและมีราคาขายเฉลี่ยสงูกวา่โมเดิร์นเทรด ดงันัน้ ธนพิริยะจงึน�าจดุเดน่ของโมเดิร์นเทรด

และร้านสะดวกซือ้มาผสมผสานอยา่งลงตวั มีสนิค้าอปุโภคและบริโภคท่ีหลากหลาย มีสนิค้าขนาดใช้ในครัวเรือน มีโปรโมชัน่ มีสาขา

ตัง้อยูใ่นชมุชน เดนิทางสะดวก และมีท่ีจอดรถบริการ 

 นอกจากนี ้บริษัทฯยงัสามารถปรับเปลีย่นกลยทุธ์ท่ียืดหยุน่และรวดเร็วกวา่ สง่ผลให้ธนพิริยะเป็นร้านท่ีจ�าหนา่ยสนิค้าในราคา

ท่ีคุ้มคา่แบบโมเดร์ินเทรดและมีความสะดวกแบบร้านสะดวกซือ้

4) กลยุทธ์การขยายสาขา

 การขยายสาขาเป็นปัจจยัส�าคญัในการเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายและขยายฐานลกูค้าเพ่ือเพ่ิมการเติบโตของรายได้และ

การได้มาซึง่ท�าเลท่ีมีศกัยภาพก่อนคูแ่ขง่ บริษัทฯ มีการท�าแผนงานศกึษาการขยายสาขาอยา่งเคร่งครัด โดยเลอืกพืน้ท่ีในยา่นชมุชนตดิถนน

สายส�าคญัในเชียงรายและจงัหวดัใกล้เคียงท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในพืน้ท่ีอยา่งดี ทัง้นีย้งัมีการเข้าส�ารวจพืน้ท่ีศกึษาความหนาแนน่

และก�าลงัซือ้ของประชากร ระดบัการแขง่ขนัของธรุกิจเดียวกนัและพฤตกิรรมของผู้บริโภคในพืน้ท่ีนัน้ นอกจากนีย้งัมีการจดัท�าการศกึษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ค�านวณผลประกอบการคาดการณ์ ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) และอตัรา

ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) โดยจะต้องไมต่�่ากวา่เกณฑ์ท่ีก�าหนด เพ่ือน�าไปใช้วิเคราะห์การลงทนุให้สามารถ

เลอืกพืน้ท่ีได้อยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารจดัการพืน้ท่ีใช้สอยเพียงพอตอ่การจดัวางสนิค้าและการจดัเก็บสินค้า 

รวมถึงการติดตัง้อปุกรณ์และตกแต่งท�าให้บรรยากาศในร้านค้าน่าจบัจ่ายใช้สอย จากการศกึษาความเป็นได้ในการขยายสาขาจะมี 

Payback Period อยูร่ะหวา่ง 2-3 ปี ขึน้อยูก่บัขนาดของสาขา และมี IRR ไมต่�า่กวา่ร้อยละ 20 บริษัทฯ มีเปา้หมายท่ีจะขยายสาขาอยา่ง

ตอ่เน่ืองในเชียงรายเป็นหลกั เพ่ือสร้างฐานลกูค้าและแบรนด์ของ “ธนพิริยะ” ให้แข็งแกร่ง ก่อนท่ีจะขยายวงกว้างไปสูอ่�าเภอรอบนอกและ

จงัหวดัใกล้เคียง รวมถงึแนวเขตของเชียงรายท่ีตดิชายแดนพมา่และลาวซึง่เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีส�าคญั
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 นอกจากนี ้บริษัทฯ ค�านงึถงึการเตรียมบคุลากรซึง่เป็นปัจจยัท่ีส�าคญัในการขยายสาขา โดยจะวางแผนร่วมกบัฝ่ายทรัพยากร

บคุคลลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 ปี ก่อนการเปิดสาขาเพ่ือเตรียมก�าลงัพลและความพร้อมของผู้จดัการสาขา โดยผู้จดัการสาขาจะต้องผา่น

การอบรมการท�างานในต�าแหนง่ตา่งๆ เชน่ ฝ่ายจดัเรียง ฝ่ายแคชเชียร์และฝ่ายคลงัในระยะเวลา 6 เดือน ถงึ 1 ปี

5) กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จกั (Brand Awareness)

 บริษัทฯ ตระหนกัวา่การสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นตวัเลือกท่ีครองใจผู้บริโภคเป็นสิง่ส�าคญั จงึท�าการศกึษาหาข้อมลู

เก่ียวกบัลกูค้ากลุม่เปา้หมายและความต้องการของลกูค้าเพ่ือเลอืกชอ่งทางการสือ่สารและข้อความท่ีจะสือ่สารได้อยา่งเหมาะสม บริษัทฯ 

ต้องการสือ่สารและสร้างแบรนด์ธนพิริยะให้อยูใ่นใจลกูค้าวา่ “ราคาถกูจริง ชอปปิงถกูใจ อยูใ่กล้บ้านคณุ” บริษัทฯ มีการประชาสมัพนัธ์

อยา่งตอ่เน่ืองและเน้นการเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย โดยใช้ชอ่งทางการโฆษณาท่ีหลากหลายและสามารถเข้าถงึลกูค้าเปา้หมายได้ดี 

เช่น สื่อวิทย ุสิ่งพิมพ์ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanapiriya.co.th

ในการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารและโปรโมชัน่ต่างๆ แต่สิ่งท่ีส�าคญัท่ีสดุคือประสบการณ์ท่ีลกูค้าสมัผสัเม่ือเข้ามาใช้บริการธนพิริยะ

 ด้วยเหตุนีเ้พ่ือให้สอดคล้องกับข้อความท่ีต้องการสื่อสารดงักล่าว ธนพิริยะจึงมุ่งเน้นราคาสินค้าท่ีถูกเม่ือเทียบกับคู่แข่ง

การรักษามาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลศิ การน�าเสนอสนิค้าท่ีหลากหลาย การจดัวางสนิค้าท่ีสะดวกตอ่การเลอืกซือ้ และการขยายสาขา

อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เข้าถงึลกูค้ากลุม่เปา้หมาย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเข้าร่วมกิจกรรมและสมันาตา่งๆ เพ่ือสร้างประโยชน์ตอ่สงัคมและ

สร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั

6) กลยุทธ์ด้านการตลาด

เพ่ือสร้างความสามารถในการแขง่ขนั บริษัทฯ มีการส�ารวจราคาสนิค้าอยา่งเป็นประจ�า มีการเทียบราคาและโปรโมชัน่กบัผู้ประกอบ

การรายอ่ืนเพ่ือให้มัน่ใจวา่ร้านธนพิริยะจ�าหนา่ยสนิค้าในราคาท่ีถกูยตุธิรรมตอ่ลกูค้าและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้ จากความสมัพนัธ์

ท่ีดีกบัซพัพลายเออร์ การสัง่สนิค้าในปริมาณท่ีมากและการประหยดัคา่ลอจิสตกิส์เน่ืองจากร้านค้าอยูใ่นบริเวณท่ีสามารถจดัสง่สนิค้า

ได้สะดวกสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และสามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืนได้

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการท�าระบบสมาชิกเพ่ือคืนก�าไรเป็นสว่นลดให้ลกูค้า โดยสมาชิกจะได้รับสทิธิพิเศษตา่งๆ เชน่ สว่นลด

ในการซือ้สินค้าประเภทต่างๆ รับของช�าร่วยเม่ือซือ้มลูค่าครบตามก�าหนด การจบัรางวลัชิงโชค และสะสมแต้มเพ่ือรับคปูองส่วนลด

เม่ือครบรอบ 1 ปี ปัจจบุนัธนพิริยะมีจ�านวนสมาชิกกวา่ 50,000 ราย นอกจากนีก้ารท�าระบบสมาชิกยงัเป็นการเก็บฐานข้อมลูลกูค้าเพ่ือ

ให้บริษัทฯ ใช้เป็นชอ่งทางในการจดัโปรโมชัน่เพ่ือจ�านวนลกูค้าและจ�านวนเงินในแตล่ะครัง้ในการจบัจา่ย และเป็นเคร่ืองมือส�าหรับการ

ตดิตามการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภคเพ่ือใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ทางการตลาดได้ทนัทว่งที

7) กลยุทธ์การพฒันาและรักษาบุคคลากร 

ทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัของธรุกิจค้าปลกีและค้าสง่ บริษัทฯ จงึมุง่เน้นการเป็นองค์กรแหง่ความรู้ สร้างวฒันธรรมองค์กรและ

ปลกูฝังให้พนกังานเป็นคนเก่งและมีคณุธรรม บริษัทฯ จดัท�าหลกัสตูรและคูมื่ออบรมพนกังานแตล่ะต�าแหนง่ จดัอบรมพนกังานอยา่ง

สม�า่เสมอและเสริมทกัษะความสามารถท่ีจ�าเป็นให้กบัพนกังาน เชน่ การขายและบริการอยา่งเป็นเลศิ การบริหารแบบมืออาชีพ บริษัทฯ 

จดัท�าห้องอบรมเพ่ือใช้อบรมพนกังานและรวบรวมคูมื่อตา่งๆ  บริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานไปอบรมหลกัสตูรตา่งๆ กบัสถาบนัภายนอก 

เชน่ มาตรฐานการบญัชี การขบัรถอยา่งประหยดัน�า้มนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการส�ารวจอตัราเงินเดือนและสวสัดกิารในตลาดอยา่ง

สม�่าเสมอเพ่ือความเป็นธรรมของพนกังาน
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รับสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้า

แผนผังแสดงขัน้ตอนการจดัหาสินค้าไปจนถงึการจ�าหน่ายให้ผู้บริโภค

กระจายสินค้าให้ลูกค้า

ลกูค้าส�านกังานใหญ่สาขาธนพิริยะ

3.3 การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ

บริษัทฯ มีการสัง่ซือ้สนิค้าทัง้โดยตรงจากซพัพลายเออร์ซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้ผลติสนิค้านัน้ๆ โดยมุง่เน้นสนิค้าท่ีตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้า ความหลากหลาย และคณุภาพของสนิค้าท่ีได้มาตรฐาน ปัจจบุนับริษัทฯ จดัหาสนิค้าจากซพัพลายเออร์กวา่ 300 ราย รวม

ทัง้สิน้กวา่ 15,000 รายการ โดยทัง้หมดเป็นสนิค้าท่ีจดัซือ้จากภายในประเทศ บริษัทฯ ค�านงึถงึการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัซพัพลาย

เออร์ ซึง่ท่ีผา่นมามีการด�าเนินงานร่วมกนัด้วยดีมาตลอด ไมว่า่จะเป็นการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ตา่งๆ เป็นต้น บริษัทฯ มีขัน้ตอนการจดัหาสนิค้าไปจนถงึการจ�าหนา่ยให้ผู้บริโภคดงัแสดงในแผนภาพ 

จดัซือ้

ส�ารวจความต้องการสินค้า

คัดเลือกสินค้าและปริมาณสินค้า
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1) การส�ารวจความต้องการสินค้า

 บริษัทฯ ท�าการส�ารวจตลาดโดยใช้ข้อมลูภายนอกและภายในองค์กรเพ่ือวิเคราะห์วา่สนิค้าประเภทไหนนา่จะเป็นท่ีสนใจส�าหรับ

ลกูค้าในพืน้ท่ีหรือวา่สนิค้าประเภทไหนก�าลงัจะหมดความนิยม การส�ารวจตลาดภายนอกท�าโดยการออกส�ารวจตามโมเดร์ินเทรด ร้าน

ค้าปลีก สอบถามซพัพลายเออร์ สงัเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคในพืน้ท่ี และติดตามสื่อโฆษณาต่างๆ นอกจากนีบ้ริษัทฯ จดัท�าฐาน

ข้อมลูยอดขายของสาขาของตนเอง และยอดสัง่ซือ้ของผู้ประกอบการค้าส่ง เพ่ือน�ามาวิเคราะห์ว่าสินค้าตวัไหนขายดีหรือไม่ดี อีก

ทัง้ยงัเปิดรับฟังข้อคดิเหน็จากลกูค้าท่ีมาใช้บริการในสาขาวา่อยากให้เพ่ิมสนิค้าประเภทไหน

2) การคัดเลือกสินค้า

การคดัเลือกสนิค้าเข้ามาจ�าหนา่ยแบง่ได้เป็นสองประเภท คือ สนิค้าใหม ่และสนิค้าเดมิท่ีจ�าหนา่ยอยู ่

การคดัเลือกสนิค้าใหม่

 บริษัทฯ มีกระบวนการคดัสรรสนิค้าใหมม่าจ�าหนา่ยโดยพิจารณาจากความนา่สนใจของสนิค้า ราคาสนิค้า นโยบายการตลาด 

คณุภาพของสนิค้า รวมถงึกลอ่งบรรจภุณัฑ์ท่ีดงึดดูผู้บริโภค ส�าหรับสนิค้าใหมท่ี่มาจากผู้ผลติและและผู้จดัจ�าหนา่ยท่ีไมเ่คยร่วมงานกบั

บริษัทฯ มาก่อน บริษัทฯ จะท�าการทดลองวางสนิค้าจ�าหนา่ย หรือท�าการแจกสนิค้าให้ลกูค้าทดลองใช้ หากได้รับการตอบรับท่ีดีบริษัทฯ 

จะด�าเนินการจดัซือ้สนิค้าจากซพัพลายเออร์เพ่ือมาจ�าหนา่ยในสาขา

การคดัเลือกสนิค้าเดมิ

 เน่ืองจากลกูค้าของธนพิริยะในแตล่ะสาขามีความต้องการสนิค้าท่ีแตกตา่งกนัออกไป ส�าหรับสนิค้าเดมิท่ีทางร้านขายอยูแ่ล้วนัน้

ธนพิริยะจงึใช้ฐานข้อมลูท่ีจดัท�าไว้ เชน่ ยอดขาย อตัราการหมนุเวียนสนิค้าคงคลงั และอตัราผลตอบแทนมาวิเคราะห์วา่สนิค้าประเภท

ไหนขายดีหรือไมดี่ แล้วจงึน�าข้อมลูดงักลา่วมาวิเคราะห์เพ่ือคดัเลือกประเภทสนิค้าและปริมาณให้เหมาะสมกบัสาขานัน้ๆ อีกทัง้ระบบ

สมาชิกของธนพิริยะมีสว่นชว่ยให้ทราบถงึข้อมลูของความถ่ีและปริมาณการซือ้ของลกูค้าส�าหรับการวิเคราะห์สนิค้าคงคลงัในแตล่ะสาขา

การคดัเลือกซพัพลายเออร์ 

บริษัทฯ มีกฎเกณฑ์ในการคดัเลือกซพัพลายเออร์แตล่ะราย ดงันี ้

 1) สนิค้าเป็นท่ีต้องการของตลาด

 2) คณุภาพสนิค้าท่ีได้มาตรฐาน

 3) ความตรงตอ่เวลาในการสง่สนิค้า

 4) กลยทุธ์การตลาดท่ีมีประสทิธิผล

 5) ความนา่เช่ือของซพัพลายเออร์

 บริษัทฯ มีการตดิตอ่กบัซพัพลายเออร์อยา่งสม�า่เสมอเพ่ือมัน่ใจวา่สนิค้าท่ีสัง่นัน้จะถกูจดัสง่ตรงตามจ�านวน เวลา และคณุภาพ

ท่ีก�าหนด ในแตล่ะปีซพัพลายเออร์แตล่ะรายจะมาน�าเสนอสนิค้าและแผนงานประจ�าปีท่ีบริษัทฯ เพ่ือประชมุแลกเปลีย่นข้อมลูเก่ียวกบั

ความนา่สนใจของสนิค้า การก�าหนดเปา้ยอดขาย การปรับตวัให้ทนัตอ่นวตักรรมของสนิค้าและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

รวมถงึแผนงานการจดัโปรโมชัน่สง่เสริมการขายตา่งๆ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะกระจายการจดัซือ้กบัซพัพลายเออร์กวา่ 300 ราย 

และไมส่ัง่ซือ้สนิค้ากบัซพัพลายเออร์รายใดเกินร้อยละ 30 เพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงจากการพึง่พิงซพัพลายเออร์รายใดรายหนึง่



28

3) การจดัซือ้

 บริษัทฯ มีการควบคมุการจดัซือ้สนิค้าอยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ทกุสาขามีสนิค้าจ�าหนา่ยอยา่งเพียงพอไมน้่อย

เกินไปหรือมากเกินไป เพราะถ้าน้อยเกินไปก็จะท�าให้สนิค้าไมพ่อจ�าหน่ายซึง่จะท�าให้ธนพิริยะสญูเสียโอกาสทางการค้า แตถ้่าหากมี

การซือ้สนิค้ามากเกินไปก็จะสง่ผลให้มีคา่ใช้จา่ยท่ีสงูเกินความจ�าเป็นและสนิค้าบางประเภทก็มีอายท่ีุจ�ากดั ในการสัง่ซือ้ตามปกตินัน้ 

บริษัทฯ จะใช้สตูรในการค�านวนจากฐานข้อมลูในอดีตของแต่ละสาขาเพ่ือใช้ในการประมาณการสัง่สินค้าประเภทนัน้ๆ โดยก่อน

การสัง่ซือ้สินค้าทกุครัง้ฝ่ายจดัซือ้จะตรวจสอบว่าไม่มีสินค้าคงเหลือเกินกว่านโยบายท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้ หากมีปริมาณท่ีเกินกว่าท่ี

ก�าหนดไว้ ฝ่ายจดัซือ้จะต้องหารือกบัซพัพลายเออร์รายนัน้ให้ท�าแผนโปรโมชัน่สง่เสริมการขายเพ่ือระบายสนิค้าดงักลา่วก่อน หรือให้

มารับสนิค้าท่ีหมนุเวียนช้ากลบัก่อนท�าการสัง่ซือ้สนิค้าครัง้ใหม ่ 

4) การบริหารจดัการศนูย์กระจายสนิค้า

 สนิค้ากวา่ 15,000 รายการจากซพัพลายเออร์จะถกูสง่มารวมท่ีศนูย์กระจายสนิค้าก่อนจดัสง่ไปยงัร้านธนพิริยะและลกูค้าสง่

ท่ีอยูต่า่งอ�าเภอ ปัจจบุนับริษัทฯ มีศนูย์กระจายสนิค้า 1 แหง่ มีท่ีตัง้อยูท่ี่ส�านกังานใหญ่และมีพืน้ท่ีกวา่ 7,600 ตารางเมตร ในการจดัเก็บ

สนิค้าและจดัสง่สนิค้าไปยงัร้านธนพิริยะทกุสาขาและลกูค้าสง่ส�านกังานใหญ่ในเชียงรายและจงัหวดัใกล้เคียง

3.3.1 ศูนย์กระจายสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้า ที่อยู่ ปีที่เปิด ขนาดพืน้ที่

ศนูย์กระจายสนิค้ารอบเวียง 661 หมู ่24 ต.รอบเวียง อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57000

2540 7,600
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การบริหารจดัการศนูย์กระจายสนิค้าของบริษัทฯ มีขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1) ขัน้ตอนการรับสนิค้าจากซพัพลายเออร์ 

 ฝ่ายจดัซือ้ของบริษัทฯ ท�าการนดัหมายลว่งหน้ากบัซพัพลายเออร์ในการจดัสง่สินค้าเพ่ือจดัเตรียมพืน้ท่ีและก�าลงัพลในการ

รับสนิค้า เม่ือรถขนสง่สนิค้ามาถงึคลงัสนิค้าแผนกรับสนิค้าจะรับสนิค้าโดยมีขัน้ตอนในการรับและตรวจสอบสนิค้าอยา่งละเอียดเทียบ

กบัใบสัง่ซือ้ ใบก�ากบัสนิค้า หรือใบสง่ของ โดยตรวจสอบความถกูต้องของสนิค้า จ�านวน ขนาดและราคา เป็นต้น สนิค้าจะถกูขนลงมา

จดัวางในคลงัรับสนิค้าตามชัน้วางท่ีก�าหนดและบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบของการจดัเก็บ หลงัจากนัน้จะมีการเบกิจา่ยสนิค้าจากคลงัรับ

สนิค้ามาท่ีคลงัจา่ยสนิค้าด้วยอปุกรณ์รถยกเพ่ือจดัวางในหมวดหมูแ่ละชัน้วางท่ีก�าหนด

2) การจดัเก็บสนิค้าในศนูย์กระจายสนิค้า

 บริษัทฯ ใช้หลกัการบริหารกลุ่มสินค้ามาใช้ในการแบ่งหมวดหมู่และชัน้วางสินค้าได้แก่ สินค้าอปุโภคในครัวเรือน สินค้า

ผลติภณัฑ์สว่นบคุคล เคร่ืองด่ืมและอาหารแห้ง เคร่ืองส�าอางและอาหารเสริม สนิค้าแมแ่ละเดก็ เป็นต้น อีกทัง้ในแตล่ะหมวดหมูย่งัน�า

ข้อมลูยอดขายและอตัราการหมนุเวียนมาวิเคราะห์เพ่ือแยกประเภทเพ่ิมเตมิให้งา่ยตอ่การบริหารสนิค้าคงคลงัในแตล่ะสาขา สนิค้าถกูเก็บ

เข้าชัน้วางโดยใช้อปุกรณ์รถยกประเภทตา่งๆ ในการขนย้ายแล้วน�าเข้าไปจดัเก็บตามชัน้วางท่ีก�าหนดด้วยระบบการเข้าก่อนออกก่อน 

(First In First Out: FIFO) บริษัทฯ ยงัค�านึงถึงการเบิกจ่ายสินค้าเพ่ือช่วยจดัวางผงัคลงัสินค้าให้ง่ายต่อการเลือกหยิบหรือขนย้ายได้

สะดวก บริษัทฯ ท�าการรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมของคลงัสนิค้าเป็นอยา่งดี อีกทัง้ยงัค�านงึถงึความปลอดภยั การปอ้งกนั

อคัคีภยั และการปอ้งกนัการโจรกรรมสนิค้า ส�าหรับสนิค้าในคลงัสนิค้านัน้จะถกูจดัเก็บเพียงชว่งสัน้ๆ ประมาณ 7 ถงึ 30 วนั เน่ืองจาก

เป็นสนิค้าท่ีเข้ามาพกัในศนูย์กระจายสนิค้าเพียงชัว่คราวเพ่ือเตรียมกระจายออกไปยงัสาขาของธนพิริยะ และลกูค้าผู้ประกอบการร้านค้า

3) การกระจายสนิค้า

 สินค้าจากศนูย์กระจายสินค้าจะถกูจดัส่งไปยงัสาขาของธนพิริยะและลกูค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการร้านต่างอ�าเภอ โดยจะมี

การตรวจสอบสนิค้าก่อนขึน้รถขนสง่ทกุครัง้ให้ตรงกบัประเภทและจ�านวนสนิค้าในใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่โอนสนิค้า บริษัทฯ มีการวางแผน

เส้นทางขนส่งสินค้า มีกฎระเบียบท่ีพนกังานขบัรถต้องปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด มีการอบรมการขบัรถให้ปลอดภยัและประหยดัน�า้มนั

ส่งผลให้การกระจายสินค้าจากศนูย์กระจายสินค้าท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายมากท่ีสดุ ปัจจบุนับริษัทฯ

มีรถบรรทกุส�าหรับขนสง่สนิค้าทัง้หมดกวา่ 25 คนั เพ่ือกระจายสนิค้าไปยงัสาขาธนพิริยะและลกูค้าผู้ประกอบการร้านค้าท่ีอยูต่า่งอ�าเภอ

และจงัหวดัใกล้เคียง โดยรถทกุคนันัน้จะตดิตัง้ระบบตดิตามรถยนต์ (GPS Tracking) เพ่ือปอ้งกนัการออกนอกเส้นทางและให้บริษัทฯ 

สามารถตดิตามและตรวจสอบหากมีความลา่ช้าในการสง่สนิค้า
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3.3.2 สาขาธนพริิยะ 

1) การบริหารเงนิสดในสาขา

 หวัหน้าแคชเชียร์จะเป็นผู้สง่ยอดขายประจ�าวนัของสาขาไปยงัส�านกังานใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ท่ีมีฐานข้อมลูของประเภท

สนิค้า จ�านวนสนิค้า และจ�านวนเงินท่ีขายได้ ซึง่ทางส�านกังานใหญ่จะตรวจสอบรายการสนิค้าท่ีขายได้และยอดขายท่ีมาจากเงินสด

และบตัรเครดติวา่ตรงกนัหรือไม ่ธนพิริยะยงัมีคูมื่อการปฏิบตังิานในการบริหารเงินสดท่ีก�าหนดระดบัเงินสดสงูสดุไว้ ซึง่พนกังานแคชเชียร์

จะต้องคอยดรูะดบัเงินสดดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีมีเงินสดเกินกวา่ระดบัท่ีก�าหนดไว้ หวัหน้าแคชเชียร์จะต้องน�าเงินดงักลา่ว

เข้าตู้ นิรภยั และน�าฝากธนาคารอยา่งน้อย 2 รอบตอ่วนั เพ่ือลดความเสีย่งจากการสญูหายและถกูโจรกรรม นอกจากนี ้ธนพิริยะมีการท�า

ประกนัภยัเพ่ือปอ้งกนัการโจรกรรมเงินสดทัง้ในชว่งเวลาท�าการและนอกเวลาท�าการ

2) การบริหารสินค้าคงคลังในสาขาด้วยระบบเตมิเตม็

 ธนพิริยะใช้ระบบเตมิเตม็ในการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัในสาขา โดยส�านกังานใหญ่จะใช้ฐานข้อมลูยอดขายย้อนหลงั 3 เดือน

ของแตล่ะสาขาเพ่ือก�าหนดจ�านวนสนิค้าคงคลงัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าในแตล่ะสาขา ซึง่ระบบดงักลา่ว

เป็นระบบอตัโนมตัท่ีิจะประมวลผลจากฐานข้อมลูและสง่ค�าสัง่ตรงไปยงัศนูย์กระจายสนิค้าเพ่ือสง่สนิค้าไปยงัสาขาในวนัถดัไป ในการ

เตมิเตม็ทกุครัง้จะท�าให้แตล่ะสาขามีสนิค้าคงคลงัเพียงพอท่ีจะจ�าหนา่ยได้ประมาณ 3 – 30 วนั ขึน้อยูก่บัประเภทสนิค้าและขนาดคลงั

ของสาขา

3) การตรวจนับสินค้าของสาขา

 ธนพิริยะมีการตรวจนบัสนิค้าท่ีสาขาเป็นประจ�า โดยตรวจนบัจากเจ้าหน้าท่ีประจ�าสาขาและมีทีมงานตรวจสอบจากส�านกังานใหญ่ 

ซึง่จะท�าเป็นแผนงานตรวจนบัประจ�าปี เพ่ือให้มัน่ใจวา่สนิค้ามีจ�านวนถกูต้องตามรายการคงเหลอื และการน�าสต๊อกสนิค้าคงเหลอืไปใช้

ในการบริหารการจดัซือ้และการขายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

4) การจดัเกบ็สินค้าคงคลังของสาขา

 ระบบเติมเต็มของส�านกังานใหญ่จะก�าหนดประเภทและจ�านวนสินค้าท่ีจะมาสง่ท่ีสาขาในแตล่ะวนั โดยรถขนสง่สินค้าจาก

ศนูย์กระจายสนิค้าจะมาสง่สนิค้าท่ีสาขาทกุวนั ยกเว้นบางสาขาท่ีอยูน่อกเมืองและมีคลงัขนาดใหญ่ เชน่ สาขาเวียงป่าเปา้ รถขนสง่

สนิค้าจะไปสง่ 3 – 4 ครัง้ตอ่สปัดาห์ เม่ือรถสง่สนิค้ามาถงึพนกังานในสาขา ก็จะตรวจสอบวา่ประเภทและจ�านวนตรงสนิค้ากบัใบสัง่โอน

สินค้าท่ีได้จากระบบเติมเต็มหรือไม่ หากสินค้าไม่ตรงกบัใบสัง่โอนทางสาขาก็จะส่งคืนไปพร้อมรถขนส่งเพ่ือคืนศนูย์กระจายสินค้า

หลงัจากนัน้ทางสาขาก็จะน�าสินค้าท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าจดัเรียงในชัน้วางท่ีก�าหนดไว้เป็นหมวดหมู่  เน่ืองจากคลงัสินค้าของ

สาขามีพืน้ท่ีจ�ากดั ธนพิริยะจงึวางผงัคลงัสนิค้าเพ่ือให้จดัเก็บได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ มีการจดัเก็บสนิค้าไว้เป็นหมวดหมูช่ดัเจน

และส�าหรับสนิค้าท่ีหมนุเวียนบอ่ยนัน้จะถกูจดัเก็บไว้ในชัน้วางท่ีหยิบสะดวก โดยสนิค้าท่ีเก็บในคลงัสว่นใหญ่จะเป็นสนิค้าท่ีขายดีและ

หมนุเวียนบอ่ย นอกจากนีส้าขาธนพิริยะมีการตรวจสอบอายสุนิค้าอยา่งสม�่าเสมอโดยสนิค้าท่ีหมนุเวียนช้าหรือใกล้หมดอายจุะถกูโอน

ไปส�านกังานใหญ่เพ่ือจดัเก็บในคลงัของเสียแล้วด�าเนินการสง่คืนให้ซพัพลายเออร์ตอ่ไป

5) การรักษามาตรฐานการให้บริการของสาขา

 บริษัทฯ มีการก�าหนดขัน้ตอนปฏิบตังิานของแตล่ะฝ่ายไว้อยา่งชดัเจน พนกังานของร้านธนพิริยะทกุคนต้องผา่นการฝึกอบรม 

การพดูจา กิริยา มารยาท การต้อนรับลกูค้าและการแก้ปัญหาให้ลกูค้า อีกทัง้มีการฝึกพนกังานให้มีความกระตือรือร้น มีความรู้เก่ียว

กบัสนิค้าและสามารถชว่ยเหลอืให้ค�าแนะน�ากบัลกูค้าได้ นอกจากนีธ้นพิริยะยงัมีการสุม่ตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการด�าเนินงาน
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ของทกุสาขาอยา่งสม�า่เสมอในด้านการบริการ ความสะอาดของสาขา ปา้ยราคา ปา้ยโปรโมชัน่ การจดัวางสนิค้า สนิค้าขาดชัน้ วนัหมดอายุ

ของสนิค้าและการแตง่กายของพนกังาน เป็นต้น เพ่ือรักษาคณุภาพและมาตรฐานในแตล่ะสาขา อีกทัง้ยงัมีการตดิกล้องวงจรปิดในร้าน

ค้าเพ่ือตรวจสอบการบริการและลดปัญหาเร่ืองสนิค้าสญูหาย 

3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 - ไมมี่ -
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4. ปัจจยัความเส่ียง

 ปัจจยัความเสี่ยงท่ีระบไุว้ในเอกสารฉบบันีอ้้างอิงจากข้อมลูปัจจบุนัและคาดการณ์ท่ีสามารถระบไุด้ โดยปัจจยัเสี่ยงเหลา่นีมี้

นยัส�าคญับางประการ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัความเสี่ยงท่ีระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้มิได้เป็นปัจจยั

ความเสีย่งทัง้หมดท่ีมีอยู ่อาจมีความเสีย่งอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ยงัไมอ่าจทราบได้ในขณะนีห้รืออาจมีบางปัจจยัความเสีย่งท่ีบริษัทฯ พิจารณา

แล้วเหน็วา่ไมมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่บริษัทฯ ในขณะนี ้แตอ่าจกลายเป็นปัจจยัความเสีย่งท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในอนาคตได้

4.1    ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิ

4.1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขันที่รุนแรง

 เน่ืองด้วยเชียงรายเป็นหนึง่ในจงัหวดัเศรษฐกิจท่ีมีการเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ด้านการทอ่งเท่ียวและธรุกิจบริการ รวมถงึการ

ขยายตวัของความเป็นเมือง (Urbanization) ท�าให้ร้านโมเดิร์นเทรดซึง่เป็นคูแ่ขง่ขนัของบริษัทฯ สนใจมาเปิดสาขาในเชียงรายมากขึน้

สง่ผลให้ตลาดค้าปลกีในเชียงรายเร่ิมมีการแขง่ขนัท่ีรุนแรง ซึง่ร้านโมเดร์ินเทรดได้ขยายสาขาไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ ในรูปแบบร้านซปุเปอร์สโตร์ 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต และซปุเปอร์มาร์เก็ตขนาดเลก็ในเชียงรายมากย่ิงขึน้ อีกทัง้มีการท�าโปรโมชัน่และรายการสง่เสริมการขายตา่งๆ เพ่ือให้

ลกูค้าไปใช้บริการท่ีร้านโมเดิร์นเทรดมากขึน้ ซึง่หากบริษัทฯ ไมส่ามารถปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ให้ทนัตอ่การแขง่ขนัหรือการเปลี่ยนแปลง

ของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ อาจสง่ผลให้ลกูค้ามาซือ้สินค้าท่ีธนพิริยะน้อยลง ซึง่อาจจะสง่กระทบตอ่รายได้และผลการด�าเนินงานของ

บริษัทฯ อยา่งมีนยัส�าคญั  

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ค�านงึถึงคณุภาพสินค้าและบริการท่ีจะท�าให้ร้านธนพิริยะมีความแตกตา่งจากคูแ่ข่งท�าให้บริษัทฯ 

สามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ นอกจากนี ้ยงัมีการวิเคราะห์คูแ่ขง่หลกัๆ ในอตุสาหกรรม เพ่ือน�ามาปรับปรุงกลยทุธ์การท�า

ธรุกิจท่ีมีความยืดหยุน่และรวดเร็วในการปรับตวัเพ่ือรับมือกบัการแขง่ขนัท่ีรุนแรงในอตุสาหกรรม สง่ผลให้ธนพิริยะเป็นซปุเปอร์มาร์เก็ต

สญัชาตไิทยท่ีให้บริการลกูค้าในเชียงรายและจงัหวดัใกล้เคียงมานานกวา่ 25 ปี จากการท่ีเป็นร้านค้าชมุชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเป็นเวลานาน

ท�าให้ธนพิริยะเข้าใจผู้บริโภคและสามารถคดัสรรสินค้ากว่า 15,000 รายการ เพ่ือจ�าหน่ายให้ลกูค้าทัง้แบบปลีกและส่ง อีกทัง้ยงัมี
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4.1.2 ความเส่ียงจากการบริหารสินค้าคงคลัง

 การบริหารสนิค้าคงคลงัถือวา่เป็นปัจจยัส�าคญัส�าหรับธรุกิจค้าปลกีและค้าสง่ การบริหารจดัการท่ีไมมี่ประสทิธิภาพอาจสง่ผล

ให้บริษัทฯ มีต้นทนุและคา่ใช้จา่ยสงูขึน้ เชน่ การมีสนิค้าในปริมาณท่ีเกินความจ�าเป็น สนิค้าหาย สนิค้าช�ารุด สนิค้าหมดอาย ุเป็นต้น 

ซึง่สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นต้นทนุของธนพิริยะ หากบริษัทฯ ไม่สามารถบริหารสินค้าคงคลงัได้อยางมีประสิทธิภาพ อาจท�าให้ต้นทนุและ

คา่ใช้จา่ยสงูขึน้และสง่ผลให้ก�าไรจากการด�าเนินงานลดลง นอกจากนี ้ในกรณีท่ีธนพิริยะมีสนิค้าไมเ่พียงพอในการจ�าหนา่ย อาจท�าให้

บริษัทฯ เสียโอกาสทางธรุกิจหรือเสียลกูค้าให้กบัคูแ่ขง่ได้

 บริษัทฯ มีนโยบายและขัน้ตอนการจดัซือ้ท่ีชว่ยให้การบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ก่อนการสัง่ซือ้สนิค้า

ทกุครัง้ฝ่ายจดัซือ้จะตรวจสอบวา่ไมมี่สนิค้าคงเหลือเกินกวา่นโยบายท่ีบริษัทฯ ก�าหนด ซึง่พนกังานฝ่ายจดัซือ้จะต้องปฏิบตัิตามอยา่ง

เคร่งครัด เร่ิมตัง้แตก่ารตรวจสอบจ�านวนสนิค้าคงเหลอื การใช้สตูรค�านวณในการสัง่ซือ้สนิค้าเพ่ือให้เพียงพอตอ่การกระจายสนิค้าไปท่ี

สาขาธนพิริยะ และการขายสนิค้าให้ลกูค้าตา่งอ�าเภอ การวางแผนโปรโมชัน่เพ่ือระบายสนิค้าท่ีหมนุเวียนช้า นอกจากนีพ้นกังานฝ่ายคลงั

สนิค้าส�านกังานใหญ่จะจดัเก็บสนิค้าด้วยระบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) สามารถระบตุ�าแหนง่เก็บสนิค้าได้เพ่ือให้มัน่ใจวา่สนิค้าจะเข้า

ออกตาม FIFO และมีการแยกสนิค้าช�ารุดหรือใกล้หมดอายไุว้ท่ีคลงัของเสียอยา่งชดัเจน

 ส�าหรับการจดัการสนิค้าคงเหลอืท่ีสาขา บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้พนกังานเรียงสนิค้าตาม FIFO และท�าการตรวจสอบอายสุนิค้า

อยา่งสม�่าเสมอโดยสนิค้าท่ีใกล้หมดอายจุะถกูสง่กลบัคืนให้คลงัสนิค้าส�านกังานใหญ่เพ่ือสง่ตอ่ให้กบัซพัพลายเออร์ นอกจากนีบ้ริษัทฯ 

ยงัน�าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือบริหารจดัการสินค้าคงคลงัทัง้ท่ีศูนย์กระจายสินค้าและสาขา โดยใช้ระบบเติมเต็มสินค้าท่ีมี

การก�าหนดจ�านวนสงูสดุต�่าสดุในการเติมสนิค้าแตล่ะประเภทของแตล่ะสาขาโดยพิจารณาจากฐานข้อมลูย้อนหลงัและมีการปรับปรุง

ฐานข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม�่าเสมอ จากเหตผุลดงักลา่วท�าให้บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่การบริหารสนิค้าคงคลงัมีประสทิธิภาพเพียงพอ  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีมาตรการปอ้งกนัสนิค้าสญูหาย เชน่ การตดิกล้องวงจรปิดท่ีคลงัสนิค้าและสาขา และมีฝ่ายตรวจสอบ

ภายในคอยตรวจสอบการนบัสินค้าท่ีคลงัสินค้าและสาขา เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท�างานและ

นโยบายท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้ เพ่ือให้ลดการสญูหายของสนิค้าให้น้อยลง

ความคลอ่งตวัในการจดัโปรโมชัน่เพ่ือให้สามารถแขง่ขนักบัร้านโมเดร์ินเทรดอ่ืนๆ ได้ ธนพิริยะยงัมีระบบสมาชิกท่ีท�าให้บริษัทฯ สามารถ

ใช้ฐานข้อมลูดงักลา่วประชาสมัพนัธ์ ได้ตรงกบักลุม่ลกูค้าเปา้หมาย มีขัน้ตอนการส�ารวจตลาดโดยจะท�าการส�ารวจร้านโมเดร์ินเทรดและ

ร้านค้าปลกี การสอบถามซพัพลายเออร์ การสงัเกตพฤตกิรรมของผู้บริโภคในพืน้ท่ี การตดิตามสือ่โฆษณาตา่งๆ การเปิดรับฟังข้อคดิเหน็

จากลกูค้าของทกุสาขาวา่มีความต้องการสนิค้าประเภทไหนบ้าง นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการจดัท�าฐานข้อมลูยอดขายของสนิค้าแตล่ะ

ประเภทของทุกสาขาเพ่ือน�ามาวิเคราะห์ความต้องการของสินค้าแต่ละประเภทของแต่ละสาขาเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณา

การปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ทางการตลาดได้อยา่งทนัการณ์ บริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ จงึมีความเช่ือมัน่วา่จากวิสยัทศัน์ของผู้บริหารและ

ทีมงานท่ีมีประสบการณ์ของธนพิริยะจะสามารถรักษาผลประกอบการได้ในระดบัท่ีดีและสามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืนใน

เชียงรายและจงัหวดัใกล้เคียงได้
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 หากศนูย์กระจายสนิค้าไมส่ามารถท�าธรุกรรมดงักลา่วได้

อนัเน่ืองมาจากอุบตัิเหตุ ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ อาจส่งผลให้บริษัทฯ 

ไมส่ามาถรับสนิค้าจากซพัพลายเออร์ และไมส่ามารถกระจายสนิค้าได้ 

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณีท่ีร้านธนพิริยะไมมี่สนิค้าเพียงพอ

ในการจ�าหน่ายหรือไม่สามารถส่งสินค้าให้กบัลกูค้าต่างอ�าเภอได้ 

ซึง่ความเสี่ยงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ

บริษัทฯ ได้อยา่งมีนยัส�าคญั 

      อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ ใช้ระบบสารสนเทศในการ

จดัซือ้สนิค้า ท�าให้สามารถก�าหนดปริมาณของสนิค้าแตล่ะประเภท

ท่ีจดัเก็บในคลงัสนิค้าได้เฉลีย่ท่ี 7 - 30 วนั และการเก็บสนิค้าท่ีสาขา

เฉลี่ยท่ี 3 - 30 วนั 

4.1.3 ความเส่ียงจากการขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีศนูย์กระจายสนิค้าแหง่เดียวท่ีตัง้อยูท่ี่ต�าบลรอบเวียง อ�าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ซึง่สนิค้าทัง้หมดจะถกูสง่

จากซพัพลายเออร์มาท่ีศนูย์กระจายสนิค้าก่อนจดัสง่ไปยงัสาขาของธนพิริยะ ศนูย์กระจายสนิค้ามีความส�าคญัตอ่ธรุกิจซปุเปอร์มาร์เก็ต

เพ่ือการกระจายสนิค้าตามประเภทและจ�านวนได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลาท่ีก�าหนด

 ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมัน่ใจวา่ทกุสาขาของธนพิริยะจะมีสนิค้า

เพียงพอในการจ�าหนา่ยและสามารถจดัสง่ให้ลกูค้าตา่งอ�าเภอได้ใน

กรณีท่ีศนูย์กระจายสนิค้าขดัข้อง นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีแผนปอ้งกนั

และรับมือความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การวางแผนปฏิบัติงานใน

ภาวะฉกุเฉินให้พนกังานรับมือกบัสถานการณ์ได้อยา่งเหมาะสมและ

ทนัเวลา การร่วมมือกบัซพัพลายเออร์รายส�าคญัและการจดัท�าแผน

บริหารความตอ่เน่ืองทางธรุกิจ (Business Continuity Plan: BCP) 

เพ่ือเตรียมการย้ายท่ีจัดเก็บสินค้าในภาวะวิกฤติ นอกจากนีย้งัมี

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างเสมอและการจัดท�า

ประกนัภยัเพ่ือชดเชยคา่เสียหาย

 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนการก่อสร้างศนูย์กระจาย สนิค้า

แหง่ใหมใ่นจงัหวดัเชียงรายภายในปี 2559 เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การกระจายสินค้าและรองรับการเติบโตของสาขาในอนาคต หาก

ศนูย์กระจายสนิค้า แหง่ใหมส่ร้างแล้วเสร็จบริษัทฯ สามารถใช้ศนูย์

กระจายสนิค้าปัจจบุนัเป็นศนูย์กระจายสนิค้าส�ารองในกรณีท่ีศนูย์

กระจายสนิค้าแหง่ใหมเ่กิดขดัข้องไมส่ามารถด�าเนินการได้
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4.1.4 ความเส่ียงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการขายท่ีสาขา การบริหารสนิค้าคงคลงั การจดัซือ้ การกระจายสนิค้า 

บญัชีและการเงิน รวมถงึการจดัเก็บและประมวลผลข้อมลูตา่งๆ เพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนั ในกรณีท่ีเกิดเหตขุดัข้อง

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจสง่ผลกระทบตอ่การท�างานของบริษัทฯ เชน่ ส�านกังานใหญ่ไมส่ามารถประมวลผลระบบเตมิเตม็

สนิค้าสง่ผลให้การกระจายสนิค้าอาจจะขดัข้องในวนัถดัไป รวมถงึผลกระทบตอ่การบริหารงานอ่ืนๆ เชน่ การจดัซือ้ บญัชีและการเงิน 

เป็นต้น ในกรณีท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสาขามีเหตขุดัข้อง อาจจะให้ร้านธนพิริยะต้องปิดท�าการชัว่คราวจนกวา่จะแก้ไขระบบเสร็จ 

ความเสี่ยงดงักลา่วอาจจะสง่ผลเสียตอ่ความสามารถในการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัจงึได้จดัให้มีระบบปอ้งกนัข้อมลูส�ารองตามแบบมาตรฐานซึง่เป็นท่ียอมรับ

ทัว่ไป โดยมี Server ส�ารองจดัเก็บแยกออกจากส�านกังานใหญ่ และมีการส�ารองข้อมลูทกุวนัและมีการท�าการทดสอบข้อมลูท่ีส�ารองไว้

อยา่งสม�่าเสมอ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีเหตขุดัข้องบริษัทฯ จะสามารถแก้ไขให้กลบัมาสูภ่าวะปกตไิด้ภายใน 1 ถงึ 3 ชัว่โมง

 ทัง้นี ้ระบบสารสนเทศของแตล่ะสาขามีการประมวลผลเป็นเอกเทศออกจากกนัแตจ่ะเช่ือมโยงกบัฐานข้อมลูของส�านกังานใหญ่ 

ดงันัน้หากมีการขดัข้องท่ีสาขาใดสาขาหนึง่ก็จะไมก่ระทบกบัสาขาอ่ืนๆระบบการช�าระเงินทกุสาขาจะมีเคร่ืองท�าไฟส�ารองกรณีท่ีเกิดไฟ

ดบัเพ่ือให้เคร่ือง POS ทกุเคร่ืองสามารถสง่ยอดขายมาท่ีส�านกังานใหญ่ได้ทนัที นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนรองรับเหตกุารณ์ฉกุเฉินและ

ให้พนกังานท�าการซกัซ้อมเป็นประจ�าเพ่ือลดความเสี่ยงดงักลา่ว

4.1.5 ความเส่ียงจากการขยายสาขา

 บริษัทฯ มีเปา้หมายท่ีจะเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่การเปิดสาขาใหมเ่ป็นกลยทุธ์หนึง่ท่ีจะท�าให้ธนพิริยะสามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้า

เปา้หมาย สามารถเข้าไปในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพก่อนผู้ประกอบการรายอ่ืนและขยายฐานลกูค้าเพ่ือเพ่ิมการเตบิโตของรายได้ของบริษัทฯ 

ตามเปา้หมายท่ีวางไว้ ซึง่ปัจจบุนัการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมมีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ ประกอบกบัมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ  เข้ามาใน

อตุสาหกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

 บริษัทฯ จงึมีความเสีย่งในกรณีท่ีสาขาใหมอ่าจจะไมส่ามารถให้ผลตอบแทนคุ้มคา่ตอ่เงินลงทนุหรือสร้างผลตอบแทนต�่ากวา่

เกณฑ์ท่ีก�าหนด หากสาขาใหมมี่ผลด�าเนินงานท่ีขาดทนุตอ่เน่ืองอาจท�าให้ต้องปิดสาขานัน้ ซึง่จะมีคา่ใช้จา่ยในการรือ้ถอน คา่ใช้จา่ย

ในการโอนย้ายทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายการเลิกจ้าง/โอนย้ายพนกังาน เป็นต้น นอกจากนี ้การเปิดสาขาใหม่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั

อาจสง่ผลให้ยอดขายและผลการด�าเนินงานของสาขาเดมิท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียงกนัลดลง จากผลกระทบดงักลา่ว อาจสง่ผลตอ่ผลด�าเนินงาน

โดยรวมของบริษัทฯอยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก�าหนดเกณฑ์การเปิดสาขาใหมแ่ละท�าแผนงานศกึษาการขยายสาขาของร้านธนพิริยะ

อยา่งเคร่งครัดเพ่ือลดความเสีย่งในการขยายสาขา โดยเลอืกพืน้ท่ีในยา่นชมุชนท่ีตดิถนนใหญ่และเป็นพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ

อย่างดี อีกทัง้ยังมีการเข้าส�ารวจพืน้ท่ีศึกษาจ�านวนประชากรและพฤติกรรมของผู้บริโภคในพืน้ท่ีนัน้ และมีการจัดท�าการศึกษา 

ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ค�านวณผลประกอบการคาดการณ์ ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) ของการ

ลงทนุ และอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) โดยจะต้องไมต่�่ากวา่เกณฑ์ท่ีก�าหนด 

 จากการศกึษาความเป็นได้ในการขยายสาขาจะมี Payback Period อยูร่ะหวา่ง 2-3 ปี ขึน้อยูก่บัขนาดของสาขา และมี IRR 

ไมต่�่ากวา่ 20% นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัพิจารณายอดขายและความหนาแนน่ของลกูค้าของสาขาใกล้เคียงเพ่ือให้มัน่ใจวา่การเปิดสาขา

ใหมบ่ริเวณนัน้ จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ยอดขายของสาขาท่ีอยูใ่กล้เคียงมากนกั แตจ่ะเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กบัลกูค้ามากย่ิงขึน้และ

เพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายของธนพิริยะให้ครอบคลมุพืน้ท่ีในเชียงรายให้มากขึน้ บริษัทฯ มีเปา้หมายท่ีจะขยายสาขาอย่างตอ่เน่ืองใน

เชียงรายเป็นหลกั เพ่ือการสร้างฐานลกูค้าและแบรนด์ของ “ธนพิริยะ” ให้แข็งแกร่ง ก่อนท่ีจะขยายวงกว้างไปสูอ่�าเภอรอบนอกและจงัหวดั

ใกล้เคียง รวมถงึแนวเขตของเชียงรายท่ีติดชายแดนพมา่และลาวท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีส�าคญั
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4.1.6 ความเส่ียงที่ไม่สามารถหาพืน้ที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพืน้ที่เช่า 

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีสญัญาเชา่ท่ีดนิและอาคารกบับคุคลภายนอกจ�านวนทัง้สิน้ 6 สาขา โดยแบง่เป็นสญัญาเชา่ระยะยาว 5 สาขา 

มีระยะเวลาเชา่ 10 ถงึ 20 ปี และสญัญาเชา่ระยะสัน้ 1 สาขา มีระยะเวลาเชา่ 3 ปี และมีสทิธิตอ่สญัญาเชา่ได้ หากบริษัทฯ ไมส่ามารถ

ตอ่อายสุญัญาเชา่ได้อาจท�าให้สาขาดงักลา่วต้องปิดตวัลง ท�าให้สญูเสียรายได้อยา่งมีนยัส�าคญั และมีคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบัการปิด

สาขา เช่น ค่าใช้จ่ายรือ้ถอนอาคาร ค่าใช้จ่ายโอนย้ายสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายเลิกจ้างพนกังาน เป็นต้น ซึง่ความเสี่ยงดงักลา่วอาจสง่ผล

กระทบตอ่ผลด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้อยา่งมีนยัส�าคญั

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้ให้เชา่ได้ปฏิบตัติามสญัญาอยา่งเคร่งครัดโดยไมเ่คยมีปัญหาแตอ่ยา่งไร อีกทัง้สญัญาเชา่ท่ีดนิ

สว่นใหญ่เป็นสญัญาระยะยาวและให้สทิธิบริษัทฯ ตอ่สญัญาก่อนผู้ อ่ืน ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ท�าสญัญาเชา่ท่ีดนิระยะสัน้กบับคุคลภายนอก

เพียง 1 สาขา คือ สาขาแมจ่นั ในสญัญาเชา่ระบวุา่บริษัทฯ มีสทิธิในการตอ่สญัญาอีก 4 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี บริษัทฯ จงึเหน็วา่ความเสี่ยง

ท่ีไมส่ามารถตอ่อายเุชา่ไมน่่าเป็นอปุสรรคในการด�าเนินธรุกิจแตอ่ยา่งใดและคาดวา่จะสามารถเจรจาตกลงตอ่อายสุญัญาตอ่ไปได้ใน

อนาคต   

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการวางแผนการเปิดสาขาใหมล่ว่งหน้าและปฏิบตัติามเกณฑ์การเปิดสาขาใหม ่รวมถงึร้านธนพิริยะ

ไมไ่ด้มีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีจะต้องหาท่ีตัง้และอาคารท่ีมีลกัษณะท่ีพิเศษหรือจะต้องเป็นพืน้ท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ จากเหตผุลดงักลา่วท�าให้

บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่จะสามารถหาพืน้ท่ีเชา่ในท�าเลท่ีดีเพ่ือรองรับการขยายสาขาในอนาคตได้

4.1.7 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏบิตักิารสาขา

 บริษัทฯ มีแผนงานขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เข้าถงึกลุม่ลกูค้าเปา้หมายให้ได้มากท่ีสดุ ดงันัน้บคุลากรฝ่ายปฏิบตัิการ

สาขาถือเป็นกลไกลส�าคญัในการขบัเคลือ่นธรุกิจ การเปิดสาขาใหมจ่ะต้องใช้บคุลากรประมาณ 10 - 20 คน ส�าหรับฝ่ายขาย ฝ่ายแคชเชียร์ 

และฝ่ายคลงั ดงันัน้ หากบริษัทฯ ไมส่ามารถหาบคุลากรได้เพียงพอและทนัเวลา อาจสง่ผลให้แผนขยายสาขาลา่ช้าออกไปหรือไมเ่ป็นไป

ตามท่ีก�าหนด คณุภาพการบริการไมไ่ด้มาตรฐาน ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การเตบิโตของธรุกิจ และผลด�าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้  

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ เลง็เห็นความส�าคญัในการจดัหาและพฒันาบคุคลากรให้ทนัตอ่การขยายสาขา โดยฝ่ายบริหารจะมี

การแจ้งแผนการเปิดสาขาใหม่ให้หวัหน้าทกุฝ่ายงานรับทราบ และร่วมวางแผนกบัฝ่ายทรัพยากรบคุคลเพ่ือคดัเลือกบคุลากรเพ่ือไป

ประจ�าท่ีสาขาใหม ่โดยเฉพาะการคดัเลอืกผู้จดัการสาขาท่ีจะต้องผา่นการอบรมการท�างานในต�าแหนง่ตา่งๆ เชน่ ฝ่ายขาย ฝ่ายแคชเชียร์

และฝ่ายคลงั เพ่ือให้เหน็ภาพรวมและเข้าใจหน้าท่ีในแตล่ะต�าแหนง่งานเพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสทิธิภาพ พนกังานท่ีเข้าท�างานใหม่

ในสาขาทกุคนจะต้องเข้าอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิตามหลกัสตูรท่ีก�าหนดเพ่ือให้พนกังานเข้าใจถึงวฒันธรรมองค์กร และ

สามารถปฏิบตัิงานได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัมีการจดัฝึกอบรมทกัษะความสามารถท่ีจ�าเป็นให้พนกังานในสาขาอย่าง

สม�่าเสมอ รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดแูลพนกังานทกุคนอยา่งดีและเป็นธรรมเพ่ือให้พนกังานมีความรู้สกึเหมือนอยูใ่นครอบครัว
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4.1.8 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ

 เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวท่ีจงัหวดัเชียงรายเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 นัน้ถือวา่หนกัสดุในรอบ 40 ปี ท่ีผา่นมา และมีอาฟเตอร์ช็อก

เกิดขึน้ตามมาหลายครัง้หลงั ถงึแม้สาขาของบริษัทฯ ทัง้หมดตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย แตบ่ริษัทฯ ก็ไมไ่ด้รับผลกระทบและความ

เสียหายจากแผน่ดนิไหวดงักลา่ว ทัง้นี ้สาขาธนพิริยะโดยทัว่ไปเป็นอาคารพาณิชย์สงูประมาณ 1 ถงึ 3 ชัน้ และไมอ่ยูต่ดิกบัรอยเลื่อน

ท่ีเกิดแผน่ดินไหว อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติข้างต้นท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจใน

อนาคต รวมถึงภยัธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น อทุกภยัและอคัคีภยั ซึง่อาจเป็นอนัตรายตอ่พนกังาน ท�าให้ทรัพย์สินเสียหายและไม่สามารถ

ด�าเนินธรุกิจได้ตามปกต ิบริษัทฯ จงึวางแผนปอ้งกนัและรับมือความเสีย่งดงักลา่ว เชน่ การดแูลการก่อสร้างสาขาใหมอ่ยา่งใกล้ชิด การ

สร้างศนูย์กระจายสนิค้าและศนูย์สารสนเทศแหง่ใหม ่การซือ้ประกนัภยัเพ่ือชดเชยคา่เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ การวางแผนปฏิบตังิาน

ในภาวะฉกุเฉิน การฝึกอบรมพนกังานในการรับมือกบัภยัธรรมชาติ และการสื่อสารให้ทกุฝ่ายรับรู้ข่าวสารให้ทัว่ถึงการเตรียมความ

พร้อมของของฝ่ายบริหารเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น พนกังาน คู่ค้า และลกูค้า ในการเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีมี

ภยัธรรมชาติเกิดขึน้

เดียวกนั มีการท�าการส�ารวจอตัราเงินเดือนและสวสัดิการในตลาดอย่างสม�่าเสมอเพ่ือให้ทดัเทียมกบัคู่แข่ง มุ่งเน้นการเป็นองค์กร

แหง่การเรียนรู้และมีศนูย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้พนกังาน ดงันัน้บริษัทฯ จงึเช่ือมัน่วา่จะสามารถจดัหาและ

พฒันาพนกังานท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเข้ามาร่วมงานและเพ่ือสนบัสนนุการขยายสาขาในอนาคตได้

4.1.9 ความเส่ียงที่เกดิจากการทจุริต

 บริษัทฯ ตระหนกัถงึการปอ้งกนัการทจุริตในองค์กรเป็นสิง่ส�าคญัในการด�าเนินธรุกิจ อีกทัง้บริษัทฯ ต้องอาศยัความซ่ือสตัย์

สจุริตของพนกังานในการดแูลทรัพย์สนิของสาขาตา่งๆ ท่ีตัง้อยูใ่นหลายพืน้ท่ี บริษัทฯ จงึได้ก�าหนดมาตรการ ดงันี ้

 •  การปลกูฝังความซ่ือสตัย์สจุริตในองค์กร โดยจดัท�าคูมื่อจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย และแนวทางตอ่ต้าน 

     การคอร์รัปชัน่ และสื่อสารให้พนกังานรับทราบ

 •  การสร้างระบบควบคมุภายในท่ีรัดกมุ มีการแบง่แยกอ�านาจหน้าท่ี ก�าหนดวงเงินของผู้มีอ�านาจอนมุตั ิและมีการตรวจสอบ 

     ระหวา่งกนั

 •  การบริหารเงินสดในร้านมีการก�าหนดวงเงินสูงสุด โดยก�าหนดให้น�าเงินฝากธนาคารอย่างน้อย 2 รอบต่อวนั และมี

     เจ้าหน้าท่ีส�านกังานใหญ่ท�าการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่เงินท่ีน�าฝากธนาคารตรงกบัยอดขายในระบบ 

 •  การสุม่ตรวจการบริหารงานในสาขาอยา่งเป็นประจ�าสปัดาห์ละ 1 ครัง้ 

 • การจดัล็อคเกอร์ให้อยู่นอกบริเวณอาคารเพ่ือให้พนกังานเก็บกระเป๋าและสมัภาระแยกจากส่วนพืน้ท่ีขายและจดัเก็บ 

     สนิค้าอยา่งชดัเจน

 •  การตรวจตวัและกระเป๋าของพนกังานก่อนเข้างานและหลงัเลกิงานทกุครัง้

 •  การสุม่ตรวจนบัสต๊อกสนิค้าประจ�าวนัเพ่ือเปรียบเทียบกบัยอดคงเหลือในระบบ 

 •  การสง่ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ามาสุม่ตรวจนบัสต๊อกท่ีสาขาโดยไมบ่อกลว่งหน้า (Surprise Check) เดือนละ 1 ครัง้ 

 •  การตรวจดผูา่นกล้องวงจรปิดทกุสาขา และมีการปรับปรุงดแูลรักษาอปุกรณ์สม�่าเสมอ

 •  การปรับพนกังานเป็นเงิน 50 เทา่ ของมลูคา่สนิค้าท่ีพนกังานทจุริต
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4.1.10   ความเส่ียงจากสาขาแม่สายที่ตดิกับเขตชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 บริษัทฯ มีสาขาท่ีตดิเขตชายแดนสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ (“เมียนมาร์”) 1 สาขา คือ สาขาแมส่ายซึง่อยูห่า่งจากเขต

ชายแดนประมาณ 6 กิโลเมตร ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทระหวา่งประเทศไทยและเมียนมาร์ หรือมีความไมส่งบในบริเวณดงักลา่ว อาจสง่ผล

ให้มีการปิดดา่นแมส่ายชัว่คราว สง่ผลให้ลกูค้าชาวเมียนมาร์ไมส่ามารถมาซือ้สินค้าท่ีสาขาแมส่ายได้ นอกจากนีก้ารปิดดา่นแมส่าย

อาจจะสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจในบริเวณนัน้ซึง่พึง่พิงการค้าชายแดนเป็นหลกัท�าให้ลกูค้ามีก�าลงัซือ้ลดลงและอาจสง่ผลกระทบตอ่ยอดขาย

ของสาขาแมส่ายได้อยา่งมีนยัส�าคญั 

 อยา่งไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ฐานข้อมลูลกูค้าสาขาแมส่าย บริษัทฯ ได้ประเมินวา่ในกรณีท่ีลกูค้าเมียนมาร์ไมม่าซือ้ของท่ี

ธนพิริยะ จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด�าเนินงานคอ่นข้างน้อย เน่ืองจากลกูค้าสว่นใหญ่ท่ีมาใช้บริการสาขาแมส่ายเป็นลกูค้าคนไทยเป็นหลกั 

ซึง่หากมีการปิดชายแดนชัว่คราวผลกระทบดงักลา่วไม่น่าจะสง่ผลตอ่ผลด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัส�าคญั เน่ืองจากสินค้าท่ี

บริษัทฯ จ�าหนา่ยเป็นสนิค้าอปุโภคบริโภคท่ีเป็นของใช้จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวนั

4.1.11   ความเส่ียงจากกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 

 บริษัทฯ ได้บริหารธรุกิจร้านค้าสะดวกซือ้ โดยยดึหลกัการด�าเนินธรุกิจโปร่งใสภายใต้กฎหมาย และนโยบายจากภาครัฐอยา่ง

เคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ พ.ร.บ. ค้าปลกี พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ. ควบคมุราคา พ.ร.บ. อาหารและยา  กฎหมายแรงงาน รวมถงึ

ข้อก�าหนดตา่งๆ ของเทศบญัญตัิตามท่ีแตล่ะท้องถ่ินก�าหนดขึน้   ทัง้นีห้ากรัฐบาล หรือหนว่ยงานของรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบัใหม ่เพ่ือเอือ้ประโยชน์ให้กบัคูแ่ขง่ หรือผู้มีสว่นได้เสยีเพ่ิมขึน้ อาจสง่ผลกระทบตอ่กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนการด�าเนินการ

ของธรุกิจอยา่งมีนยัส�าคญั ท�าให้ผลประกอบการอาจไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายท่ีก�าหนดไว้ 

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ เตรียมพร้อมท่ีจะรับมือตอ่การเปลีย่นแปลงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ คอยตดิตาม

ขา่วสาร วางแผนในการแก้ปัญหาตา่งๆ ลว่งหน้า ด้วยความยืดหยุน่ในการปรับเปลี่ยนขององค์กรและแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ี

ปฏิบตั ิบริษัทฯ เช่ือวา่จะสามารถเปลีย่นกลยทุธ์เพ่ือท่ีจะรับมือตอ่การเปลีย่นแปลงได้ทนัการณ์ รวมทัง้ควบคมุผลกระทบให้อยูใ่นระดบั

ท่ียอมรับได้

4.1.12   ความเส่ียงจากการจดัระเบยีบผังเมือง 

 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 วา่ด้วยเร่ืองก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างพาณิชย์ค้าปลีกค้าสง่ท่ี

มีพืน้ท่ีใช้สอยมากกวา่ 300 ตารางเมตร ภายในระยะ 1 กิโลเมตรในเขตโบราณสถานในพืน้ท่ีบางสว่นของเชียงราย โดยขนาดพืน้ท่ีใช้สอย

ไมน่บัพืน้ท่ีเก็บสนิค้า พืน้ท่ีส�านกังาน และพืน้ท่ีสว่นอ่ืนของอาคาร ปัจจบุนัสาขาธนพิริยะมีพืน้ท่ีใช้สอยมากกวา่ 300 ตารางเมตร หาก

ต้องการจะก่อสร้างสาขาในเขตดงักลา่วบริษัทฯ จะต้องลดขนาดพืน้ท่ีของสาขาลงมาเป็น 300 ตารางเมตร การลดขนาดพืน้ท่ีดงักลา่ว 

จะท�าให้สาขาธนพิริยะมีพืน้ท่ีการจดัวางสนิค้าน้อยลงลดลงและอาจได้ผลตอบแทนในการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์ท่ีก�าหนดซึง่อาจสง่ผล 

กระทบตอ่ผลด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้

 อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนั บริษัทฯ มี 5 สาขาท่ีมีพืน้ท่ีใช้สอยอยูร่ะหวา่ง 350 – 400 ตารางเมตร ซึง่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญใน

การบริหารการจดัวางสนิค้าในพืน้ท่ีจ�ากดั บริษัทฯ จงึมีความมัน่ใจวา่สามารถเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือตอ่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว โดย

วางแผนพืน้ท่ีจดัวางสนิค้าเพ่ือประโยชน์ใช้สอยสงูสดุ รวมถงึการใช้ระบบเตมิเตม็ในการวิเคราะห์ประเภทและปริมาณสนิค้าท่ีจะจ�าหนา่ย

ในสาขานัน้ๆ จากเหตผุลดงักลา่วท�าให้บริษัทฯ มัน่ใจวา่จะสามารถบริหารพืน้ท่ีขายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
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4.2    ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ

4.2.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้บริหาร 

 บริษัทฯ ก่อตัง้โดยคณุธวชัชยั พฒิุพิริยะ และคณุอมร พฒิุพิริยะ ซึง่มีส่วนส�าคญัในการบริหารงานให้ร้านค้าธนพิริยะเป็น

ท่ียอมรับของเชียงรายและจังหวดัใกล้เคียง และจากวิสยัทศัน์ของทัง้ 2 ท่าน ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและมี

ผลการด�าเนินงานท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯ จงึมีความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้บริหารทัง้ 2 ทา่น ในกรณีท่ีจะต้องสญูเสยีผู้บริหารดงักลา่ว

ไปอาจสง่ผลกระทบตอ่การบริหารจดัการและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้

 ปัจจุบนัโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ได้มีการกระจายอ�านาจ การจดัการ ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบให้แก่

ผู้บริหารในสายงานต่างๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์การท�างานท่ีผ่านมา โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานสามารถ

แสดงความคดิเหน็และมีสว่นร่วมในการจดัท�าแผนงานและประมาณการตา่งๆ  เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ในการด�าเนินธรุกิจขอ

งบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้เพ่ือปอ้งกนัการมีอ�านาจเบ็ดเสร็จบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีไว้อย่างชดัเจนใน

ตารางอ�านาจการด�าเนินงานของบริษัทฯ  จากการให้ความส�าคญักบัโครงสร้างองค์กร การกระจายอ�านาจการจดัการไปยงัหนว่ยงาน

ตา่งๆ ท�าให้บริษัทฯ มีการพึง่พิงผู้บริหารลดน้อยลง

4.2.2 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

 ปัจจุบนัครอบครัวพฒิุพิริยะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 580,000,000 คิดเป็นร้อยละ 72.50 ในกรณีท่ีมี

การลงมติในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ครอบครัวพฒิุพิริยะจะสามารถควบคมุเสียงข้างมากไว้ได้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทฯ อาจมี

ความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดลุและตรวจสอบเร่ืองท่ีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอในท่ีประชมุได้

 อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พบว่าโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีมีการก�าหนดขอบเขต

อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส และมีการก�าหนดมาตรการการท�ารายเก่ียวโยง

กบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้ มีอ�านาจควบคมุกิจการ รวมถงึบคุคลท่ีมีความขดัแย้ง ซึง่บคุคลดงักลา่วจะไมมี่สทิธิในการออกเสยีงในการ

อนมุตัิรายการนัน้ๆ รวมทัง้มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความอิสระเข้าร่วมพิจารณาและตดัสินใจ เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้นวา่โครงสร้างการจดัการของ บริษัทฯ มีการถ่วงดลุอ�านาจและมีการบริหารงานท่ีมีประสทิธิภาพ
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5.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น

5.1    หุ้นสามัญ

 ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ�านวน 200,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ�านวนทัง้สิน้ 800,000,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นทนุช�าระแล้วจ�านวน 150,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ�านวนทัง้สิน้ 600,000,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ได้มีมตอินมุตัใิห้บริษัทฯ เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ และอนมุตัใิห้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจ�านวน 50,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ�านวนทัง้สิน้ 200,000,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จดัสรรเพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนทัว่ไป (IPO) ทัง้นี ้ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญั

ดงักลา่วบริษัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนและช�าระแล้ว 200,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ�านวนทัง้สิน้ 800,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.25 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและช�าระแล้วจ�านวน 200,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั

จ�านวน 800,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
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5.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น

ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 10 อนัดบั มีรายละเอียดดงันี ้

รายช่ือผู้ถอืหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น

1 กลุม่พฒิุพิริยะ

1.1 นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ 245,000,000 30.63

1.2 นางอมร พฒิุพิริยะ 245,000,000 30.63

1.3 นายธนภมิู พฒิุพิริยะ 30,000,000 3.75

1.4 นายธนะพงศ์ พฒิุพิริยะ 30,000,000 3.75

1.5 เดก็ชายธนภทัร พฒิุพิริยะ 30,000,000 3.75

รวมกลุ่มพุฒพิริิยะ 580,000,000 72.50

2 กลุม่พนัธุ์วงศ์กลอ่ม

2.1 นายยรรยง พนัธุ์วงศ์กลอ่ม 17,500,000 2.19

2.2 นางวราภรณ์ พนัธุ์วงศ์กลอ่ม 5,500,000 0.69

2.3 นายยืนยง พนัธุ์วงศ์กลอ่ม 2,205,400 0.28

รวมกลุ่มพนัธ์ุวงศ์กล่อม 25,205,400 3.15

3 นายสวุิชญ ศริิไกรวฒันาวงศ์ 9,500,000 1.19

4 นายโอมราช อยา่งเจริง 5,555,500 0.69

5 นายวสรรณ์ อนรัุกษ์วงศ์ศรี 5,300,000 0.66

6 นายรณกิจ ศรีพชัราวธุ 5,000,000 0.63

7 นางสาววรนนัท์ ภมิูภกัดีพรรณ 4,000,000 0.50

8 นางสาวพณัณนีย์ ศภุมงคล 3,679,900 0.46

9 นายสรุพล ตงัคะประเสริฐ 3,000,000 0.38

10 นางนนัทา โชควาณิชย์พงษ์ 3,000,000 0.38

ผู้ถือหุ้นอ่ืน 155,759,200 19.46

รวม 800,000,000 100
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 บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 รายของก�าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการท่ีเหลือหลงัจาก

หกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล และทนุส�ารองตา่งๆ ตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาการจา่ยเงินปันผลโดยค�านงึถงึปัจจยัตา่งๆ เพ่ือ

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ซึง่อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการ

ลงทนุในแตล่ะช่วงเวลา รวมถงึปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามความเห็น

สมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัใิห้จา่ยเงินปันผลจะต้องน�าเสนอเพ่ือขออนมุตัจิาก

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตก่รณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนมุตัิให้ด�าเนินการได้เม่ือเห็นวา่บริษัทมี

ก�าไรสมควรพอท่ีจะจา่ยเงินปันผลโดยไมมี่ผลกระทบตอ่การด�าเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุ

คราวตอ่ไป

6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล
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7. โครงสร้างการจดัการ

7.1 โครงสร้างการจดัการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง

กรรมการผู้จดัการ
ผู้ตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จดัการ

สายงานปฏบิตักิาร
รองกรรมการผู้จดัการ

สายงานบริหาร

ผู้จดัการฝ่าย

ซพัพลายเชนส์

ผู้จดัการฝ่าย

ขายและการตลาด

ผู้จดัการฝ่าย

ทรัพยากรบคุคล

แผนกสนบัสนนุ

ระบบสารสนเทศ

ผู้ อํานวยการ

ฝ่ายบญัชีและการเงิน

ผู้จดัการ

ฝ่ายบญัชีและการเงิน
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7.2 คณะกรรมการบริษัท

 ณ วนัท่ี 19 กนัยายน 2558  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ทา่น ดงันี ้

กรรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ

นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ นางอมร พฒิุพิริยะ และนางจฬุารัตน์ งามเลศิลี ้สองคนลงลายมือช่ือประทบัตราส�าคญัของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1. นายแพทย์พิษณ ุขนัตพิงษ์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.วฒันา ยืนยง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.เฉลมิชยั ค�าแสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ กรรมการ

5. นางอมร พฒิุพิริยะ กรรมการ 

6. นางจฬุารัตน์ งามเลศิลี ้ กรรมการ

7. นางสาวบษุกร ถดัทะพงษ์ กรรมการ

รายช่ือ
จ�านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด

ปี 2558

1. นายแพทย์พิษณ ุขนัตพิงษ์ 8/8

2. ดร.วฒันา ยืนยง 8/8

3. ดร.เฉลมิชยั ค�าแสน 8/8

4. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ 8/8

5. นางอมร พฒิุพิริยะ 8/8

6. นางจฬุารัตน์ งามเลศิลี ้ 8/8

7. นางสาวบษุกร ถดัทะพงษ์ 7/8



45

7.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี ้

หมายเหต:ุ ดร.วฒันา ยืนยง เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีหรือการเงิน

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558 ได้อนมุตัแิตง่ตัง้นางสาววลัดี  สีบญุเรือง เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ  

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1. นายแพทย์พิษณ ุขนัตพิงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.วฒันา ยืนยง กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.เฉลมิชยั ค�าแสน กรรมการตรวจสอบ

รายช่ือ
จ�านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด

ปี 2558

1. นายแพทย์พิษณ ุขนัตพิงษ์ 8/8

2. ดร.วฒันา ยืนยง 8/8

3. ดร.เฉลมิชยั ค�าแสน 8/8
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7.4 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี ้

7.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 7 ทา่น ดงันี ้

7.6 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1. ดร.วฒันา ยืนยง ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

2. ดร.เฉลมิชยั ค�าแสน กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

3. นางจฬุารัตน์ งามเลศิลี ้ กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางอมร พฒิุพิริยะ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายพิทยา จิตมาเส กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางสาวจรรยา เจริญสขุ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายธนิต ยศดี กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสาวพิชชากร เงินขาว กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นางดวงใจ อยูอิ่นทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ ประธานกรรมการบริหาร

2. นางอมร พฒิุพิริยะ กรรมการบริหาร

3. นายพิทยา จิตมาเส กรรมการบริหาร

4. นางรุ่งนภา พิบลูศรี กรรมการบริหาร

5. นางบงกช จนัทจิตร กรรมการบริหาร
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การประชมุคณะกรรมการบริหาร

7.7 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558 ได้อนมุตัแิตง่ตัง้ นายพิทยา จิตมาเสเป็นเลขานกุารบริษัทฯ  

ตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเตมิ) โดยนายพิทยา จิตมา

เส จะเข้ารับการอบรมหลกัสตูรพฒันาตอ่เน่ืองส�าหรับเลขานกุารบริษัท (CSP) ของสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น CSP 68/2015 

วนัท่ี 21-22 มกราคม ปี 2559 

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558 มีมตกิ�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัทไว้ดงันี ้

1. จดัท�าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ทะเบียนกรรมการ

(ข)  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

(ค)  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. จดัสง่ส�าเนารายงานการมีสว่นได้เสยีตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 

วนัท�าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ และบริษัทต้องจดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดง

ข้อมลู และดแูลให้มีการเก็บรักษาให้ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 10 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการ

จดัท�าเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

4. ด�าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด

รายช่ือ
จ�านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด

ปี 2558

1. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ 8/8

2. นางอมร พฒิุพิริยะ 8/8

3. นายพิทยา จิตมาเส 8/8

4. นางรุ่งนภา พิบลูศรี 8/8

5. นางบงกช จนัทจิตร 8/8
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7.8 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 7 ทา่น ตามรายช่ือและต�าแหนง่ดงันี ้

7.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใสสอดคล้องกบับทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก�ากบัการท�างาน

ของบริษัทฯ และผา่นการพิจารณาความเหมาะสมโดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯและผู้ ถือหุ้น มีรายละเอียดดงันี ้

7.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

อตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558 ได้พิจารณาก�าหนดคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน รายละเอียดดงันี ้

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ กรรมการผู้จดัการ/ รักษาการรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร

2. นางอมร พฒิุพิริยะ รองกรรมการผู้จดัการสายงานปฏิบตักิาร

3. นายพิทยา จิตมาเส ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน

4. นางดวงใจ อยูอิ่นทร์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน

5. นางสาวจรรยา เจริญสขุ ผู้จดัการฝ่ายจดัซพัพลายเชนส์

6. นายธนิต ยศดี ผู้จดัการฝ่ายงานขายและการตลาด

7. นางสาวพิชชากร เงินขาว ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล

ต�าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ

(บาท/ครัง้)

ประธานกรรมการบริษัท 20,000

กรรมการ 15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000

กรรมการตรวจสอบ 10,000

ประธานกรรมการสรรหาฯ 15,000

กรรมการสรรหาฯ 10,000
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หมายเหต:ุ 

1) คณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุรายครัง้ท่ีประชมุ

2) บริษัทฯ จะพิจารณาคา่ตอบแทนพิเศษหรือโบนสัจากผลการด�าเนินงานโดยมีวงเงินรวมไมเ่กิน 2.5 ล้านบาท

ตารางแสดงคา่ตอบแทนคณะกรรมการระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558

หมายเหต:ุ 

1) คณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุรายครัง้ท่ีประชมุ

ค่าตอบแทนอ่ืน

- ไมมี่ – 

รายช่ือ

ค่าตอบแทน (บาท)

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

สรรหาฯ
รวม

1. นายแพทย์พิษณ ุขนัตพิงษ์ 160,000 120,000 - 280,000

2. ดร.วฒันา ยืนยง 120,000 80,000 - 200,000

3. ดร.เฉลมิชยั ค�าแสน 120,000 80,000 - 200,000

4. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ - - - -

5. นางอมร พฒิุพิริยะ - - - -

6. นางจฬุารัตน์ งามเลศิลี ้ 120,000 - - 120,000

7. นางสาวบษุกร ถดัทะพงษ์ 105,000 - - 105,000

รวม 625,000 280,000 - 905,000
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7.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีคา่ตอบแทนของผู้บริหารในรูปเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม และผลตอบแทนอ่ืนๆ เชน่ คา่ต�าแหนง่ คา่เบีย้

ขยนั คา่พาหนะ เป็นต้น ตามรายละเอียดดงันี ้

ประเภท
ปี 2557 ปี 2558

คา่ตอบแทน (บาท) คา่ตอบแทน (บาท)

เงินเดือนและโบนสั 3,692,000 8,853,000

ผลตอบแทนอ่ืนๆ 301,754 810,979

เงินสมบทกองทนุประกนัสงัคม 35,790 44,145

รวม 4,029,544 9,708,124
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7.10 บุคลากร

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษัทฯ มีพนกังานทัง้สิน้จ�านวน  415 คน  (ไมน่บัรวมผู้บริหารจ�านวน 7 คน) แบง่เป็นพนกังาน

ส�านกังานใหญ่ 198 คน ประกอบด้วยพนกังานประจ�า 119  คน และพนกังานรายวนั 79 คน และพนกังานประจ�าสาขา 217 คน ประกอบด้วย

พนกังานประจ�า 176 คน และพนกังานรายวนั 41 คน 

สายงาน จ�านวนพนักงาน 
ณ 31 ธันวาคม 2557

จ�านวนพนักงาน 
ณ 31 ธันวาคม 2558

ประจ�า รายวัน ประจ�า รายวัน

1. สาขาหอนาฬิกา 17 3 18 2

2. สาขาเดน่ห้าค้าปลีก 14 6 17 5

3. สาขาศรีทรายมลู 17 5 14 2

4. สาขาบ้านดู่ 16 4 17 5

5. สาขาเดน่ห้าโฮล
เซล (ค้าสง่)

17 5 23 3

6. สาขาแมส่าย 12 7 11 5

7. สาขาป่าก่อ 10 8 14 4

8. สาขาห้วยไคร้ 9 7 10 1

9. สาขาเวียงป่าเปา้ 6 8 11 4

10. สาขาแมจ่นั 6 11 14 2

11. สาขาพาน - - 16 2

12. สาขาม.แมฟ่า้หลวง - - 11 6

รวม 124 64 176 41

ตารางแสดงรายละเอียดจ�านวนพนักงานในแต่ละสายงาน

ตารางแสดงรายละเอียดจ�านวนพนักงานในแต่ละสาขา

สายงาน จ�านวนพนักงาน 
ณ 31 ธันวาคม 2557

จ�านวนพนักงาน 
ณ 31 ธันวาคม 2558

ประจ�า รายวัน ประจ�า รายวัน

1. ฝ่ายการเงิน 3 - 4 -

2. ฝ่ายบญัชี 17 - 20 -

3. ฝ่ายจดัซือ้ 9 - 12 1

4. ฝ่ายคลงัสนิค้า 30 59 39 71

5. ฝ่ายจดัสง่สนิค้า 15 5 14 6

6. ฝ่ายขาย 3 - 5 -

7. ฝ่ายการตลาด 5 1 6 -

8. ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 2 3 14 1

9. ฝ่ายตรวจสอบ 2 - 5 -

รวม 86 68 119 79
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1. การเปล่ียนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 -ไมมี่-

2. ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

 -ไมมี่-

3. ค่าตอบแทนพนักงาน   

 บริษัทฯ มีการจา่ยผลตอบแทนให้แก่พนกังาน (ไมน่บัรวมผู้บริหารจ�านวน 7 คน) ในลกัษณะตา่งๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนสั 

เงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม รายละเอียดดงันี ้

ตารางแสดงค่าตอบแทนผลตอบแทนพนักงาน

4. นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพฒันาพนกังานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานซึง่จะสง่ผลตอ่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

และผลกัดนัให้องค์กรบรรลสุูเ่ปา้หมายได้อยา่งยัง่ยืน บริษัทฯ ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัตอ่การพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง โดยมุง่มัน่

พฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรด้วยรูปแบบการเรียนรู้และการพฒันาท่ีหลากหลาย พร้อมสร้างบรรยากาศใน 

การท�างานเชิงรุกท่ีเน้นการฝึกฝนทกัษะและพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองเพ่ือสร้างความแขง็แกร่งให้กบัองค์กรและรองรับการ

เตบิโตของธรุกิจในอนาคต  บริษัทฯ จดัท�าห้องฝึกอบรมและจดัท�าหลกัสตูรและคูมื่ออบรมพนกังานแตล่ะต�าแหนง่เพ่ือสง่เสริมและยก

ระดับให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในต�าแหน่งงานดังกล่าว อีกทัง้สนับสนุนให้พนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ 

กบัสถาบนัภายนอก 

ค่าตอบแทน
พนักงาน

ปี 2557 ปี 2558 

จ�านวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จ�านวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

เงินเดือนและโบนสั 342 35,148,227 415 49,412,216

ผลตอบแทนอ่ืนๆ 342 1,134,968 415 137,213

เงินสมบทกองทนุ
ประกนัสงัคม

342 1,451,693 415 2,078,606

รวม 342 37,734,889 415 51,628,035
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท ธนพริิยะ จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือ–สกุล
ต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิางการศกึษา/
ประวัตอิบรม

สัดส่วน
การ 

ถอืหุ้นใน
บริษัท

(ร้อยละ)

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง
ช่ือหน่วยงาน/

บริษัท
ประเภท
ธุรกจิ

1. นายแพทย์พิษณ ุขนัตพิงษ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

60 - หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 112/2014 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- SASIN In–Depth 
Hospital Management 
Program , Kellogg 
School of Management, 
Northwestern University, 
Chicago, USA
- SASIN In–Depth 
Hospital Management 
Program 5, KAIST 
College of Business, 
South Korea , CHA 
Medical Center and Asan 
Medical Center in Seoul
- SASIN In–Depth 
Hospital Management 
Program 4, INSEAD, 
Fontainebleau, France
- วฒิุบตัรแสดงความรู้
ความช�านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาสตู ิ
- นรีเวชศาสตร์  โรงพยาบาล
ราชวิถี กรมการแพทย์
- แพทยศาสตร์บณัฑิต
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
- วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

ไมมี่ ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
พฒันา

โรงพยาบาล
นา่น

โรงพยาบาล

2556 – ปัจจบุนั รองประธานคนท่ี1 
อนกุรรมการ
อนามยัแมแ่ละเดก็

ราชวิทยาลยัสตูิ
นรีแพทย์แหง่
ประเทศไทย
กระทรวง
สาธารณสขุ

โรงพยาบาล

2557 – 2558 คณะท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวง
สาธารณสขุ 

โรงพยาบาล
นา่น

สาธารณสขุ

2555 – 2557 ผู้อ�านวยการ ราชวิทยาลยัสตูิ
นรีแพทย์แหง่
ประเทศไทย

โรงพยาบาล

2553 – 2555 อนกุรรมการ
จริยธรรม

โรงพยาบาล
เชียงรายประชา
นเุคราะห์

โรงพยาบาล

2553 – 2555 รองผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการแพทย์

โรงพยาบาล

8. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



54

ช่ือ–สกุล
ต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิางการศกึษา/
ประวัตอิบรม

สัดส่วน
การ 

ถอืหุ้นใน
บริษัท

(ร้อยละ)

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง
ช่ือหน่วยงาน/

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

2. ดร.วฒันา ยืนยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา 
และก�าหนดคา่ตอบแทน

53 - หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 117/2015 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาเอก การบญัชี 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
- ปริญญาโท บญัชีบริหาร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ
และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

ไมมี่ ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนด
คา่ตอบแทน

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2556 – ปัจจบุนั รองอธิการบดี มหาวิทยาลยั
ราชภฏั
เชียงราย

สถาบนัศกึษา

2553 – 2555 ผู้ชว่ยอธิการบดี มหาวิทยาลยั
ราชภฏั
เชียงราย

สถาบนัศกึษา

3. ดร.เฉลมิชยั ค�าแสน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนด
คา่ตอบแทน

49 - หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 117/2015 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาเอก ยทุธศาสตร์
การพฒันาภมิูภาค 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
- ปริญญาตรี การตลาด 
มหาวิทยาลยัพายพั  

ไมมี่ ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และก�าหนดคา่
ตอบแทน

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2536 – ปัจจบุนั รองคณบดี  
คณะวิทยาการ
จดัการ

มหาวิทยาลยั
ราชภฎั
เชียงราย

สถาบนัศกึษา

4. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการผู้จดัการ

49 - หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 111/2014 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาตรี เทคโนโลยี
ชีวภาพ มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
- ปริญญาตรี การตลาด 
มหาวิทยาลยัพายพั  

30.63 สามีนางอมร 
พฒิุพิริยะ

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
บริหารประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการผู้จดัการ

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ธนภมิู 
พร็อพเพอร์ตี ้
2013

อสงัหาริมทรัพย์
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ช่ือ–สกุล
ต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิางการศกึษา/
ประวัตอิบรม

สัดส่วน
การ 

ถอืหุ้นใน
บริษัท

(ร้อยละ)

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง
ช่ือหน่วยงาน/

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

5. นางอมร พฒิุพิริยะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จดัการสาย
งานปฏิบตักิาร

48 - หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 111/2014 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาตรี เภสชักรรม
มหาวิทยาลยัมหิดล

30.63 ภรรยา
นายธวชัชยั 
พฒิุพิริยะ

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
รองกรรมการผู้
จดัการสายงาน
ปฏิบตักิาร

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ธนภมิู 
พร็อพเพอร์ตี ้
2013

อสงัหาริมทรัพย์

6. นางจฬุารัตน์ งามเลศิลี ้
กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนด
คา่ตอบแทน

49 - หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี SEC/2015 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

ไมมี่ พ่ีสาว
นางอมร 

พฒิุพิริยะ

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ
กรรมการสรรหา
และก�าหนดคา่
ตอบแทน

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2547 – ปัจจบุนั

2545 – 2546

เจ้าของกิจการ

ผู้จดัการสาขา

ร้านพจน์
อปุกรณ์ไฟฟา้
บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ

ค้าปลีก

ธนาคาร

7. นางสาวบษุกร ถดัทะพงษ์
กรรมการ

46 - หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี SEC/2015 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลู
สงคราม

ไมมี่ น้องสาว
นางอมร 

พฒิุพิริยะ

2558 – ปัจจบุนั

2543 – ปัจจบุนั

2533 – 2543

กรรมการ

เจ้าของกิจการ

เจ้าหน้าท่ีการเงิน

บมจ. ธนพิริยะ

ร้านบษุกร
การเกษตร
บมจ. ธนาคาร
ทหารไทย

ค้าปลีก/ค้าสง่

ค้าปลีก

ธนาคาร

8. นายพิทยา จิตมาเส
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานกุารบริษัท
ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน

36 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 
เอกการบญัชี มหาวิทยาลยั
รามค�าแหง
- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ 
เอกการบญัชี มหาวิทยาลยั
รามค�าแหง
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
(CPA)
- หลกัสตูรพฒันาตอ่เน่ือง
ส�าหรับเลขานกุารบริษัท 
(CSP) ของสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่น CSP 68/2015 

ไมมี่ ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
เลขานกุารบริษัท

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2557 – ปัจจบุนั ผู้อ�านวยการฝ่าย
บญัชีและการเงิน

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2556 – 2557 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

บมจ.เธียรสุ
รัตน์

จ�าหนา่ยของใช้
ในครัวเรือน

2554 – 2557 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี
และการเงิน

บมจ.เธียรสุ
รัตน์

จ�าหนา่ยของใช้
ในครัวเรือน

2545 – 2554 ผู้จดัการฝ่ายตรวจ
สอบ

บจก.สอบบญัชี 
ไอ วีแอล

ตรวจสอบบญัชี 
และตรวจสอบ
ภายใน
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ช่ือ–สกุล
ต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิางการศกึษา/
ประวัตอิบรม

สัดส่วน
การ 

ถอืหุ้นใน
บริษัท

(ร้อยละ)

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง
ช่ือหน่วยงาน/

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

9. นางดวงใจ อยูอิ่นทร์
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และเลขานกุารคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

41 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สงู ปวส. การบญัชี

ไมมี่ ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
เลขานกุารคณะ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ธนภมิู 
พร็อพเพอร์ตี ้
2013

อสงัหาริมทรัพย์ 

2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชี
และการเงิน

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2555  –  2557 หวัหน้าแผนกบญัชี บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2551  –  2555 พนกังานบญัชี บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

10. นางสาวจรรยา เจริญสขุ 
ผู้จดัการฝ่ายซพัพลายเชนส์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

32 - ปริญญาตรี การจดัการ
ทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฎั
เชียงราย

ไมมี่ ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย
ซพัพลายเชนส์

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2554 – 2556 พนกังานแผนก
พฒันาบคุลากร

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2553 – 2553 พนกังานโปรโมชัน่/
กิจกรรมสาขา

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2552 – 2552 พนกังานจดัซือ้ บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

11. นายธนิต ยศดี
ผู้จดัการฝ่ายงานขายและ 
การตลาด  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

31 - ปริญญาตรี พืชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
เชียงราย

ไมมี่ ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายงาน
ขายและการตลาด

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2557 – 2557 พนกังานแผนก
พฒันาบคุลากร

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2556 – 2556 ผู้จดัการสาขา
แมส่าย

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2554 – 2555 ผู้จดัการสาขาบ้านดู่ บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2554 – 2554 ผู้จดัการสาขาเดน่
ห้าโฮลล์เซลล์

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2553 – 2553 ผู้จดัการสาขาหอ
นาฬิกา

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2552 – 2552 หวัหน้าฝ่ายขาย 
สาขาเดน่ห้า

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

12. นางสาวพิชชากร เงินขาว
ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

37 - มธัยมศกึษาตอนปลาย ไมมี่ ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2555 – 2556 พนกังานแผนก
พฒันาบคุลากร

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2554 – 2553 ผู้จดัการสาขาเดน่ห้า บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2552 – 2552 หวัหน้าแคชเชียร์ บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่
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ช่ือ–สกุล
ต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิางการศกึษา/
ประวัตอิบรม

สัดส่วน
การ 

ถอืหุ้นใน
บริษัท

(ร้อยละ)

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง
ช่ือหน่วยงาน/

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

13. นางรุ่งนภา พิบลูศรี
กรรมการบริหาร
หวัหน้าแผนกการเงิน 

34 - ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ
บณัฑิตมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงราย

ไมมี่ ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2557 – ปัจจบุนั หวัหน้าแผนก 
การเงิน 

บจ.ธนภมิู 
พร็อพเพอร์ตี ้
2013

อสงัหาริมทรัพย์ 

2551 –  2557 เจ้าหน้าท่ีการเงิน บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

14. นางสาวบงกช 
จนัทจิตรกรรมการบริหาร
หวัหน้าแผนกพฒันาบคุลากร

38 - ปริญญาตรี การเงิน 
การธนาคาร 
มหาวิทยาลยัพายพั

ไมมี่ ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่ 

2557 – ปัจจบุนั หวัหน้าแผนก
พฒันาบคุลากร

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2556  –  2557 ผู้จดัการ 
สาขาโฮลเซล

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่

2553  –  2556 ผู้จดัการ 
สาขาเดน่ห้าปลีก

บมจ. ธนพิริยะ ค้าปลีก/ค้าสง่
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9. การก�ากับดแูลกจิการ

9.1 นโยบายการก�ากับดแูลกจิการ (Corporate Governance Policy)

 บริษัทฯ ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัการท่ีก�าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 

เพราะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิงานท่ีเป็นมาตรฐานสากล เสริมสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้เกิดแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย ซึง่จะน�าไปสูค่วามมัน่คงเจริญก้าวหน้า เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิม

มลูค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืน  โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดระเบียบปฏิบตัิตามแนวทางการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัท

จดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ท่ีตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้ ซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวดของการก�ากบัดแูลกิจการ ได้แก่

 1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น

 2. การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั

 3. บทบาทผู้ มีสว่นได้เสีย

 4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  (The Rights of Shareholders) 

 บริษัทฯ มีนโยบายถือปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ก�าหนด กระบวนการประชมุผู้ ถือหุ้นด�าเนินการอยา่งเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิและความเทา่เทียมกนั ดงันี ้

สิทธิผู้ถอืหุ้น

 1. สทิธิในการเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทฯ ผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ท�าหน้าท่ีแทน

 2. สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น

 3. สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน รวมถงึการแสดงความคดิเหน็ และร่วมพิจารณาตดัสนิใจ 

  ในการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัตา่งๆ

 4. สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน

 5. สทิธิในการแตง่ตัง้และถอดถอนคณะกรรมการ

 6. สทิธิในการออกเสียงลงคะแนนแตง่ตัง้และก�าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี

 7. สทิธิในการรับทราบข้อมลู ผลการด�าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อยา่งสม�่าเสมอและทนัเวลา

 8. สทิธิในการรับสว่นแบง่ก�าไรอยา่งเทา่เทียมกนั

 9. สทิธิในการรับทราบข้อมลูการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
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การประชุมผู้ถือหุ้น

1.   การก�าหนดวนั เวลา สถานท่ี นดัประชมุผู้ ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัท จะก�าหนดประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัเวลาและสถานท่ีท่ีผู้ ถือหุ้นจะมาร่วมประชมุได้โดยสะดวก

2.   หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ

 บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ วาระการประชมุ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้เอกสารข้อมลู 

 ครบถ้วน เพียงพอท่ีประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้ นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

 ทัง้นี ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนดไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วน

3.   การให้เสนอเพ่ิมวาระลว่งหน้าได้ก่อนการประชมุ

 ผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถเสนอเพ่ิมวาระลว่งหน้าได้ก่อนการประชมุ โดยการสง่วาระและรายละเอียดเป็นหนงัสอืให้แก่บริษัทฯ  

 ก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 3 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาวา่จะเพ่ิมเป็นวาระหนึง่ในการประชมุหรือไม่

4.   การเข้าร่วมประชมุและลงทะเบียน

 ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน หรือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 แทนก็ได้ บริษัทฯ เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อนเวลาประชมุ และได้จดัระบบเพ่ืออ�านวยความ 

 สะดวกให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วน ทกุรายด้วยความรวดเร็ว

5.   การสอบถาม แสดงความเหน็ การลงมต ิและการบนัทกึรายงานการประชมุ

 คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนั ในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นทุกครัง้ ผู้ ถือหุ้ นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี

 การพิจารณาและลงมติในทกุเร่ืองเป็นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่าเทียมกนัทกุราย บริษัทฯ

 ได้จดบนัทกึรายงานการประชมุพร้อมทัง้ข้อซกัถาม ข้อเสนอแนะ มตขิองท่ีประชมุและจ�านวนคะแนนเสยีงท่ีเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย  

 หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบด้วย รวมทัง้มีการเผยแพร่ 

 รายงานการประชมุไว้ในเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ ภายหลงัท่ีประชมุแล้วเสร็จ

6.   การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นอยา่งมาก โดยถือเป็นหน้าท่ีวา่  คณะกรรมการบริษัททกุคน 

 ต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ น�าเสนอข้อมลูตา่งๆให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วน รับฟังความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและตอบข้อซกัถามนัน้ด้วยข้อมลูท่ีถกูต้อง
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หมวดที่ 2 ความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้น  (The Equitable Treatment of Shareholders)

 บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นตา่งชาตอิยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบตัท่ีิดีไว้ ดงันี ้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 1) บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ วาระการประชมุ ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้เอกสาร 

  ข้อมลูครบถ้วน เพียงพอท่ีประกอบการพิจารณาตดัสินใจในแตล่ะวาระการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าตาม

  พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั และเม่ือบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว  

  บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าให้ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 

  หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก�าหนด เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลู 

  ลว่งหน้าก่อนการประชมุ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูขา่วสารผา่นทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

  เวบ็ไซด์ของบริษัทฯ และการลงขา่วสารในหนงัสือพิมพ์ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั 

 2) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการ

  ออกเสียงลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุ้น

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย

 1) บริษัทฯ จะก�าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นให้

  ชดัเจนเป็นการล่วงหน้า เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพ่ิมวาระท่ีผู้ ถือหุ้น

  ส่วนน้อยเสนอหรือไม่

 2) ประธานท่ีประชมุจะไมเ่พ่ิมวาระการประชมุท่ีไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไมจ่�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคญัท่ีผู้ถือหุ้น

  ต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ

 3) บริษัทฯ จะก�าหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอช่ือผ่าน

  คณะกรรมการสรรหาลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัแิละการให้

  ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทางดงักลา่ว

ให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตั ิและควรก�าหนดให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดั

สง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ�ารวมทัง้ให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

 1) ก�าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบันทึกไว้ในรายงาน 

  การประชมุคณะกรรมการ

 2) กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส�าคญัในลกัษณะท่ีอาจท�าให้กรรมการรายดงักลา่วไม่สามารถให้ความเห็นได้ 

  อยา่งอิสระจะงดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  (The Role of Stakeholders)

 บริษัทฯ ตระหนกัและรับรู้ถงึความส�าคญัในการก�ากบัดแูลผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และ 

ผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ และหนว่ยงานอ่ืนๆ รวมทัง้ชมุชนใกล้เคียงท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้ มีสว่นได้เสียจะ 

ได้รับการดแูลจากบริษัทฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่กระท�าการใดๆ 

ท่ีเป็นการละเมิดสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นัน้ โดยบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

1. ข้อพงึปฏบิตัสิ�าหรับผู้บริหาร

 ผู้บริหารหมายถึง พนกังานท่ีมีผู้ ใต้บงัคบับญัชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพงึปฏิบตัิในจรรยาบรรณทกุๆ ข้อในฐานะท่ีเป็น 

 พนกังานคนหนึง่ของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบตัท่ีิดีเพ่ือเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารท่ีดี และในฐานะผู้บงัคบับญัชา 

 ของพนกังานจะต้องเป็นผู้น�าและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตัิท่ีดีให้แก่พนกังานโดยทัว่ไปด้วย จงึก�าหนดแนวทาง 

 ปฏิบตัสิ�าหรับผู้บริหารไว้ ดงันี ้

 1) ผู้บริหารปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้น

 ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส ่และมีวิสยัทศัน์กว้างไกล ไมห่าผลประโยชน์ 

 ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมลูขององค์กรซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัขององค์กรต่อ 

 บคุคลภายนอก รวมทัง้ไมด่�าเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 2) ผู้บริหารปฏิบตัติอ่พนกังาน

 ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ล�าเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพใน 

 ความก้าวหน้าและเพ่ิมประสทิธิภาพในการท�างานของพนกังาน รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานมีความเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณ  

 ท่ีพนกังานต้องพงึปฏิบตั ิจดัสวสัดกิารให้พนกังานอยา่งเหมาะสม  และปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความสจุริตใจ รับฟังข้อคดิเหน็ 

 และข้อเสนอแนะอยา่งมีเหตผุล

 3) ผู้บริหารปฏิบตัติอ่ลกูค้า

 ผู้บริหารต้องปฏิบตัิตอ่ลกูค้าตามข้อปฏิบตัจิริยธรรมธรุกิจ ท่ีบริษัทก�าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด

 4) ผู้บริหารตอ่คูค้่า

 ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิตอ่คูค้่าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคูค้่า และหากปฏิบตัิ 

 ตามเง่ือนไขข้อใดไมไ่ด้ ให้รีบแจ้งคูค้่าให้ทราบลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข

 5) ผู้บริหารปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการค้า

 ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของ 

 คูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีท่ีไมส่จุริต

 6) ผู้บริหารปฏิบตัติอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม

 ผู้บริหารต้องปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึง 

 ให้ความร่วมมือ ชว่ยเหลือ สนบัสนนุ และอาสาท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคม
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2. ข้อพงึปฏบิตัสิ�าหรับพนักงาน

 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการท�างานท่ีดี มีประสทิธิภาพ พนกังานควรมีแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

 1) พนกังานพงึปฏิบตังิานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และด้วยความอตุสาหะ ขยนัหมัน่เพียร และปรับปรุงประสทิธิภาพ 

  การท�างานให้ดีย่ิงขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองและบริษัทฯ

 2) พนกังานพงึประพฤตปิฏิบตัติามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัในการท�างานของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

 3) พนกังานพงึให้ความเคารพและเช่ือฟังผู้บงัคบับญัชาท่ีสัง่การโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ

 4) พนกังานพงึมีความสมคัรสมานสามคัคีตอ่กนั และเอือ้เฟือ้ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ไมก่่อให้เกิดความขดัแย้ง ซึง่จะ 

  น�าไปสูค่วามเสียหายตอ่บคุคลอ่ืน และบริษัทฯ

 5) พนกังานพงึเคารพสิทธิและให้เกียรติซึง่กนัและกนัหลีกเลี่ยงการน�าข้อมลูหรือเร่ืองราวของผู้ อ่ืนทัง้ในเร่ืองเก่ียวกบั 

  การปฏิบตังิาน และเร่ืองสว่นตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสยีหายทัง้ตอ่พนกังาน  

  และตอ่บริษัทฯ

 6) พนกังานพงึหลกีเลีย่งการรับของขวญัใด ๆ  ท่ีอาจท�าให้ตนเองรู้สกึอดึอดัในการปฏิบตัหิน้าท่ีในภายหน้า หากหลกีเลีย่ง 

  ไมไ่ด้ให้แจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชาทราบในทนัที

 7) พนักงานไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าท่ี หรือประโยชน์จากหน้าท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก 

  หรือท�าธรุกิจแขง่ขนักบับริษัทฯ

 8) พนกังานพงึปฏิบตั ิตอ่ลกูค้า คูค้่า ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และด้วยความเสมอภาค

 9) พนกังานพงึรักษาความลบัของลกูค้า คูค้่า และองค์กรอยา่งเคร่งครัด

 10) พนักงานพึงรายงานเร่ืองท่ีได้รับทราบให้ผู้ บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เม่ือเร่ืองท่ีรับทราบอาจมีผลกระทบต่อ 

  การด�าเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ

 11) พนกังานพงึรักษาดแูลสทิธิประโยชน์ และทรัพย์สนิของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ประหยดั  

  มิให้สิน้เปลือง สญูเปลา่ เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอนัสมควร
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บทก�าหนดโทษ

 กรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนกังาน ปฏิบตัตินในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ให้พิจารณาไปตาม

โครงสร้างการจดัองค์กรของบริษัทฯ และระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท�างาน ทัง้นีใ้ห้แตล่ะฝ่ายงานเป็นผู้ พิจารณาเองในเบือ้งต้นและ

สรุปเร่ืองสง่ตอ่ให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูและสายงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป เพ่ือตดัสนิความผิดพร้อมทัง้ระบโุทษตามความเหมาะสมตอ่ไป 

แตห่ากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้รุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอยา่งมาก ไมอ่าจอยูใ่นวินิจฉยัของต้นสงักดัได้ ก็

ให้น�าเร่ืองเข้าสูฝ่่ายบริหารของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปและก�าหนดโทษตอ่ไป

การก�าหนดโทษ

 1) ตกัเตือนด้วยวาจา

 2) ตกัเตือนด้วยหนงัสือ

 3) ตดัคา่จ้าง

 4) พกังาน

 5) เลกิจ้าง โดยไมจ่า่ยคา่ชดเชยภายใต้กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน

 6) ด�าเนินคดีตามกฎหมาย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

 บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทัง้ท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน 

และสารสนเทศเร่ืองอ่ืนอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับสารสนเทศอยา่งเทา่เทียมกนั

โดยสารสนเทศของบริษัทฯ จะต้องจดัท�าขึน้อยา่งรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรัด เข้าใจงา่ยและโปร่งใส โดยจะต้องเปิดเผยสารสนเทศอยา่ง

สม�่าเสมอทัง้ในด้านบวกและด้านลบและระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดข้อสบัสนในข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริษัทมุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู

และความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด จดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผา่นชอ่งทางเผยแพร่

ทางสือ่มวลชน สือ่เผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้รับทราบข้อมลูของบริษัทฯ ได้

อย่างทั่วถึง และจะท�าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศใช้บงัคบั

 บริษัทฯ จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือท�าหน้าท่ีตดิตอ่สือ่สารกบันกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้น รวม

ถงึนกัลงทนุสถาบนัและผู้ถือหุ้นรายยอ่ย บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุเพ่ือวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลู

ขององค์กร ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทฯ จดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ และหน่วยงาน

รัฐท่ีเก่ียวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอทัง้ 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ�า โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมลูท่ีอยู่บนเว็บไซต์ 

จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ไมว่า่จะเป็นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ งบการเงิน ขา่วประชาสมัพนัธ์ รายงานประจ�าปี โครงสร้างบริษัทฯ 

และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ให้ความส�าคญัต่อรายงานทางการเงิน เพ่ือให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการ 

ท่ีแท้จริงของบริษัทฯ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูทางบญัชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีซึง่เป็นท่ียอมรับโดย

ทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1)  และจะเปิด

เผยคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี)
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

1. องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการ 

  ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย กรรมการของบริษัทฯ จะต้อง 

  เป็นผู้ มีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก�าหนดและจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไมก็่ได้

 2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมี 

  กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 และไมน้่อยกวา่ 3 คน คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระเป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ 

  แหง่ประเทศไทยก�าหนด

 3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึง่จากกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ

 4. คณะกรรมการบริษัทเลอืกบคุคลหนึง่ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

  จะเป็นกรรมการหรือไมก็่ได้

 5. คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลหนึง่ท�าหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีต้องจดัให้มีตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

จดัให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเพ่ือการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ต้องประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

  โดยสว่นใหญ่  

 2. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  ขึน้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ก�าหนดจ�านวนครัง้ของการประชมุได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ปฏิบตัิ

หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้ แตต้่องไมน้่อยกวา่ปีละ 1 ครัง้ และมีหน้าท่ีต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัท

เป็นประจ�า โดยอาจรายงานเร่ืองท่ีส�าคญัและมติท่ีชมุให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ท่ีมีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน  และให้รายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีในปีท่ีผา่นมาในรายงานประจ�าปีของบริษัท ในการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบครอบคลมุเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

  1) การพิจารณาและให้ความเหน็ชอบในเร่ืองท่ีส�าคญัเก่ียวกบัการด�าเนินงานของบริษัท เชน่ วิสยัทศัน์ และ 

   ภารกิจ กลยทุธ์ เปา้หมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น

  2) การติดตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   และประสทิธิผล

  3) การควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด�าเนินการ 

   กรณีมีการชีเ้บาะแส

  4) การดแูลให้การด�าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน ความต่อเน่ืองของ 

   ผู้บริหาร (Succession Plan)
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 2. คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้ความเหน็ชอบ 

  นโยบายดงักลา่วจากท่ีประชมุกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัท 

  ท�าการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ�าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

 3. คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจถงึมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทฯ  

  ใช้ในการด�าเนินธรุกิจ และได้จดัท�าจรรยาบรรณธรุกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และตดิตามให้มีการปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 

  ดงักลา่วอยา่งจริงจงัได้จดัให้มีนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการของ

 4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบและได้จดัท�านโยบายเร่ือง 

  ความขดัแย้งของผลประโยชน์โดยมีแนวทางการพิจารณาการท�ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

  อยา่งชดัเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคญั โดยผู้ มีสว่นได้เสยีจะต้องไมมี่ 

  สว่นร่วมในการตดัสนิใจ และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีก�ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอน 

  การด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน

 5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีและรักษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายใน 

  รวมทัง้ด�าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างสม�า่เสมอเพ่ือปกปอ้งเงินลงทนุ 

  ของผู้ ถือหุ้นและทรัพย์สนิของบริษัท การควบคมุภายในจะครอบคลมุถงึ การควบคมุทางการเงิน การด�าเนินงาน  

  การก�ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ระบบการ 

  ควบคมุภายในท่ีบริษัทจดัไว้ เพ่ือชว่ยให้บริษัทมีความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล ท่ีจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และ 

  เปา้หมายท่ีวางไว้ในเร่ืองของระบบข้อมลูและรายงานทางการเงินมีความถกูต้องเช่ือถือ

 6. คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กรขึน้อย่างเป็นระบบ โดยจัดตัง้ 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือท�าหน้าท่ีในการจดัท�านโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงตา่ง ๆ ทัง้ท่ี 

  เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบตัิงานภายในองค์กร รวมทัง้ก�าหนดแนวทางใน 

  การบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 

  แก่พนกังาน ให้ตระหนกัถึงความส�าคญัของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทก�าหนดหลกัเกณฑ์การประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

 1. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยทกุ 3 เดือน 

  ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครัง้ 

  นอกเหนือจากมีเหตสุดุวิสยั ซึง่ต้องแจ้งตอ่เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯเป็นการลว่งหน้า บริษัทฯ ต้องรายงาน 

  จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ�าปี ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ 

  เพ่ือให้คณะกรรมการทกุท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานกุารคณะกรรมการจะต้องจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ 

  แก่กรรมการทกุทา่น  เพ่ือให้ทราบถงึ วนัเวลาสถานท่ีและวาระการประชมุ โดยจดัสง่เป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั  

  และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชมุจากกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพ่ือจดัสง่ให้คณะกรรมการลว่งหน้า  

  และเอกสารดงักล่าวต้องให้ข้อมลูท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจและใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ  

  เลขานกุารคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บนัทกึประเดน็ในการประชมุ เพ่ือจดัท�าเป็นรายงานการประชมุซึง่ต้องมีเนือ้หา 

  สาระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภายใน  15 วนั นบัตัง้แตว่นัประชมุเสร็จสิน้ เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ ลงนาม และจะต้องจดัให้มีระบบการจดัเก็บท่ีดี สะดวกตอ่การค้นหาและรักษาความลบัได้ดี

 2. กรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไมมี่สทิธิออกเสียงลงมตใินเร่ืองนัน้
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 3. การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นส�าคญั ในกรณี 

  ท่ีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด อยา่งไรก็ตาม ความเหน็ 

  ของกรรมการบริษัทฯ คนอ่ืนๆ ท่ีมิได้ลงมตเิหน็ด้วยให้ระบไุว้ในรายงานการประชมุ

5. ค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนเพ่ือท�าหน้าท่ีในการสรรหาบคุคลท่ีเหมาะสม

เพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงู ดงันี ้

 1. พิจารณาหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้มีความเหมาะสม โดยทบทวน 

  ความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกับข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ใน 

  อตุสาหกรรมเดียวกบับริษัท และก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดผลงานตามท่ีคาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม  

  และเป็นการตอบแทนบคุคลท่ีชว่ยให้งานของบริษัทประสบผลส�าเร็จ

 2. ทบทวนรูปแบบการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภท เชน่ คา่ตอบแทนประจ�า คา่ตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน และ 

  คา่เบีย้ประชมุ โดยค�านงึถงึแนวปฏิบตัท่ีิอตุสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู ่ ผลประกอบการและขนาดของธรุกิจของบริษัท  

  และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูท่ีบริษัทต้องการ 

 3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้ จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดบัสูงตามท่ี 

  ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 4. ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดบัสงู 

  ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการ 

  ผู้จดัการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดบัสงู สว่นของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอให้ 

  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

 5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย์ใหมใ่ห้กรรมการและพนกังาน  

  โดยยึดหลกัให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือให้ 

  เกิดการสร้างมลูคา่เพ่ิมให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพได้อยา่งแท้จริง  

 6. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุต่างๆ บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

  และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสมัมนาหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยน 

  ความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหลกัสตูรท่ี 

  จัดโดยหน่วยงานท่ีดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และหลกัสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลของรัฐ 

  หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยท่ีส�านักงาน 

  คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก�าหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผา่นการอบรม 

  อยา่งน้อยหนึง่หลกัสตูร ซึง่ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP)  

  และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้นี ้เพ่ือน�าความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัทฯ ตอ่ไป
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9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ 

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทัง้สิน้ 3 ชุด 

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558 ได้มีมตอินมุตักิ�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี ดงันี ้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

 1. ปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 2. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน 

  พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบ 

  ท่ีเก่ียวข้องกบัต�าแหนง่กรรมการ ในกรณีท่ีต�าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากการออกตามวาระ 

 3. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทัง้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี 

  และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

 4. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

  ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศ 

  ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

  เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอ่ไป 

 5. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ�านาจผกูพนับริษัทได้ 

 6. แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้ 

  บุคคลดงักล่าวมีอ�านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก 

  เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจนัน้ๆ ได้ 

 7. พิจารณาอนมุตัิการท�ารายการการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีท่ีรายการดงักลา่ว 

  จะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ ในการพิจารณาอนมุตัิดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั 

  และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ

 8. พิจารณาอนมุตักิารท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เว้นแตใ่นกรณีท่ีรายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น  

  ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุตัดิงักลา่วให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ

 9. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเห็นได้ว่าบริษัทมีก�าไรพอสมควรท่ีจะท�าเช่นนัน้  

  และรายงานการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป

 10. มีหน้าท่ีก�าหนดวิสยัทัศน์ นโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจ�าปี 

  และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ 

  ประสทิธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และการเตบิโตอยา่งยัง่ยืน

 11. รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ ด�าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็น 

  สาระส�าคญัตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

 12. ประเมินผลการปฏิบตังิานและก�าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู

 13. ก�ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 



68

 14. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส�าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทนุขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร  

  การได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก�าหนด

 15. ก�าหนดอ�านาจและระดบัการอนมุตัิในการท�าธุรกรรม และการด�าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานของบริษัทให้ 

  คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยจดัท�าเป็นคู่มืออ�านาจ 

  ด�าเนินการ และให้มีการทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

 16. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้ดูแลจัดให้มีกระบวนการ 

  ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน

 17. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ�าปี เพ่ือน�าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น 

  ในการพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้  

 18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท�ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของ 

  ผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลมุในเร่ืองส�าคญั ๆ ตามนโยบายข้อพงึปฏิบตัิท่ีดีส�าหรับกรรมการ 

  บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 19. ก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรท่ีก�าหนดไว้

 20. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตัด้ิวยตนเอง และประเมินผลการปฏิบตังิานโดยรวม

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

 1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีความถกูต้องและเช่ือถือได้ รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ  

  โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัท�ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส 

  และประจ�าปี

 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

  ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจน 

  ให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้  โยกย้าย  เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  หรือหนว่ยงานอ่ืนใด 

  ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา่ 

  จ�าเป็นและเป็นสิง่ส�าคญั พร้อมทัง้น�าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายในท่ีส�าคญัและ 

  จ�าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้จดัการแผนกตรวจสอบระบบ 

  งานภายใน

 3. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

  นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี รวมถงึพิจารณาเสนอ 

  คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ 

  ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

 5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป

 6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 

  ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในเร่ืองดงักล่าวให้มีความถกูต้องและ 

  ครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ
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 7. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ

 8. รายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้

 9. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดงักล่าว 

  ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง  ครบถ้วน  เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  (2) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ

  (3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด 

   ของตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ

  (4) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี

  (5) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

  (6) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น

  (7) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter)

  (8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

   ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 10. ร่วมให้ความเหน็ในการพิจารณาแตง่ตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน

 11. ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผู้บริหาร หรือพนกังาน 

  ของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเหน็ เข้าร่วมประชมุหรือสง่เอกสารท่ีเหน็วา่เก่ียวข้องหรือจ�าเป็น

 12. ให้มีอ�านาจวา่จ้างท่ีปรึกษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเหน็หรือให้ค�าปรึกษาในกรณีจ�าเป็น

 13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน 

  พร้อมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ 

  คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุปี

 14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

 15. ปฏิบตังิานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ
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9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน มีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

 • ด้านการสรรหา

 1. ก�าหนดวิธีการสรรหาบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกบัลกัษณะและการด�าเนินธุรกิจ 

  ขององค์กร โดยการก�าหนดคณุสมบตั ิและความรู้ความช�านาญแตล่ะด้านท่ีต้องการให้มี

 2. สรรหากรรมการ เม่ือถึงวาระท่ีจะต้องเสนอช่ือกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยการสรรหา 

  อาจพิจารณาจากกรรมการเดมิให้ด�ารงต�าแหนง่ตอ่ หรือเปิดรับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทฯ ภายนอก 

  ช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบคุคลจากท�าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอช่ือบคุคล 

  ท่ีเหมาะสม เป็นต้น

 3. พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบตัิ 

  ท่ีก�าหนดไว้

 4. ตรวจสอบวา่บคุคลท่ีจะถกูเสนอช่ือนัน้มีคณุสมบตัิตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

 5. ด�าเนินการทาบทามบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิท่ีก�าหนดไว้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บคุคลดงักลา่ว 

  มีความยินดีท่ีจะมารับต�าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น

 6. เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจช่ืุอในหนงัสอืนดัประชมุผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้

 7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 • ด้านการก�าหนดค่าตอบแทน

 1. พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ เพ่ือให้มี 

  ความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัข้อมลูการจา่ยคา่ตอบแทน 

  ของบริษัทฯ อ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดผลงาน 

  ตามท่ีคาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบคุคลท่ีชว่ยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลส�าเร็จ

 2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ�า ค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน 

  และค่าเบีย้ประชุม โดยค�านึงถึงแนวปฏิบตัิท่ีอตุสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู่  ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 

  ของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  และกรรมการผู้จดัการท่ีบริษัทฯ ต้องการ

 3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 

  คณะกรรมการบริษัทฯ 

 4. ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการตามหลักเกณฑ์ 

  การจา่ยได้พิจารณาไว้ และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนมุตัคิา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  และกรรมการผู้จดัการ สว่นของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ น�าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

 5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย์ใหมใ่ห้กรรมการและพนกังาน  

  โดยยึดหลกัให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือให้ 

  เกิดการสร้างมลูคา่เพ่ิมให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพได้อยา่งแท้จริง  
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9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

 1. คณะกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็น 

  ผู้บริหารงาน และพนกังานในระดบับริหาร รวมกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการบริหาร

 2. ท�าหน้าท่ีควบคมุการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้และรายงานผล 

  การด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ทัง้นีใ้นการด�าเนินการประชมุของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการ 

  เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับ 

  คะแนนเสียงข้างมากจากท่ีประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวท่ีนับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของ 

  คณะกรรมการบริหารทัง้หมด

 3. พิจารณาการก�าหนดอ�านาจและระดบัการอนมุตัขิองแตล่ะบคุคลให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม  และจดัให้มีการแบง่แยก 

  หน้าท่ีท่ีอาจเอือ้ให้เกิดการท�าทจุริตออกจากกนั รวมถงึการก�าหนดขัน้ตอน และวิธีการท�าธรุกรรมกบั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

  กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอย่างเหมาะสม เพ่ือปอ้งกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ และ 

  น�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิหลกัการ รวมถงึควบคมุให้มีการถือปฏิบตัิตามหลกัการและข้อก�าหนด 

  ท่ีได้รับอนมุตัแิล้ว    

 4. พิจารณางบประมาณประจ�าปีและขัน้ตอนในการใช้จา่ยงบประมาณ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และควบคมุ 

  ดแูลการใช้จา่ยตามงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

 5. พิจารณาปรับปรุงแผนการด�าเนินธรุกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของบริษัท

 6. พิจารณาอนมุตักิารลงทนุและก�าหนดงบประมาณในการลงทนุ ตามอ�านาจในคูมื่ออ�านาจด�าเนินการ

 7. พิจารณาการท�าสญัญาตา่ง ๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษัท ตามอ�านาจในคูมื่ออ�านาจด�าเนินการ

 8. รับผิดชอบให้มีข้อมลูท่ีส�าคญัต่าง ๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ 

  บริษัท  ผู้ ถือหุ้น รวมถงึจดัท�ารายงานทางการเงินท่ีนา่เช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและโปร่งใส

 9. พิจารณาผลก�าไรและขาดทนุของบริษัท และเสนอจา่ยปันผลประจ�าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท

 10. พิจารณาการด�าเนินธรุกิจใหม ่หรือการเลกิธรุกิจ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท

 11. ก�ากบัดแูลให้มีขัน้ตอนให้ผู้ปฏิบตังิานต้องรายงานเหตกุารณ์ หรือการกระท�าท่ีผิดปกต ิหรือการกระท�าผิดกฎหมาย  

  ตอ่คณะกรรมการบริหารอยา่งทนัทว่งที และในกรณีท่ีเหตกุารณ์ดงักลา่วมีผลกระทบท่ีมีสาระส�าคญั จะต้องรายงาน 

  ให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

 12. ด�าเนินการใด ๆ เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนินการดงักลา่วข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ 

  ตามท่ีได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท

 13. การด�าเนินเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซึง่ได้รับการลงมติ และ/หรือ อนมุตัิจากท่ีประชมุ 

  คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป

 14. ทัง้นีก้รรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมี 

  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย
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9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

 1. ก�าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและ 

  เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 

  แหง่ประเทศไทย

 2. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถประเมิน ตดิตามและควบคมุความเสี่ยง 

  แตล่ะประเภทให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยให้หนว่ยงานตา่งๆ มีสว่นร่วม ในการบริหารและควบคมุความเสี่ยง 

 3. ประเมินความเสีย่งในระดบัองค์กร และก�าหนดวิธีการบริหารความเสีย่งนัน้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ รวมทัง้ควบคมุ 

  ดแูลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการท่ีก�าหนดไว้

 4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ  ท่ีจะ 

  ควบคมุความเสี่ยง

 5. มีอ�านาจในการเรียกบคุคลท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงหรือแต่งตัง้และก�าหนดบทบาทท่ีให้ผู้ปฏิบตัิงานทกุระดบัมีหน้าท่ี 

  บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้การบริหาร 

  ความเสี่ยงบรรลวุตัถปุระสงค์

 6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือน�าเสนอต่อ 

  คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทกุไตรมาส

 7. จดัท�าคูมื่อการบริหารความเสี่ยง

 8. ระบคุวามเสีย่งด้านตา่งๆ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึง่มีผลกระทบบริษัท

 9. จดัท�าแผนงานเพ่ือปอ้งกนั หรือลดความเสี่ยง 

 10. ประเมินผล และจดัท�ารายงานการบริหารความเสี่ยง

 11. จดัวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบรูณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ

 12. ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร
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9.2.6 กรรมการผู้จดัการ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่กรรมการผู้จดัการ

 กรรมการผู้จดัการ มีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

 1. ควบคมุการด�าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด�าเนินงาน และบริหารงานประจ�าวนัของบริษัท

 2. ตดัสินในเร่ืองท่ีส�าคญัของบริษัท ก�าหนดภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคมุ 

  การบริหารงานในสายงานตา่งๆ

 3. เป็นผู้มีอ�านาจในการบงัคบับญัชา ตดิตอ่ สัง่การ ตลอดจนเข้าลงนามในนิตกิรรมสญัญา เอกสารค�าสัง่ หนงัสอืแจ้งใดๆ  

  ตามท่ีก�าหนดไว้ในคูมื่ออ�านาจด�าเนินการ

 4. มีอ�านาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย บคุคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี และผลตอบแทน 

  ท่ีเหมาะสม และให้มีอ�านาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนกังานระดบัต่าง ๆ ตามท่ีก�าหนดไว้ใน 

  คูมื่ออ�านาจด�าเนินการ

 5. มีอ�านาจในการก�าหนดเง่ือนไขทางการค้าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ

 6. พิจารณาการลงทนุในธรุกิจใหม ่หรือการเลกิธรุกิจ เพ่ือน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

 7. อนมุตัแิละแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ�าเป็นตอ่การด�าเนินงาน

 8. ด�าเนินการใดๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

 ทัง้นี ้ การมอบอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการนัน้จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือ 

มอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้กรรมการผู้จดัการ และ/หรือผู้ รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จดัการสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีมี

ความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ) 

อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   

ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามธรุกิจปกตแิละเง่ือนไขการค้าปกติ

9.2.7 อ�านาจอนุมัตริายการที่ส�าคัญ 

ต�าแหน่ง
จดัซือ้สินค้า

เพื่อจ�าหน่าย
ลงทนุสาขาใหม่

จดัซือ้สินทรัพย์

ประจ�า

จดัซือ้-จดัจ้าง

ส�านักงาน
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

กรรมการผู้จดัการ ไมเ่กิน 15,000,000 - ไมเ่กิน 2,000,000 ไมเ่กิน 2,000,000 ไมเ่กิน 2,000,000

คณะกรรมการบริหาร ไมเ่กิน 20,000,000 ไมเ่กิน 50,000,000 ไมเ่กิน 5,000,000 ไมเ่กิน 5,000,000 ไมเ่กิน 5,000,000

คณะกรรมการบริษัท ไมจ่�ากดั ไมจ่�ากดั ไมจ่�ากดั ไมจ่�ากดั ไมจ่�ากดั

หมายเหตุ:

1.   อ�านาจในการอนมุตัริายการดงักลา่ว เป็นการอนมุตักิารขอใช้งบประมาณตอ่ครัง้

2.   ผู้ มีอ�านาจในการอนมุตัริายการดงักลา่ว จะไมส่ามารถอนมุตัิรายการท่ีตนเองมีสว่นได้สว่นเสีย

3.   การอนมุตัทิกุรายการ ต้องเป็นการใช้จา่ยเงินในการด�าเนินธรุกิจปกตขิองบริษัทฯ และอยูใ่นความรับผิดชอบตามต�าแหนง่ปกต ิและ

จะต้องถือปฏิบตัิตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

4.   การท�ารายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องด�าเนินการตามขัน้ตอนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการอสิระ

 ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกนั

พิจารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหาบคุคลท่ีจะเข้ามาด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก

คณุสมบตัิตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ รวมถงึ ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นีบ้ริษัท มีนโยบายแตง่ตัง้คณะกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด และไมน้่อยกวา่ 3 คน

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ

 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 

  รายนัน้ๆ ด้วย 

 2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้ มีอ�านาจ 

  ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ�านาจ 

  ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตตอ่ 

  ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไม่รวมถึงกรณีท่ี 

  กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษัท

 3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา  

  คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ�านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะ 

  ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ�านาจ 

  ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ 

  เคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว 

  ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการอิสระ

 5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุ 

  ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ�านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส�านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชี 

  ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ 

  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการอิสระ

 6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  

  ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

  ผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ�านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้  

  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่ง 

  กรรมการอิสระ

 7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น 

  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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 8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น 

  หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า  

  หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ 

  อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

 9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด�าเนินงานของบริษัท

9.3.2 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

 ในการคดัเลอืกบคุคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนจะร่วมกนัก�าหนด

หลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น 

ทัง้นี ้บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการจะต้องมีคณุสมบตัคิรบตามพระราชบญัญตัมิหาชน จ�ากดั พ.ศ. 2535 กฎหมาย

วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ 

รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ ข้อบงัคบัของบริษัท ก�าหนดวา่คณะกรรมการบริษัท จะต้องมี

จ�านวนอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียง เทา่กบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง

 2. ในการเลอืกตัง้กรรมการอาจใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน  

  ตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงท่ีมีตาม 

  ข้อ 1 ทัง้หมดจะแบง่คะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่คะแนนเสยีงของตน 

  ในการเลือกตัง้กรรมการ เพ่ือให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึง่แหง่ พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ  

  NON-CUMULATIVE VOTING เทา่นัน้)

 3. บุคคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ 

  จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ�านวน 

  กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด

 4. คณะกรรมการบริษัท ท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารจดัการการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กลา่วคือ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 

  จ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน 

  ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้ 

  กลบัเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้ ส�าหรับคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

  สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนให้มีวาระด�ารงต�าแหนง่คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี ้หมายถงึ ชว่งเวลาระหวา่งวนั 

  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ จนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหนง่ 

  ตามวาระอาจได้รับการเสนอช่ือและแตง่ตัง้เข้าด�ารงต�าแหนง่ใหมไ่ด้

 5. นอกจากพ้นจากต�าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหนง่เม่ือ

  (ก) ตาย

  (ข ลาออก

  (ค) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากดั หรือกฎหมายว่าด้วย 

   หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
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  (ง) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 

   ของจ�านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของ 

   จ�านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง

  (จ)  ศาลมีค�าสัง่ให้ออก

 6. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหนง่ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออก 

  ไปถงึบริษัทฯ กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

 7. ในกรณีท่ีต�าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึง่มี 

  คณุสมบตัิ และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ�ากดัหรือกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ 

  ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้ 

  จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียง 

  เทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน มตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วย 

  คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ�านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่

 8. กรรมการของบริษัทฯ ท่ีจะไปด�ารงต�าแหนง่กรรมการของบริษัทอ่ืน ต้องรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.4 การก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทยอ่ยเพ่ือสามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการด�าเนินงาน

ของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพ่ือรักษาผลประโยชน์ใน 

เงินลงทนุของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 1. บริษัทฯ ได้ส่งบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถในแขนงหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทย่อยเข้าไปด�ารงต�าแหน่ง 

  กรรมการหรือผู้บริหาร ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทยอ่ย ซึง่การสง่บคุคลดงักลา่วเข้าไปด�ารงต�าแหนง่ 

  กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทยอ่ยจะต้องได้รับมตเิหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท

  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบคุคลท่ีบริษัทสง่เข้าไปด�ารงต�าแหนง่กรรมการ 

  หรือผู้บริหารของบริษัทยอ่ยอยา่งชดัเจน

 2. บริษัทฯ ก�าหนดกรอบอ�านาจในการใช้ดลุพินิจของบคุคลท่ีสง่ไปด�ารงต�าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ย 

  อย่างชดัเจน โดยในการออกเสียงของบคุคลดงักล่าวในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเร่ืองส�าคญั 

  ต้องได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทก่อน

 3. บริษัทฯ ได้ติดตามดแูลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน การเข้า 

  ท�ารายการระหวา่งกนั และการได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัส�าคญัอยา่งครบถ้วนถกูต้อง

 4. บริษัทฯ ได้ติดตามดแูลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ตามท่ีกฎหมายก�าหนด

 5. บริษัทฯ มีกลไกในการก�ากบัดแูลให้การท�าธรุกรรมดงัตอ่ไปนีต้้องได้รับมตจิากท่ีประชมุคณะกรรมการหรือท่ีประชมุ 

  ผู้ ถือหุ้นก่อน

  1) การท�ารายการระหวา่งบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง 

  2) การได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 

  3) การท�ารายการส�าคญัอ่ืนใดของบริษัทยอ่ย
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9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในและก�ากบัดแูลกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน (รวมถึงคู่สมรสและบตุร 

ท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ) ซึง่ได้รับทราบข้อมลูของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั 

  ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส 

  และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตอ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59  

  และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

 2. ก�าหนดให้กรรมการและผู้ บริหาร รวมถึงผู้ ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็น 

  ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ จดัท�าและน�าสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคูส่มรส และของบตุร 

  ท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ สง่ผา่นมายงัเลขานกุารของบริษัทฯ ก่อนน�าสง่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จัดท�าและน�าส่งภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

  เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท�าการนบัแตว่นัท่ีมีการ 

  ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้

 3. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึผู้ด�ารงต�าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่าย 

  ขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อ 

  การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่ 

  งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อ 

  สาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถงึผู้ด�ารงต�าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชี 

  หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อยา่งเป็นลายลกัษณ์ 

  อกัษรเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 วนัลว่งหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชน และควรรอคอยอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง 

  ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระส�าคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน

 4. ก�าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตนซึง่เร่ิมตัง้แตก่ารตกัเตือนเป็น 

  หนงัสือ ตดัคา่จ้าง พกังานชัว่คราวโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา 

  ของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี

 บริษัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดบญัชีปี 2556 – 2558 ให้แก่บริษัทผู้สอบบญัชีบริษัท เอเอน็เอส 

ออดทิ จ�ากดั ดงันี ้

รายละเอียดค่าตอบแทน
การสอบบญัชี ปี 2556 ปี 2557(1) ปี 2558(1)

คา่ตอบแทน (บาท) 500,000 1,200,000 1,295,000

หมายเหตุ:  

(1) คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปช่ัน

 บริษัทฯ ด�าเนินธรุกิจโดยตระหนกัถงึการมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี (Stakeholder) นบัตัง้แต่

ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูส่ญัญา พนกังาน และชมุชน ตลอดจนมีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาธรุกิจให้เตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน บริษัทฯ ได้

ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR Policy) รวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) และ

แนวทางการปฏิบตักิารตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Guidance) ซึง่คณะผู้บริหารและพนกังานทกุคนจะมีสว่นร่วมใน

การปฏิบตัแิละรับผิดชอบตามนโยบายดงักลา่ว เพ่ือให้บรรลตุามแนวทางการด�าเนินกิจการด้วยหลกัจริยธรรมและหลกัการก�ากบัดแูล

กิจการท่ีดี โดยมีแนวทางการปฏิบตัท่ีิครอบคลมุหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1) ประกอบธรุกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และด�าเนินงานธรุกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทัง้ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ  

 และมุง่มัน่ท�าความดีตอ่บคุคล กลุม่ชนชน สงัคมและสิง่แวดล้อม

2) ปฏิบตัติอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมในเร่ืองของสนิค้าและบริการ โดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ

3) ประกอบธรุกิจโดยมีระบบการด�าเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคมุท่ีดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีด้วยความ 

 ระมดัระวงั ด้วยข้อมลูท่ีเพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทัง้ถือปฏิบตัติามข้อกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

 อยา่งเคร่งครัด

4) ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าท่ีตนได้ลว่งรู้มาเน่ืองจากการด�าเนินธุรกิจ อนัเป็นข้อมลูท่ีตามปกติวิสยัจะพงึสงวนไว้ไมเ่ปิดเผย 

 เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผย ตามหน้าท่ีตามกฎหมาย

5) เปิดให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนได้เก่ียวกบัความไมส่มบรูณ์ของสนิค้าและบริการ

6) เปิดเผยขา่วสารข้อมลูของสนิค้าและบริการอยา่งถกูต้องครบถ้วน

7) ปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กบัลกูค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้

 ลกูค้าทราบ เพ่ือหาทางออกร่วมกนั

นโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปช่ัน

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องไมก่ระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ

ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือคนรู้จกั หรือเพ่ือประโยชน์ต่อธุรกิจ และให้มีการสอบทาน

การปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ฉบบันีอ้ย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตัิ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการ

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก�าหนดของกฎหมาย
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แนวทางการปฏบิตักิารต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน

1) บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัอิยา่งระมดัระวงัตอ่รูปแบบของการคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

 • การให้หรือรับสนิบน

 ห้ามให้หรือรับสนิบนทกุรูปแบบ ไมว่า่จะด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนกระท�าแทนตน

 • การให้หรือรับของขวญั การเลีย้งรับรอง และผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

 การให้หรือรับของขวญั การเลีย้งรับรอง และผลประโยชน์อ่ืน ๆ จากลกูค้า คูค้่า หรือบคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องอ่ืน ให้ปฏิบตัติาม 

 คูมื่อจรรยาบรรณ ของบริษัทฯ

 • การบริจาคเพ่ือการกศุล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนบัสนนุ

 บริษัทฯ ก�าหนดให้การบริจาคเพ่ือการกศุล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนบัสนนุ ดงันี ้

  1.  ต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย ไมข่ดัตอ่ศีลธรรม และไมเ่กิดผลเสียหายตอ่สว่นรวม

  2.  ให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนอนมุตัริายการเพ่ือการบริจาคท่ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้

2) บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ว่า การคอร์รัปชัน่เป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้ ทัง้การกระท�าธุรกรรม

 กบัภาครัฐและภาคเอกชน

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท�าท่ีเข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้อง 

 กบับริษัท จะต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบให้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆ

4) บริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ หรือแจ้งเบาะแสเร่ืองการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบั 

 บริษัทฯ โดยจะไมมี่การลงโทษหรือให้ผลในทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้วา่การกระท�านัน้อาจท�าให้บริษัท 

 สญูเสียโอกาสทางธรุกิจก็ตาม

5) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่นีใ้ห้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่การคดัเลือกบุคลากร การเลื่อน

 ต�าแหนง่ การฝึกอบรม และการประเมินผลปฏิบตังิานของพนกังาน โดยก�าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัสือ่สารท�าความเข้าใจ 

 กบัพนกังานเพ่ือให้สามารถปฏิบตัติามนโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพ

10.2 การด�าเนินงาน

 บริษัทฯ มีการปฏิบตัเิพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการด�าเนินธรุกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้

 การด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

 บริษัทฯ มุง่เน้นการปลกูฝังพนกังานให้เข้าใจเปา้หมายขององค์กร และปฏิบตังิานโดยตระหนกัถงึการมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

บริษัทฯ ท�าการสื่อสารนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้พนกังานทกุคนเข้าใจโดยผา่นแผนอบรมและพฒันาบคุลากรของ

บริษัทฯ เพ่ือให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามได้ถกูต้องไปในทิศทางเดียวกนั อีกทัง้ส่งเสริมให้พนกังานเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะ

ในการท�างานและมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งสม�่าเสมอ 

10.3 กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

 การด�าเนินกิจการควบคู่กบัการมีสว่นร่วมดแูลสงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสว่นหนึ่งของเปา้หมายในการพฒันาท่ียัง่ยืนของ

บริษัทฯ โดยตระหนกัถึงการท�าประโยชน์เพ่ือตอบแทนสงัคมและต้องการท่ีจะปลกูฝังให้ทกุคนในองค์กรให้ความส�าคญักบัความเป็น

ส่วนหนึ่งของสงัคม ด้วยเหตนีุ ้บริษัทฯ จึงมีการจดัโครงการและกิจกรรมเพ่ือพฒันาชุมชนในแวดล้อมขององค์กรเป็นประจ�าทุกปี

โดยมีตวัอยา่งกิจกรรมการท�าประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมท่ีผา่นมา รายละเอียดดงันี ้
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 -   บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจ�านวน 42,780 บาท ให้งบสนบัสนนุงานวนัเดก็แหง่ชาตปีิ 2558 ท่ีจดัขึน้ในหนว่ยงานตา่งๆ

 -   บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจ�านวน 78,500 บาท บริจาคเพ่ือการกศุล

 -   บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจ�านวน 20,000 บาท สมทบศนูย์ประสานงานสมาคมคนพิการแหง่ประเทศไทย จงัหวดัเชียงราย 

 -   บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจ�านวน 59,300 บาท เพ่ือการศกึษาตามสถานท่ีศกึษาในจงัหวดัเชียงราย 

ตวัอย่างภาพกจิกรรม

10.4 การด�าเนินธุรกจิที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทฯ ไมเ่คยถกูตรวจสอบหรือถกูกลา่วหาจากหน่วยงานใดวา่การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีผลกระทบด้านลบตอ่สงัคม 

สิง่แวดล้อม หรือไมป่ฏิบตัติามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ 

การด�าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในทางมิชอบ 

โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีสอบทานระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดท่ีเหน็วา่จ�าเป็นหรือเป็นสิง่ส�าคญั ตลอดจนตรวจสอบ

การปฏิบตัิงานของฝ่ายต่างๆ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชี และผู้บริหารเก่ียวกบัการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการ 

เปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอและเช่ือถือได้ 

 ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2558  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 มีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นเข้าร่วม

ประชมุด้วย ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุภายในโดยการสมัภาษณ์และสอบถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและ

พนักงานท่ีเก่ียวข้อง ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 4) ในด้านตา่งๆ ทัง้ 5 ด้าน ดงันี ้

 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

 2. การประเมินความเสี่ยง

 3. การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู

 5. ระบบการรายงานและติดตาม

 โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ แล้ว โดยระบบควบคมุภายในทัง้ 5 ส่วน มีประสิทธิผลท่ีจะป้องกนัเร่ืองการท�าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องของบุคคลดงักล่าว นอกจากนี ้ บริษัทฯ จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด�าเนินการตามระบบ 

การควบคุมภายในของบริษัทฯ และติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของ 

กลุม่บริษัทฯ จากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไมมี่อ�านาจ รวมถงึการท�าธรุกรรมกบับคุคลท่ีมีความขดัแย้ง

และบคุคลท่ีเก่ียวโยงอยา่งเพียงพอ อีกทัง้ เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีดี บริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ�ากดั 

ท�าหน้าท่ีสอบทาน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิส�าหรับการวางระบบควบคมุภายในให้มีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะ

จดัท�ารายงานผลการประเมินการควบคมุภายในน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ�าทกุไตรมาส เพ่ือ

ให้บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ซึง่น�าไปสูก่ารก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good 

Corporate Governance) ให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

11.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

 ในการพิจารณาแบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ซึง่มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

ทัง้ 3 ทา่นเข้าร่วมประชมุด้วยนัน้ กรรมการตรวจสอบไมมี่ความเหน็แตกตา่งจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด
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11.3 รายละเอียดเก่ียวกับผู้ตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ใช้บริการหนว่ยงานภายนอก (Outsource) บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ�ากดั (“IVL”) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน 

และ IVL ได้มอบหมายให้นางสาววลัดี สีบญุเรือง เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายใน ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัขิองบริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ�ากดั แล้วเหน็วา่มีความเหมาะสมเพียงพอ

กบัการปฏิบตัหิน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในให้กบับริษัทใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯหลายแหง่ 

ช่ือ–สกุล
ต�าแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิางการศกึษา/
ประวัตอิบรม

สัดส่วน
การ 

ถอืหุ้นใน
บริษัท

(ร้อยละ)

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง
ช่ือหน่วยงาน/

บริษัท
ประเภทธุรกจิ

นางสาววลัดี สีบญุเรือง
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน
ต�าแหนง่ : Audit Partner

50 ปริญญาตรี คณะพาณิช
ยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
(CPA) ทะเบียนเลขท่ี 
3829

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 32/2005

หลกัสตูร Audit 
Committee Program 
(ACP) รุ่นท่ี 4/2005

ไมมี่ ไมมี่ 2537 – ปัจจบุนั หุ้นสว่นผู้จดัการ บริษัท สอบ
บญัชี ไอ วีแอล 
จ�ากดั

บริการตรวจ
สอบบญัชี 
-ตรวจสอบ
ภายใน

2533 – 2537 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี
และการเงิน

บริษัท แมน
ดอม
คอร์ปอเรชัน่ 
(ประเทศไทย) 
จ�ากดั

ผลติและ
จ�าหนา่ยเคร่ือง
ส�าอาง

2529 - 2533 Audit Senior บริษัท ดีลอยท์ 
โธมทัส ุไชยยศ 
จ�ากดั

บริการตรวจ
สอบบญัชี 
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12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพนัธ์

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการท�ารายการระหวา่งกนักบับคุคล/นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในรอบปี 2558 และปี 2557 ดงันี ้

12.2 รายเอียดรายการระหว่างกัน

11.2.1 รายการระหว่างกันที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเข้าท�ารายการกับบุคคล / นิตบุิคคลที่อาจมีความขัด

แย้งในรอบปี 2558 และปี 2557 มีรายละเอียดดงันี ้

1. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ บริษัทฯ กู้ เงินจาก
นายธวชัชยั
เงินกู้ ยืมต้นงวด
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด
(ลดลง) ระหวา่งงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้งวด

-
-
-
-

 
73.06
1.40

(74.46)
-

- รายการเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนกิจการ และไมมี่การคดิดอกเบีย้
- บริษัทฯได้ช�าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ทัง้หมดจ�านวน 74.46 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วในเดือน  
ธนัวาคม 2557 
- บริษัทฯ ไมมี่รายการดงักลา่วแล้วในปี  2558

บริษัทฯ เชา่ท่ีดนิและ
อาคาร ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ
สาขาหอนาฬิกา

0.90 0.90 - รายการเชา่ท่ีดนิและอาคารเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของสาขาหอนาฬิกาเดือนละ 75,000 บาท คา่เชา่ 

ดงักลา่วไมร่วมคา่น�า้คา่ไฟ การก�าหนดคา่เชา่อ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความ     
เหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต.

2. นางอมร พฒิุพิริยะ นางอมรกู้ เงินจากธนภมิู
เงินให้กู้ ยืมต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด
(ลดลง) ระหวา่งงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้งวด

 
-
-
-
-

10.50
2.65

(13.15)
-

- เป็นรายการสนบัสนนุทางการเงินแก่กรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และไมมี่การคดิ 
ดอกเบีย้
- นางอมรได้ช�าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ทัง้หมดจ�านวน 13.15 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วใน 
เดือนธนัวาคม 2557
- บริษัทฯ ไมมี่รายการดงักลา่วแล้วในปี 2558

บริษัทฯ เชา่ท่ีดนิซึง่เป็น
ท่ีตัง้ของศนูย์ค้าสง่เดน่
ห้าโฮลเซลล์

0.40 - - รายการเชา่ท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของศนูย์ค้าสง่เดน่ห้าโฮลเซลล์เดือนละ 33,000 บาท คา่
เชา่ดงักลา่วไมร่วมคา่น�า้คา่ไฟ การก�าหนดคา่เชา่อ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับ
ความเหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต.

บุคคล / นิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์

นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ (“นายธวชัชยั”) เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

นางอมร พฒิุพิริยะ (“นางอมร”) เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

นายบญุชยั พฒิุพิริยะ (“นายบญุชยั”) เป็นบดิาของนายธวชัชยั พฒิุพิริยะ

บริษัท ธนภมิู พร็อพเพอร์ตี ้2013 จ�ากดั (“ธนภมิู”)

ประกอบธรุกิจจดัหาและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

บุคคล/นิตบุิคคล ที่
อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2558 ปี 2557
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บุคคล/นิตบุิคคล ที่
อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2558 ปี 2557

บริษัทฯ เชา่ท่ีดนิและ
อาคารซึง่เป็นท่ีตัง้ของ
ศนูย์กระจายสนิค้ารอบ
เวียง

0.77 0.24 - รายการเชา่ท่ีดนิและอาคารเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของศนูย์กระจายสนิค้ารอบเวียงเดือนละ 64,000 
บาท คา่เชา่ดงักลา่วไมร่วมคา่น�า้คา่ไฟ การก�าหนดคา่เชา่อ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระท่ี
ได้รับความเหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ เชา่ท่ีดนิซึง่เป็น
ท่ีตัง้ของโกดงั 2

0.17 - - รายการเชา่ท่ีดนิเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของโกดงั 2 เดือนละ 14,000 บาท คา่เชา่ดงักลา่วไมร่วมคา่น�า้
คา่ไฟ การก�าหนดคา่เชา่อ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส�านกังาน 
ก.ล.ต.

บริษัทฯ เชา่ท่ีดนิซึง่เป็น
ท่ีตัง้ของโกดงั 3

0.23 - - รายการเชา่ท่ีดนิเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของโกดงั 3 เดือนละ 18,800 บาท คา่เชา่ดงักลา่วไมร่วมคา่น�า้
คา่ไฟ การก�าหนดคา่เชา่อ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส�านกังาน 
ก.ล.ต.

บริษัทฯ เชา่ท่ีดนิซึง่เป็น
ท่ีตัง้ของโกดงั 4

0.12 - - รายการเชา่ท่ีดนิเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของโกดงั 4 เดือนละ 10,000 บาท คา่เชา่ดงักลา่วไมร่วมคา่น�า้
คา่ไฟ การก�าหนดคา่เชา่อ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส�านกังาน 
ก.ล.ต.

3. นายบญุชยั พฒิุพิริยะ บริษัทฯ เชา่ท่ีดนิเป็น 
ท่ีตัง้ของโกดงั 2

- 0.72 - รายการเชา่ท่ีดนิเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของโกดงั 2 เดือนละ 60,000 บาท เป็นราคาท่ีตกลงกนัระหวา่งคู่
สญัญา
- บริษัทฯ ไมมี่รายการดงักลา่วแล้วในปี 2558

4. นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ
และนางอมร พฒิุพิริยะ

บริษัทฯ ซือ้หุ้ นธนภูมิ
จากกลุ่มพฒิุพิริยะเพ่ือ
เป็นการปรับโครงสร้าง
กลุม่บริษัท

- 60.0 - บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นธนภมิูร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช�าระแล้ว รวมมลูคา่ 60.00 
ล้านบาท เพ่ือปรับโครงสร้างกลุม่และได้ช�าระคา่หุ้นทัง้หมดแล้วในเดือนธนัวาคม 2557
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12.2.2 รายการค�า้ประกันและการจ�านองระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 สามารถสรุปได้ดงันี ้

ลักษณะรายการระหว่างกัน
รายละเอียด 
วงเงนิสินเช่ือ

วงเงนิกู้ยืม 
(ล้านบาท) 

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ

กลุม่บริษัท มีวงเงินสนิเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 2 แหง่ 

เพ่ือใช้ในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีหลกัประกนั คือ 

ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างในกรรมสทิธ์ิกรรมการและผู้

ถือหุ้ นใหญ่ รวมทัง้มีการค�า้ประกันส่วนบุคคล 

ได้แก่ นายธวชัชยัและนางอมร ซึง่การค�า้ประกนัดงั

กลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินก�าหนด 

โดยค�า้ประกนัเตม็วงเงินของสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้

การค�า้ประกันทัง้หมดท่ีได้กล่าวมาไม่มีการคิด 

คา่ตอบแทนแตอ่ยา่งใด

วงเงินเบกิเกินบญัชี 

สญัญากู้ ยืมเงิน

ตัว๋สญัญาใช้เงิน

รวม

40.00

30.00

35.00

105.00

เป็นการค�า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือกบัสถาบนั 

การเงินท่ีให้การสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือเพ่ือ 

ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่เป็น 

ไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน

12.3 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

 ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้พิจารณาข้อมลูรายการระหวา่งกนัของ 

บริษัทฯ ในรอบปี 2558 และปี 2557 ประกอบกบัสอบถามข้อมลูตา่งๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทัง้สอบทานข้อมลูตามท่ีระบใุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นรายการท่ีมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป หรือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีเหมาะ

สมและยตุิธรรมในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ�านาจตอ่รองทางการค้าท่ี

ปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผล

ประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ และบคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
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12.4 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท�ารายการระหว่างกัน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 10/2557 เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมตัินโยบายและขัน้ตอนการ 

ท�ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเพ่ือให้การท�ารายการเป็นไปอยา่งโปร่งใส และเป็นการ

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

 12.4.1 การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

 การท�ารายการธรุกิจปกติ และรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ เช่น การเช่าท่ีดินและอาคาร การรับบริการสาธารณปูโภค จะมี

เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปและราคาท่ีเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กบัการท�ารายการระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลทัว่ไป หรือการท�ารายการ

ระหว่างบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับุคคลทัว่ไป หรือการท�ารายการในลกัษณะเดียวกบัของผู้ประกอบการอ่ืน 

ในธรุกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถด�าเนินการได้ตามปกตภิายใต้หลกัการท่ีทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตั ิและจะ

จดัท�ารายงานสรุปการท�าธรุกรรมเพ่ือน�าเสนอในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในทกุไตรมาส และบริษัทฯ จะปฏิบตัใิห้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมถงึปฏิบตัิตามข้อก�าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเก่ียวโยงกนั

 12.4.2 การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

 การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขโดยทัว่ไป บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณา

และให้ความเหน็เก่ียวกบัความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ก่อนน�าเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความช�านาญในการ

พิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะด�าเนินการให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัการท�ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสนิใจ

และให้ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี เพ่ืออนมุตัิรายการดงักลา่วก่อนการเข้าท�ารายการ

 ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ 

บริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมาย 

วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การพิจารณาอนมุตักิารท�ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว จะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย

วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยผู้ ท่ีอาจ

มีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสียในการท�ารายการระหวา่งกนัจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงมตใินการท�ารายการระหวา่งกนันัน้ๆ
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12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 บริษัทฯ คาดวา่จะมีรายการระหวา่งกนัเกิดขึน้อีกในอนาคต ซึง่รายการเหลา่นีไ้ด้ผา่นการตรวจสอบและอนมุตัโิดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

 การเช่าท่ีดิน และท่ีดินและอาคารจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึง่เป็นรายการปกติธุรกิจท่ีมีความจ�าเป็นและสมเหตสุมผล และ 

การขึน้ค่าเช่าทกุครัง้จะไม่เกินร้อยละ 10 ของอตัราค่าเช่าเดิมตามสญัญาก่อนหน้า ทัง้นีก้ารปรับขึน้ค่าเช่าจะไม่เกินราคาตลาดท่ี 

เทียบเคียงได้ในขณะนัน้ รายละเอียด ดงันี ้

สาขาหอนาฬิกา

เชา่ท่ีดินและอาคาร

ผู้ให้เชา่: นายธวชัชยั พฒิุพิริยะ

ผู้ เชา่: บริษัทฯ

อตัราคา่เชา่: 75,000 บาทตอ่เดือน

ระยะเวลาเชา่: 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 2558 ถงึ 31 ธ.ค. 2560

บริษัทฯ มีสทิธิในการตอ่สญัญาเชา่ได้อีก 4 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี

ศนูย์ค้าสง่เดน่ห้าโฮลเซลล์

เชา่ท่ีดิน

ผู้ให้เชา่: นางอมร พฒิุพิริยะ

ผู้ เชา่: บริษัทฯ

อตัราคา่เชา่: 33,000 บาทตอ่เดือน

ระยะเวลาเชา่: 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 2558 ถงึ 31 ธ.ค. 2560

บริษัทฯ มีสทิธิในการตอ่สญัญาเชา่ได้อีก 4 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี

ศนูย์กระจายสนิค้ารอบเวียง

เชา่ท่ีดินและอาคาร

ผู้ให้เชา่: นางอมร พฒิุพิริยะ

ผู้ เชา่: บริษัทฯ

อตัราคา่เชา่: 64,000 บาทตอ่เดือน

ระยะเวลาเชา่: 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 2558 ถงึ 31 ธ.ค. 2560

บริษัทฯ มีสทิธิในการตอ่สญัญาเชา่ได้อีก 4 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี

โกดงั 2 

เชา่ท่ีดิน

ผู้ให้เชา่: นางอมร พฒิุพิริยะ

ผู้ เชา่: บริษัทฯ

อตัราคา่เชา่: 14,000 บาทตอ่เดือน

ระยะเวลาเชา่: 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 2558 ถงึ 31 ธ.ค. 2560

บริษัทฯ มีสทิธิในการตอ่สญัญาเชา่ได้อีก 4 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี

โกดงั 3 

เชา่ท่ีดิน

ผู้ให้เชา่: นางอมร พฒิุพิริยะ

ผู้ เชา่: บริษัทฯ

อตัราคา่เชา่: 18,800 บาทตอ่เดือน

ระยะเวลาเชา่: 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 2558 ถงึ 31 ธ.ค. 2560

บริษัทฯ มีสทิธิในการตอ่สญัญาเชา่ได้อีก 4 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี

โกดงั 4 

เชา่ท่ีดิน

ผู้ให้เชา่: นางอมร พฒิุพิริยะ

ผู้ เชา่: บริษัทฯ

อตัราคา่เชา่: 10,000 บาทตอ่เดือน

ระยะเวลาเชา่: 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 2558 ถงึ 31 ธ.ค. 2560

บริษัทฯ มีสทิธิในการตอ่สญัญาเชา่ได้อีก 4 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี
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 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 ได้ก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหวา่งกนั 

ไว้วา่ ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องท�ารายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ บริษัทฯ 

จะด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและขัน้ตอนการอนุมตัิการท�ารายการระหว่างกันตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนดอย่างเหมาะสมและ 

เป็นธรรม โดยพิจารณาให้การท�ารายการมีเง่ือนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าทัว่ไป และสามารถอ้างอิงได้กบัเง่ือนไขทางธุรกิจประเภท

เดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ท�ากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบั 

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของการเข้าท�ารายการดงักลา่ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความช�านาญในการพิจารณา

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการท�ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพ่ือน�าไปประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี และขนาดของรายการ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเก่ียวโยงกนั

ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือ 

มีสว่นได้เสียในการท�ารายการระหวา่งกนัจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงมตใินการท�ารายการระหวา่งกนันัน้ๆ
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส�าคัญ

13.1 ผู้สอบบญัชีและรายงานของผู้สอบบญัชี

13.1.1  ช่ือผู้สอบบญัชี

 ส�าหรับงบการเงินบริษัทฯ ในรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

 นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 9445

 บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ�ากดั

 ส�าหรับงบการเงินบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

 นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 9445

 บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ�ากดั

 ส�าหรับงบการเงินบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

 นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 9445

 บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ�ากดั

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบญัชี

 สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงนิในรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 รายงานของผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขว่า ผู้สอบบญัชีไม่ได้เข้าสงัเกตการณ์การตรวจนบัสินค้าคงเหลือ 

ต้นงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มลูคา่ประมาณ 85.86 ล้านบาท เน่ืองจาก ณ วนันัน้ ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของ

กิจการและผู้สอบบญัชีไมส่ามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในปริมาณสนิค้าคงเหลอืดงักลา่วได้ และผู้สอบบญัชีไมส่ามารถ

ตรวจสอบมลูคา่ของอาคารซึง่แสดงรวมอยูใ่น ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มลูคา่ประมาณ 10.46 ล้านบาท 

เน่ืองจากเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในอดีตและบริษัทฯ ยงัไมส่ามารถจดัเตรียมเอกสารให้ตรวจสอบได้ในขณะท่ีผู้สอบบญัชีเข้าตรวจสอบ 

ดงันัน้ ผู้สอบบญัชีจงึไมส่ามารถใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในมลูคา่ของอาคารดงักลา่วได้ ยกเว้นผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้

ตามท่ีกลา่วในการแสดงความเหน็อยา่งมีเง่ือนไข งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ

ผลการด�าเนินงานส�าหรับสิน้สดุปีเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงนิในรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 รายงานของผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขว่า ผู้สอบบญัชีไม่ได้เข้าสงัเกตการณ์การตรวจนบัสินค้าคงเหลือ 

ต้นงวด ณ วนัต้นปี 2556 หรือใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในปริมาณสนิค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ได้ สนิค้า 

คงเหลือต้นงวดมีผลกระทบตอ่การแสดงผลการด�าเนินงาน ผู้สอบบญัชีจงึไมส่ามารถสรุปได้วา่จ�าเป็นต้องปรับปรุงผลการด�าเนินงาน

และก�าไรสะสมต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 หรือไมเ่พียงใด ความเหน็ของผู้สอบบญัชีตอ่งบการเงินส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 จงึมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักลา่ว และความเหน็ของผู้สอบบญัชีตอ่งบการเงินปัจจบุนัจงึมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักลา่วด้วย เน่ืองจากอาจ

มีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขงวดปัจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบ ยกเว้นผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามท่ีกล่าวในการ 
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แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน 

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และของเฉพาะบริษัทฯ ตามล�าดบั ผลการด�าเนินงานรวมและผล

การด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรใน

สาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบญัชีได้ให้สงัเกตหุมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 26 ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ 

ได้น�างบการเงินปี 2557 ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและเสนอไปแล้วตามรายงานลงวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 ออกเผยแพร่ ผู้บริหาร 

ของบริษัทฯ ได้แก้ไขหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 21 เร่ืองคา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ หวัข้อคา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 โดยเปลี่ยนจาก 19.00 ล้านบาท 

เป็น 41.76 ล้านบาท และเปลี่ยนจาก 23.80 ล้านบาท เป็น 36.01 ล้านบาท ตามล�าดบั เพ่ือน�าออกเผยแพร่ใหม ่ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชี 

มิได้แสดงความเหน็อยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองนี ้

 สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงนิในรอบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 รายงานของผู้ สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี ้

แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และของเฉพาะบริษัทฯ 

ตามล�าดับ ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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13.2 ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนินงาน

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

งบการเงนิรวม

สิน้สุด 31 ธ.ค. 2556  สิน้สุด 31 ธ.ค. 2557 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2558

ตรวจสอบแล้ว  

(ปรับปรุงใหม่)

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินลงทนุชัว่คราว

ลกูหนีก้ารค้า

ลกูหนีอ่ื้น

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลเก่ียวข้องกนั

สนิค้าคงเหลือ-สทุธิ

 

40.9 

0.0 

40.2 

14.0 

10.5 

124.2 

 

12.5

0.0

12.3

4.3

3.2

37.9

 

27.1 

0.0 

41.1 

3.6 

-   

147.7 

 

7.1

0.0

10.7

0.9

0.0

38.5

15.6

260.3

28.8

7.7

-

167.4

2.3

38.3

4.2

1.1

0.0

24.7

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 229.8 70.1 219.5 57.3 479.8 70.7

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั  

สทิธิการเชา่-สทุธิ

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิ

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี-สทุธิ

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

 

0.1 

4.3 

90.7 

1.3 

1.3 

0.3 

 

0.0

1.3

27.7

0.4

0.4

0.1

 

 -   

7.0 

152.4 

2.3 

1.5 

0.5 

 

0.0

1.8

39.8

0.6

0.4

0.1

-

6.3

188.0

2.2

1.8

0.7

0.0

0.9

27.7

0.3

0.3

0.1

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 98.0 29.9 163.7 42.7 199.0 29.3

รวมสินทรัพย์ 327.8 100.0 383.1 100.0 678.8 100.0

หนีส้ินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน

เจ้าหนีก้ารค้า

เจ้าหนีอ่ื้น

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย

-   

117.5 

11.0 

73.1 

4.4 

0.0

35.8

3.3

22.3

1.3

12.1 

120.3 

19.7 

-   

10.4 

3.2

31.4

5.1

0.0

2.7

1.0

113.0

9.6

-

1.9

0.2

16.6

1.4

0.0

0.3

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 205.9 62.8 162.5 42.4 125.6 18.5

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

ภาระผกูพนัหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน

 

 0.2 

 

0.0

 

0.2 

 

0.1 2.5 0.4

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 0.2   0.0 0.2 0.1 2.5 0.4

รวมหนีส้ิน 206.1 62.9 162.7 42.5 128.2 18.9
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ

งบการเงนิรวม

สิน้สุด 31 ธ.ค. 2556  สิน้สุด 31 ธ.ค. 2557 สิน้สุด 31 ธ.ค. 2558

ตรวจสอบแล้ว  

(ปรับปรุงใหม่)

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทนุจดทะเบียน

ทนุท่ีออกและเรียกช�าระเตม็มลูคา่แล้ว

สว่นเกินมลูคา่หุ้นส�ามญั

ก�าไรสะสม

     จดัสรรแล้ว : ส�ารองตามกฎหมาย        

     ยงัไมจ่ดัสรร

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น

 

50.0

50.0

-

 

5.0 

25.1 

-   

 

15.1

15.1

0.0

 

1.5

7.7

0.0

 

145.0

145.0

-

 

5.0 

70.4 

0.0 

 

37.4

37.4

0.0

1.3

18.4

0.0

200.0

200.0

297.6

 

10.2

42.5

0.2

29.5

29.5

43.8

 

1.5

6.3

0.0

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 80.1 24.4 220.4 57.5 550.6 81.1

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 41.6 12.7 -   0.0 - 0.0

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 121.7 37.1 220.4 57.5 550.6 81.1

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 327.8 100.0 383.1 100.0 678.8 100.0
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งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

หมายเหตุ :

1)  รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้คา่เชา่ รายได้คา่ธรรมเนียม ก�าไรจากการขายเงินลงทนุ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น

2)  ปรับปรุงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ให้เป็นมลูคา่เดียวกนัเพ่ือการเปรียบเทียบข้อมลูตอ่หุ้น โดยปรับปรุงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ปี 2556 ถงึปี 2557 

จาก 100.00 บาทตอ่หุ้นเป็น 0.25 บาทตอ่หุ้น

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

งบการเงนิรวม

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ตรวจสอบแล้ว  

(ปรับปรุงใหม่)

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,036.6 99.7 1,197.8 99.7 1,316.2 99.5

ต้นทนุขายและการให้บริการ 949.4 91.3 1,065.1 88.6 1,163.8 88.0

ก�าไรขัน้ต้น 87.2 8.4 132.7 11.0 152.4 11.5

รายได้อ่ืน1) 3.0 0.3 3.9 0.3 6.1 0.5

คา่ใช้จา่ยในการขาย 32.4 3.1 47.9 3.9 59.7 4.5

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 36.6 3.5 31.9 2.7 51.2 3.9

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 

และบริหาร

69.1 6.6  79.8 6.6 110.9 8.4

ก�าไรก่อนต้นทนุทางการเงนิ 

และภาษีเงนิได้

21.2 2.0 56.9 4.7 47.6 3.6

ต้นทนุทางการเงิน 0.00 0.0 0.01 0.0 2.1 0.2

ก�าไรก่อนภาษีเงนิได้ 21.2 2.0 56.9 4.7 45.5 3.4

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 4.6 0.4 11.5 1.0 6.4 0.5

ก�าไรส�าหรับปี 16.6 1.6 45.4 3.8 39.1 3.0

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ผลก�าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงิน

ลงทนุเผ่ือขาย – สทุธิจากภาษี

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สทุธิจากภาษี

-

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

(1.8)

0.0

(0.1)

ก�าไรเบด็เสร็จส�าหรับงวด 16.6 1.6 45.4 3.8 37.5 2.8

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น2) 

ก�าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) จ�านวน

หุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน�า้หนกั (หุ้น)
0.08

196,975,200 

0.22

203,123,200      

0.06

618,794,521
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งบกระแสเงนิสด

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จา่ย)สทุธิจากกิจกรรม 

ด�าเนินงาน:

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ�าหนา่ย

หนีส้ญู

(กลบัรายการ) ส�ารองคา่เผ่ือสนิค้าสญูหาย

ก�าไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว

ก�าไรจากการจ�าหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้จา่ย

 

              21.2 

 

            

    9.1 

                0.5 

                1.5 

               (0.0)

-   

                0.2 

                0.0 

 

            56.9 

 

       

     11.7 

              0.1 

              0.9 

             (0.1)

              0.0 

              0.0 

              0.0 

45.5

15.9

-

(0.2)

(0.0)

0.0

0.0

2.1

ก�าไรจากกิจกรรมด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิ

ด�าเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์ด�าเนินงาน - (เพ่ิมขึน้) ลดลง:

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น

สนิค้าคงเหลือ

การเปลี่ยนแปลงในหนีส้นิด�าเนินงาน - เพ่ิมขึน้ (ลดลง):

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

            32.4

           

  (7.1)

           (42.8)

 

              

26.3 

            69.4 

     

         9.4 

           (24.4)

 

             

 8.5 

63.4

8.3

(19.5)

(14.3)

เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน

จา่ยดอกเบีย้จา่ย

จา่ยภาษีเงินได้

                8.8 

               (0.0)

               (2.6)

            62.9 

             (0.0)

             (5.7)

37.8

(2.1)

(14.8)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด�าเนินงาน 6.2 57.3 20.9

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากการจ�าหนา่ยเงินลงทนุชัว่คราว 

เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุชัว่คราว 

เงินสดรับช�าระจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั

เงินสดจา่ยเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง

เงินสดจา่ยซือ้สทิธิการเชา่ 

เงินสดรับจากการจ�าหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร 

เงินสดจา่ยซือ้สนิทรัพย์ถาวร

เงินสดจา่ยซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้

 

                1.9 

               (1.9)

                 -   

             (10.5)

               (0.0)

                 -   

                 -   

             (51.6)

               (0.2)

               (0.2)

 

            46.0 

            (45.9)

            13.2 

             (2.7)

              0.1 

             (3.2)

              0.0 

            (69.5)

             (1.3)

             (0.2)

11.5

(271.5)

-

-

-

-

0.0

(53.5)

(0.3)

(0.1)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (62.5) (63.5) (313.9)
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งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

เงินสดจา่ยช�าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

คา่ใช้จา่ยทางตรงเก่ียวกบัการจ�าหนา่ยหุ้นเพ่ิมทนุ 

เงินสดจา่ยเงินปันผล 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

 

 -   

78.1 

 (87.9)

 46.0 

-

 (5.0)

41.6

 

12.1 

1.4 

 (74.5)

95.0 

-

-   

(41.6)

(11.1)

-

-

367.2

(14.6)

(60.0)

-

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 72.7 (7.6) 281.6

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด

16.4 

24.5 

 40.9 

 (13.8)

40.9 

27.1 

(11.5)

27.1

15.6
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13.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส�าคัญ

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาคัญ หน่วย
งบการเงนิรวม

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้

ระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลี่ย

วงจรเงินสด

เทา่

เทา่

เทา่

เทา่

วนั

เทา่

วนั

เทา่

วนั

วนั

1.1

0.4

0.0

26.2

13.8

9.2

39.3

8.7

41.5

       11.5 

1.4

0.4

0.3

29.5

12.2

7.8

45.9

9.0

40.2

        18.0 

3.8

2.5

0.1

37.6

9.7

7.4

49.6

10.0

36.6

22.7

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อตัราก�าไรขัน้ต้น 

อตัราก�าไรจากการด�าเนินงาน 

อตัราก�าไรอ่ืน

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท�าก�าไร

อตัราก�าไรสทุธิ 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

        8.4 

        1.8 

        0.3 

       34.2 

        1.6 

       23.0 

        11.1 

          4.4 

          0.3 

       108.2 

          3.8 

        26.5 

11.6

3.2

0.5

50.3

3.0

10.4

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์

ร้อยละ

ร้อยละ

เทา่

        6.2 

       36.3 

        3.9 

       12.8 

       46.2 

        3.4 

7.4

31.7

2.5

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น

อตัราสว่นความสามารถช�าระดอกเบีย้

อตัราสว่นความสามารถช�าระภาระผกูพนั

อตัราการจา่ยเงินปันผล

เทา่

เทา่

เทา่

ร้อยละ

1.7 

19,067.9 

0.1 

30.1 

          0.7 

    9,993.3 

          0.5 

            -  

0.2

17.9

0.1

153.3



97

14. การวเิคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ

14.1  ค�าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงาน

 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานท่ีปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มาจากการประกอบธรุกิจค้าปลกีและค้าสง่สนิค้า

อปุโภคบริโภคท่ีไมร่วมอาหารสด ภายใต้ช่ือ “ธนพิริยะ” โดยรายได้จากการขายมาจาก 2 สว่นคือ รายได้จากการขายผา่นสาขา และ

รายได้จากค้าสง่ส�านกังานใหญ่ ปัจจบุนับริษัทฯ มีสาขารวมทัง้สิน้ 12 สาขา แบง่ออกเป็นซปุเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา และศนูย์ค้าสง่ 

1 สาขา สว่นรายได้จากการบริการมาจากการให้บริการเชา่พืน้ท่ีวางสนิค้าและคา่สนิค้าแรกเข้า ซึง่ทกุสาขามีท่ีตัง้ในจงัหวดัเชียงราย 

รูปแบบของร้านธนพิริยะเป็นการผสมผสานท่ีลงตวัระหว่างการมีสินค้าท่ีหลากหลายและมีราคาย่อมเยาแบบโมเดิร์นเทรดแต่มี 

ความสะดวกแบบร้านสะดวกซือ้ ซึง่ธนพิริยะมีความตัง้ใจท่ีจะเป็นร้านค้าชมุชนเชือ้สายไทยท่ีจ�าหนา่ยสนิค้าท่ีมีคณุภาพและให้บริการ

ท่ีอบอุน่และรู้ใจผู้บริโภค

ภาพรวมของการด�าเนินงานที่ผ่านมา

รายได้รวม (ล้านบาท)
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โครงสร้างรายได้

0.3%

34.8%

64.9%

0.3%

34.0%

65.7%

0.5%

23.7%

75.8%

รายได้จากสาขา

รายได้จากค�าสัง่ส�านกังานใหญ่

รายได้อ่ืน

จ�านวนสาขา 7            10           12

 บริษัทฯ มีรายได้ท่ีมีการเตบิโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง หากพิจารณาจากงบการเงินงวดบญัชีปี 2556 – 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม

เพ่ิมขึน้จาก 1,039.6 ล้านบาท เป็น 1,201.7 ล้านบาท และ 1,322.3 ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี (Compound 

Annual Growth Rate: CAGR) ส�าหรับชว่ง 3 ปีย้อนหลงั เทา่กบัร้อยละ 11.8 ตอ่ปี ซึง่การเพ่ิมขึน้ของรายได้ มีสาเหตหุลกัจากการเปิด

สาขาเพ่ิมในชว่งระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ซึง่สอดคล้องกบัการขยายตวัของชมุชนเมืองและการเปลีย่นแปลงไลฟ์สไตล์ของคนเชียงรายท่ีใช้บริการ

โมเดร์ินเทรดมากขึน้ การเปิดสาขาใหมอ่ยา่งตอ่เน่ืองสง่ผลให้ร้านธนพิริยะสามารถเข้าถงึลกูค้าเปา้หมายในจงัหวดัเชียงรายได้มากขึน้ 

และจากการท่ีบริษัทฯ เข้าใจในวิถีชีวิตของคนในพืน้ท่ีเป็นอยา่งดี จงึเป็นท่ีมาของการให้บริการท่ีมีความแตกตา่งจากร้านโมเดร์ินเทรด

อ่ืนๆ

 รวมถงึความยืดหยุน่ในการเปลีย่นแปลงกลยทุธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ได้ทนัทว่งที ซึง่ถือวา่เป็นความได้เปรียบ

ในการแขง่ขนั (Competitive Advantage) สง่ผลให้ผลประกอบการของธนพิริยะสามารถเตบิโตได้อยา่งตอ่เน่ือง จากการเปิดสาขาเพ่ิม

รวม 7 สาขาในชว่งปี 2556 – 2558 ท�าให้สดัสว่นรายได้จากสาขามีการขยายตวัโดยมีสดัสว่นเพ่ิมมากขึน้เม่ือปรียบเทียบกบัรายได้รวม 

ซึง่สง่ผลดีต่อบริษัทฯ คือมีก�าไรขัน้ต้นเพ่ิมสงูขึน้เน่ืองจากราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ยในสาขาจะสงูกว่าราคาขายค้าสง่ส�านกังานใหญ่ 

โดยการขยายสาขาเป็นแผนงานหลกัของบริษัทฯ 
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 บริษัทฯ สามารถสรุปการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินส�าหรับงวดบญัชีปี 2556 – 2558 ได้ ดงันี ้

ผลการด�าเนินงาน

รายได้จากการขายและบริการ

 ในปี 2556 – 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,036.6 ล้านบาท 1,197.8  ล้านบาท และ 1,316.2 ล้าน

บาท ตามล�าดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ 10.0 ร้อยละ 15.6 และร้อยละ 9.9 ตามล�าดบัจากปีก่อนหน้า เน่ืองด้วยบริษัทฯ มีการ

เปิดสาขาใหมจ่�านวน 2 สาขาในปี  2556 3 สาขาในปี 2557 และ 2 สาขาในปี 2558 สง่ผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มี

สาขารวมทัง้สิน้ 12 สาขา จากการท่ีมีจ�านวนสาขามากขึน้นัน้ สง่ผลให้แนวโน้มสดัสว่นของรายได้จากสาขาตอ่รายได้รวมจะสงูขึน้ตาม

ล�าดบั ในขณะท่ีสดัสว่นรายได้จากค้าสง่ส�านกังานใหญ่ตอ่รายได้รวมคาดวา่จะลดลงอยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากจ�านวนสาขาของธนพิริยะมี

มากขึน้ท�าให้ลกูค้าสามารถซือ้สนิค้าทัง้ปลีกและสง่จากสาขาท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงได้สะดวกมากขึน้

 สว่นรายได้ค้าสง่ส�านกังานใหญ่ หมายถึง รายได้จากการขายสินค้าผ่านพนกังานขายส�านกังานใหญ่ ซึง่ลกูค้าสามารถซือ้

สนิค้าจ�านวนมากในราคาขายสง่ และบริษัทฯ ยงัมีบริการจดัสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าเพ่ืออ�านวยความสะดวกอีกด้วย

ต้นทนุขายและการให้บริการ

 องค์ประกอบหลกัของต้นทนุขาย คือ ต้นทนุสนิค้าท่ีซือ้มาเพ่ือจ�าหนา่ยในสาขาและการค้าสง่จากส�านกังานใหญ่ ในปี 2556 - 2558 

บริษัทฯ มีต้นทนุขายเทา่กบั 949.4 ล้านบาท 1,065.1 ล้านบาท และ 1,163.8 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการ

ขายร้อยละ 91.6 ร้อยละ 88.9 และร้อยละ 88.4 ตามล�าดบั การปรับตวัลดลงของสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายอยา่งตอ่เน่ือง

มาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรายได้จากสาขาและรายได้จากค้าสง่ส�านกังานใหญ่ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา กลา่วคือ จากการ 

เปิดสาขาเพ่ิมรวม 7 สาขาในชว่งปี 2556 – 2558 ท�าให้สดัสว่นรายได้จากสาขามีการขยายตวั รวมถงึราคาขายสนิค้าโดยเฉลีย่ในสาขา

จะสงูกวา่ราคาขายของค้าสง่ส�านกังานใหญ่ จากเหตผุลดงักลา่วสง่ผลให้สดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายปรับลดลง บริษัทฯ 

ยงัได้ปรับปรุงระบบการจดัซือ้ให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ รวมถงึการบริหารสนิค้าคงคลงัเพ่ือให้ทราบถงึสภาพการณ์ของสนิค้าในคลงั

ของแตล่ะสาขาท่ีแท้จริง และปรับปรุงระบบเติมเต็มสินค้าให้แม่นย�ามากขึน้ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถควบคมุปริมาณสินค้าท่ีจดัสง่ 

ไปให้แตล่ะสาขาได้ทนัเวลา อีกทัง้การบริหารจดัการสนิค้าแบบรวมศนูย์ยงัชว่ยท�าให้สามารถควบคมุต้นทนุการจดัสง่ได้ดีขึน้ 

2556 2557 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,036.6 100.0 1,197.8 100.0 1,316.2 100.0

ต้นทนุขายและการให้บริการ 949.4 91.6 1,065.1 88.9 1,163.8 88.4

ก�าไรขัน้ต้น 87.2 8.4 132.7 11.1 152.4 11.6
 

การเปิดสาขาระหว่างปี 2555 2556 2557

จ�านวนสาขาต้นงวด 5 7 10

เปิด (ปิด) สาขา 2 3 2

จ�านวนสาขาสิน้งวด 7 10 12
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ก�าไรขัน้ต้นและอัตราก�าไรขัน้ต้น

 ในปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีก�าไรขัน้ต้นเทา่กบั 87.2 ล้านบาท 132.7 ล้านบาท และ 152.4 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก�าไรขัน้ต้น

ร้อยละ 8.4 ร้อยละ 11.1 และร้อยละ 11.6 ตามล�าดบั อตัราก�าไรขัน้ต้นมีการปรับตวัท่ีสงูขึน้มาโดยตลอดเน่ืองจากการเตบิโตของรายได้

จากสาขา และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรายได้จากการขายและการปรับปรุงการบริหารจดัการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ สง่ผลให้ก�าไรขัน้ต้นดีขึน้ตามล�าดบั

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารในปี 2556 – 2558 เทา่กบั 69.1 ล้านบาท 79.8 ล้านบาท และ 110.9 ล้านบาท 

คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 6.6 ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 8.4 ของรายได้รวม โดยคา่ใช้จา่ยหลกัของบริษัทฯ เป็นคา่ใช้จา่ยพนกังาน ซึง่สว่นใหญ่

เป็นพนกังานท่ีประจ�าอยูท่ี่สาขาและคลงัสนิค้าของบริษัทฯ คา่เสือ่มราคาและตดัจ�าหนา่ย คา่สาธารณปูโภค และคา่วสัดสุิน้เปลอืงและ

คา่ซอ่มแซม

ค่าใช้จ่ายในการขาย

 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายในปี 2556 – 2558 เทา่กบั 32.4 ล้านบาท 47.9 ล้านบาท และ 59.7 ล้านบาทตามล�าดบั 

โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขายเพ่ิมขึน้จากปีก่อนท่ีมีคา่ใช้จา่ยในการขายเทา่กบั 11.8 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 24.6 

สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จา่ยพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมจ�านวนพนกังานเพ่ือรองรับกบัการเปิดสาขาใหม ่รวมถงึคา่ใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึน้

ตามการขยายสาขา ได้แก่ คา่ใช้จา่ยสาธารณปูโภค คา่เสื่อมราคา เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารในปี 2556-2558 เทา่กบั 36.6 ล้านบาท 31.9 ล้านบาท และ 51.2 ล้านบาท ตามล�าดบั 

โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารเพ่ิมขึน้จากปีก่อนจ�านวน 19.3 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างเงินเดือน

ใหมข่องพนกังานและการปรับเงินเดือนของผู้บริหารบางสว่น และการเพ่ิมขึน้ของคา่ตอบแทนอ่ืนๆ เชน่ เงินโบนสั คา่สวสัดกิาร เป็นต้น 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน

ก�าไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้

 บริษัทฯ มีก�าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ส�าหรับปี 2556 – 2558 เทา่กบั 21.2 ล้านบาท 56.9 ล้านบาท และ 

47.6 ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นอตัราก�าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.6 ตามล�าดบั 

ส�าหรับปี 2557 การเพ่ิมขึน้ของก�าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้มาจากการสดัสว่นรายได้จากสาขาท่ีเพ่ิมขึน้และการบริหาร

สนิค้าคงคลงัได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ และส�าหรับปี 2558 การลดลงของก�าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้จากปีก่อน

จ�านวน 9.3 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 16.3 จากการเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารตามท่ีกลา่วในข้างต้น

ต้นทนุทางการเงนิ

 ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบีย้จา่ยจากเงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน บริษัทฯ 

มีต้นทนุทางการเงินในปี 2557 – 2558 เทา่กบั 0.01 ล้านบาท และ 2.1 ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่ภายหลงัจากท่ีได้มีการจ�าหนา่ยหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุในปลายปี 2558 บริษัทฯได้มีการช�าระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินไปแล้วทัง้จ�านวน
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ก�าไรสุทธิ

 บริษัทฯ มีก�าไรสทุธิส�าหรับปี 2556 - 2558 เทา่กบั 16.6 ล้านบาท 45.4 ล้านบาท และ 39.1 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก�าไรสทุธิ

ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.0 ตามล�าดบั สาเหตขุองการเพ่ิมขึน้ของก�าไรสทุธิส�าหรับปี 2557 มาจากผลการด�าเนินงาน 

ท่ีเติบโตจากการเปิดสาขาใหม่ ส่งผลให้รายได้รวมและอัตราก�าไรขัน้ต้นปรับตัวเพ่ิมขึน้ รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายท่ีมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ และส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีก�าไรสทุธิลดลงมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จา่ยจากการขายและบริหาร

เพ่ือรองรับการเปิดสาขาใหม ่เชน่ คา่ใช้จา่ยพนกังาน คา่ใช้จา่ยสาธารณปูโภคตา่งๆ เป็นต้น

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ

สินทรัพย์รวม

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 383.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2556 เทา่กบั 55.3  ล้านบาท 

หรือคดิเป็นร้อยละ 16.9  มีสาเหตหุลกัมาจาก

 (1) การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 13.8 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการช�าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

  แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั

 (2) การลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเทา่กบั 9.5 ล้านบาท 

 (3) การเพ่ิมขึน้ของสนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 23.5 ล้านบาท ตามการเพ่ิมจ�านวนสาขาของบริษัทฯ จงึต้องมีการส�ารองสนิค้า 

  ให้มีความเพียงพอตอ่การจ�าหนา่ยในแตล่ะวนั

 (4) การเพ่ิมขึน้ของท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์เทา่กบั 61.6 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทนุเพ่ิมเตมิในท่ีดนิ อาคาร 

  และสว่นปรับปรุงอาคาร และเคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส�านกังาน ส�าหรับการขยายสาขาใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่  

  สาขาเวียงป่าเปา้ สาขาห้วยไคร้ และสาขาแมจ่นั

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม  678.8 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 295.7 ล้านบาท 

หรือคดิเป็นร้อยละ 77.2 มีสาเหตหุลกัมาจาก

 (1) มีเงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้จ�านวน 260.27 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน (IPO) 

  ก่อนน�าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก�าหนดไว้

 (2) การลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเทา่กบั 12.3 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของลกูค้าหนีก้ารค้า 

  ตามสดัสว่นรายได้จากค้าสง่ส�านกังานใหญ่ตอ่รายได้รวมท่ีลดลงอยา่งตอ่เน่ือง

 (3) การเพ่ิมขึน้ของสินค้าคงเหลือเทา่กบั 19.7 ล้านบาท จากการเปิดสาขาใหมท่�าให้บริษัทฯ ต้องมีการส�ารองสินค้า 

  ให้มีความเพียงพอตอ่การจ�าหนา่ย

 (4) การเพ่ิมขึน้ของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์เทา่กบั 35.6 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลงทนุในท่ีดินอาคารและ 

  อปุกรณ์ ส�าหรับสาขาพาน สาขาแมฟ่า้หลวง และศนูย์กระจายสนิค้าแหง่ใหม่
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สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 เทา่กบั 40.9 ล้านบาท 27.1 ล้านบาท 

และ 15.6 ล้านบาท ตามล�าดบั หรือคดิเป็นร้อยละ 12.5 ร้อยละ 7.1 และร้อยละ 2.3 ของสนิทรัพย์รวม ตามล�าดบั

ลูกหนีก้ารค้า 

 ลกูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่เป็นลกูค้าของค้าสง่ส�านกังานใหญ่ท่ีได้รับเครดติเทอมไมเ่กิน 30 วนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ถงึ 2557 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าเทา่กบั 40.2 ล้านบาท 41.1 ล้านบาท และ 28.8 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.3 ร้อยละ 10.7 

และร้อยละ 4.2 ของสนิทรัพย์รวม ตามล�าดบั หากพิจารณาจากประสทิธิภาพการจดัเก็บหนีใ้นปี 2556 – 2558 บริษัทฯ มีระยะเวลา

เก็บหนีเ้ฉลี่ย 13.8 วนั 12.2 วนั และ 9.7 วนั ตามล�าดบั ทัง้นี ้ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยลดลงอยา่งตอ่เน่ือง สาเหตหุลกัเกิดจากการ

ขยายสาขาของบริษัทฯ ส่งผลให้สดัส่วนรายได้จากค้าส่งส�านกังานใหญ่ลดลง และแนวโน้มของลกูหนีก้ารค้าและระยะเวลาเก็บ 

หนีเ้ฉลี่ยในอนาคตจะลดลงตามล�าดบั

ลูกหนีอ่ื้น

 ลกูหนีอ่ื้นของบริษัทฯ ได้แก่ ลกูหนีเ้งินยืมพนกังาน เงินมดัจ�าคา่สนิค้าจา่ยลว่งหน้า คา่เบีย้ประกนัภยัจา่ยลว่งหน้า และคา่เชา่

จา่ยลว่งหน้า เป็นต้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีลกูหนีอ่ื้นจ�านวน 14.0 ล้านบาท 3.6 ล้านบาท และ 7.7 

ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.3 ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.1 ของสนิทรัพย์รวม ตามล�าดบั การเปลี่ยนแปลงของลกูหนี ้

อ่ืน มีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้และลดลงของเงินมดัจ�าค่าสินค้าจ่ายลว่งหน้าซึง่เป็นเงินมดัจ�าระยะสัน้ท่ีบริษัทฯ ช�าระค่าสินค้า 

บางประเภทให้แก่ซพัพลายเออร์

สินค้าคงเหลือ 

 บริษัทฯ ไมมี่นโยบายการผลติสนิค้าด้วยตนเองแตจ่ะซือ้สนิค้าจากผู้ผลติและผู้จดัจ�าหนา่ยสนิค้าโดยตรง ดงันัน้สนิค้าคงเหลอื

ร้อยละ 100.0 ของบริษัทฯ จงึอยูใ่นรูปของสนิค้าส�าเร็จรูป

(หน่วย: ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556  2557 2558

สนิค้าส�าเร็จรูป 128.7 153.0 172.6

หกั: ส�ารองเผ่ือสนิค้าสญูหาย (4.5) (5.4) (5.2)

รวมสินค้าคงเหลือ 124.2 147.7 167.4

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) 39.3 45.9 49.6
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 124.2 ล้านบาท 147.7 ล้านบาท และ 167.4 ล้านบาท 

ตามล�าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 37.9 ร้อยละ 38.5 และร้อยละ 24.7 ของสนิทรัพย์รวม ตามล�าดบั สนิค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้มีสาเหต ุ

มาจากการเพ่ิมระดบัสนิค้าคงคลงัให้มีความเพียงพอเพ่ือจ�าหนา่ยในสาขาท่ีเปิดใหม่

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย 39.3 วนั 45.9 วนั และ 49.6 วนั ตามล�าดบั 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหมจ่�านวน 3 สาขาในไตรมาส 4 ปี 2557  1 สาขาในไตรมาส 2 ปี 2558 และอีก 1 สาขาในไตรมาส 3 ปี 

2558 สง่ผลให้ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ยในปี 2557 และปี 2558 มีจ�านวนวนัท่ีมากกวา่ในอดีต ทัง้นีห้ากสาขาใหมส่ามารถเปิดและรับ

รู้รายได้เต็มปี ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจะกลบัมาอยู่ในระดบัปกติซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดสินค้าคงคลงัของ 

บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยการน�าระบบเติมเต็มของสาขามาช่วยจดัการสต๊อกสินค้าในแต่ละสาขา ซึง่ระบบดงักลา่วจะมี 

การวิเคราะห์การหมนุเวียนของสินค้าแตล่ะประเภทโดยแตล่ะสาขาจะมีผลการค�านวณการหมนุเวียนของสินค้าแตล่ะชนิดท่ีแตกตา่ง

กนัไป เพ่ือลดภาระการเก็บสต๊อกสินค้าในคลงัสินค้าในขณะท่ีให้เกิดความเพียงพอต่อการจ�าหน่ายสินค้าในแต่ละวนั อีกทัง้ไม่ให้มี 

การส�ารองสนิค้าท่ีหมนุเวียนช้าในปริมาณท่ีมากเกินไป และต้องไมมี่สนิค้าขาดชัน้ท่ีท�าให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธรุกิจได้  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุ :

1) สดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีมลูคา่ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิเทา่กบั 90.7 ล้านบาท 152.4 ล้านบาท 

และ 188.0 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 22.7 ร้อยละ 39.8 ร้อยละ 27.7 ของสนิทรัพย์รวม ตามล�าดบั บริษัทฯ มีการลงทนุในสนิทรัพย์ 

ไมห่มนุเวียนประเภทนีเ้พ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา โดยสว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพ่ือขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ือง 

สิทธิการเช่า 

 สทิธิการเชา่ของบริษัทฯ ทัง้หมด คือ สทิธิในการเชา่ท่ีดนิและอาคารส�าหรับการเปิดสาขา โดยมีระยะเวลาตัง้แต ่10 - 15 ปี 

ปัจจบุนับริษัทฯ มี 3 สาขาท่ีเป็นสทิธิการเชา่ ได้แก่ สาขาศรีทรายมลู สาขาบ้านดู ่และสาขาเวียงป่าเปา้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีสทิธิการเชา่สทุธิจ�านวน 4.3 ล้านบาท 7.0 ล้านบาท และ 6.3 ล้านบาท 

ตามล�าดบั โดยมีคา่ตดัจ�าหนา่ยสทิธิการเชา่จ�านวน 0.3 ล้านบาท 0.5 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท ตามล�าดบั

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2557 2558

ล้านบาท ร้อยละ1) ล้านบาท ร้อยละ1) ล้านบาท ร้อยละ1)

ท่ีดนิ 26.2 8.0 56.8 14.8 74.9 11.0

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 27.7 8.5 37.4 9.8 51.8 7.6

สว่นปรับปรุงสทิธิการเชา่ 8.0 2.4 13.0 3.4 12.2 1.8

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส�านกังาน 19.4 5.9 31.2 8.1 34.2 5.0

ยานพาหนะและสว่นตอ่เตมิ 9.5 2.9 12.1 3.2 14.6 2.2

งานระหวา่งท�า - - 1.8 0.5 0.3 0.1

รวม 90.7 27.7 152.4 39.8 188.0 27.7
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สภาพคล่อง

กระแสเงนิสด

 ปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมด�าเนินงานเทา่กบั 57.3 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึน้จากเงินสด

รับจากกิจกรรมด�าเนินงานและสนิทรัพย์ด�าเนินงานและลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นท่ีลดลง และเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเทา่กบั 

63.5 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมของท่ีดนิ อาคารและอปุรณ์ส�าหรับการเปิดสาขาใหม ่และมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน

เท่ากบั 7.6 ล้านบาท เกิดจากการช�าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัทัง้จ�านวนและเงินสดรับจากการเพ่ิมทนุระหว่างปี 

สง่ผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงสทุธิเทา่กบั 13.8 ล้านบาท และปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 27.1 

ล้านบาท 

 ปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมด�าเนินงานเทา่กบั 20.9 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากกิจกรรม

ด�าเนินงาน และเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเทา่กบั 313.9 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุชัว่คราวจ�านวน 271.5 ล้านบาท 

ซึง่เป็นเงินท่ีได้รับมาจากการจ�าหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในช่วงปลายปี 2558 การลงทนุในท่ีดินและอาคารส�าหรับการเปิดสาขาพาน 

สาขาแมฟ่า้หลวง และศนูย์กระจายสนิค้าแหง่ใหม ่และมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินเทา่กบั 281.6 ล้านบาท ซึง่ได้รับจาก

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ�านวน 352.6 ล้านบาท และจา่ยเงินปันผลจ�านวน 60.0 ล้านบาท และช�าระคืนเงินกู้ ยืมจ�านวน 

11.1 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงสทุธิเทา่กบั 11.5 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เทา่กบั 15.6 ล้านบาท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง

 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งปี 2556 2557 และ 2558 เทา่กบั 1.1 เทา่ 1.4 เทา่ และ 3.8 เทา่ ตามล�าดบั และอตัราสว่น

สภาพคลอ่งหมนุเร็วเท่ากบั 0.4 เท่า 0.4 เท่า และ 2.5 เท่า ตามล�าดบั เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีรับรายได้เป็นเงินสด 

ในสดัส่วนกว่าร้อยละ 60.0 รวมถึงการหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือท่ีค่อนข้างเร็ว ท�าให้บริษัทฯ มีจ�านวนลกูหนีก้ารค้าและสินค้า 

คงเหลือในระดบัท่ีคอ่นข้างต�่า รวมถึงการได้รับเครดิตเทอมจากซพัพลายเออร์เฉลี่ย 30 – 60 วนั อย่างไรก็ตาม สาเหตท่ีุอตัราสว่น 

สภาพคลอ่งเพ่ิมขึน้ในปี 2557 เกิดจากการช�าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีเหลือทัง้จ�านวน และปี 2558 เกิดจาก

การได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุระหวา่งปี 

(หน่วย: ล้านบาท) 2556 2557 2558

เงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมด�าเนินงาน 6.2 57.3 20.9

เงินสดสทุธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ (62.5) (63.5) (313.9)

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 72.7 (7.6) 281.6

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 16.4 (13.8) (11.5)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 24.5 40.9 27.1

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 40.9 27.1 15.6
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 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยปี 2556 2557 และ 2558 เทา่กบั 13.8 วนั 12.2 วนั และ 9.7 วนั ตามล�าดบั ระยะเวลา 

เก็บหนีเ้ฉลี่ยมีการลดลงอย่างตอ่เน่ืองตามสดัสว่นรายได้จากค้าสง่ส�านกังานใหญ่ท่ีลดลง สว่นระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากบั 

39.3 วนั 45.9 วนั และ 49.6 วนั ตามล�าดบั จากการเปิดสาขาใหมจ่�านวน 3 สาขาในไตรมาส 4 ปี 2557  1 สาขาในไตรมาส 2 ปี 2558 

และอีก 1 สาขาในไตรมาส 3 ปี 2558 สง่ผลให้ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉลี่ยในปี 2557 และ ปี 2558 มีจ�านวนวนัท่ีมากกวา่ในอดีต 

และบริษัทฯ มีระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลี่ยเทา่กบั 41.5 วนั 40.2 วนั และ 36.6 วนั ตามล�าดบั ซึง่เป็นไปตามเครดิตเทอมท่ีซพัพลายเออร์

ได้ตกลงกบับริษัทฯ 

 เม่ือพิจารณาวงจรเงินสด (Cash Cycle) พบวา่บริษัทฯ มีวงจรเงินสดเทา่กบั 11.5 วนั 18.0 วนั และ 22.7 วนั ตามล�าดบั 

การเพ่ิมขึน้ของวงจรเงินสดในปี เป็นผลจากบริษัทฯ มีระยะเวลาการขายสนิค้าและระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 

แหล่งที่มาของเงนิทนุ

หนีส้ินรวม

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม 162.7 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิท่ีส�าคญัได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

เทา่กบั 140.0 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 36.5 ของหนีส้นิรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้น โดยหนีส้นิรวมลดลงจากปีก่อนหน้าจ�านวน 

43.4 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการช�าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องจ�านวน 74.5 ล้านบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม 128.2 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิท่ีส�าคญัได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

เทา่กบั 122.6 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.1 ของหนีส้นิรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้น ตามล�าดบั โดยหนีส้นิรวมลดลงจาก 31 ธนัวาคม 

2557 จ�านวน 36.9 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการช�าระคืนเงินเบกิเกินบญัชีจ�านวน 11.1 ล้านบาท และจา่ยช�าระเจ้าหนีก้ารค้าและ

เจ้าหนีอ่ื้นจ�านวน 17.4 ล้านบาท  และการจา่ยช�าระภาษีเงินได้ค้างจา่ยจ�านวน 8.5 ล้านบาท 

วงจรเงนิสด (หน่วย: วัน)
         ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2557 2558

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 13.8 12.2 9.7

ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉลี่ย 39.3 45.9 49.6

ระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลี่ย 41.5 40.2 36.6

วงจรเงินสด 11.5 18.0 22.7
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 เจ้าหนีอ่ื้นของบริษัทฯ ได้แก่ โบนสัค้างจา่ย คา่เชา่ค้างจา่ย และคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย เป็นต้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 

และ 2558 บริษัทฯ มีเจ้าหนีอ่ื้นเทา่กบั 11.0 ล้านบาท 19.7 ล้านบาท และ 9.6 ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 3.3 ร้อยละ 5.1 

และร้อยละ 1.4 ของหนีส้ินรวมและส่วนของผู้ ถือหุ้น ตามล�าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เจ้าหนีอ่ื้นลดลงเน่ืองจากมีการ 

จา่ยช�าระคา่ซือ้ทรัพย์สนิและเงินโบนสัพนกังานค้างจา่ยยกมาจากปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 220.4 ล้านบาท ประกอบด้วยทนุจดทะเบียนและช�าระแล้วเทา่กบั 

145.0 ล้านบาท ทนุส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 5.0 ล้านบาท และก�าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรเทา่กบั 70.4 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลง

ของสว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของก�าไรสทุธิระหวา่งปีเท่ากบั 45.4 ล้านบาท และการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

ในระหวา่งปีเทา่กบั 95.0 ล้านบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ถือหุ้นรวม จ�านวน 550.61 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจ�านวน 330.17 ล้านบาท 

หรือคดิเป็นร้อยละ 149.77 เน่ืองจากบริษัทฯได้มีการเพ่ิมทนุระหวา่งปี 2558 ครัง้ท่ี 1 จ�านวน 17.20 ล้านบาท และการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี 2 

ซึง่เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) ได้รับเงินหลงัหกัค่าใช้จ่ายจ�านวน 335.44 ล้านบาท  และมีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2558 

จ�านวน 37.53 ล้านบาท และได้จา่ยปันผลไประหวา่งปีจ�านวน 60.00 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทนุ

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีอตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1.7 เทา่ 0.7 เทา่ 

และ 0.2 เทา่ ตามล�าดบั อตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ลดลงจาก 31 ธนัวาคม 2556 

มีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของทนุจดทะเบียนและช�าระแล้วจ�านวน 95.0 ล้านบาท และการช�าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคล 

ท่ีเก่ียวข้องจ�านวน 74.5 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีอตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 31 ธนัวาคม 2557 

มีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นจากการจ�าหนา่ยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุระหวา่งปี 

 ทัง้นี ้หากพิจารณาจากลกัษณะการด�าเนินธรุกิจจะเหน็ได้วา่เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ถงึ 2557 

และ 31 ธนัวาคม 2558 มีสดัสว่นร้อยละ 35.8 ร้อยละ 31.4 และร้อยละ 16.6 ของหนีส้นิรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้น ตามล�าดบั

 อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาจากอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2556 - 2558 จะเทา่กบั 0.0 เทา่ 

0.5 เท่า และ 0.0 เท่า ตามล�าดบั ซึง่อยู่ในระดบัคอ่นข้างต�่า ดงันัน้ บริษัทฯ ยงัมีความคลอ่งตวัในการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 

เพ่ือเสริมสภาพคลอ่งได้   

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าเทา่กบั 117.5 ล้านบาท 120.3 ล้านบาท และ 113.0 ล้านบาท 

ตามล�าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 35.8 ร้อยละ 31.4 และร้อยละ 16.6 ของหนีส้นิรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้น ตามล�าดบั ทัง้นีบ้ริษัทฯ 

มีระยะเวลาในการช�าระหนีเ้ฉลี่ยในปี 2556 – 2558 เทา่กบั 41.5 วนั 40.2 วนั และ 36.6 วนั ตามล�าดบั ซึง่สอดคล้องกบัเครดิตเทอม 

ท่ีบริษัทฯ ได้รับจากซพัพลายเออร์เฉลี่ย 30 – 60 วนั

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2557 2558

เจ้าหนีก้ารค้า 117.5 120.3 113.0

เจ้าหนีอ่ื้น 11.0 19.7 9.6

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 128.5 140.0 122.6

ระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 41.5 40.2 36.6
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎใน รายงาน

ประจ�าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ ปฏิบตัอิยา่ง

สม�่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัท�า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส�าคญั อยา่งเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ทัง้นีง้บการเงินดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบและให้ความเหน็อยา่งไมมี่เง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

 คณะกรรมการบริษัท สนบัสนนุให้มีการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการพฒันาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเพ่ือสง่เสริมธรรมาภิบาล

อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัทมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและนา่เช่ือถือ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสริะจ�านวน 3 ทา่น เป็นผู้รรับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายในและตรวจ

สอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเหน็เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วปรากฎไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ 

แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วา่ ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้าง

ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

        

          (นายแพทย์พิษณ ุ ขนัตพิงษ์)

                        ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถอืหุ้น และคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนพริิยะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ธนพิริยะ จ�ากดั  (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และของเฉพาะ

บริษัท ธนพิริยะ จ�ากดั (มหาชน) ตามล�าดบั ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นรวม

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับ 

ปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีส�าคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลู 

ท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏิบตังิานตรวจสอบเพ่ือ

ให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรือไม ่การตรวจสอบรวม

ถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจ

สอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถงึการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระ

ส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้ สอบบัญชีพิจารณา 

การควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท�าขึน้โดย

ผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

ความเหน็

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี ้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษัท ธนพิริยะ จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และของเฉพาะบริษัท ธนพิริยะ จ�ากดั (มหาชน) ตามล�าดบั 

ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิน้สดุ 

วนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน)

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 9445

บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ�ากดั

กรุงเทพฯ 15 กมุภาพนัธ์ 2559
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บริษทั ธนพริิยะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 15,612,277.82    27,079,380.98    15,492,304.87    25,116,723.77    
เงินลงทุนชัว่คราว 7 260,286,569.83  18,918.00           260,286,569.83  18,918.00           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 8 36,453,439.72    44,706,548.70    36,703,378.40    44,850,558.13    
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 167,400,266.01  147,674,990.79  167,400,266.01  147,674,990.79  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 479,752,553.38  219,479,838.47  479,882,519.11  217,661,190.69  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 60,000,000.00    60,000,000.00    
สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 6,323,192.09      6,964,347.85      6,323,192.09      6,964,347.85      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 187,972,247.57  152,352,278.80  127,794,236.75  91,918,403.65    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 2,237,560.83      2,295,238.03      2,237,560.83      2,295,238.03      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 14 1,847,613.80      1,534,763.39      1,847,613.80      1,393,491.08      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 653,386.36         510,100.00         607,321.00         499,100.00         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 199,034,000.65  163,656,728.07  198,809,924.47  163,070,580.61  
รวมสินทรัพย์ 678,786,554.03  383,136,566.54  678,692,443.58  380,731,771.30  

สินทรัพย์

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ธนพริิยะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 15 1,047,243.20      12,097,482.72    1,047,243.20      12,097,482.72    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 122,641,586.64  139,974,054.10  122,591,149.74  136,993,469.64  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,946,183.88      10,415,388.91    1,946,183.88      10,415,388.91    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 125,635,013.72  162,486,925.73  125,584,576.82  159,506,341.27  
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 2,536,744.00      200,594.00         2,536,744.00      200,594.00         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,536,744.00      200,594.00         2,536,744.00      200,594.00         
รวมหนีสิ้น 128,171,757.72  162,687,519.73  128,121,320.82  159,706,935.27  
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 18
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 145,000,000.00  145,000,000.00  
หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 200,000,000.00  200,000,000.00  

ทุนท่ีออกและเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุ้นสามญั 1,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 145,000,000.00  145,000,000.00  
หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25บาท 200,000,000.00  200,000,000.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 297,640,733.80  297,640,733.80  
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 10,225,848.89    5,000,000.00      10,225,848.89    5,000,000.00      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 42,526,628.39    70,448,920.74    42,482,954.84    71,024,709.96    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 221,585.23         126.07                221,585.23         126.07                

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 550,614,796.31  220,449,046.81  550,571,122.76  221,024,836.03  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 550,614,796.31  220,449,046.81  550,571,122.76  221,024,836.03  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 678,786,554.03  383,136,566.54  678,692,443.58  380,731,771.30  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
3, 5, 22

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,316,200,865.76  1,197,793,731.44  1,316,195,124.76   1,197,793,731.44     
ตน้ทุนขายและการให้บริการ (1,163,773,756.84) (1,065,101,622.65) (1,163,773,756.84)  (1,065,101,622.65)   
ก าไรขั้นต้น 152,427,108.92     132,692,108.79     152,421,367.92      132,692,108.79        
รายไดอ่ื้น 6,134,512.96         3,940,460.54         6,171,156.04          3,938,424.57            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 158,561,621.88     136,632,569.33     158,592,523.96      136,630,533.36        
ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการขาย (59,733,569.77)      (47,841,768.86)      (60,924,830.44)       (48,428,478.24)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (51,201,874.61)      (31,932,720.24)      (50,835,798.97)       (31,512,002.04)        

รวมค่าใช้จ่าย (110,935,444.38)    (79,774,489.10)      (111,760,629.41)     (79,940,480.28)        
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 47,626,177.50       56,858,080.23       46,831,894.55        56,690,053.08          
ตน้ทุนทางการเงิน (2,105,841.20)        (6,298.96)               (2,105,841.20)         (6,298.96)                 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 45,520,336.30       56,851,781.27       44,726,053.35        56,683,754.12          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (6,383,895.76)        (11,494,000.01)      (6,209,075.58)         (11,458,394.58)        
ก าไรส าหรับปี 39,136,440.54       45,357,781.26       38,516,977.77        45,225,359.54          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
 ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี 221,459.16            126.07                   221,459.16             126.07 
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี (1,832,884.00)        - (1,832,884.00)         - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 37,525,015.70       45,357,907.33       36,905,552.93        45,225,485.61          
การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 39,136,440.54       45,357,781.26       38,516,977.77        45,225,359.54          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - 

39,136,440.54       45,357,781.26       38,516,977.77        45,225,359.54          
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 37,525,015.70       45,357,781.26       36,905,552.93        45,225,485.61          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - 

37,525,015.70       45,357,781.26       36,905,552.93        45,225,485.61          
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 3 0.06 0.22 0.06 0.22 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกและช าระแลว้ (หุ้น) 618,794,521          203,123,288          618,794,521           203,123,288             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ธนพิริยะ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน:
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 45,520,336.30    56,851,781.27    44,726,053.35    56,683,754.12    
รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสด
รับ(จ่ำย)สุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 15,883,418.92    11,658,018.09    15,627,554.59    11,390,070.25    
หน้ีสูญ -                      103,463.26         -                      103,463.26         
(กลบัรำยกำร) คำ่เผ่ือสินคำ้สูญหำย (194,544.79)        851,033.69         (194,544.79)        851,033.69         
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุชัว่ครำว (9,614.94)            (102,529.80)        (9,614.94)            (102,529.80)        
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 12,847.97           19,156.37           12,847.97           19,156.37           
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 45,045.00           41,337.00           45,045.00           41,337.00           
คำ่ใชจ่้ำยดอกเบ้ียจ่ำย 2,105,841.20      6,298.96             2,105,841.20      6,298.96             

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 63,363,329.66    69,428,558.84    62,313,182.38    68,992,583.85    

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำน - (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 8,253,108.98      9,401,010.87      8,147,179.73      9,445,235.65      
สินคำ้คงเหลือ (19,530,730.43)   (24,364,661.23)   (19,530,730.43)   (24,364,661.23)   

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด ำเนินงำน -  เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (14,332,467.46)   8,482,763.07      (14,402,319.90)   8,519,440.30      

เงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 37,753,240.75    62,947,671.55    36,527,311.78    62,592,598.57    
จ่ำยดอกเบ้ียจ่ำย (2,105,841.20)     (6,298.96)            (2,105,841.20)     (6,298.96)            
จ่ำยภำษีเงินได้ (14,763,095.00)   (5,660,251.85)     (14,729,547.13)   (5,660,251.85)     

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 20,884,304.55    57,281,120.74    19,691,923.45    56,926,047.76    

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษทั ธนพริิยะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บำท

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน :
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุชัว่ครำว 11,514,287.07    45,975,713.81    11,514,287.07    45,975,713.81    
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทนุชัว่ครำว (271,495,500.00) (45,886,776.95)   (271,495,500.00) (45,886,776.95)   
เงินสดรับช ำระจำกเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บคุคล
และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      13,150,000.00    1,000,000.00      -                      
เงินสดจ่ำยใหเ้งินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      (2,650,000.00)     (1,000,000.00)     -                      
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนัลดลง -                      54,823.73           -                      54,823.72           
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (60,000,000.00)   
เงินสดจ่ำยซ้ือสิทธิกำรเช่ำ -                      (3,155,262.28)     -                      (3,155,262.28)     
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 6,878.49             44,164.50           6,878.49             44,164.50           
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (53,483,308.19)   (69,540,194.36)   (50,483,308.19)   (41,888,539.36)   
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (340,973.00)        (1,288,122.00)     (340,973.00)        (1,288,122.00)     
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (143,286.36)        (207,100.00)        (108,221.00)        (207,100.00)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (313,941,901.99) (63,502,753.55)   (310,906,836.63) (106,351,098.56) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน :
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (11,050,239.52)   12,097,482.72    (11,050,239.52)   12,097,482.72    

เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      1,402,931.91      -                      1,402,931.91      
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      (74,460,418.32)   -                      (74,460,418.32)   
รับช ำระคำ่หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ 367,200,000.00  95,000,000.00    367,200,000.00  95,000,000.00    
คำ่ใชจ่้ำยทำงตรงเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยหุ้นเพ่ิมทนุ (14,559,266.20)   -                      (14,559,266.20)   -                      
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (60,000,000.00)   -                      (60,000,000.00)   -                      
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยลดลง -                      (41,625,000.00)   -                      -                      

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 281,590,494.28  (7,585,003.69)     281,590,494.28  34,039,996.31    
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (11,467,103.16)   (13,806,636.50)   (9,624,418.90)     (15,385,054.49)   
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 27,079,380.98    40,886,017.48    25,116,723.77    40,501,778.26    
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 15,612,277.82    27,079,380.98    15,492,304.87    25,116,723.77    

ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับงบกระแสเงินสด
เจำ้หน้ีซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,000,000.00)     3,000,000.00      -                      -                      

หน่วย : บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษทั ธนพริิยะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท ธนพิริยะ จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ธนพิริยะ จ�ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากดัตามกฎหมายไทย เดิมช่ือ ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ธนพิริยะ 

จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2543 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจ�ากดั เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555 และได้แปรสภาพบริษัท

เป็นบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2558 เพ่ือประกอบธุรกิจ ขายปลีก-ส่ง สินค้าหลายชนิด บริษัทฯ ตัง้อยู่ตามท่ีอยู ่

จดทะเบียน เลขท่ี 661 หมูท่ี่ 24 ต�าบลรอบเวียง อ�าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย และมีส�านกังานสาขาทัง้หมด 12 สาขา และ 

2 ศนูย์กระจายสนิค้า

2. เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิ

งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถงึการตีความและแนวปฏิบตัิ

ทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องการแสดงรายการในงบการเงิน ได้ท�าขึน้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า

ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 งบการเงินของบริษัทฯได้จดัท�าเป็นภาษาไทย และ

มีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดท�ารายงานในประเทศ ดังนัน้เพ่ือ 

ความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินท่ีไม่คุ้นเคยกบัภาษาไทย บริษัทได้จดัท�างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงิน 

ฉบบัภาษาไทย งบการเงินนีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี

ในการจดัท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมตฐิานหลายประการ 

ซึง่มีผลกระทบตอ่การก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สนิทรัพย์ หนีส้นิ รายได้ และคา่ใช้จา่ย การประมาณและ

ข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัต่างๆท่ีผู้บริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผล ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อม 

ดงันัน้ผลท่ีเกิดขึน้จริงจากการตัง้ข้อสมมตฐิานตอ่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิอาจแตกตา่งไปจากท่ีประมาณ ประมาณการ

และข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจดัท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอยา่งสม�่าเสมอ การปรับประมาณทางบญัชีจะบนัทกึในงวดบญัชีท่ี

ประมาณการดงักลา่วได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนัน้ๆ และจะบนัทกึในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนาคต

หากการปรับประมาณการกระทบทัง้งวดปัจจบุนัและอนาคต

 

เกณฑ์การจดัท�างบการเงนิรวม

1) งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษัท ธนพิริยะจ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุม่บริษัท”) ดงันี ้

 บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทยอ่ย    ประเภทธรุกิจ   ถือหุ้นอตัราร้อยละ

 บริษัท ธนภมิู พร็อพเพอร์ตี ้2013 จ�ากดั  ให้เชา่ ซือ้-ขาย ด�าเนินงานด้าน 99.99

      อสงัหาริมทรัพย์

2) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทยอ่ยมารวมในการจดัท�างบการเงินรวมตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคมุบริษัทยอ่ย 

 จนถงึวนัท่ีบริษัทฯ สิน้สดุการควบคมุบริษัทยอ่ยนัน้

3) งบการเงินของบริษัทยอ่ยได้จดัท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญัเชน่เดียวกนักบัของบริษัทฯ

4) ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รายการค้าระหวา่งกนัท่ีมีสาระส�าคญัได้ถกูตดัออกจากงบการเงิน
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เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ธนภมิู พร็อพเพอร์ตี ้2013 จ�ากดั โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 

99.99 ซึง่มีกรรมการและผู้ ถือหุ้นเป็นกลุม่เดียวกนั โดยบริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคมุบริษัทดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทฯ จงึน�างบการเงิน

ของบริษัท ธนภมิู พร็อพเพอร์ตี ้2013 จ�ากดั มาจดัท�างบการเงินรวมตัง้แตว่นัเร่ิมแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด ดงันี ้

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบงัคับใช้ในปีปัจจุบนั

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหมท่ี่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่

เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตันีิไ้มมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินตามท่ีกลา่วข้างต้นบางฉบบัมีการเปลี่ยนแปลงหลกัการส�าคญั ซึง่ประกอบด้วยมาตรฐานดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีก้�าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัที 

ในก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดมิอนญุาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักลา่วทนัทีในก�าไรขาดทนุ หรือในก�าไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทนุก็ได้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักลา่วจะไม่มี 

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 10 เร่ือง งบการเงนิรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก�าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท�างบการเงินรวม โดยใช้แทนเนือ้หาเก่ียวกบัการบญัชี

ส�าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก�าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐาน

ฉบบันีเ้ปลี่ยนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาวา่ผู้ลงทนุมีอ�านาจการควบคมุหรือไม ่ กลา่วคือ ภายใต้มาตรฐานฉบบันีผู้้ลงทนุจะ

ถือวา่ตนควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุได้ หากตนมีสทิธิได้รับหรือมีสว่นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทนุ และตนสามารถ

ใช้อ�านาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสดัส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการ 

ออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญันีส้ง่ผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่า

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีอ�านาจควบคมุในกิจการท่ีเข้าไปลงทนุหรือไมแ่ละจะต้องน�าบริษัทใดในกลุม่กิจการมาจดัท�างบการเงินรวมบ้าง 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักลา่วจะไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ

และบริษัทยอ่ย

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน 

มาตรฐานฉบบันีก้�าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นได้เสียของกิจการในบริษัทย่อยการร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึง

กิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันีจ้งึไมมี่ผลกระทบทางการเงินตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุตธิรรม

มาตรฐานฉบบันีก้�าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรมและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรม กลา่วคือ หากกิจการ

ต้องวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน กิจการจะต้องวดัมลูค่ายุติธรรมนัน้ 

ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี ้และใช้วิธีเปลีย่นทนัทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐานนี ้จากการประเมินเบือ้ง

ต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานข้างต้นจะไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯและ

บริษัทยอ่ย

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบงัคับในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) จ�านวนหลายฉบบั 

ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหาร 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัตอ่ 

งบการเงินเม่ือน�ามาถือปฏิบตัิ

3. สรุปนโยบายการบญัชีที่ส�าคัญ

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ท่ีรับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสทุธิจากส่วนลดการค้า รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เป็นรายได้ใน

ก�าไรหรือขาดทนุเม่ือบริษัทฯ ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบัผู้ ซือ้แล้ว บริษัทฯ จะ 

ไม่รับรู้รายได้หากบริษัทฯ ยงัมีการควบคมุหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนัน้หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคญัในการวดัมลูค่า

ของจ�านวนรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ หรือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนท่ีจะต้องรับคืนสนิค้า รายได้จากการให้

บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการแล้วรายได้เงินปันผลบนัทกึเป็นรายได้เม่ือมีสทิธิในการรับเงินปันผลดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์

คงค้างโดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงรายได้อ่ืนและคา่ใช้จา่ยบนัทกึรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทกุประเภท และเงินฝาก

ประจ�าท่ีมีวนัครบก�าหนดไมเ่กิน 3 เดือน และไมมี่ข้อจ�ากดัในการเบกิใช้ 

เงนิลงทนุช่ัวคราว

เงินลงทนุชัว่คราวเป็นเงินลงทนุในกองทนุเปิด ซึง่จดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขายแสดงในแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่ายตุิธรรม 

ค�านวณโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ณ วนัท่ีในรายงาน บริษัทฯ บนัทกึก�าไรขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุิธรรมใน

ก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษัทฯ ค�านวณราคาทนุของหลกัทรัพย์ท่ีจ�าหน่ายในระหวา่งปี โดยใช้วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน�า้หนกัลกูหนีก้ารค้า

และลกูหนีอ่ื้น ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีส้ทุธิจากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประเมิน

โดยการวิเคราะห์ประวตัิการช�าระหนี ้ และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช�าระหนีใ้นอนาคตของลกูค้า ลกูหนีจ้ะถกูตดัจ�าหน่ายออกจาก

บญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหนีส้ญูแล้ว
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สินค้าคงเหลือ

สนิค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต�า่กวา่ ราคาทนุใช้ราคาตามวิธีถวัเฉลี่ย ต้นทนุในการซือ้

ประกอบด้วยราคาซือ้ และคา่ใช้จา่ยทางตรงท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้สนิค้านัน้ เชน่ คา่ภาษีอากร คา่ขนสง่ หกัด้วยสว่นลดและเงินท่ีได้รับคืน

จากการซือ้สนิค้า มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายได้ตามปกตขิองธรุกิจหกัด้วยคา่ใช้จา่ยท่ีจ�าเป็นเพ่ือให้สนิค้านัน้

ส�าเร็จรูปและคา่ใช้จา่ยในการขาย  บริษัทฯ ได้ตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่ส�าหรับสนิค้าเก่า ล้าสมยั และสญูหายเทา่ท่ีจ�าเป็น

เงนิลงทนุในบริษัทย่อย

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบนัทกึบญัชีโดยใช้วิธีราคาทนุ

สิทธิการเช่า

สทิธิการเชา่อาคารแสดงในราคาทนุ หกัด้วยคา่ตดัจ�าหนา่ยสะสม

สทิธิการเชา่อาคาร ตดัจ�าหนา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามวิธีเส้นตรง ตามอายสุญัญาเชา่ซึง่มีอายรุะหวา่ง 10 ถงึ 15 ปี

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ท่ีดนิแสดงในราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงในราคาทนุหกัด้วยคา่เสื่อมราคาสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี)

กลุม่บริษัทค�านวณคา่เสื่อมราคาส�าหรับสนิทรัพย์ถาวรโดยวิธีเส้นตรง ตามอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ซึง่ประมาณไว้ ดงันี ้

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน คือ รายจา่ยในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ตดัจา่ยตามวิธีเส้นตรง ตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 10 ปี 

สัญญาเช่าระยะยาว

สญัญาเชา่ซึง่ผู้ เชา่เป็นผู้ รับความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้หมดถือเป็นสญัญาเชา่การเงิน ซึง่รวมถงึสนิทรัพย์

ภายใต้สญัญาบริการท่ีถกูใช้โดยบริษัทฯ เพียงผู้ เดียวและมีภาระเกิดขึน้ถ้าบริษัทฯ ยกเลกิสญัญาดงักลา่วก่อนก�าหนด ซึง่จะบนัทกึเป็น

รายจา่ยฝ่ายทนุด้วยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ท่ีเชา่ หรือมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของจ�านวนเงินท่ีต้องจา่ยตามสญัญาเชา่ แล้วแตม่ลูคา่ใด

จะต�่ากว่า จ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีส้ินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบีย้คงท่ีต่อหนีส้ิน 

คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ินระยะยาว 

สว่นดอกเบีย้ในต้นทนุการเงินจ่ายจะบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่าภายใต้สญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เสื่อมราคา

ตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่า สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพย์โดยท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

สินทรัพย์ท่ีได้มาสว่นใหญ่ตกอยู่กบัผู้ ให้เช่า จะจดัเป็นสญัญาเช่าด�าเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด�าเนินงาน (สทุธิจาก 

สิง่ตอบแทนจงูใจท่ีได้รับจากผู้ให้เชา่) จะบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญานัน้ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากการ

ยกเลิกสญัญาเช่าด�าเนินงานก่อนหมดอาย ุ เช่น เบีย้ปรับท่ีต้องจ่ายให้กบัผู้ ให้เช่า จะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 

การยกเลกินัน้เกิดขึน้
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สิทธิกำรเช่ำ 

สิทธิกำรเช่ำอำคำรแสดงในรำคำทุน หักดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  

สิทธิกำรเช่ำอำคำร ตดัจ ำหน่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรง ตำมอำยุสัญญำเช่ำซ่ึงมีอำยรุะหว่ำง 10 ถึง 15 ปี 

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ ยค่ำ 
(ถำ้มี) 

กลุ่มบริษัทค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยถ์ำวรโดยวิธีเส้นตรง ตำมอำยุกำรใชง้ำนของสินทรัพยซ่ึ์ง
ประมำณไว ้ดงัน้ี 

จ ำนวนปี
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 20 - 30
ส่วนปรับปรุงสิทธิกำรเช่ำ ตำมอำยสุญัญำเช่ำ
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 -10
ยำนพำหนะ 5 - 10  

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ รำยจ่ำยในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงตดัจ่ำยตำมวิธีเส้นตรง ตำมอำยกุำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 10 ปี 

สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญำเช่ำซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซ่ึงรวมถึงสินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำบริกำรท่ีถูกใชโ้ดยบริษทัฯ เพียงผูเ้ดียวและมีภำระเกิดข้ึนถำ้บริษทัฯ 
ยกเลิกสัญญำดงักล่ำวก่อนก ำหนด ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือ
มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ  ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำย
ดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู ่โดย
พิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วน
ดอกเบ้ียในตน้ทุนกำรเงินจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินจะคิด
ค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

สัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำส่วน
ใหญ่ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่ำ จะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกส่ิง
ตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำนั้น 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุ เช่น เบ้ียปรับท่ีต้องจ่ำยให้กบัผูใ้ห้เช่ำ จะ
บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทจะท�าการประเมินการด้อยคา่สินทรัพย์ของกลุม่บริษัทหากมีข้อบง่ชีว้า่สินทรัพย์ดงักลา่ว

อาจด้อยคา่ กลุม่บริษัทจะรับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่เม่ือมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์มีมลูคา่ต�่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของ

สินทรัพย์นัน้ ทัง้นีม้ลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนหมายถึงมลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายของสินทรัพย์หรือมลูคา่จากการใช้สินทรัพย์

แล้วแตร่าคาใดจะสงูกวา่ กลุม่บริษัทจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่เป็นคา่ใช้จา่ยในงบก�าไรขาดทนุ หากในการประเมินการด้อย

คา่ของสนิทรัพย์ มีข้อบง่ชีท่ี้แสดงให้เหน็วา่ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุม่บริษัทจะ

ประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นัน้ และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือ 

มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้ก�าหนดมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ล่าสดุ 

โดยมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้จากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ต้องไมส่งูกวา่มลูคา่ตามบญัชีท่ีควรจะเป็น

หากกิจการไมเ่คยรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุม่บริษัทจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่

ของสนิทรัพย์โดยรับรู้ไปยงัสว่นของก�าไรหรือขาดทนุทนัที

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสัน้

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จา่ยตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสว่นท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายกุารท�างานของพนกังาน 

โดยการประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะได้รับจากการท�างานให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีท่ี 

เกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักลา่วได้ถกูคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั อตัราคิดลดใช้ 

อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอ้างอิงเร่ิมต้น การประมาณการหนีส้นิดงักลา่วค�านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

โดยใช้วิธีคดิลดแตล่ะหนว่ยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปลีย่นแปลง สว่นของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมขึน้ซึง่เก่ียวข้องกบัการท�างานให้กบั บริษัทฯ ในอดีตของพนกังาน

จะถูกบนัทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทัง่ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริงเม่ือ 

ข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลก�าไรขาดทุนจาก 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จในงวดท่ีเกิดรายการ

ประมาณการหนีส้ิน

กลุม่บริษัทจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว และมีความเป็นไปได้

คอ่นข้างแนน่อนวา่กลุม่บริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และกลุม่บริษัทสามารถประมาณมลูคา่

ภาระผกูพนันัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ

ภาษีเงนิได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั

กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจบุนัตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษี 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

กลุม่บริษัทบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา

รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 กลุม่บริษัทรับรู้หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีต้องเสยีภาษีทกุรายการ แตรั่บรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอการตดับญัชีส�าหรับผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้ในจ�านวนเทา่ท่ีมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่

ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี 

ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้

 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ 

ปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์

 กลุม่บริษัทจะบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกบัรายการท่ีได้บนัทกึ

โดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น

รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถงึ บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูบริษัทฯควบคมุไมว่า่จะเป็น

โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ

 นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถงึบริษัทร่วมและบคุคลท่ีมีสทิธิออกเสยีงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึง่

ท�าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส�าคญัตอ่บริษัทฯ ผู้บริหารส�าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯ ท่ีมีอ�านาจในการวางแผนและควบคมุ

การด�าเนินงานของ บริษัท

ก�าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก�าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ค�านวณโดยการหารก�าไรสทุธิส�าหรับปีด้วยจ�านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน�า้หนกัท่ีออกในระหว่างปีเสมือน 

หนึง่การลดมลูคา่หุ้นได้มีการท�าตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557

รายงานทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงาน

ผลการด�าเนินงานของสว่นงานท่ีรายงานต่อประธานกรรมการบริหารของกลุม่บริษัท (ผู้ มีอ�านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด�าเนินงาน) 

จะแสดงถงึรายการท่ีเกิดขึน้จากสว่นงานด�าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการท่ีได้รับการปันสว่นอยา่งสมเหตสุมผล รายการท่ีไมส่ามารถ

ปันสว่นได้สว่นใหญ่เป็นรายการทรัพย์สนิองค์กร (ทรัพย์สนิท่ีส�านกังานใหญ่) คา่ใช้จา่ยส�านกังานใหญ่ และคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้
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4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีที่ส�าคัญ

ในการจดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ี 

มีความไมแ่นน่อนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ�านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอ่ข้อมลู

ท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว้การใช้ดลุยพินิจและการประมาณ

การท่ีส�าคญัมีดงันี ้

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเชา่วา่เป็นสญัญาเชา่ด�าเนินงานหรือสญัญาเชา่ทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประเมิน

เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาวา่กลุม่บริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ท่ีให้เช่าหรือ

เชา่ดงักลา่วแล้วหรือไม่

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้

จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยค�านงึถงึประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท่ี้คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทนุในบริษัทย่อย

บริษัทฯ จะตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เม่ือมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุดงักลา่วได้ลดลงอยา่งมีสาระส�าคญัและ

เป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่ การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทนุดงักลา่วได้ลดลงอยา่งมีสาระส�าคญัหรือเป็นระยะเวลานาน

หรือไมน่ัน้จ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา

ในการค�านวณคา่เสื่อมราคาของ อาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูคา่คงเหลือ

เม่ือเลิกใช้งานของ อาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้

นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยคา่ของท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ในแตล่ะชว่งเวลา และบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่

หากคาดวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนต�่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจท่ีเก่ียวข้อง

กบัการคาดการณ์รายได้และคา่ใช้จา่ยในอนาคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสนิทรัพย์นัน้ 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส�าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมี 

ความเป็นไปได้คอ่นข้างแนว่า่กลุม่บริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวและขาดทนุนัน้ 

ในการนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ�านวนเท่าใด 

โดยพิจารณาถงึจ�านวนก�าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะชว่งเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมตฐิาน

ตา่ง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวน

พนกังาน เป็นต้น
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำ
มรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

5. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ
ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรือมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกันกบับริษทัฯ มีดงัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ถือหุน้อตัรำร้อยละ
บริษทั ธนภูมิ พร็อพเพอร์ต้ี 2013 จ ำกดั บริษทัยอ่ยโดยกำรถือหุน้และมีกรรมกำร 99.99

ท่ีมีอ  ำนำจลงนำมร่วมกนั  
บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกนัทั้งโดยทำงตรงและโดย
ทำงออ้มในหุ้นสำมญัและ/หรือเป็นกรรมกำรชุดเดียวกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวไดแ้สดงไวใ้นงบกำรเงินตำมมูล
ฐำนท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ และบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำน้ี บริษัทฯ มีรำยกำรส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม ท่ีมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

2558 2557 2558 2557
บริษทัย่อย

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร -                     -                     1,447,125.00      884,299.00         
ค่ำสำธำรณูปโภค -                     -                     260,349.74         283,248.00         
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     42,328.50           -                     

กรรมการและผู้ถือหุ้น
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 2,577,600.00      1,680,000.00      2,577,600.00      1,680,000.00      

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : บำท
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ค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนแก่ผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

2558 2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,609,989.00           4,027,478.00             
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจำ้งส ำหรับปี 3,135.16                   2,066.00                   
รวมค่ำตอบแทนแก่ผูบ้ริหำร 10,613,124.16           4,029,544.00             

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : บำท

 
ยอดคงเหลือของรำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม สรุปไดด้งัน้ี 

2558 2557 2558 2557
บริษทัย่อย

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย -                -                937.32           159,207.80    
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ -                -                250,000.00    230,000.00    

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : บำท

 
รำยกำรเคล่ือนไหวเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม สรุปไดด้งัน้ี 

2558 2557 2558 2557
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บุคคลที่เกีย่วข้องกนั

กรรมการ
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี -                      10,500,000.00     -                      -                      
เพ่ิมข้ึนระหว่ำงปี -                      2,650,000.00       -                      -                      
ลดลงระหว่ำงปี -                      (13,150,000.00)    -                      -                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัส้ินปี -                      -                      -                      -                      

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั
บริษทัย่อย
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี -                      -                      -                      -                      
เพ่ิมข้ึนระหว่ำงปี -                      -                      1,000,000.00       -                      
ลดลงระหว่ำงปี -                      -                      (1,000,000.00)      -                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัส้ินปี -                      -                      -                      -                      

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : บำท

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่ได้จดัท ำสัญญำกูย้ืมเงิน ไม่มีหลักประกัน โดยคิด
ดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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รำยกำรเคล่ือนไหวเงินกูย้มืระยะสั้ นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม สรุปไดด้งัน้ี 

2558 2557
เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั

กรรมการ
ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี -                              73,057,486.41         
เพ่ิมข้ึนระหว่ำงปี -                              1,402,931.91           
ลดลงระหว่ำงปี -                              (74,460,418.32)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัส้ินปี -                              -                          

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : บำท

 
เงินให้กูย้มืระยะสั้ นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะสั้ นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำวเป็นเงินกูย้ืมท่ี
ไม่ไดจ้ดัท ำสัญญำกูย้มืเงิน ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย  

6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

2558 2557 2558 2557
เงินสด 2,500,215.00       2,565,673.00       2,500,215.00       2,565,673.00       
เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนั 5,667,957.23       13,020,825.91     5,663,107.23       12,870,825.91     
เงินฝำกธนำคำรออมทรัพย์ 6,568,956.59       11,492,882.07     6,453,833.64       9,680,224.86       
เช็คท่ีถึงก ำหนดรับช ำระ 875,149.00          -                      875,149.00          -                      
รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 15,612,277.82     27,079,380.98     15,492,304.87     25,116,723.77     

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : บำท
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7. เงินลงทุนช่ัวครำว – สุทธิ 

เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม
รำคำทนุ ระดบั 2 รำคำทนุ ระดบั 2

กองทนุเปิดตรำสำรหน้ี - รำคำทนุ 260,009,588.29  260,009,588.29  18,760.42           18,760.42           
บวก ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียน

    แปลงมูลค่ำยติุธรรมเงินลงทนุ -                     276,981.54         -                     157.58               
รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 260,009,588.29  260,286,569.83  18,760.42           18,918.00           

หน่วย : บำท
งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25572558

 
ตำรำงขำ้งต้นวิเครำะห์กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ ำส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
เหล่ำน้ีถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ีต่ำงกนัของล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรมตำมขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำ นิยำม
ของระดบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนของบริษทั มีดงัน้ี 
• ระดับ 1: เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง (ตลำดหลักทรัพย์) ส ำหรับ 
   สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและบริษทัสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่ำ 
• ระดับ 2: เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมส ำหรับสินทรัพยน์ั้ นหรือหน้ีสินนั้ น 
   นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

2558 2557 2558 2557
ลูกหนีก้ารค้า 28,798,065.15     41,132,226.32     28,798,065.15     41,132,226.32     
ลูกหนีอ้ืน่

ลูกหน้ีเงินยมืพนกังำน 992,719.00          1,257,775.00       992,719.00          1,257,775.00       
เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้จ่ำยล่วงหนำ้ 3,423,714.07       144,092.93          3,423,714.07       144,092.93          
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ 718,782.89          732,173.87          718,782.89          732,173.87          
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 462,105.27          159,052.65          712,105.27          389,052.65          
ค่ำธรรมเนียมในกำรเขำ้ตลำดจ่ำยล่วงหนำ้ -                      537,846.20          -                      537,846.20          
ลูกหน้ีกรรมสรรพำกร 859,420.83          -                      859,420.83          -                      
อ่ืน ๆ 1,198,632.51       743,381.73          1,198,571.19       657,391.16          

รวมลูกหนีอ้ืน่ 7,655,374.57       3,574,322.38       7,905,313.25       3,718,331.81       
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 36,453,439.72     44,706,548.70     36,703,378.40     44,850,558.13     

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : บำท

 
บริษทัฯ มีลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี: 

2558 2557
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 23,577,988.84                32,606,886.50           
เกินก ำหนดช ำระ
   ไม่เกิน 3 เดือน 3,779,234.10                  7,067,559.82             
    3 - 6 เดือน 1,028,189.01                  1,439,580.00             
    6 - 12 เดือน 259,701.65                     18,200.00                  
    มำกกว่ำ 12 เดือน 152,951.55                     -                            
รวมลูกหนีก้ารค้าบริษทัอืน่ 28,798,065.15                41,132,226.32           

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : บำท
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9. สินค้ำคงเหลอื - สุทธิ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

2558 2557
สินคำ้ส ำเร็จรูป 172,560,016.79           153,029,286.36           
หกั  ส ำรองเผ่ือสินคำ้สูญหำย (5,159,750.78)              (5,354,295.57)              
สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 167,400,266.01           147,674,990.79           

งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : บำท

 
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย:- 

บริษทั ธนภูมิ พร็อพเพอร์ต้ี 2013 จ ำกดั  99.99  90.00  60.00  60.00
รวม                        60.00

สดัส่วนเงินลงทนุ (%)
หน่วย : ลำ้นบำท

ทนุจดทะเบียน ทนุช ำระแลว้ วิธีรำคำทนุ

 
เม่ือวนัท่ี 29 ธันวำคม 2557 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั ธนภูมิ พร๊อพเพอร์ต้ี 2013 จ ำกดั จ  ำนวน 
900,000 หุ้น โดยจ่ำยช ำระค่ำหุ้นตำมท่ีเรียกช ำระแลว้ โดยบริษทัฯ มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 99.99 

11. สิทธิกำรเช่ำ – สุทธิ 

สิทธิกำรเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ประกอบดว้ย: 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
1 มกรำคม 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2558

สิทธิการเช่า
รำคำทนุ 9,460,262.28        -                       -                       9,460,262.28        

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 2,495,914.43        641,155.76           -                       3,137,070.19        
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 6,964,347.85        6,323,192.09        

หน่วย : บำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำยกำรเปล่ียนแปลงระหว่ำงปี



129

 
24 

12.
 

ทีด่
ิน อ

ำคำ
รแล

ะอ
ุปก

รณ์
 - สุ

ทธ
ิ 

ที่ดิ
น อ

ำค
ำรแ

ละ
อุป

กร
ณ์ 

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค

ม 2
558

 ปร
ะก

อบ
ดว้

ย: 

ที่ดิ
นแ

ละ
อำ
คำ
ร แ

ละ
ส่ว

นป
รับ

ปรุ
ง

เครื่
อง
ตก

แต่
งแ
ละ

ยำน
พำ

หน
ะ

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

งที่
ดิน

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

งอ
ำค
ำร

สิท
ธิก

ำรเ
ช่ำ

เครื่
อง
ใช
ส้ ำ
นกั

งำน
แล

ะส่
วน

ต่อ
เติม

งำน
ระ
หว

่ ำงท
 ำ

รว
ม

ราค
าทุ
น

ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

รำค
ม 2

558
56,

806
,75

2.0
0

    
  

40,
711

,57
3.0

6
    

  
17,

387
,82

8.0
5

    
  

49,
940

,04
7.5

5
    

  
27,

127
,84

7.6
1

    
  

1,8
26,

350
.92

    
    

193
,80

0,3
99.

19
    

ซื้อ
18,

042
,26

8.0
4

    
  

407
,62

6.8
4

    
    

   
-

    
    

    
    

    
   

11,
766

,36
3.5

0
    

  
4,8

98,
217

.05
    

    
15,

368
,83

2.7
6

    
  

50,
483

,30
8.1

9
    

  
รับ

เขำ้
/โอ

นอ
อก

75,
635

.42
    

    
    

 
15,

707
,31

0.7
2

    
  

287
,91

5.6
3

    
    

   
778

,43
9.2

6
    

    
   

53,
923

.90
    

    
    

 
(16

,90
3,2

24.
93)

-
    

    
    

    
    

   
จ ำห

น่ำ
ย

-
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

   
(32

3,3
81.

50)
-

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

   
(32

3,3
81.

50)
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

558
74,

924
,65

5.4
6

    
  

56,
826

,51
0.6

2
    

  
17,

675
,74

3.6
8

    
  

62,
161

,46
8.8

1
    

  
32,

079
,98

8.5
6

    
  

291
,95

8.7
5

    
    

   
243

,96
0,3

25.
88

    
ค่าเ

สื่อ
มร
าคา

สะ
สม

ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

รำค
ม 2

558
-

    
    

    
    

    
   

3,3
43,

370
.10

4,3
58,

587
.88

18,
715

,28
2.1

6
15,

030
,88

0.2
5

-
    

    
    

    
    

   
41,

448
,12

0.3
9

ค่ ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำ/รั

บเข
ำ้

3,6
29.

23
    

    
    

   
1,7

30,
364

.15
1,0

81,
926

.24
9,5

55,
666

.16
2,4

72,
027

.18
-

    
    

    
    

    
   

14,
843

,61
2.9

6
    

  
จ ำห

น่ำ
ย/โ

อน
ออ

ก
-

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
   

(30
3,6

55.
04)

-
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
   

(30
3,6

55.
04)

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

558
3,6

29.
23

    
    

    
   

5,0
73,

734
.25

5,4
40,

514
.12

27,
967

,29
3.2

8
17,

502
,90

7.4
3

-
    

    
    

    
    

   
55,

988
,07

8.3
1

มูล
ค่าสุ

ทธิ
ทา
งบั
ญชี

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

557
56,

806
,75

2.0
0

37,
368

,20
2.9

6
13,

029
,24

0.1
7

31,
224

,76
5.3

9
12,

096
,96

7.3
6

1,8
26,

350
.92

    
    

152
,35

2,2
78.

80
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

558
74,

921
,02

6.2
3

51,
752

,77
6.3

7
12,

235
,22

9.5
6

34,
194

,17
5.5

3
14,

577
,08

1.1
3

291
,95

8.7
5

187
,97

2,2
47.

57

หน่
วย

 : บ
ำท

งบ
กำ
รเงิ

นร
วม

 



130

 
25 

ที่ดิ
นแ

ละ
อำ
คำ
รแ
ละ

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

ง
เครื่

อง
ตก

แต่
งแ
ละ

ยำน
พำ

หน
ะ

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

งที่
ดิน

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

งอ
ำค
ำร

สิท
ธิก

ำรเ
ช่ำ

เครื่
อง
ใช
ส้ ำ
นกั

งำน
แล

ะส่
วน

ต่อ
เติม

งำน
ระ
หว

่ ำงท
 ำ

รว
ม

ราค
าทุ
น

ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

รำค
ม 2

558
4,0

00,
000

.00
    

    
32,

666
,77

3.0
6

    
  

17,
387

,82
8.0

5
    

  
49,

940
,04

7.5
5

    
  

27,
127

,84
7.6

1
    

  
1,8

26,
350

.92
    

    
132

,94
8,8

47.
19

ซื้อ
18,

042
,26

8.0
4

    
  

407
,62

6.8
4

    
    

   
-

    
    

    
    

    
   

11,
766

,36
3.5

0
4,8

98,
217

.05
15,

368
,83

2.7
6

50,
483

,30
8.1

9
รับ

เขำ้
/โอ

นอ
อก

75,
635

.42
    

    
    

 
15,

707
,31

0.7
2

287
,91

5.6
3

    
    

   
778

,43
9.2

6
    

    
   

53,
923

.90
    

    
    

 
(16

,90
3,2

24.
93)

-
    

    
    

    
    

   
จ ำห

น่ำ
ย

-
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

   
(32

3,3
81.

50)
-

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

   
(32

3,3
81.

50)
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

558
22,

117
,90

3.4
6

48,
781

,71
0.6

2
17,

675
,74

3.6
8

62,
161

,46
8.8

1
32,

079
,98

8.5
6

291
,95

8.7
5

183
,10

8,7
73.

88
ค่าเ

สื่อ
มร
าคา

สะ
สม

ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

รำค
ม 2

558
-

    
    

    
    

    
   

2,9
25,

693
.25

4,3
58,

587
.88

18,
715

,28
2.1

6
15,

030
,88

0.2
5

-
    

    
    

    
    

   
41,

030
,44

3.5
4

ค่ ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำ/รั

บเข
ำ้

3,6
29.

23
    

    
    

   
1,4

74,
499

.82
1,0

81,
926

.24
9,5

55,
666

.16
2,4

72,
027

.18
-

    
    

    
    

    
   

14,
587

,74
8.6

3
จ ำห

น่ำ
ย/โ

อน
ออ

ก
-

    
    

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
   

(30
3,6

55.
04)

-
    

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
   

(30
3,6

55.
04)

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

558
3,6

29.
23

    
    

    
   

4,4
00,

193
.07

5,4
40,

514
.12

27,
967

,29
3.2

8
17,

502
,90

7.4
3

-
    

    
    

    
    

   
55,

314
,53

7.1
3

มูล
ค่าสุ

ทธิ
ทา
งบั
ญชี

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

557
4,0

00,
000

.00
    

    
29,

741
,07

9.8
1

    
  

13,
029

,24
0.1

7
    

  
31,

224
,76

5.3
9

    
  

12,
096

,96
7.3

6
    

  
1,8

26,
350

.92
    

    
91,

918
,40

3.6
5

    
  

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

558
22,

114
,27

4.2
3

    
  

44,
381

,51
7.5

5
    

  
12,

235
,22

9.5
6

    
  

34,
194

,17
5.5

3
    

  
14,

577
,08

1.1
3

    
  

291
,95

8.7
5

    
    

   
127

,79
4,2

36.
75

    

หน่
วย

 : บ
ำท

งบ
กำ
รเงิ

นเฉ
พำ

ะกิ
จก

ำร

 
 



131

 

 26 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีจ  ำนวน 14.84 ลำ้นบำท และ 10.84 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นงบก ำไรขำดทุนรวม และจ ำนวน 14.59 ลำ้นบำท และ 10.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ได้
บนัทึกไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์และยำนพำหนะ ซ่ึงหักค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้แต่
ยงัคงใชง้ำนอยู ่จ  ำนวน 17.97 ลำ้นบำท และจ ำนวน 7.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้ำงของกลุ่มบริษทัฯ บำงส่วนใชเ้ป็นหลกัประกนัหนงัสือค ้ำประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 15) 

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ประกอบดว้ย: 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
1 มกรำคม 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2558

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รำคำทนุ 3,846,777.78      340,973.00         -                     4,187,750.78      

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 1,551,539.75      398,650.20         -                     1,950,189.95      
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 2,295,238.03      2,237,560.83      

หน่วย : บำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำยกำรเปล่ียนแปลงระหว่ำงปี

 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ของบริษัทฯ มีจ ำนวนเงิน 0.4 ลำ้นบำท และ 
0.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดบ้นัทึกไวใ้นงบก ำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกิจกำร 
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14. สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี-สุทธิ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ประกอบดว้ย: 

ณ วนัท่ี ก ำไรขำดทนุ ณ วนัท่ี
1 มกรำคม 2558 ก ำไรขำดทนุ เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2558

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่ำเผ่ือสินคำ้สูญหำย 1,070,859.12      (38,908.97)         -                     1,031,950.15             
ค่ำเช่ำจ่ำย 226,699.58         82,973.06          -                     309,672.64                
ประมำณกำรหน้ีสิน 94,526.47          51,512.51          -                     146,038.98                
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 40,118.80          9,009.00            458,221.00         507,348.80                
เครดิตผลขำดทนุสะสมทำงภำษี 141,272.31         (141,272.31)       -                     -                            

รวมสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1,573,476.28      (36,686.71)         458,221.00         1,995,010.57             

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ำเส่ือมรำคำ 38,681.38          (53,319.08)         -                     92,000.46                  
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
จำกเงินลงทนุเผ่ือขำย 31.51                 -                     55,364.80          55,396.31                  

รวมหนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 38,712.89          (53,319.08)         55,364.80          147,396.77                
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ 1,534,763.39      (90,005.79)         402,856.20         1,847,613.80             

หน่วย : บำท

กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
งบกำรเงินรวม
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ณ วนัท่ี ก ำไรขำดทนุ ณ วนัท่ี
1 มกรำคม 2558 ก ำไรขำดทนุ เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2558

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่ำเผ่ือสินคำ้สูญหำย 1,070,859.12      (38,908.97)         -                     1,031,950.15      
ค่ำเช่ำจ่ำย 226,699.58         82,973.06          -                     309,672.64         
ประมำณกำรหน้ีสิน 94,526.47          51,512.51          -                     146,038.98         
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 40,118.80          9,009.00            458,221.00         507,348.80         

รวมสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1,432,203.97      104,585.60         458,221.00         1,995,010.57      

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ำเส่ือมรำคำ 38,681.38          (53,319.08)         -                     92,000.46          
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
จำกเงินลงทนุเผ่ือขำย 31.51                 -                     55,364.80          55,396.31          

รวมหนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 38,712.89          (53,319.08)         55,364.80          147,396.77         
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,393,491.08      51,266.52          402,856.20         1,847,613.80      

หน่วย : บำท

กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
ภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 45,520,336.33      56,851,781.27      44,726,053.35      56,683,754.12      
อตัรำภำษี 20% 20% 20% 20%
ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตำมอตัรำภำษี 9,104,067.27        11,370,356.25      8,945,210.67        11,336,750.82      
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นค่ำใชจ่้ำย

ตำมประมวลรัษฎำกร 84,112.49             123,643.76           68,148.91             121,643.76           
รำยจ่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม (2,804,284.00)       -                       (2,804,284.00)       -                       
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 6,383,895.76        11,494,000.01      6,209,075.58        11,458,394.58      
อตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 14.02% 20.22% 13.88% 20.21%

หน่วย : บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

บริษัทฯ ใชอ้ัตรำภำษีเงินได้ร้อยละ 20 ในกำรค ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2558 และ 2557 โดยอำศยัพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำดว้ยกำรลดอัตรำและยกเวน้
รัษฎำกร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 14 ธันวำคม 2554 ให้ปรับลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกอตัรำร้อยละ 
30 ของก ำไรสุทธิ เป็นอัตรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง วนัท่ี 1 
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มกรำคม 2556 แต่ไม่เกิน 31 ธนัวำคม 2557 และพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำดว้ยกำร
ลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2557 ให้คงจดัเก็บภำษีเงินได้นิติ
บุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 แต่ไม่
เกิน 31 ธนัวำคม 2558 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำก
สถำบนักำรเงิน วงเงินตัว๋สัญญำใชเ้งิน และวงเงินกูย้มืระยะยำว ดงัน้ี: 

2558 2557
บริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 105 65
บริษทั ธนพิริยะ จ ำกดั (มหำชน) 75 35

หน่วย : ลำ้นบำท

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน มีอตัรำดอกเบ้ีย MLR ลบ
ดว้ยอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำถึง MOR บวกดว้ย อตัรำท่ีก  ำหนดไวใ้นสัญญำ วงเงินกูย้ืมดงักล่ำวค ้ ำประกนัโดย
กรรมกำรของกลุ่มบริษทัฯ บำงท่ำน และกำรจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบำงแห่งของกลุ่มบริษทัและของ
กรรมกำร 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

2558 2557 2558 2557
เจ้าหนี้การค้า 113,006,501.01    120,271,653.86   113,006,501.01    120,271,653.86   
เจ้าหนี้อืน่

โบนสัคำ้งจ่ำย 2,471,987.90        7,447,183.00       2,471,987.90        7,447,183.00       
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 315,179.27           823,215.00          315,179.27           818,732.74          
ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 1,379,410.56        2,606,497.97       1,379,410.56        2,606,497.97       
เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น -                       3,000,000.00       -                       -                      
เงินค ้ำประกนัพนกังำน 1,394,880.00        1,215,150.00       1,394,880.00        1,215,150.00       
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 2,858,096.76        2,372,875.00       2,807,659.86        2,396,772.80       
อ่ืนๆ 1,215,531.14        2,237,479.27       1,215,531.14        2,237,479.27       

รวมเจ้าหนี้อืน่ 9,635,085.63        19,702,400.24     9,584,648.73        16,721,815.78     
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 122,641,586.64    139,974,054.10   122,591,149.74    136,993,469.64   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : บำท
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17. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

กลุ่มบริษทัฯ ก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้
สิทธิแก่พนักงำนท่ีเกษียณอำยุและท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่น้อยกว่ำ
อตัรำเงินเดือนเดือนสุดทำ้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน  

กำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 2558  2557

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ ต้นปี 200,594.00             159,257.00            
ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนั 33,453.00               31,872.00              
ตน้ทนุดอกเบ้ีย 11,592.00               9,465.00               
ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 2,291,105.00          -                        
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ ส้ินปี 2,536,744.00          200,594.00            

หน่วย : บำท

 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

 2558  2557
ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนั 33,453.00                31,872.00                    
ตน้ทนุดอกเบ้ียจำกภำระผูกพนั 11,592.00                9,465.00                      
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 45,045.00                41,337.00                    

หน่วย : บำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ไดแ้สดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี: 

 2558  2557
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 321.00                    294.00                      
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 44,724.00                41,043.00                 
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 45,045.00                41,337.00                 

หน่วย : บำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั (แสดงดว้ยค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) มีดงัน้ี 

2558 2557
อตัรำคิดลด 4.00 - 4.13 4.95 - 4.99
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
พนกังำนรำยเดือน 5 8.4
พนกังำนรำยวนั 5 1.11

อตัรำกำรหมุนเวียน ข้ึนอยูก่บัช่วงอำยุ
พนกังำนรำยเดือน 0 - 60 0 - 63
พนกังำนรำยวนั 0 - 61 0 - 91

อตัรำกำรเสียชีวิต ร้อยละ 100 ของตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2551
อตัรำกำรทพุพลภำพ ร้อยละ 10 ของตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2551

อตัรำร้อยละ

 
ขอ้สมมติเก่ียวกับอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอัตรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล  และสะทอ้น
ประมำณกำรของจงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนำคตอยำ่งสมเหตุสมผล
ประมำณกำรจำกตำรำงมรณะ 

18. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 11-13 พฤศจิกำยน 2558 บริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนและผูมี้อุปกำระคุณของบริษัท 
จ ำนวน 200 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.75 บำท และบริษทัไดจ้ดทะเบียนรับช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2558 หุ้นของบริษทัฯ เร่ิมกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือ
วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน2558 บริษัทฯ ได้บันทึกค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงเก่ียวกับกำรจ ำหน่ำยหุ้นเพ่ิมทุน
ดงักล่ำวจ ำนวนประมำณ 14.56 ลำ้นบำท เป็นรำยกำรหักในบญัชีส่วนเกินมลูค่ำหุ้นท่ีไดรั้บจำกกำรเสนอขำยหุ้น 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2558 มีมติให้บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จำกเดิม 145 ลำ้นบำทเป็น 200 ลำ้นบำท และเปล่ียนแปลงมลูค่ำหุ้นสำมญัจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 100 
บำท เป็นมลูค่ำหุ้นละ 0.25 บำท (จำกเดิมหุ้นสำมญั 1.45 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นสำมญั 800 ลำ้น
หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 0.25 บำท) เพ่ือเสนอขำยให้บุคคลทัว่ไปจ ำนวน 200 ลำ้นหุ้น ให้กบัพนกังำนจ ำนวน 7 ลำ้นหุ้น 
และบุคคลในวงจ ำกดัจ ำนวน 13 ลำ้นหุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนและลดมูลค่ำหุ้นกบักรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ณ วนัท่ี 22 เมษำยน 2558 นอกจำกน้ียงัมีมติอนุมติัจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
โดยเสนอขำยให้กบัพนกังำนจ ำนวน 7 ลำ้นหุ้น และบุคคลในวงจ ำกดัจ ำนวน 13 ลำ้นหุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้น
ละ 0.86 บำท ตำมรำคำประเมินของผูป้ระเมินอิสระ บริษทัฯ ไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนแลว้จ ำนวน 17.2 ลำ้นบำท 
และไดจ้ดทะเบียนรับช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2558 

18. ทนุเรือนหุ้น

 เม่ือวนัท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและผู้มีอปุการะคณุของบริษัท จ�านวน 200 ล้านหุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 1.75 บาท และบริษัทได้จดทะเบียนรับช�าระคา่หุ้นเพ่ิมทนุกบักรมพฒันาธรุกิจการค้า เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 หุ้นของ 

บริษัทฯ เร่ิมการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน2558 บริษัทฯ ได้บนัทกึคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องโดยตรง

เก่ียวกับการจ�าหน่ายหุ้ นเพ่ิมทุนดังกล่าวจ�านวนประมาณ 14.56 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้ นท่ีได้รับ 

จากการเสนอขายหุ้น

 ตามมตท่ีิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 มีมตใิห้บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จากเดมิ 145 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นสามญัจากเดิมมลูคา่หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 

(จากเดิมหุ้นสามญั 1.45 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามญั 800 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท) เพ่ือเสนอขายให้ 

บคุคลทัว่ไปจ�านวน 200 ล้านหุ้น ให้กบัพนกังานจ�านวน 7 ล้านหุ้น และบคุคลในวงจ�ากดัจ�านวน 13 ล้านหุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิม

ทุนและลดมลูค่าหุ้นกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2558 นอกจากนีย้งัมีมติอนุมตัิจัดสรร 

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ โดยเสนอขายให้กบัพนกังานจ�านวน 7 ล้านหุ้น และบคุคลในวงจ�ากดัจ�านวน 13 ล้านหุ้น ในราคา 

เสนอขายหุ้นละ 0.86 บาท ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ บริษัทฯ ได้รับช�าระคา่หุ้นเพ่ิมทนุแล้วจ�านวน 17.2 ล้านบาท และ 

ได้จดทะเบียนรับช�าระคา่หุ้นเพ่ิมทนุกบักรมพฒันาธรุกิจการค้าเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558

 ตามมตท่ีิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557 มีมตใิห้บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จากเดมิ 50 ล้านบาท เป็น 145 ล้านบาท โดยแบง่เป็นหุ้นสามญั 1,450,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุ

กบักรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557
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19. ทนุส�ารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นเงินทนุส�ารองตามกฎหมาย

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปี จนกวา่ทนุส�ารองนีจ้ะมีจ�านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เงินทนุส�ารอง 

ดงักลา่วจะน�าไปจา่ยเป็นเงินปันผลไมไ่ด้

20. การจ่ายเงนิปันผล

ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสทุธิประจ�าปี 2557 

และ 2556 รวมจ�านวน 60 ล้านบาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ�านวน 1.45 ล้านหุ้น และจดัสรรส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 3.30 ล้านบาท เงินปันผล

จา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วในเดือนมิถนุายน 2558

21. เงนิทนุสะสมพนักงาน

บริษัทฯ และพนกังานของบริษัทฯได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 

ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และเงินท่ีบริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกบัเงินสะสม 

ซึ่งบริษัทฯจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว โดยเร่ิมจ่ายเงินสมทบตัง้แต่วันท่ี 

15 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จา่ยเงินสมทบเข้ากองทนุเป็นจ�านวนเงินประมาณ 

101,658 บาท

22. ส่วนงานด�าเนินงาน

กลุม่บริษัทด�าเนินงานในสว่นธรุกิจเดียว ซึง่เป็นการจ�าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภคทัง้ขายปลกีและขายสง่ รวมทัง้ด�าเนินธรุกิจในสว่นงาน

ทางภมิูศาสตร์เดียว ดงันัน้รายได้ ก�าไรและสินทรัพย์ทัง้หมดท่ีแสดงในงบการเงินจงึเก่ียวกบัสว่นงานธุรกิจและสว่นงานภมิูศาสตร์ท่ี

กลา่วไว้
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 23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยตามลกัษณะท่ีมีสาระส�าคญัส�าหรับส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงันี ้

24. เคร่ืองมือทางการเงนิ

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงนิ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดและอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ตา่งประเทศ และจากการไมป่ฏิบตัติามข้อก�าหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา กลุม่บริษัทไมมี่การถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็น

ตราสารอนพุนัธ์เพ่ือการเก็งก�าไรหรือการค้า

การจดัการความเสีย่งเป็นสว่นท่ีส�าคญัของธรุกิจของกลุม่บริษัท กลุม่บริษัทมีระบบในการควบคมุให้มีความ สมดลุของระดบัความเสีย่ง

ท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหวา่งต้นทนุท่ีเกิดจากความเสีย่งและต้นทนุของการจดัการความเสีย่ง ผู้บริหารได้มีการควบคมุกระบวนการ

การจดัการความเสี่ยงของกลุม่บริษัทอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีความสมดลุระหวา่งความเสี่ยงและการควบคมุความเสี่ยง

การบริหารจดัการทนุ

วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการสว่นทนุของกลุม่บริษัทคือ เพ่ือด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง 

ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนผู้บริหารได้มีการก�าหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือสนบัสนนุ 

การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีผลประกอบการและฐานะการเงินท่ีดีและแข็งแกร่งย่ิงขึน้ รวมทัง้ 

การก�าหนดนโยบายการจา่ยเงินปันผลและการบริหารเงินทนุเพ่ือการด�ารงไว้ซึง่โครงสร้างของทนุและต้นทนุทางการเงินของทนุท่ีเหมาะสม
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23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป
   และงำนระหว่ำงท ำ (19,530,730.43)       (24,364,661.23)       (19,530,730.43)       (24,364,661.23)       
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 1,217,796,730.30    1,089,805,899.04    1,217,796,730.30    1,089,805,899.04    
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 5,015,595.35          1,919,341.78          5,015,595.35          1,919,341.78          
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 15,883,418.92        11,658,018.09        15,627,554.59        11,390,070.25        
(กลบัรำยกำร) ค่ำเผ่ือสินคำ้สูญหำย (194,544.79)            851,033.69             (194,544.79)            851,033.69             
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ตอบแทน
   พนกังำน 61,421,493.12        41,764,432.74        61,336,159.12        41,764,432.74        
ค่ำเช่ำ 4,308,254.72          3,221,090.87                   5,755,379.72 3,881,090.87          
ค่ำสำธำรณูปโภค 6,809,917.04          4,989,521.56          7,070,266.78          4,965,569.13          
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย          1,043,713.47 786,316.33                      1,043,713.47 786,316.33             
ค่ำใชจ่้ำยพำหนะและเดินทำง 4,101,890.97          2,702,560.50          4,101,890.97          2,702,560.50          

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : บำท

 

24. เคร่ืองมอืทำงกำรเงิน 

นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบ้ียในตลำดและอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ กลุ่มบริษทัไม่มีกำร
ถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือกำรคำ้ 

กำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นส่วนท่ีส ำคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษัทมีระบบในกำรควบคุมให้มีควำม 
สมดุลของระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจำรณำระหว่ำงตน้ทุนท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงและต้นทุนของกำร
จดักำรควำมเส่ียง ผูบ้ริหำรไดมี้กำรควบคุมกระบวนกำรกำรจดักำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือให้
มัน่ใจว่ำ มีควำมสมดุลระหว่ำงควำมเส่ียงและกำรควบคุมควำมเส่ียง 

กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรส่วนทุนของกลุ่มบริษัทคือ เพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน
อยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนผูบ้ริหำร
ไดมี้กำรก ำหนดกลยทุธ์ต่ำงๆ เพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน และมีผล
ประกอบกำรและฐำนะกำรเงินท่ีดีและแข็งแกร่งยิ่งข้ึน รวมทั้งกำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลและกำร
บริหำรเงินทุนเพ่ือกำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนและตน้ทุนทำงกำรเงินของทุนท่ีเหมำะสม 
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้

กลุม่บริษัทมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ท่ีส�าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินลงทนุระยะสัน้ ซึง่สว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้

ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีท่ีมีวนัครบก�าหนดไถ่ถอนนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินไมเ่กิน 1 ปี เน่ืองจาก

กลุม่บริษัทฯมีนโยบายการฝากหรือลงทนุในตราสารท่ีมีสภาพคลอ่งและมีวนัครบก�าหนดไมเ่กิน 1 ปี ดงันัน้ ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้

ของกลุม่บริษัทจงึอยูใ่นระดบัต�่า

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ

กลุม่บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เงินให้กู้ ยืมและ ตัว๋เงินรับ ฝ่ายบริหารควบคมุ

ความเสี่ยงนีโ้ดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันัน้   กลุ่มบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับ 

ความเสยีหายท่ีเป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเช่ือ นอกจากนี ้ การให้สนิเช่ือของกลุม่บริษัทฯไมมี่การกระจกุตวัเน่ืองจากกลุม่บริษัทฯมี

ฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่า 

ตามบญัชีของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เงินให้กู้ ยืมและตัว๋เงินรับท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

กลุม่บริษัทควบคมุความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ซึง่ผู้บริหารพิจารณาวา่เพียงพอ

ตอ่การใช้ในการด�าเนินงาน และเพียงพอตอ่การลดผลกระทบของความผนัผวนของกระแสเงินสด

 

การก�าหนดมูลค่ายุตธิรรม

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุม่บริษัทก�าหนดให้มีการก�าหนดมลูคา่ยตุิธรรมทัง้สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินและไม่ใช่

ทางการเงิน มลูคา่ยตุิธรรมหมายถงึ จ�านวนเงินท่ีผู้ ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสนิทรัพย์ หรือช�าระหนีส้นิ โดยทัง้สองฝ่ายมีความรู้

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกนั และสามารถต่อรองกนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกนั วตัถปุระสงค์ 

ของการวดัมลูคา่และ/หรือการเปิดเผยมลูคา่ยตุิธรรมถกูก�าหนดโดยวิธีตอ่ไปนี ้ ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการก�าหนดมลูคา่

ยตุธิรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์และหนีส้นินัน้ๆ

มลูค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีก้ารค้า ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีอ่ื้น 

และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั กลุม่บริษัทประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่ว

เทา่กบัมลูคา่ท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากสนิทรัพย์ทางการเงินเหลา่นีจ้ะครบก�าหนดในระยะเวลาอนัสัน้
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25. ภาระผูกพนั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษัทฯ ได้ท�าสญัญาเชา่อาคารพร้อมคา่บริการกบับคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และบคุคลอ่ืนหลายสญัญา 

โดยมีอายขุองสญัญาระหวา่ง 1 - 20 ปี โดยมีคา่เชา่และคา่บริการท่ีต้องจา่ยในอนาคต คงเหลือตามสญัญาดงันี ้

26. การจดัประเภทรายการใหม่

กลุม่บริษัทได้จดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจบุนัดงันี ้
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25. ภำระผูกพัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรพร้อมค่ำบริกำรกบับุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ
บุคคลอ่ืนหลำยสัญญำ โดยมีอำยุของสัญญำระหว่ำง 1 - 20 ปี โดยมีค่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต 
คงเหลือตำมสัญญำดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557
ไม่เกิน 1 ปี 7.83                 1.14                 8.82                 1.75                 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9.22                 5.48                 10.08               6.07                 
เกิน 5 ปี 16.54               13.28               16.54               13.28               
รวม 33.59               19.90               35.44               21.10               

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
หน่วย : ลำ้นบำท

 
26. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

กลุ่มบริษทัได้จดัประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่

หลงัจดั
ประเภทใหม่

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่

หลงัจดั
ประเภทใหม่

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 43.54               4.30                 47.84               44.13               4.30                 48.43               
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 36.23               (4.30)               31.93               35.81               (4.30)               31.51               

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : ลำ้นบำท

 

27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอจ่ำยเงิน
ปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวนหุ้นสำมญัจ ำนวน 800 ลำ้นหุ้นใน
อตัรำหุ้นละ 0.03 บำทเป็นจ ำนวนเงิน 24 ลำ้นบำท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวต้องได้รับกำรอนุมติัจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น  

28. กำรอนุมตังิบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจำกกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมของบริษทัฯ แลว้เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2559 
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25. ภำระผูกพัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรพร้อมค่ำบริกำรกบับุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ
บุคคลอ่ืนหลำยสัญญำ โดยมีอำยุของสัญญำระหว่ำง 1 - 20 ปี โดยมีค่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต 
คงเหลือตำมสัญญำดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557
ไม่เกิน 1 ปี 7.83                 1.14                 8.82                 1.75                 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9.22                 5.48                 10.08               6.07                 
เกิน 5 ปี 16.54               13.28               16.54               13.28               
รวม 33.59               19.90               35.44               21.10               

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
หน่วย : ลำ้นบำท

 
26. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

กลุ่มบริษทัได้จดัประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่

หลงัจดั
ประเภทใหม่

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่

หลงัจดั
ประเภทใหม่

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 43.54               4.30                 47.84               44.13               4.30                 48.43               
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 36.23               (4.30)               31.93               35.81               (4.30)               31.51               

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : ลำ้นบำท

 

27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอจ่ำยเงิน
ปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวนหุ้นสำมญัจ ำนวน 800 ลำ้นหุ้นใน
อตัรำหุ้นละ 0.03 บำทเป็นจ ำนวนเงิน 24 ลำ้นบำท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวต้องได้รับกำรอนุมติัจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น  

28. กำรอนุมตังิบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจำกกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมของบริษทัฯ แลว้เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2559 

27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอจ่ายเงินปันผล จากผล 

การด�าเนินงานส�าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ�านวนหุ้นสามญัจ�านวน 800 ล้านหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.03 บาทเป็นจ�านวนเงิน 

24 ล้านบาท โดยการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

28. การอนุมัตงิบการเงนิ

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัจิากกรรมการผู้ มีอ�านาจลงนามของบริษัทฯ แล้วเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559



141

15. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ

15.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ

15.1.1 ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รายการและมลูคา่สทุธิของท่ีดนิท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตามท่ีปรากฏ

ในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงันี ้

ที่ตัง้ การใช้งาน

มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี 

(ล้านบาท)

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ
ภาระผูกพนั

1) โฉนดเลขท่ี 45514
ท่ีตัง้ ต�าบลเวียงพางค�า 
อ�าเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย 
รวมเนือ้ท่ี 0-0-90.0 ไร่

ท่ีตัง้สาขาแมส่าย 1.35 ธนภมิู
เป็นเจ้าของ

ตดิภาระจ�านองเป็นหลกั
ประกนัวงเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงินแหง่หนึง่

2) โฉนดเลขท่ี 1465
ท่ีตัง้ ต�าบลรอบเวียง 
อ�าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย
รวมเนือ้ท่ี 0-2-46.0 ไร่ 

ท่ีตัง้สาขาป่าก่อ 5.65 ธนภมิู
เป็นเจ้าของ

ตดิภาระจ�านองเป็นหลกั
ประกนัวงเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงินแหง่หนึง่

3) โฉนดเลขท่ี 6446, 70721
ท่ีตัง้ ต�าบลเมืองพาน
อ�าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 
รวมเนือ้ท่ี 3-0-78.8 ไร่  

ท่ีตัง้สาขาพาน 9.50 ธนภมิู
เป็นเจ้าของ

ตดิภาระจ�านองเป็นหลกั
ประกนัวงเงินกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงินแหง่หนึง่

4) โฉนดเลขท่ี 115360
ท่ีตัง้ ต�าบลรอบเวียง 
อ�าเภอเมืองเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย 
รวมเนือ้ท่ี 1-1-4.9 ไร่

ท่ีตัง้โกดงั 1 4.00 ธนภมิู
เป็นเจ้าของ

ไมมี่ภาระผกูพนัใดๆ

5) โฉนดเลขท่ี 18209, 5340 
ท่ีตัง้ ต�าบลรอบเวียง 
อ�าเภอเมืองเชียงราย
จงัหวดัเชียงราย 
รวมเนือ้ท่ี 0-2-34.8 ไร่

ท่ีตัง้อาคาร
อบรมพนกังาน

5.65 ธนภมิู
เป็นเจ้าของ

ไมมี่ภาระผกูพนัใดๆ

6) โฉนดเลขท่ี 104286
ท่ีตัง้ ต�าบลทา่สดุ 
อ�าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย 
รวมเนือ้ท่ี 0-1-35.0 ไร่

ท่ีดนิเปลา่1) 14.64 ธนภมิู
เป็นเจ้าของ

ไมมี่ภาระผกูพนัใดๆ
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ที่ตัง้ การใช้งาน

มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี 

(ล้านบาท)

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ
ภาระผูกพนั

7) โฉนดเลขท่ี 140057
ท่ีตัง้ ต�าบลห้วยสกั 
อ�าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย 
รวมเนือ้ท่ี 1-0-0.0 ไร่  

ท่ีดนิเปลา่1) 5.03 ธนภมิู
เป็นเจ้าของ

ไมมี่ภาระผกูพนัใดๆ

8) โฉนดเลขท่ี 16542
ท่ีตัง้ ต�าบลเวียง 
อ�าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย 
รวมเนือ้ท่ี 0-2-38.0 ไร่  

ท่ีดนิเปลา่ 0.89 ธนภมิู
เป็นเจ้าของ

ไมมี่ภาระผกูพนัใดๆ

9) โฉนดเลขท่ี 52867, 52722
ท่ีตัง้ ต�าบลเวียงพางค�า 
อ�าเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย 
รวมเนือ้ท่ี 0-3-50.0 ไร่

ท่ีดนิเปลา่ 10.10 ธนภมิู
เป็นเจ้าของ

ไมมี่ภาระผกูพนัใดๆ

10) โฉนดเลขท่ี 49885
ท่ีตัง้ ต�าบลบ้านดู ่
อ�าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย
รวมเนือ้ท่ี 11-3-87.7 ไร่

ท่ีดนิเปลา่ 18.00 บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของ

ไมมี่ภาระผกูพนัใดๆ

สว่นปรับปรุงท่ีดนิ 0.11

รวม 74.92
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15.1.2 อาคารและอุปกรณ์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รายการและมลูคา่สทุธิของอาคารและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงันี ้

15.2 สิทธิการเช่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รายการและมลูคา่สทุธิของสทิธิการเชา่ท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตาม

ท่ีปรากฏในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ล้านบาท)

1. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร

2. สว่นปรับปรุงสทิธิการเชา่

3. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส�านกังาน

4. ยานพาหนะและสว่นตอ่เตมิ

5. งานระหวา่งท�า

51.75

12.24

34.19

14.58

0.29

รวม 113.05

รายละเอียดทรัพย์สินที่เช่า การใช้งาน สิทธิการเช่าสุทธิ (ล้านบาท)

ท่ีดนิและอาคาร

โฉนดเลขท่ี 85557, 85556, 85555, 

85554, 8635 ต�าบลรอบเวียง อ�าเภอ

เมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

เนือ้ท่ี 0-3-20.9 ไร่

ระยะเวลาเชา่: 15 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 พ.ย. 

2552 ถงึวนัท่ี 31 ต.ค. 2567

ท่ีตัง้สาขา

ศรีทรายมลู

3.29

ท่ีดนิและอาคาร

โฉนดเลขท่ี 108610 ต�าบลบ้านดู ่อ�าเภอ

เมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

เนือ้ท่ี 0-3-40.8 ไร่

ระยะเวลาเชา่: 10 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 พ.ค. 

2554 ถงึวนัท่ี 30 เม.ย. 2564

ท่ีตัง้สาขา

บ้านดู่ 0.16

ท่ีดนิและอาคาร 

โฉนดเลขท่ี 31, 760, 2293 ต�าบลเวียง 

อ�าเภอเวียงป่าเปา้ จงัหวดัเชียงราย 

เนือ้ท่ี 0-2-61.0 ไร่

ระยะเวลาเชา่: 15 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 28 ส.ค. 

2557 ถงึวนัท่ี 27 ส.ค. 2572

ท่ีตัง้สาขา

เวียงป่าเปา้ 2.87

รวม 6.32
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15.3 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ซึง่ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการด�าเนินธรุกิจ

ทัว่ไปของบริษัทฯ ประกอบด้วยโปรแกรมระบบการท�าบญัชี โปรแกรมบญัชีบริหารคลงัสนิค้า และโปรแกรมการด�าเนินงานทัว่ไปอ่ืนๆ 

มลูคา่ตามบญัชีเทา่กบั 2.24 ล้านบาท

15.4 เคร่ืองหมายการค้า 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 บริษัทฯ มีเคร่ืองหมายการค้าบริษัทจ�านวน 1 รายการ ดงันี ้

15.5 ใบอนุญาตที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกจิ 

 ในการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ ทกุสาขามีการขอใบอนญุาตท่ีส�าคญั ได้แก่ หนงัสอืรับรองการแจ้งการประกอบกิจการสถานท่ี

จ�าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนญุาตการประกอบกิจการสถานท่ีจ�าหนา่ยอาหาร

และใบอนญุาตจ�าหนา่ยสรุา นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพประเภทโกดงัเก็บสนิค้า

และใบอนญุาตจดัตัง้สถานท่ีสะสมอาหารส�าหรับศนูย์กระจายสนิค้ารอบเวียง โกดงั 1 โกดงั 2 โกดงั 3 และโกดงั 4 โดยใบอนญุาต 

ท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธรุกิจทกุชนิดมีการตอ่อายเุป็นประจ�าทกุปี

เคร่ืองหมายการค้า ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ ระยะเวลา

บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการย่ืนขอจดทะเบียน

กบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา
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16. ข้อพพิาททางกฎหมาย

- ไมมี่ -






