
 

 

ผูล้งทุนคว
ปจัจยัควา
เหลา่น้ีมนีั
ระบุไวใ้น
ขณะน้ี หรื
น้ี แต่อาจ
ตดัสนิใจล

นอกจากนี
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จรงิอาจมี
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วรพจิารณาปจั
ามเสี่ยงที่ระบุไ
นยัสาํคญับางป
เอกสารฉบบัน้ี
รอือาจมบีางปจั
จกลายเป็นปจั
ลงทุน ผูล้งทุนค

น้ี ขอ้ความในล
อยู่ในเอกสารฉ
รอืขอ้ความอื่น
ความแตกต่าง

วามเส่ียงจากก

วามเส่ียงจากก

ารขยายตวัของ
ชยีงรายมากขึน้
บจ่ายใชส้อยใน
รษิทัฯ ไมส่ามา
วามตอ้งการขอ

ยา่งไรกต็าม บริ
หบ้รษิทัฯสามาร
พื่อนํามาปรบัป
นแรงในอุตสาห
งหวดัใกลเ้คยีง
บรโิภคและสาม
วามคลอ่งตวัใน
ทําใหบ้รษิทัฯ ส
ขัน้ตอนการสาํร
งเกตพฤตกิรรม
าขาว่ามคีวามต
ต่ละประเภทข
บรหิารสามารถ
ากวสิยัทศัน์ขอ
ดแีละสามารถแ

จจยัความเสีย่ง
ไว้ในเอกสารฉ
ระการ ซึง่อาจ

น้ี มไิดเ้ป็นปจัจั
จัจยัความเสีย่ง
จยัความเสี่ยง
ควรใชว้จิารณญ

ลกัษณะการคา
ฉบบัน้ี เช่นการ
นใดในทํานองเด
อยา่งมนียัสาํคั

การประกอบธ

การแข่งขนัท่ีร

งความเป็นเมอื
น ซึ่งอาจส่งผล
นหา้งสรรพสนิค
ารถปรบักลยทุธ
องผูบ้รโิภคอาจ

รษิทัฯ ไดค้าํนึง
รถแขง่ขนักบัผู้
ปรุงกลยุทธ์การ
หกรรม ส่งผลใ
มานานกว่า 25
มารถคดัสรรสนิ
นการจดัโปรโมช
สามารถใชฐ้าน
รวจตลาดโดยจ
มของผูบ้รโิภค
ตอ้งการสนิคา้ป
องทุกสาขาเพื
ถพจิารณาการ
งผูบ้รหิารและ
แขง่ขนักบัผูป้ร

ส
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ง รวมทัง้ขอ้มลู
ฉบบัน้ีอ้างองิจ
สง่ผลกระทบใน
ยัความเสีย่งทั ้
งทีบ่รษิทัฯ พจิา
ที่ส่งผลกระทบ
ญานในการพจิา

าดการณ์ในอนา
รใชถ้อ้ยคําว่า 
ดยีวกนั ซึ่งเป็น
คญัจากสิง่ทีค่าด

ธรุกิจ 

รนุแรง 

อง (Urbanizati
ลใหผู้บ้รโิภคใน
คา้หรอืรา้นโมเ
ธใ์หท้นัต่อการ
สง่ผลกระทบต

งถงึคุณภาพสนิ
ป้ระกอบการรา
รทําธุรกจิที่มคี
ให้ธนพริยิะเป็
5 ปี จากการ
นคา้กว่า 15,00
ชัน่เพือ่ใหส้ามา
นขอ้มลูดงักล่าว
จะทาํการสาํรวจ
ในพืน้ที ่การติ
ประเภทไหนบ้
พื่อนํามาวเิครา
ปรบัเปลีย่นกล
ทมีงานทีม่ปีระ
ะกอบการรายอื
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ปัจจยัความ

ลอื่นๆ ทีป่รากฎ
จากขอ้มูลปจัจุ
นทางลบต่อมลู
ัง้หมดทีม่อียู ่อ
ารณาแลว้เหน็ว
บต่อผลการดํา
ารณาขอ้มลูอย่

าคต การประม
“คาดการณ์ว่า
นการคาดการ
ดคะเนไวก้ไ็ด ้

ion) สง่ผลให้
นเชยีงรายเริม่เ
เดริน์เทรดมาก
รเปลีย่นแปลงข
ต่อผลการดาํเนิ

นคา้และบรกิาร
ายอื่นได ้นอก
ความยดืหยุ่นแ
ป็นซุปเปอร์มา
รทีเ่ป็นรา้นคา้ช
00 รายการ 
ารถแขง่ขนักบั
วประชาสมัพนั
จรา้นโมเดริน์เท
ตดิตามสื่อโฆษ
า้ง นอกจากน้ี
าะห์ความต้อง
ลยุทธท์างการต
ะสบการณ์ของ
อื่นในเชยีงราย
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มเส่ียง 

ฎในเอกสารน้ีอ
บนัและคาดกา
ลค่าหุน้ของบรษิ
อาจมคีวามเสีย่
วา่ไมม่ผีลกระท
าเนินงานของบ
ยา่งรอบคอบ 

มาณการ ความ
” “เชื่อว่า” “อ
ณ์ถงึสิง่ทีอ่าจจ

หม้หีา้งสรรพสนิ
เปลี่ยนแปลงพ
กขึน้ รวมถงึคว
ของผูบ้รโิภคหรื
นนงานได ้      

รทีจ่ะทาํใหร้า้น
จากน้ี ยงัมกีาร
และรวดเรว็ในก
ร์เก็ตสญัชาตไิ
ชุมชนที่อยู่ในพื
เพื่อจําหน่ายใ
รา้นโมเดริน์เท
นธไ์ดต้รงกบักล
ทรดและรา้นคา้
ษณาต่างๆ การ
้บรษิทัฯ ยงัมกี
การของสนิค้า
ตลาดไดอ้ย่างท
ธนพริยิะจะสา
และจงัหวดัใกล

บรษิทั 

อย่างรอบคอบก
ารณ์ที่สามารถ
ษทัฯ อยา่งไรก็
ยงอื่นๆ ทีบ่รษิทั
ทบอยา่งมนียัสํ
บรษิทัฯ ในอน

มประสงค ์หรอื
าจจะ” “ประมา
จะเกดิขึน้ในอน

นคา้และรา้นโม
พฤตกิรรมการบ
ามตอ้งการสนิ
รอืคดัสรรสนิคา้
  

นธนพริยิะมคีว
รวเิคราะหค์ู่แข่
การปรบัตวัเพื่
ไทยที่ให้บรกิา
พืน้ทีเ่ป็นเวลาน
ใหลู้กคา้ทัง้แบบ
ทรดอื่นๆ ได ้ธน
ลุ่มลกูคา้เป้าหม
าปลกี การสอบ
รเปิดรบัฟงัขอ้คิ
การจดัทําฐานข้
าแต่ละประเภท
ทนัการณ์ บรษิั
มารถรกัษาผล
ลเ้คยีงได ้
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ก่อนตดัสนิใจล
ถระบุได้ โดยป
กต็าม ปจัจยัคว
ทัฯ ยงัไมอ่าจท
สาํคญัต่อบรษิทั
นาคตได้ ดงันัน้

อเจตนารมณ์ข
าณ” “แผนการ
นาคต ดงันัน้ผ

มเดริน์เทรดเขา้
บรโิภค กล่าวคื
นคา้กอ็าจเปลีย่
าทีส่ามารถตอ

วามแตกต่างจา
ขง่หลกัๆ ในอุต
อรบัมอืกบัการ
ารลูกค้าในเชยี
นานทําใหธ้นพิ
บปลกีและสง่ 
นพริยิะยงัมรีะบ
มาย นอกจาก
บถามซพัพลาย
คดิเหน็จากลูก
ขอ้มลูยอดขาย
ทของแต่ละสา
ษทัฯ จงึมคีวาม
ลประกอบการไ

ด (มหาชน) 

ลงทุน ทัง้น้ี
ปจัจยัเสี่ยง
วามเสีย่งที่
ทราบไดใ้น
ทฯ ในขณะ
น ก่อนการ

องบรษิทัฯ 
ร” “เหน็ว่า” 
ลที่เกดิขึน้

ามาเปิดใน
คอื การไป
ยนไป หาก
บสนองต่อ

กคู่แขง่ทาํ
ตสาหกรรม 
รแข่งขนัที่
ยงรายและ
พริยิะเขา้ใจ
อกีทัง้ยงัมี
บบสมาชกิ
น้ี บรษิทัฯ 
ยเออร ์การ
คา้ของทุก
ของสนิคา้
าขาเพื่อให้
มเชื่อมัน่ว่า
ไดใ้นระดบั
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วามเส่ียงจากก

รษิทัฯ มสีนิคา้ค
านบาท 124.2 
นทรพัยร์วม ตา
การสัง่ซื้อสนิค้
พยีงพอกจ็ะทาํใ

รษิทัฯ มนีโยบ
ารสัง่ซื้อสนิค้า
นกังานฝา่ยจดั
ปรโมชัน่เพื่อระ
อน (FIFO) และ
กลห้มดอายุจะถ
ดการสนิค้าคงค
าสุดในการเตมิ
านขอ้มูลใหเ้ป็น
ระสทิธภิาพเพยี

วามเส่ียงจากก

จัจุบนับรษิทัฯ 
งหมดจะถกูสง่จ
ความสาํคญัต่อ
ละทนัเวลาที่กํา
รรมชาต ิความล
นการกระจายสิ
ยสาํคญั 

ยา่งไรกต็าม บริ
ระสทิธภิาพใน
รา้งแล้วเสรจ็บ
ระจายสนิคา้แห
รวจสอบอุปกร
ฏบิตังิานในภา
ลายเออรร์ายสํ
รยีมการยา้ยที่

การบริหารสิน

คงเหลอืสทุธ ิณ
ลา้นบาท และ
ามลาํดบั การบ
ค้าที่มากเกินค
ใหบ้รษิทัฯ เสยี

ายและขัน้ตอน
ทุกครัง้ฝ่ายจดั
ซือ้จะตอ้งปฏบิ
ะบายสนิค้าที่ห
ะพนกังานฝา่ย
ถูกส่งกลบัคนืใ
คลงัทัง้ที่ศูนยก์
มสนิค้าแต่ละป
นปจัจุบนัอย่าง
ยงพอ  

การขดัข้องขอ

มศีูนยก์ระจาย
จากซพัพลายเ
อธุรกจิซุปเปอร์
าหนด หากศูน
ลม้เหลวของระ
สนิค้าไปยงัสาข

รษิทัฯ มแีผนก
นการกระจายสิ
รษิทัฯ สามาร
หง่ใหมเ่กดิหยดุ
รณ์ป้องกนัอคั
าวะฉุกเฉินใหพ้
สาคญัและการจั
จีดัเกบ็สนิคา้ใน

ส

นค้าคงคลงั 

ณ 31 ธนัวาคม
 147.7 ลา้นบา
บรหิารสนิคา้คง
วามจําเป็นจะ
โอกาสทางธุรกิ

นการจดัซื้อทีช่่
ดัซื้อจะตรวจส
บตัติามอยา่งเค
หมุนเวยีนชา้ พ
จดัเรยีงสนิคา้ต
ใหซ้พัพลายเอ
กระจายสนิค้า
ประเภทของแต
สมํ่าเสมอ จาก

องศนูยก์ระจา

ยสนิคา้แห่งเดยี
ออรม์าทีศ่นูยก์
รม์ารเ์กต็เพื่อก
นย์กระจายสนิค
ะบบเทคโนโลยี
ขาของธนพริยิ

การก่อสรา้งศนู
นค้าและรองรั
รถใช้ศูนย์กระจ
ดชะงกั นอกจา
คีภยัอย่างเสม
พนักงานรบัมอื
จดัทาํแผนบรหิา
นภาวะวกิฤต ิ 
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ม 2555 31 ธั
าท คดิเป็นสดัส
งคลงัถอืวา่เป็น
ะทําให้มคี่าใช้จ
กจิได ้  

ช่วยใหก้ารบรหิ
สอบว่าไม่มสีนิ
ครง่ครดั เริม่ตัง้
พนักงานฝ่ายค
ตามสาขาต่างๆ
อร ์นอกจากน้ี
และสาขา โดย
ต่ละสาขาโดยพ
กเหตุผลดงักล่า

ายสินค้า 

ยวทีต่ ัง้อยู่ทีต่ํา
กระจายสนิคา้ก
การกระจายสนิ
ค้าไม่สามารถ
ยสีารสนเทศหรื
ยะซึ่งจะส่งผลก

ยก์ระจายสนิคา้
รบัการเตบิโตข
จายสนิค้าแห่ง
กน้ีบรษิทัฯ ยงั
มอ การจดัทําป
อกบัสถานการ
ารความต่อเน่ือ
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นัวาคม 2556 
สว่นรอ้ยละ 48
นปจัจยัสาํคญัสํ
จ่ายในการบรหิ

หารจดัการสนิค
นค้าคงเหลือเกิ
งแต่การตรวจส
ลงัสนิค้าจะกา
ๆ จะทาํการตร
น้ีบรษิทัฯ ยงันํา
ยใช้ระบบเตมิเ
พจิารณาจากฐ
าวทําใหบ้รษิทั

าบลรอบเวยีง อ
ก่อนจดัสง่ไปยงั
คา้ตามประเภ
ทําธุรกรรมดงั
รอืเหตุสดุวสิยัอื
กระทบต่อผลก

า้แหง่ใหมใ่นจงั
องสาขาในอน
ปจัจุบนัเป็นศูน
งมแีผนป้องกนั
ประกนัภยัเพื่อ
รณ์ไดอ้ย่างเหม
องทางธุรกจิ (B

บรษิทั 

และ 31 ธนัวา
8.6 รอ้ยละ 37.
าหรบัธุรกจิคา้
หารจดัการที่สู

คา้คงคลงัไดอ้ย
กินกว่านโยบา
สอบจาํนวนสนิค
ารจดัเกบ็สนิค้า
รวจสอบอายุอย
าระบบสารสนเ
เต็มสนิค้าที่มกี
ฐานขอ้มูลย้อน
ทฯ เชื่อมัน่ว่าก

อําเภอเมอืง จงั
งสาขาของธนพิ
ทและจํานวนไ
กล่าวได ้อนัเนื
อื่นๆ จะสง่ผลเส
การดําเนินงาน

งหวดัเชยีงราย
นาคต หากศูนย
นย์กระจายสนิ
และรบัมอืความ
อชดเชยค่าเสยี
มาะสมและทนั
Business Con
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าคม 2557 เท
9 และ รอ้ยละ 
ปลกีและคา้สง่
สูงขึ้น ซึ่งหากไ

ย่างมปีระสทิธิ
ยที่บรษิัทฯ กํ
คา้คงเหลอื กา
าด้วยระบบเขา้
ยา่งสมํ่าเสมอโด
เทศเขา้มาใชเ้
การกําหนดจําน
นหลงัและมกีา
การบรหิารสนิค้

งัหวดัเชยีงราย
พริยิะ ศนูยก์ระ
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
น่ืองมาจากอุบั
สยีหายต่อควา
นของบรษิทัฯ 

ยภายในปี 2559
ยก์ระจายสนิค้
นคา้สํารองในก
มเสีย่งดงักล่าว
ยหาย และกา
นเวลา การร่วม
ntinuity Plan: B

ด (มหาชน) 

ท่ากบั 85.9 
 38.5 ของ
ง ในกรณีที่
ไม่มสีนิค้า

ภาพ ก่อน
าหนด ซึ่ง
ารวางแผน
าก่อนออก
ดยสนิคา้ที่
พื่อบรหิาร
นวนสูงสุด
รปรบัปรุง
คา้คงคลงัมี

ย ซึ่งสนิคา้
ะจายสนิคา้
ง ครบถว้น 
บตัเิหตุ ภยั
ามสามารถ
ได้อย่างมี

9 เพื่อเพิม่
า้แห่งใหม่

กรณีที่ศูนย์
ว เช่น การ
รวางแผน

มมอืกบัซพั
BCP) เพื่อ
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ปจั
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วามเส่ียงจากก

รษิทัฯ ได้ใชร้ะ
ารกระจายสนิค้
นการแขง่ขนั ใน
าเนินงานและผ

ะบบสารสนเทศ
านักงานใหญ่ ด
ดต้ระหนักถงึคว
ะมกีารสํารองข้
รษิทัฯ จะสามา

วามเส่ียงจากก

รษิทัฯ มเีป้าหม
า้ถงึกลุ่มลูกคา้

พิม่การเติบโตข
นแรงมากยิง่ขึน้
สยงในกรณีทีส่า
ดยรวมของบรษิ
พิม่อกี 1 แห่งภ
ารดาํเนินงานข

ย่างไรกต็าม ก่
นธนพริยิะอยา่

ปนพืน้ทีท่ีบ่รษิทั
องผูบ้รโิภคในพื
ระกอบการคาด
nternal Rate o
นาแน่นของลูก
อดขายของสาข

วามเส่ียงท่ีไม่

จัจุบนับรษิทัฯ 
ะยะยาว 5 สาข
อสญัญาเช่าได้
รษิทัฯ  

ย่างไรก็ตาม บ
ญญาเช่าที่ดนิส
สยงทีไ่มส่ามาร

การขดัข้องขอ

ะบบเทคโนโลยี
คา้ บญัชแีละกา
นกรณีทีเ่กดิเห
ลประกอบการ

ศของแต่ละสา
ดงันัน้หากมกีา
วามสาํคญัจงึไ
ขอ้มูลทุกวนัแล
ารถแกไ้ขใหก้ลั

การขยายสาข

มายที่จะเตบิโต
าเป้าหมาย สาม
ของรายได้ของ
น ประกอบกบัมี
าขาใหมอ่าจจะไ
ษทัฯ ในเดอืนเม
ภายในปี 2558
องสาขาเดมิทีอ่

อนการตดัสนิใ
างเคร่งครดัเพื่
ทฯ มคีวามเชีย่
พืน้ทีน่ัน้ และมี
ดการณ์ ระยะเ
of Return: IRR
กค้าของสาขา
ขาทีอ่ยูใ่กลเ้คยี

สามารถหาพื้

มสีญัญาเช่าที่
า มรีะยะเวลา

ด ้หากบรษิทัฯ 

บรษิัทฯและผู้ใ
ส่วนใหญ่เป็นสั
ถต่ออายุเช่าไม

ส

องระบบเทคโ

ยสีารสนเทศใน
ารเงนิ รวมถงึก
ตุขดัขอ้งของร
รของบรษิทัฯ ไ

าขามกีารประม
ารขดัขอ้งที่สาข
ดจ้ดัใหม้รีะบบ
ละมกีารทําการ
บัมาสูภ่าวะปก

ขา 

ตอย่างต่อเน่ือง
มารถจบัจองทํ
งบรษิทัฯ ตาม
มผีูป้ระกอบการ
ไมส่ามารถใหผ้
มษายน ปี 255
 นอกจากน้ี ก
อยูบ่รเิวณใกลเ้

ใจลงทุนขยาย
อลดความเสีย่ง
วชาญอยา่งด ี
การจดัทาํการ
เวลาคนืทุน (P
R) โดยจะตอ้งไ
าใกล้เคียงเพื่อ
งมากนกั แต่จ

น้ท่ีเช่าและไม

ดนิและอาคาร
เช่า 10 ถงึ 20 
 ไม่สามารถต่อ

ห้เช่าได้ปฏิบตัิ
สญัญาระยะยา
มน่่าเป็นอุปสรร
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โนโลยีสารสน

นการบรหิารก
การจดัเกบ็และ
ระบบเทคโนโล
ด ้ 

มวลผลเป็นเอ
ขาใดสาขาหน่ึ
บป้องกนัขอ้มลู
รทดสอบขอ้มูล
กตไิดภ้ายใน 1

ง ซึ่งการเปิดส
ําเลทีม่ศีกัยภา

มเป้าหมายที่วา
รรายใหม่ๆ  เขา้
ผลตอบแทนคุม้
58 บรษิทัฯ ไ
การเปิดสาขาใ
เคยีงกนั 

สาขาทุกครัง้ 
งในการขยายส
อกีทัง้ยงัมกีาร
ศกึษาความเป็

Payback Per
ไมต่ํ่ากวา่เกณฑ
อให้มัน่ใจว่าก
ะเป็นการเพิม่ท

ม่สามารถต่อสั

รกบับุคคลภาย
 ปี และสญัญา
ออายุสญัญาเช

ตัิตามสญัญาอ
วและให้สทิธบิ
รคในการดําเนิ
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เทศ  

ารขายหน้ารา้
ะประมวลผลขอ้
ยสีารสนเทศอ

กเทศออกจาก
นงกจ็ะไม่กระท
สาํรองตามแบ
ลที่สํารองไวอ้ย
 ถงึ 3 ชัว่โมง  

สาขาใหม่เป็นก
าพก่อนผูป้ระก
างไว้ ซึ่งปจัจุบ
า้มาในอุตสาห
มคา่ต่อเงนิลงทุ
ดเ้ปิดสาขาพา
ใหมข่องธนพริิ

บรษิทัฯ มกีาร
สาขา โดยเลอืก
เขา้สาํรวจพืน้ที
ป็นไปไดข้องโค
riod) ของกา
ฑท์ีก่ําหนด นอ
ารเปิดสาขาใ
ทางเลอืกใหก้บั

สญัญาพืน้ท่ีเช่

นอกจํานวนทัง้
าเช่าระยะสัน้ 1
ช่าดงักล่าวไดอ้

อย่างเคร่งครดั
บรษิทัฯ ต่อสญั
นินธุรกจิแต่อยา่

บรษิทั 

น การบรหิาร
อมลูต่างๆ เพื่อ
าจจะสง่ผลเสยี

กกนัแต่จะเชื่อ
บกบัสาขาอื่น
บมาตรฐานซึง่
ย่างสมํ่าเสมอ 
 

กลยุทธห์น่ึงทีจ่
อบการรายอื่น
บนัการแข่งขนั
กรรมอยา่งต่อ
ทุน ซึง่จะสง่ผลก
นเพิม่แลว้ 1 
ยะอาจสง่ผลกร

รทําแผนงานศกึ
กพืน้ทีใ่นยา่นช
ทีศ่กึษาจาํนวน
รงการ (Feasi
ารลงทุน และอั
อกจากน้ียงัพจิา
หม่บริเวณนัน้
บลกูคา้มากยิง่ขึ้

ชา  

ัง้สิน้ 6 สาขา
 สาขา มรีะยะ
อาจส่งผลกระท

โดยไม่เคยมปี
ญาก่อนผูอ้ื่น 
างใดและคาดว่

 ธนพริยิะ จาํกดั

สนิค้าคงคลงั 
อพฒันาขดีควา
ยต่อความสามา

อมโยงกบัฐานข
ๆ อย่างไรกต็า
งเป็นทีย่อมรบัท
 หากระบบมเีห

ะทําใหธ้นพริยิ
นและขยายฐาน
นในอุตสาหกรร
เน่ือง บรษิทัฯ 
กระทบกบัผลด
แห่ง และมแีผ
ระทบต่อยอดข

กษาการขยาย
ชุมชนทีต่ดิถน
นประชากรและพ
bility Study) ค
อตัราผลตอบแท
ารณายอดขาย
น จะไม่ส่งผลก
ขึน้  

า โดยแบ่งเป็น
ะเวลาเช่า 3 ปี 
ทบต่อผลดําเนิ

ปญัหาแต่อย่าง
บรษิทัฯ จงึเห็
วา่จะสามารถเจ

ด (มหาชน) 

การจดัซื้อ 
ามสามารถ
ารถในการ

ขอ้มูลของ
ามบรษิทัฯ 
ทัว่ไป โดย
หตุขดัขอ้ง

ยะสามารถ
นลูกคา้เพื่อ
รมมคีวาม
 จงึมคีวาม
ดาํเนินงาน
ผนทีจ่ะเปิด
ขายและผล

ยสาขาของ
นใหญ่และ
พฤตกิรรม
คาํนวณผล
ทนภายใน 
ยและความ
กระทบต่อ

สญัญาเช่า
และมสีทิธิ

นนงานของ

งไร อีกทัง้
น็ว่าความ
จรจาตกลง
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ออายสุญัญาตอ่
ณฑก์ารเปิดส
เศษหรอืจะตอ้ง
นทาํเลทีด่เีพือ่ร

วามเส่ียงจากก

รษิทัฯ มแีผนงา
ฏบิตักิารสาขาถื
ายขาย ฝา่ยแค
งผลกระทบต่อแ

ย่างไรกต็าม บ
รหิารจะมกีารแ
คคลเพื่อคดัเลื
บรมการทาํงาน
ะตําแหน่งงานใ
บรมทัง้ภาคทฤ
ามารถปฏิบตังิ
นกังานในสาขา
นักงานมคีวาม
ย่างสมํ่าเสมอเ
วามก้าวหน้าท
ณสมบตัเิหมาะ

วามเส่ียงจากภ

หตุการณ์แผ่นดิ
ละมอีาฟเตอรช์็
ต่บรษิทัฯ กไ็มไ่

งแมว้่าสาขาธน
ผน่ดนิไหว อยา่
าเนินธุรกจิในอ
สยงดงักล่าว เช่
ห่งใหม่ การซื้อ
กอบรมพนักงา
รอ้มของของฝา่
นกรณีทีม่ภียัธร

อไปไดใ้นอนาค
าขาใหม่ รวมถึ
งเป็นพืน้ทีม่ขีน
องรบัการขยาย

การขาดแคลน

านขยายสาขาอ
ถอืเป็นกลไกล
คชเชยีรแ์ละฝา่
แผนงานของบริ

รษิทัฯ เลง็เหน็
แจ้งแผนการเปิ
อกบุคลากรเพื
นในตาํแหน่งตา่
ในสาขาเพื่อกา
ฤษฎีและภาค
งานได้ตามมา
าอยา่งสมํ่าเสม
มรูส้กึเหมอืนอยู
เพื่อให้ทดัเทีย
างสายอาชพีใ
สมเขา้มารว่มง

ภยัธรรมชาติ 

ดนิไหวทีจ่งัหวดั
ชอ็กเกดิขึน้ตาม
ไดร้บัผลกระทบ

นพริยิะโดยทัว่ไ
างไรกต็าม บรษิ
อนาคต รวมถงึ
ชน่ การดแูลกา
อประกนัภยัเพื่
านในการรบัมอื
ายบรหิารเพื่อเ
รรมชาตเิกดิขึน้

ส

คต นอกจากน้ี 
ถงึรา้นธนพริยิ
นาดใหญ่พเิศษ 
ยสาขาในอนาค

นบคุลากรฝ่า

อยา่งต่อเน่ืองเพ
สาํคญัในการขั
ยคลงั ดงันัน้ ห
รษิทัฯ ในอนาค

นความสาํคญัใน
ปิดสาขาใหม่ให
พื่อไปประจําที่ส
างๆ เชน่ ฝา่ยข
รบรหิารงานที่
ปฏิบตัิตามหลั
ตรฐานของบริ
มอ รวมถงึบรษิั
ยู่ในครอบครวั
มกบัคู่แข่ง มุ่ง
ใหพ้นักงาน ดงั
งานและเพือ่สนั

 

ดเชยีงรายเมื่อ
มมาหลายครัง้ห
บและความเสยี

ไปเป็นอาคารพ
ษทัฯ ไดต้ระหน
งภยัธรรมชาตอิื
รก่อสรา้งสาขา
อชดเชยค่าเสยี
อกบัภยัธรรมช
เพิม่ความมัน่ใจ
น  
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บรษิทัฯ ยงัมกี
ะไม่ไดม้เีอกลกั
 จากเหตุผลดงั
คตได ้

ยปฏิบติัการส

พื่อใหเ้ขา้ถงึกล
ขบัเคลื่อนธุรกจิ
หากบรษิทัฯ ไม
คตได ้ 

นการจดัหาแล
ห้หวัหน้าทุกฝ่

สาขาใหม่ โดย
ขาย ฝา่ยแคชเช
มีปีระสทิธภิาพ
ลกัสูตรที่กําหน
รษิทัฯ อีกทัง้ยั
ษทัฯ มนีโยบาย
เดยีวกนั มกีาร
งเน้นการเป็น
งันัน้บรษิทัฯ จึ
นบัสนุนการขย

เดอืนพฤษภาค
หลงั ถงึแมส้าข
ยหายจากแผน่ด

พาณิชยส์งูประ
นกัถงึความเสี่
อื่นๆ เช่น อุทก
าใหมอ่ย่างใกล้
ยหายที่อาจจะ
ชาต ิและการสื่อ
จใหก้บัผูถ้อืหุน้
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การวางแผนการ
กัษณ์เฉพาะทีจ่
งกลา่วทาํใหบ้ริ

สาขา 

ลุ่มลกูคา้เป้าหม
จ การเปิดสาขา
มส่ามารถหาบุ

ละพฒันาบุคคล
ายงานรบัทรา
ยเฉพาะการคด้
ชยีรแ์ละฝา่ยคล
พ พนกังานทีเ่ข
นดเพื่อให้พนัก
งัมกีารจดัฝึกอ
ยทีจ่ะดูแลพนกั
รทําการสาํรวจ
องค์กรแห่งกา
จงึเชื่อมัน่ว่าจะ
ายสาขาในอนา

คม 2557 นัน้
ขาของบรษิทัฯ
ดนิไหวดงักลา่ว

ะมาณ 1 ถงึ 3
ยงจากภยัธรรม
กภยัและอคัคภี
ลช้ดิ การสรา้งศ
ะเกดิขึน้ การวา
อสารใหทุ้กฝา่ย
น พนกังาน คูค่้

บรษิทั 

รเปิดสาขาใหม
จะต้องหาทีต่ ัง้
รษิทัฯ เชื่อมัน่ว

มายใหไ้ดม้ากท
าใหมจ่ะตอ้งใช้
คลากรไดเ้พยี

ลากรใหท้นัต่อก
บ และร่วมวา
ดเลอืกผู้จดัการ
ลงั เพือ่ใหเ้หน็ภ
ขา้ทาํงานใหมใ่
กงานเข้าใจถึง
อบรมทกัษะคว
กงานทุกคนอยา่
จอตัราเงนิเดอืน
ารเรยีนรู้และมี
สามารถจดัหา
าคตได ้

นถอืว่าหนักสุดใ
 ทัง้หมดตัง้อยู่
ว  

3 ชัน้ และไม่อ
มชาตขิา้งตน้ที่
ภยั จงึวางแผน
ศนูยก์ระจายสนิ
างแผนปฏบิตังิ
ยรบัรูข้า่วสารใ
คา้ และลกูคา้ ใ
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มล่่วงหน้าและป
และอาคารที่มี
วา่จะสามารถห

ทีส่ดุ ดงันัน้บุค
ชบุ้คลากร 20 ค
งพอและทนัเว

การขยายสาขา
งแผนกบัฝ่าย
รสาขาที่จะต้อ
ภาพรวมและเข
ในสาขาทุกคน
งวฒันธรรมอง
วามสามารถที
างดแีละเป็นธร
นและสวสัดกิา
มศีูนย์ฝึกอบรม
าและพฒันาพน

ในรอบ 40 ปี
ยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดั

อยูต่ดิกบัรอยเ
ทีอ่าจสง่ผลกระ
นป้องกนัและรบั
นคา้และศนูยส์
งานในภาวะฉุก
ใหท้ัว่ถงึการเต
ในการเตรยีมค

ด (มหาชน) 

ปฏบิตัติาม
มลีกัษณะที่
หาพืน้ทีเ่ช่า

คลากรฝา่ย
คน สาํหรบั
ลา อาจจะ

า โดยฝา่ย
ทรพัยากร
องผ่านการ
ขา้ใจในแต่
จะตอ้งเขา้
งค์กร และ
ที่จําเป็นให้
รรมเพื่อให้
ารในตลาด
มเพื่อสร้าง
นักงานที่มี

ปี ทีผ่่านมา 
ดัเชยีงราย 

เลื่อนทีเ่กดิ
ทบต่อการ
บัมอืความ
สารสนเทศ
กเฉิน การ
รยีมความ
วามพรอ้ม
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วามเส่ียงท่ีเกิด

รษิทัฯ ตระหนั
วามซื่อสตัย์สุจ
าหนดมาตรการ

การปลูกฝงั
แนวทางต่อ
การสรา้งระ
มกีารตรวจส
การบรหิารเ
และจะตอ้งนํ
การนบัสต๊อ
การตดิตัง้อุป
การปรบัพนั

วามเส่ียงจากก

รษิทัฯ ไดบ้รหิา
าครฐัอยา่งเครง่
าหารและยา  ก
ากรฐับาล หรอื
แข่ง หรอืผูม้สี่ว
ยสาํคญั ทาํใหผ้

ย่างไรก็ตาม บ
ดขึน้ คอยตดิต
งค์กรและแนวท
ารเปลีย่นแปลง

วามเส่ียงจากก

ามประกาศกระ
ลีกค้าส่งที่มีพื้น
างสว่นของเชยี
จัจุบนัสาขาธน
รษิทัฯ จะต้องล
รยิะมพีืน้ทีก่าร

ยา่งไรกต็าม บริ
นค้าเพื่อประโย
าหน่ายในสาข
ระสทิธภิาพ  

ดจากการทจุริ

ักถงึการป้องกั
จรติของพนักง
รดงัน้ี  

งความซื่อสตัย์
ตา้นการคอรร์ปั
บบควบคุมภา
สอบระหวา่งกนั
เงนิสดในรา้นมี
นําไปฝากธนาค
คสนิคา้ทุกวนัเ
ปกรณ์กลอ้งวง
นกังานเป็นเงนิ 

กฎหมายและ

ารธุรกจิรา้นคา้
งครดัมาโดยตล
กฎหมายแรงงา
อหน่วยงานของ
วนไดเ้สยีเพิม่ขึ
ผลประกอบการ

บรษิทัฯ เตรยีม
ตามขา่วสาร ว
ทางการบรหิาร
งไดท้นัการณ์ ร

การจดัระเบีย

ะทรวงมหาดไท
้นที่ใช้สอยมาก
ยงราย โดยขนา
นพริยิะมพีื้นที่ใ
ลดขนาดพื้นที่
รจดัวางสนิคา้น้

รษิทัฯ มกีารเต
ยชน์ใช้สอยสูง
ขานัน้ๆ จากเ

ส

ริต 

กนัการทุจรติใน
งานในการดูแ

์สุจรติในองค์ก
ปชัน่ และสือ่สา
ยในทีร่ดักุม มี
น 
มกีารกําหนดวง
คารทนัทเีมือ่มเี
เพือ่เปรยีบเทยี
จรปิดในทุกสา
50 เทา่ ของมู

นโยบายภาคร

สะดวกซือ้ โดย
ลอด อาท ิพ.ร.
าน รวมถงึขอ้กํ
งรฐั มกีารเปลี่
ขึน้ อาจส่งผลก
รอาจไมเ่ป็นไป

มพร้อมที่จะรบั
างแผนในการ
รความเสีย่งที่ป
รวมทัง้ควบคุมผ

ยบผงัเมือง  

ทยเมื่อวนัที ่13
กกว่า 300 ตา
าดพืน้ทีใ่ชส้อย
ใช้สอยมากกว่
ขีองสาขาลงม
้อยลงลดลง แล

ตรยีมพรอ้มทีจ่
สุด รวมถงึกา
หตุผลดังกล่า
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นองค์กรเป็นสิง่
ลทรพัย์สนิขอ

กร โดยจดัทําคู
ารใหพ้นกังานร
กีารแบ่งแยกอํ

งเงนิสงูสดุ โดย
เงนิสดเกนิกวา่
ยบกบัยอดคงเห
าขา และมกีารป
ลคา่สนิคา้ทีพ่น

รฐั  

ยยดึหลกัการดํ
.บ. คา้ปลกี พ
กําหนดต่างๆ ข
ยนแปลงกฏห
กระทบต่อกลยุ
ปตามเป้าหมาย

บมอืต่อการเปลี
แกป้ญัหาต่าง
ปฏบิตั ิบรษิทัฯ
ผลกระทบใหอ้

3 มนีาคม 255
ารางเมตร ภา
ยไมน่ับพืน้ทีเ่ก็
ว่า 300 ตาราง
มาเป็น 300 ตา
ละอาจสง่ผลกร

จะรบัมอืต่อการ
ารใช้ระบบเติม
วทําให้บริษัท

27 

งสาํคญัในการ
องสาขาต่างๆ 

คู่มอืจรรยาบรร
รบัทราบ 
อํานาจหน้าที ่กํ

ยจะตอ้งนําเงนิ
าทีน่โยบายกาํห
หลอืในระบบ 
ปรบัปรงุดแูลรกั
นกังานทุจรติ 

าเนินธุรกจิโปร
พ.ร.บ. คุม้ครอง
ของเทศบญัญตัิ
มาย ระเบยีบ 
ยุทธ์ เป้าหมาย
ยทีก่าํหนดไว ้ 

ลี่ยนแปลงกฏห
ๆ ล่วงหน้า ดว้
ฯ เชื่อว่าจะสา
ยูใ่นระดบัทีย่อ

8 วา่ดว้ยเรื่องก
ยในระยะ 1 กิ
บ็สนิคา้ พืน้ทีส่
งเมตร หากต้อ
ารางเมตร การ
ระทบต่อผลดาํเ

รเปลีย่นแปลงด
มเต็มในการวเิค
ทฯ มัน่ใจว่าจะ

บรษิทั 

ดําเนินธุรกจิ อี
ที่ตัง้อยู่ในหล

รณ จรยิธรรม

กําหนดวงเงนิข

สดฝากธนาคา
หนดไว ้

กษาอยา่งสมํ่าเ

รง่ใสภายใตก้ฎ
งผูบ้รโิภค พ.ร
ตติามทีแ่ต่ละท้
ขอ้บงัคบัใหม่ 
ย แผนการดําเน

หมาย ระเบยีบ
วยความยดืหยุ่
มารถเปลี่ยนก
มรบัได ้

กําหนดบรเิวณ
กิโลเมตรในเข
สาํนักงาน และ
องการจะก่อสร้
รลดขนาดพื้นท
เนินงานของบริ

ดงักล่าว โดยมี
คราะห์ประเภท
ะสามารถบริห

 ธนพริยิะ จาํกดั

อกีทัง้บรษิทัฯ 
ลายพื้นที่ บรษิั

ทางธุรกิจ นโ

ของผูม้อีํานาจอ

ารอยา่งน้อยวนั

เสมอ 

ฎหมาย และนโ
ร.บ. ควบคุมรา
ทอ้งถิน่กําหนด
 เพื่อเอื้อประโย
นินการของธุร

บ ขอ้บงัคบัต่า
นในการปรบัเ
กลยุทธ์เพื่อที่จ

ณหา้มก่อสรา้งพ
ขตโบราณสถา
ะพืน้ทีส่ว่นอื่นข
รา้งสาขาในเข
ที่ดงักล่าวจะทํ
รษิทัฯ ได ้

การวางแผนพื้
ทและปรมิาณ
หารพื้นที่ขายไ

ด (มหาชน) 

ต้องอาศยั
ษัทฯ จึงได้

ยบายและ

อนุมตั ิและ

นละ 1 ครัง้ 

โยบายจาก
คา พ.ร.บ. 
ขึน้   ทัง้น้ี
ยชน์ใหก้บั
รกจิอย่างมี

างๆ ที่อาจ
ปลีย่นของ
ะรบัมอืต่อ

พาณิชยค์า้
านในพื้นที่
ของอาคาร 
ตดงักล่าว
ทําให้สาขา

พืน้ทีจ่ดัวาง
สนิค้าที่จะ
ได้อย่างมี
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วามเส่ียงด้าน

วามเส่ียงจากก

รษิทัฯ ก่อตัง้โด
รยิะเป็นทีย่อมร
างการเงนิทีม่ ัน่
ท่าน ในกรณีที
องบรษิทัฯ ได ้

จัจุบนัโครงสร้
บผดิชอบใหแ้ก่
บรหิารแต่ละหน
พื่อให้สอดคล้อ
านาจเบด็เสรจ็
องบรษิทัฯ  จา
าใหบ้รษิทัฯ มกี

วามเส่ียงจากก

จัจุบนัครอบครวั
นจดทะเบยีนแล
าให้ครอบครวั
รอบครวัพฒุพิริิ
ารรวบรวมคะแ

ย่างไรก็ตาม 
ณะกรรมการต
ครงสรา้งการบริ
างๆ ไวอ้ยา่งชดั
านาจควบคุมกิ
ายการนัน้ๆ รว
ละเพื่อสร้างคว
รหิารงานทีม่ปีร

วามเส่ียงเก่ียว

วามเส่ียงเก่ียว

นืองจากการเสน
ารพจิารณาขอ
ลาดหลกัทรพัย์
ละอาจไมไ่ดร้บั
า้จดทะเบยีนได

นการบริหารจดั

การพ่ึงพิงผูบ้ริ

ดยคุณธวชัชยั 
รบัของเชยีงรา
นคงและมผีลกา
ทีจ่ะตอ้งสญูเสยี

ร้างการจดัการ
ผูบ้รหิารในสา
น่วยงานสามา
งกบัแผนกลยุ
บรษิทัฯ ไดม้กี
ากการใหค้วาม
การพึง่พงิผูบ้รหิ

การมีผูถื้อหุ้น

วัพฒุพิริยิะเป็น
ละชาํระแลว้ก่อ
วพุฒิพิริยะมีส ั
รยิะจะสามารถค
แนนเสยีงเพือ่ถ่ว

เมื่อพิจารณา
ตรวจสอบ คณ
รหิารจดัการที่
ดัเจนและโปรง่
จการ รวมถงึบ
วมทัง้มคีณะกร
วามมัน่ใจให้ผู
ระสทิธภิาพ 

วกบัการเสนอ

วกบัตลาดรอง

นอขายหุน้สาม
องตลาดหลกัท
ย ์ดงันัน้ ผูล้งทุ
ผลตอบแทนจา
ด ้ 

ส

ดการ 

ริหาร  

พุฒพิริยิะ และ
ายและจงัหวดัใ
ารดําเนินงานที
ยผูบ้รหิารดงักล

รของบริษัทฯ 
ยงานต่างๆ ตา
รถแสดงความ
ทธ์ในการดําเ
การกําหนดขอ
มสาํคญักบัโคร
หารลดน้อยลง 

นรายใหญ่มาก

นผูถ้อืหุน้ใหญ่ข
อนการเสนอขา
สดัส่วนการถือ
ควบคุมเสยีงขา้
วงดุลและตรวจ

าโครงสร้างกา
ณะกรรมการบริ
มกีารกําหนดข
ใส และมกีารกํ
บุคคลทีม่คีวาม
รรมการตรวจส
ผู้ถือหุ้นว่าโคร

อขายหลกัทรพั

งสาํหรบัการซื

มญัของบรษิทัฯ
รพัย์ เอ็ม เอ ไ

ทุนจงึมคีวามเสี่
ากการขายหุน้ไ
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ะคุณอมร พุฒพิ
ใกลเ้คยีง และจ
ทีด่อีย่างต่อเน่ือ
ล่าวไปอาจสง่ผ

ได้มีการกระจ
ามความรูค้วา
มคดิเหน็และมสี
เนินธุรกิจของบ
บเขตอํานาจห
รงสรา้งองคก์ร 
 

กกว่าร้อยละ 5

ของบรษิทัฯ ถอื
ายหุน้ใหแ้ก่ประ
อหุ้นร้อยละ 72
า้งมากไวไ้ด ้ดั
จสอบเรือ่งทีก่ลุ

ารจัดการของ
ริหาร และคณ
ขอบเขตอํานา
กาํหนดมาตรกา
มขดัแยง้ ซึ่งบุค
สอบที่มคีวามอิ
รงสร้างการจัด

พย ์

ซ้ือขายหุ้นสาม

ฯ ต่อประชาชน
ไอ ในการรบัห
สีย่งเกี่ยวกบัสภ
ไดต้ามราคาทีค่
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พริยิะ ซึ่งมสีว่น
จากวสิยัทศัน์ขอ
อง บรษิทัฯ จงึ
ผลกระทบต่อก

จายอํานาจ ก
มสามารถและป
สว่นร่วมในการ
บรษิทัฯ ได้อย
หน้าที่ไวอ้ย่างช
 การกระจายอํ

50 

อหุน้จาํนวน 58
ะชาชนทัว่ไป ซึ
2.50 ในกรณีท
ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ร
ลุม่ผูถ้อืหุน้รายใ

งบริษัทฯ ซึ่งป
ณะกรรมการสร
จ หน้าที่ และค
ารการทาํรายเ
คคลดงักล่าวจะ
สระเขา้ร่วมพจิ
ัดการของ บริ

มญัของบริษทั

นในครัง้น้ี เป็น
หุ้นสามญัของบ
ภาพคล่องในกา
คาดการณ์ไว ้ห

บรษิทั 

นสาํคญัในการ
องทัง้ 2 ท่าน 
มคีวามเสีย่งจา
ารบรหิารจดักา

ารจดัการ ขอ
ประสบการณ์ก
รจดัทําแผนงาน
ย่างเหมาะสม 
ชดัเจนในตารา
านาจการจดัก

80,000,000 คิ
ซึง่ภายหลงัการ
ที่มีการลงมติใ
รายอื่นของบรษิ
ใหญ่เสนอในที่

ประกอบด้วย
รรหาและกําห
ความรบัผดิชอ
กีย่วโยงกบักรร
ะไม่มสีทิธใินกา
จารณาและตดั
รษัทฯ มีการถ่

ทฯ  

นการเสนอขาย
บรษิทัฯ เป็นห
ารซื้อขายหุน้ข
หากหลกัทรพัย์
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รบรหิารงานให้
 สง่ผลใหบ้รษิทั
ากการพึง่พงิผู้
ารและผลการด

อบเขตหน้าที่ 
การทํางานทีผ่า่
นและประมาณ
อีกทัง้เพื่อป้อ
างอํานาจการด
การไปยงัหน่วย

ดิเป็นรอ้ยละ 9
รเสนอขายหุน้ด
ในที่ประชุมผู้
ษทัฯ อาจมคีวา
ีป่ระชุมได ้

 คณะกรรมก
หนดค่าตอบแท
อบของคณะกร
รรมการ ผูถ้อืหุ้
ารออกเสยีงใน
ดสนิใจ เพื่อควา
ถ่วงดุลอํานาจ

ยก่อนที่จะไดร้บั
หลกัทรพัย์จดท
ของบรษิทัฯ ใน
ยข์องบรษิทัฯ ไ

ด (มหาชน) 

หร้า้นคา้ธน
ทฯ มฐีานะ
ผูบ้รหิารทัง้ 
ดาํเนินงาน

และความ
านมา โดย
ณการต่างๆ 
งกนัการมี
ดําเนินงาน
ยงานต่างๆ 

96.67 ของ
ดงักล่าวจะ
้ถือหุ้นนัน้
ามเสีย่งใน

การบริษัท
ทน พบว่า
รรมการชุด
น้ใหญ่ ผูม้ี
การอนุมตัิ
ามโปร่งใส
และมีการ

บัทราบผล
ทะเบยีนใน
นตลาดรอง 
ไมส่ามารถ
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ยา่งไรกต็าม บริ
นที ่7 พฤษภา
รกึษาทางการ
รบถ้วนตามขอ้
ลกัทรพัย ์เอม็ 
ามญัรายยอ่ยไม
างการเงนิคาด
อหุน้รายยอ่ยคร

วามเส่ียงจาก
งทนุท่ีซ้ือหุ้นส

าคาหุ้นสํามญัข
จัจยัหลายประก

ทศันะทีม่ตีอ่
ความแตกต่
การเปลีย่นแ
การเปลี่ยน
หรอืบรรยาก
การเปลี่ยน
ดาํเนินธุรกจิ

ากปจัจยัต่างๆ 
คาทีต่ํ่ากวา่ราค

รษิทัฯ ไดย้ื่นคํ
คม 2558 และ
เงนิได้พจิารณ
อบงัคบัของตล
 เอ ไอ ยกเวน้
มน้่อยวา่ 300 
วา่ภายหลงักา
รบถว้นตามเก

กราคาหุ้นสาม
สามญัของบริษ

ของบรษิทัฯ ภ
การทีบ่รษิทัฯ อ

อภาวะอุตสาหก
างระหวา่งผลด
แปลงคาํแนะนํา
แปลงปจัจยัต่า
กาศในตลาดหล
แปลงในการป
จคลา้ยคลงึกบับ

 ดงักล่าวขา้งต
คาเสนอขายอย

ส

าขออนุญาตนํา
ะบรษิทัหลกัทร

ณาคุณสมบตัขิอ
ลาดหลกัทรพัย
นคุณสมบตัเิรื่อง
ราย และตอ้งถื
รเสนอขายหุน้
ณฑท์ีก่าํหนด 

มญัของบริษทั
ษทัฯ ในการเส

ายหลงัจากกา
อาจไมส่ามารถ

กรรมคา้ปลกีแล
ดาํเนินงานทีแ่ท
าหรอืทศันะขอ
างๆ ที่มผีลกร
ลกัทรพัยฯ์  
ประเมนิมูลค่าต
บรษิทัฯ และคว

ต้นอาจทําให้รา
ยา่งมาก 

 

สว่นที ่2 หน้า 2

าหลกัทรพัยเ์ข้
รพัย ์อารเ์อชบี
องบรษิทัฯ ใน
ย์แห่งประเทศ
งการกระจายก
ถอืหุน้รวมกนัไ
นในครัง้น้ีแลว้เ

ทฯ อาจผนัผว
สนอขายหุ้นค

ารเสนอขายหุ้
ถควบคุมไดซ้ึง่ร

ละคา้สง่ และโอ
ทจ้รงิกบัผลดาํเ
งนกัวเิคราะห ์
ระทบต่ออุตสาห

ตลาดและราคา
วามผนัผวนขอ

าคาหุน้สามญัข

29 

ขา้จดทะเบยีนใ
บ ีโอเอสเค (ปร
เบื้องต้นแล้วแ
ไทยว่าด้วย ก
การถอืหุน้ราย
มน้่อยกวา่รอ้ย
สรจ็ บรษิทัฯ จ

วนซ่ึงก่อให้เกิ
ครัง้น้ี 

้นครัง้น้ีอาจมกี
รวมถงึ 

อกาสเจรญิเตบิ
เนินงานทีผู่ล้งท

หกรรมค้าปลกี

าหุ้นของบรษิทั
องราคาหุน้ในต

ของบรษิทัฯ มี

บรษิทั 

นตลาดหลกัทร
ระเทศไทย) จาํ
และมคีวามเหน็
การรบัหลกัทรั
ย่อย ซึ่งบรษิทั
ยละ 20 ของทุน
จะมคีุณสมบตัเิ

กิดผลขาดทุน

การขึ้นลงอย่าง

บโตทางธุรกจิข
ทุนและนกัวเิคร

กและค้าส่ง สภ

ทจดทะเบยีนใ
ลาดหลกัทรพัย

คีวามผนัผวน

 ธนพริยิะ จาํกดั

รพัย ์เอม็ เอ ไ
ากดั (มหาชน) 
นว่าบรษิทัฯ มี
รพัย์จดทะเบยี
ทฯ ตอ้งมจีํานว
นชาํระแลว้ โด
เกี่ยวกบัการกร

นอย่างมีนัยสาํ

งผนัผวน ทัง้น้ี

องบรษิทัฯ  
ราะหค์าดหวงั 

ภาพเศรษฐกิจ

ในตลาดหลกัท
ยฯ์ 

นและอาจมกีาร

ด (มหาชน) 

อ แลว้เมื่อ
 ในฐานะที่
คุณสมบตัิ
นในตลาด
วนผูถ้อืหุน้
ยทีป่รกึษา
ระจายการ

าคญัต่อผู้

น้ีขึน้อยู่กบั

 

โดยทัว่ไป 

ทรพัย์ฯ ซึ่ง

รซื้อขายใน


