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K&K Superstore Southern Public Company Limited

ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

เลขที� 9/9 หมู่ที� 5 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
90110

0107562000394

074-205-288, 074-205-242

www.kandksuper.com

115,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสํามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าที�
ตราไว้ (Par value) หุ้นละ 0.50 บาท

     นายทะเบียนหลักทรัพย์
 
 

          
ผู้สอบบัญชี

 
   

 
       

ผู้ตรวจสอบภายใน
 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที� 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก                
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
เลขที� 100/19 ชั�น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
โฮมเพจ www.pvaudit.co.th

บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จํากัด
เลขที� 253 ซอย 21
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-9699 โทรสาร 02-261-9697
โฮมเพจ www.u-advisor.com

ชื�อบริษัท
 

ประเภทธุรกิจ
 

ที�ตั�งสํานักงานใหญ่
 

เลขทะเบียนบริษัท
 

โทรศัพท์
 

โฮมเพจ
 

ทุนจดทะเบียน

ข้อมูลทั�วไปของบริษัท
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ป� 2563 ป� 2562 ป� 2561

968.74
847.77
120.97

14.61

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั�นต้น
กําไรสุทธิสําหรับป�

929.30
815.81
113.49
11.53

(ล้านบาท)

938.97
827.25

111.71
16.26

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ข้อมูลสรุปทางการเงิน

(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี�สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

366.95
212.21
154.74

322.69
232.59
90.09

312.02
226.89

85.13

(ล้านบาท)
งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน

65.69
(12.53)
(39.51)

6.65
(9.54)
(5.52)

26.79
35.77

(55.03)

(ล้านบาท)
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากําไรขั�นต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

12.49
1.50
11.93
4.24
1.37

12.21
1.23
13.16
3.69
2.58

11.90
1.71

24.01
5.19
2.67
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รายงานจากคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน



ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดในครัวเรือน ได้แก่ ผงซักฟอก
นํ�ายาปรับผ้านุ่ม นํ�ายาอัดกลีบ เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจําวัน ได้แก่ ยาสีฟ�น แปรงสีฟ�น นํ�ายา
บ้วนปาก เป�นต้น
.ผลิตภัณฑ์เพื�อผิวและเส้นผม ได้แก่ แชมพู ครีมอาบนํ�า สบู่
เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ได้แก่ แป�ง ครีมบํารุงผิว

ผลิตภัณฑ์ของใช้เด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่ แปรงล้างขวดนม ผ้า
อ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เป�นต้น

ผลิตภัณฑ์ชงดื�ม ได้แก่ ผงโกโก้ กาแฟ ครีมเทียม เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่ง ได้แก่ นมผง นมข้นหวาน นมUHT
เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์เครื�องดื�ม ได้แก่ นํ�าดื�ม นํ�าอัดลม เครื�องดื�ม
บํารุงสุขภาพ เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์เครื�องปรุงและอาหารแห้ง ได้แก่ เครื�องปรุงรส
นํ�ามันพืช ข้าวสาร เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี�ยว ได้แก่ ขนมขบเคี�ยว หมากฝรั�ง
ลูกอม เป�นต้น

1. สินค้าอุปโภค ประกอบด้วยสินค้า 5 หมวดดังนี�

โคโลญจน์ เป�นต้น

2. สินค้าบริโภค ประกอบด้วยสินค้า 5 หมวดดังนี�

บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ” หรือ “KK”)
ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยธุรกิจค้า
ปลีกเป�นการจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านร้านสาขาชื�อ
“เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จํานวน 28 สาขา ซึ�งครอบคลุม
พื�นที�ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล รวมถึงบริษัทฯ มีศูนย์
กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพื�อรองรับการดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และเป�น
สถานที�กระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาของบริษัทฯ ทั�งนี� ด้วยการ
ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในพื�นที�จังหวัด
สงขลามาเป�นระยะเวลามากกว่า 28 ป� ทําให้บริษัทฯ มีความ
เข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิต และความต้องการสินค้าของคนใน
พื�นที�ได้เป�นอย่างดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจภายใต้
แนวคิด “ซื�อของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที� K&K ทุกสาขา
ใกล้บ้านคุณ” โดยจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 8,000
รายการ ซึ�งมีรายละเอียดดังนี�
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1.  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ



 จัดจําหน่ายสินค้าที�มีคุณภาพมาตรฐาน ราคาเป�นธรรม
 บริการลูกค้าด้วยความซื�อสัตย์และจริงใจ
 พัฒนาทีมงานให้เป�นมืออาชีพ
 รับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมและสังคม
 เติบโตอย่างยั�งยืน

วิสัยทัศน์
ทีมงานมืออาชีพที�มีใจบริการและเป�นหนึ�งเดียว พร้อมมุ่งสู่การ
เป�นร้านสะดวกซื�อชั�นนําในภาคใต้ที�จะส่งมอบความพึงพอใจให้
ลูกค้าและคืนกําไรสู่สังคม

พันธกิจ
บริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะ

1.
2.
3.
4.
5.

ค่านิยมองค์กร
บริษัทฯ มีค่านิยมองค์กร “I AM K AND K” ซึ�งเป�นหลักในการดําเนินงานที�พนักงานในองค์กรยึดถือและปฏิบัติมา
ตลอด โดยมีความหมายดังนี�

I  :  Integrity             มีความซื�อสัตย์
A :  Accountability      มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
M :  Moral                มีคุณธรรม
K :  Knowledge          มีความรู้
A :  Achievement       มุ่งสู่ความสําเร็จ
N :  Networking         มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที�ดีต่อคู่ค้าและลูกค้า
D :  Develop             พัฒนาสู่ความเป�นเลิศ
K :  Know how           มีทักษะและความชํานาญในการดําเนินงาน
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บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ” หรือ “KK”) (เดิมชื�อ “บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์
ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด” และ “บริษัท เค. แอนด์ เค.
ซุปเปอร์ค้าส่ง จํากัด” และ “ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค. แอนด์ เค.
ซุปเปอร์ค้าส่ง”) จดทะเบียนก่อตั�งเริ�มแรกในชื�อ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด เค.แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง เมื�อวันที� 4 มกราคม 2536
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มต้น 1.50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เริ�มแรก
เพื�อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ในเวลาต่อมา
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสด้านการค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
จากความต้องการสินค้าของร้านค้าปลีกในพื�นที�จังหวัดสงขลา
ซึ�งเป�นการซื�อสินค้าในจํานวนมากเพื�อนําไปจําหน่ายต่อ บริษัทฯ
จึงเพิ�มการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค เพื�อ
รองรับความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคในทุกกลุ่มลูกค้า

จุดเริ�มต้นของบริษัทฯ เริ�มจากในป� 2536 พี� น้องในครอบครัว
สิริธนนนท์สกุล จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวนรีรัตน์ สิริธน
นนท์สกุล นายกิตติพล สิริธนวงศ์สกุล นายกวิศพงษ์ สิริธน
นนท์สกุล และนางสาวสุนันทาลักษณ์ สิริธนนนท์สกุล ได้ร่วมกัน
ก่อตั�งห้างหุ้นส่วนจํากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เริ�มแรก เพื�อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคในจังหวัดสงขลา และได้เป�ดร้านค้าปลีกในรูปแบบ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตชื�อ “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” สาขาสามชัย
เป�นสาขาแรก ซึ�งตั�งอยู่บนถนนสามชัย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ทั�งนี� ในส่วนของชื�อร้านค้ามีที�มาจากชื�อของผู้ร่วมก่อตั�ง
คือ นายกิตติพล สิริธนวงศ์สกุล และ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์
สกุล ซึ�งทั�งสองท่านมีชื�อภาษาอังกฤษขึ�นต้นด้วยตัวเค (“K”)
และบริษัทฯ มีแนวคิดในการจัดตั�งร้านค้าปลีกในรูปแบบซุปเปอร์
มาเก็ตเพื�อจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาส่ง จึงเป�นที�มา
ของชื�อร้าน “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง”

ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัท หาดใหญ่โก่วย่งฮั�ว จํากัด
(“หาดใหญ่ โก่วย่งฮั�ว”) (เดิมชื�อ “บริษัท หาดใหญ่ โก่วย่งฮั�ว
ค้าส่ง จํากัด”) ซึ�งเป�นบริษัทของพี�น้องในครอบครัวสิริธนนนท์
สกุล ได้จัดตั�งขึ�นเพื�อดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและ
เป�นตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ผลิตสินค้าราย
ใหญ่ของประเทศไทย ในเวลาต่อมา ผู้บริหารของ หาดใหญ ่
โก่วย่งฮั�ว มีความประสงค์ในการมุ่งเน้นธุรกิจการเป�นตัวแทน
จําหน่ายสินค้าเพียงธุรกิจเดียวเท่านั�น และต้องการหยุดการ
ดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลานั�น บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านร้านสาขาเพียงช่องทางเดียว จึงให้ความสนใจ
และเล็งเห็นในโอกาสทางธุรกิจที�สามารถต่อยอดการจําหน่ายสิน
ค้าอุปโภคบริโภคไปยังอีกกลุ่มลูกค้าซึ�งเป�นร้านค้าปลีกที�ซื�อสินค้า
เพื�อนําไปจําหน่ายต่อ โดยกลุ่มลูกค้านี�มีความต้องการซื�อสินค้าที�
หลากหลายและปริมาณการสั�งซื�อต่อครั�งในจํานวนมาก ดังนั�น
ในป� 2546 บริษัทฯ จึงได้รับโอนลูกค้าค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
จาก หาดใหญ่ โก่วย่งฮั�ว เพื�อดําเนินธุรกิจค้าส่งต่อจนถึง
ป�จจุบันนี� 

ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ที�มุ่งดําเนินธุรกิจ
เพื�อก้าวสู่การเป�นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตชั�นนําในภาคใต้ สร้างความ
เป�นเอกลักษณ์ให้เป�นที�จดจําและเป�นตัวเลือกอันดับแรกในการซื�อ
สินค้าอุปโภคบริโภค ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ จึงได้ปรับ
เปลี�ยนชื�อร้านค้าจาก “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” เป�น “เค
แอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” และขยายสาขาอย่างต่อเนื�องเพื�อ
รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย และทุก
อาชีพ ป�จจุบัน บริษัทฯ มีร้านสาขาทั�งหมดจํานวน 28 สาขา ซึ�ง
ครอบคลุมพื�นที�ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล รวมถึงมีศูนย์
กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพื�อรองรับการดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และเป�น
สถานที�กระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาของบริษัทฯ

จากประสบการณ์การดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคเป�นระยะเวลามากกว่า 28 ป�ที�ผ่านมา บริษัทฯ มีความ
เข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิตและความต้องการสินค้าของคนในพื�น
ที�ได้เป�นอย่างดี จึงทําให้บริษัทฯ เป�นที�ยอมรับและได้รับความเชื�อ
ถือจากลูกค้าจนก้าวขึ�นเป�นหนึ�งในร้านซุปเปอร์มาเก็ตชั�นนําในจัง
หวัดสงขลาและพื�นที�ใกล้เคียง ภายใต้แนวคิด “ซื�อของครบ พบ
ของถูก ถูกทุกวัน ที� K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ” เมื�อวันที� 6
กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป�นบริษัทมหาชน พร้อม
ทั�งเปลี�ยนชื�อบริษัทใหม่เป�น บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซา
ท์เทิร์น จํากัด (มหาชน) ป�จจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน
115.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 230,000,000
หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนที�ชําระแล้วจํานวน
80.50 ล้านบาท หรือหุ้นสามัญที�ชําระแล้วจํานวน 161,000,000
หุ้น สําหรับหุ้นสามัญที�เหลืออีกจํานวน 69,000,000 หุ้น
บริษัทฯ ออกไว้เพื�อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
เป�นครั�งแรก (Initial Public Offering: IPO)
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2.  การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญ



การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี�
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การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญ

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้เป�ดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ป�จจุบันเปลี�ยนชื�อเป�น เค
แอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาสี�แยกพัทลุง-ตรัง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป�นสาขาที� 26   
ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี�ยนชื�อร้านสาขาจากเดิม “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” เป�น
ชื�อใหม่คือ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์”     
ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการต่างๆ เพื�อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนี�  

บริษัทฯ แปรสภาพเป�นบริษัทมหาชน และเปลี�ยนชื�อบริษัทใหม่เป�น บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป�นหุ้นละ 0.50 บาท   
บริษัทฯ เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 22.50 ล้านบาท เป�น 115.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จํานวน 185.00 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีรายละเอียดดังนี�

1.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวน 116.00 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื�อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทําให้ทุนจดทะเบียนที�
ชําระแล้วของบริษัทฯ จากเดิม 22.50 ล้านบาท เพิ�มขึ�นเป�น 80.50 ล้านบาท
2.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 69.00 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อเสนอ
ขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั�วไปเป�นครั�งแรก (Initial Public Offering)

บริษัทฯ เริ�มดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ�งได้รับโอนลูกค้าค้าส่งมาจากบริษัท หาดใหญ่ โก่ว
ย่งฮั�ว จํากัด (“หาดใหญ่ โก่วย่งฮั�ว”) เนื�องจาก หาดใหญ่ โก่วย่งฮั�ว มีความประสงค์ที�จะหยุดการ
ดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยบริษัทฯ เล็งเห็นในโอกาสทางธุรกิจค้าส่งนี�ที�จะสามารถต่อ
ยอดการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังอีกกลุ่มลูกค้าซึ�งเป�นร้านค้าปลีก ทั�งนี� ในป�จจุบัน หาดใหญ่
โก่วย่งฮั�ว ดําเนินธุรกิจเป�นตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ผลิตสินค้าเพียงธุรกิจเดียว

ในเดือนมกราคม 2536 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง จัดตั�งขึ�นด้วยทุนจดทะเบียน
1.50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดสงขลา
ในเดือนมกราคม 2536 บริษัทฯ ได้เป�ดร้านค้าปลีกในรูปแบบร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตชื�อ “เค. แอนด์ เค.
ซุปเปอร์ค้าส่ง” (ป�จจุบันเปลี�ยนชื�อเป�น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาสามชัย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เป�นสาขาที�แรก

ในเดือนสิงหาคม 2552 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง ได้แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วน
จํากัดเป�นบริษัทจํากัด โดยใช้ชื�อว่า บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง จํากัด มีทุนจดทะเบียนเริ�มต้น
2.00 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯ ได้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 2.00 ล้านบาท เป�น 20.00 ล้านบาท พร้อม
ทั�งได้เปลี�ยนชื�อบริษัทใหม่เป�น บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด

2536

ป�

2546

2552

ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เป�ดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ป�จจุบันเปลี�ยนชื�อเป�น เค
แอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขานวลแก้ว อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป�นสาขาที� 20   
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เป�ดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ป�จจุบันเปลี�ยนชื�อเป�น เค
แอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาสนามบิน อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป�นสาขาที� 21 
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นที�แท้จริงของผู้
ถือหุ้นแต่ละราย เพื�อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
การเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 20.00 ล้านบาท เป�น 22.50 ล้านบาท และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน
จํานวน 25,000 หุ้น ในราคาเสนอขายตามมูลค่าที�ตราไว้เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น เพื�อเสนอขายให้แก่
นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล (“นายกวิศพงษ์”) เพียงท่านเดียว จากการเพิ�มทุนจดทะเบียนในครั�งนี�
ทําให้นายกวิศพงษ์เป�นผู้ถือหุ้นที�มีสัดส่วนการถือหุ้นมากที�สุดเท่ากับร้อยละ 35.56 ของทุนจดทะเบียนที�
ชําระแล้วจํานวน 22.50 ล้านบาท

2559

2562
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เมื�อวันที� 13 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้เป�ดร้านค้า เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ สาขานาหม่อม อําเภอ

เมื�อวันที� 20 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เป�ดร้านค้า เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ สาขาคลองหวะ ตําบล

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสมาชิกและเริ�มใช้งานแอปพลิเคชันชื�อ “เคแอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์ (K&K Superstore)” ทั�งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS)
เพื�อให้ลูกค้าที�สมัครสมาชิกสามารถสะสมคะแนนเมื�อซื�อสินค้าในร้านสาขาเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ ทั�ง
28 สาขา ตรวจสอบคะแนน แลกคูปองแทนเงินสด ตรวจสอบโปรโมชั�นสินค้า รวมถึงตรวจสอบ
ประวัติการซื�อสินค้า
เมื�อวันที� 7 ตุลาคม 2563 บริษัทได้เริ�มซื�อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก (First
Day Trade) ภายใต้ชื�อย่อหลักทรัพย์ “KK”

นาหม่อม จังหวัดสงขลา เป�นสาขาที� 27     

คอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป�นสาขาที� 28 

การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญป�

2563

3.  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

4.  ความสัมพันธ์กับธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ 

- ไม่มี -



บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยธุรกิจค้าปลีกเป�นการจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านร้านสาขาชื�อ 
 “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จํานวน 28 สาขา ซึ�งครอบคลุมพื�นที�ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล รวมถึงบริษัทฯ มีศูนย์กระจาย
สินค้าจํานวน 1 แห่งตั�งอยู่ที�สํานักงานใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื�อรองรับการดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และ
เป�นสถานที�กระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาของบริษัทฯ ทั�งนี� บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที�หลากหลายมากกว่า 8,000 รายการ
ภายใต้แนวคิด “ซื�อของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที� K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ”

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทการดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง สําหรับป� 2561 – 2563 มีสัดส่วนดังนี�

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดในครัวเรือน ได้แก่ ผงซักฟอก
นํ�ายาปรับผ้านุ่ม นํ�ายาอัดกลีบ เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจําวัน ได้แก่ ยาสีฟ�น แปรงสีฟ�น นํ�ายา
บ้วนปาก เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์เพื�อผิวและเส้นผม ได้แก่ แชมพู ครีมอาบนํ�า สบู่
เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ได้แก่ แป�ง ครีมบํารุงผิว 

ผลิตภัณฑ์ของใช้เด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่ แปรงล้างขวดนม ผ้า
อ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เป�นต้น

1.1.1 สินค้าอุปโภค ประกอบด้วยสินค้า 5 หมวด ดังนี�

โคโลญจน์ เป�นต้น

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ�งเป�นสินค้าที�ใช้ในชีวิต
ประจําวันมากกว่า 8,000 รายการ ในรูปแบบสินค้าปลีก สินค้า
เป�นแพ็ค และสินค้าเป�นลัง เพื�อรองรับความต้องการสินค้าในรูป
แบบต่างๆ ของลูกค้าที�มาซื�อสินค้าในร้านสาขา และลูกค้าค้าส่งที�
ต้องการซื�อสินค้าไปเพื�อจําหน่ายต่อ ทั�งนี� ลักษณะสินค้าของ
บริษัทฯ แบ่งเป�น 2 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าอุปโภค และสินค้าบริโภค
มีรายละเอียดดังนี�
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1.  ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

หมายเหตุ    1.  รายได้อื�น ได้แก่ รายได้ค่าเช่าพื�นที�หน้าร้าน รายได้ค่าเช่าพื�นที�ตู้ ATM ดอกเบี�ยรับ เป�นต้น 

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

1.0

โครงสร้างรายได้
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

  รายได้จากค้าปลีก1.

2.  รายได้จากค้าส่ง

รายได้จากการขาย

รายได้อื�น

รวมรายได้

1

783.11

155.85

938.97

9.52

948.49

82.56

16.43

99.00

100.00

771.17

158.13

929.30

6.68

935.98

82.39

16.89

99.29

0.71

100.00

810.52

158.22

968.74

4.81

973.56

83.25

16.25

99.51

0.49

100.00

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



1.2  ช่องทางการจําหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป�าหมาย
บริษัทฯ  มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจํานวน 2
ช่องทาง ได้แก่ การจําหน่ายสินค้าผ่านร้านสาขา และการจําหน่าย
สินค้าค้าส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้า มีรายละเอียดดังนี�

1.2.1 การจําหน่ายสินค้าผ่านร้านสาขา
บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในลักษณะการขายปลีกผ่าน
ร้านสาขาในรูปแบบร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ภายในชื�อ “เคแอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์” ทั�งนี� ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีร้าน
สาขาจํานวน 28 สาขา ซึ�งครอบคลุมพื�นที�ในจังหวัดสงขลา
พัทลุง และสตูล โดยร้านสาขาจะตั�งอยู่ในเขตชุมชนที�เป�นที�พัก
อาศัย และตั�งอยู่บนถนนเส้นหลักที�มีการสัญจรของกลุ่มลูกค้า
เป�าหมาย

ผลิตภัณฑ์ชงดื�ม ได้แก่ ผงโกโก้ กาแฟ ครีมเทียม เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่ง ได้แก่ นมผง นมข้นหวาน นมUHT
เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์เครื�องดื�ม ได้แก่ นํ�าดื�ม นํ�าอัดลม เครื�องดื�ม
บํารุงสุขภาพ เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์เครื�องปรุงและอาหารแห้ง ได้แก่ เครื�องปรุงรส
นํ�ามันพืช ข้าวสาร เป�นต้น
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี�ยว ได้แก่ ขนมขบเคี�ยว หมากฝรั�ง
ลูกอม เป�นต้น

1.1.2 สินค้าบริโภค ประกอบด้วยสินค้า 5 หมวดดังนี�

บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน) 14



รายละเอียดจํานวนร้านสาขาของเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี�
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  สาขาสามชัย1.

ชื�อสาขา

187 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

ทุกวัน
07.30-21.00

ที�อยู่ ป�ที�เป�ด
ดําเนินการ

ขนาดพื�นที�
(ตร.ม.)

วัน / เวลา
เป�ดทําการ

2536 1663

2.  สาขาเขต 8
537 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ทุกวัน
07.30-21.002544 307

3.  สาขาเพชรเกษม
453/1, 455/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110

ทุกวัน
07.30-21.002545 174

4.  สาขาป. ณัฐพล
37/65 ถ.ศรีภูวนารถ  ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ทุกวัน
07.30-21.002545 300

5.  สาขาจิระนคร
59  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1  ต.หาดใหญ่ 
 อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

ทุกวัน
07.30-21.002547 21.5

6.  สาขาท่าเคียน
39 หมู่ที� 1 ถ.ศรีภูวนารถใน ต.ควนลัง                   
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ทุกวัน
07.30-21.002547 350

7.  สาขาช่างอุต
255,257 ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง 
 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110

ทุกวัน
06.30-21.002548 75

8.  สาขาสิงหนคร
248/9 ม.5 ต.สทิงหม้อ                            
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

ทุกวัน
07.30-20.302549 243

9.  สาขาหัวรั�ว
36 ซอย 6 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

ทุกวัน
07.30-21.002549 235

10.  สาขาคลองแห
58/10 ม.4 ต.คลองแห                        
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ทุกวัน
07.30-21.002553 220

11.  สาขาทุ่งลุง
373 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง
อ.หาดใหญ่ ๒.สงขลา 90230

ทุกวัน
07.30-21.002553 216

12.  สาขาปริก
14 ม.3 ถ.กาญจนวนิช ต.ปริก          
อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

ทุกวัน
07.30-20.00

2554 216

13.  สาขาบ้านพรุ
432, 432/1 ถ. กาญจนวนิช                   
ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

ทุกวัน
07.30-21.00

2554 117

14.  สาขาสะเดา
128/22 ถ.กาญจนวณิชย์
ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 2554 215

15.  สาขาคลองแงะ
123 ม.5 ถ.คลองแงะ-นาทวี                
ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170

ทุกวัน
07.30-20.002555 216

16.  สาขาแม่ขรี
395/3 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด      
 จ.พัทลุง 93160 2555 269

ทุกวัน
07.30-20.30

ทุกวัน
07.30-20.30



ลูกค้าทั�วไปทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ที�พักอาศัยอยู่ใกล้กับร้านค้าสาขา
ลูกค้าที�สัญจรผ่านหน้าร้านค้าสาขา    
กลุ่มนักท่องเที�ยวที�ผ่านหน้าร้านสาขา

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป�าหมายของร้านสาขา
ลูกค้าที�มาซื�อสินค้าในร้านสาขาจะมีลักษณะการซื�อสินค้าไปเพื�อใช้ในชีวิตประจําวัน และส่วนใหญ่เป�นการซื�อสินค้าเพื�อใช้ประโยชน์ในครัว
เรือน ทั�งนี� ลูกค้าเป�าหมายของการจําหน่ายสินค้าผ่านร้านสาขา ได้แก่

รายละเอียดจํานวนร้านสาขาของเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี�
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ชื�อสาขา ที�อยู่ ป�ที�เป�ด
ดําเนินการ

ขนาดพื�นที�
(ตร.ม.)

วัน / เวลา
เป�ดทําการ

317/4 ม.3  ต.พะวง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา 90100 2555 216

19.  สาขาควนลัง
736 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 2557 238

20.  สาขานวลแก้ว
134 ถ.นวลแก้วแก้วอุทิศ           
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 2559 237

21.  สาขาสนามบิน
1909/3 ม.6 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 2559 252

22.  สาขาสทิงพระ
30/1 ม.2 ต.จะทิ�งพระ อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190

ทุกวัน
07.30-19.302560 272

23.  สาขาทางไปคูเต่า
60/8 ม.7 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 2561 190

24.  สาขาฟุกเทียน
95/16 ม.3 ต.คลองแห                   
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 2561 246

25.  สาขาควนกาหลง
314 ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง
จ.สตูล 91130

ทุกวัน
07.30-20.002561 285

26.  สาขาสี�แยกพัทลุง-ตรัง
861/1 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 2562 232

27.  สาขานาหม่อม
2 ม.6 ต.ทุ่งขมิ�น อ.นาหม่อม 
จ.สงขลา 90310 2563 303

28.  สาขาสี�แยกคลองหวะ
787, 789 ถ.สายเอเชีย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ทุกวัน
07.30-20.00

2563 338

17.  สาขาจะนะ
28/1 ม.1 ถ.หาดใหญ่-ป�ตตานี            
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 2555 216

ทุกวัน
07.30-20.30

18.  สาขาควนหิน
ทุกวัน
07.30-20.30

ทุกวัน
07.30-20.30

ทุกวัน
07.30-20.30

ทุกวัน
07.30-20.30

ทุกวัน
07.30-20.30

ทุกวัน
07.30-21.00

ทุกวัน
07.30-20.00

ทุกวัน
07.30-20.00



ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสมาชิกและเริ�ม
ใช้งานแอปพลิเคชันชื�อ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ (K&K
Superstore)” ทั�งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
และไอโอเอส (IOS) เพื�อให้ลูกค้าที�สมัครสมาชิกสามารถสะสม
คะแนนเมื�อซื�อสินค้าในร้านสาขาเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ ทั�ง 
 28 สาขา ตรวจสอบคะแนน แลกคูปองแทนเงินสด ตรวจสอบ 
โปรโมชั�นสินค้า รวมถึงตรวจสอบประวัติการซื�อสินค้า นอกจาก
นี� บริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาแอปพลิเคชันเคแอนด์เค ซุปเปอร์
สโตร์ (K&K Superstore) ให้สามารถรองรับการสั�งซื�อสินค้า
ออนไลน์และรับสินค้าที�ร้าน (Pick-up service) และการชําระ
เงินผ่านกระเป�าเงินออนไลน์ (E-Wallet) เพื�อให้สามารถรองรับ
ความต้องการของลูกค้าที�หลากหลายและแข่งขันกับร้านค้าปลีก
รายอื�นๆ ได้

อีกทั�ง บริษัทฯ ได้วางแผนการจําหน่ายสินค้าโดยการส่งสินค้า
ถึงหน้าบ้านลูกค้า (Delivery) เพื�อรองรับกับการเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคต และการดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิต
ใหม่ (New normal) ในป�จจุบัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป�าหมายของลูกค้าค้าส่ง
ลูกค้าที�ซื�อสินค้าในลักษณะค้าส่งจะมีลักษณะการซื�อสินค้าที�หลาก
หลาย และมีปริมาณการสั�งซื�อต่อครั�งในจํานวนมาก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื�อนําสินค้าไปจําหน่ายต่ออีกทอดหนึ�ง ทั�งนี� กลุ่ม
ลูกค้าเป�าหมายของการจําหน่ายสินค้าค้าส่งผ่านศูนย์กระจายสิน
ค้า คือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที�ตั�งอยู่ในจังหวัดสงขลา และ
พื�นที�จังหวัดใกล้เคียง

อย่างไรก็ดี ในป�จจุบันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการขยายฐานลูกค้าค้า
ส่ง เนื�องจากในช่วงป�ที�ผ่านมาร้านค้าปลีกที�เป�นลูกค้าค้าส่งใน
พื�นที�จังหวัดสงขลา และพื�นที�จังหวัดใกล้เคียงมีจํานวนลดลง
อีกทั�ง บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขยายธุรกิจโดยการเป�ดร้านสาขา
เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�องในทุกๆ ป� ให้ครอบคลุมพื�นที�ในจังหวัด
สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ทําให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึ�น และลูกค้าสามารถซื�อสินค้าอุปโภคบริโภคใน
ร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ได้สะดวกมากขึ�น

1.2.2 การจําหน่ายสินค้าค้าส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้า
บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งตั�งอยู่ที�สํานักงานใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ�งเป�นช่องทางในการจําหน่ายสินค้า
แบบค้าส่งให้แก่ลูกค้า และเป�นสถานที�กระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาของ บริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี�
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ชื�อสาขา ที�อยู่ ป�ที�เป�ด
ดําเนินการ

ขนาดพื�นที�
(ตร.ม.)

วัน / เวลา
เป�ดทําการ

ศูนย์กระจายสินค้า
9/9 ม.5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่          
จ.สงขลา 90110 2554 4,500

ทุกวัน
08.30-17.30

แอปพลิเคชันเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ (K&K Superstore)



การบริหารสินค้าคงคลังของร้านสาขา

การบริหารเงินสดของร้านสาขา

บริษัทฯ ใช้ระบบเติมเต็มในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังในร้าน
สาขา ฝ�ายคลังสินค้าที�สํานักงานใหญ่จะจัดส่งสินค้าให้กับร้าน
สาขาโดยอ้างอิงจากข้อมูลประเภทและจํานวนสินค้านั�นๆ ที�
จําหน่ายออกไปในแต่ละร้านสาขา ข้อมูลการขายจากระบบ
Business Plus Point of Sales (B-Plus POS) ซึ�งเป�นระบบ
บันทึกการขาย และการชําระเงินที�ใช้ที�เคาน์เตอร์ชําระเงินของทุก
สาขา จะถูกส่งไปยังระบบบริหารคลังสินค้าเพื�อให้ฝ�ายคลังสินค้า
จัดเตรียมสินค้าเติมเต็มแทนที�สินค้าที�จําหน่ายไปแล้ว โดย
สํานักงานใหญ่จะส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังร้านสาขา
ในทุกวันสําหรับร้านสาขาที�ตั�งอยู่ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา และทุกวันเว้นวันสําหรับร้านสาขาที�ตั�งอยู่นอกอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั�งนี� หากเกิดเหตุการณ์ที�ศูนย์กระจาย
สินค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังร้านสาขาได้ ร้านสาขาจะมีพื�นที�
ในการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพียงพอที�จะจําหน่ายได้ประมาณ   
 5 - 7 วัน ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับขนาดพื�นที�จัดเก็บสินค้าของสาขาและ
ความต้องการสินค้าในขณะนั�นๆ

ในแต่ละร้านสาขาจะมีเงินสดอยู่จํานวนหนึ�งขึ�นอยู่กับขนาด และ
ยอดขายของสาขานั�นๆ และในช่วงเช้าของทุกวัน ผู้จัดการสาขา
จะนําเงินสดส่วนหนึ�งไว้ในเครื�องรับชําระเงินในแต่ละเคาน์เตอร์
เพื�อเป�นเงินทอนค่าสินค้า ทั�งนี� บริษัทฯ ได้กําหนดจํานวนเงินสด
สูงสุดที�มีได้ในแต่ละเครื�องรับชําระเงิน หากในเวลาใดๆ ที�เครื�อง
รับชําระเงินมีจํานวนเงินสดเกินกว่าระดับที�กําหนดไว้ เครื�องรับ
ชําระเงินจะแจ้งเตือน ให้พนักงานแคชเชียร์ต้องนําเงินสดดัง
กล่าวเข้าไปเก็บในตู้นิรภัย เพื�อลดความเสี�ยงจากการสูญหาย
และการถูกโจรกรรม เมื�อสาขาป�ดทําการในแต่ละวัน ผู้จัดการ
สาขาจะส่งข้อมูลยอดขายประจําวันไปยังสํานักงานใหญ่ผ่านระบบ
ออนไลน์โดยมีข้อมูลประเภทสินค้า และจํานวนสินค้าที�ได้จําหน่าย
ไป จํานวนเงินที�ได้รับ ซึ�งสํานักงานใหญ่จะตรวจสอบรายการ
สินค้าที�จําหน่ายได้และความถูกต้องของยอดขายที�มาจากเงินสด
และบัตรเครดิต และในวันรุ่งขึ�น ผู้จัดการสาขาจะนําเงินสดที�ได้
จากการจําหน่ายสินค้าไปฝากที�ธนาคาร และส่งเอกสารการนํา
ฝากให้แก่สํานักงานใหญ่ตรวจสอบความถูกต้อง

วิธีการปฏิบัติงาน

ราคาสินค้าและโปรโมชั�นต่างๆ

1.2.3 การบริหารจัดการร้านสาขา
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีร้านสาขาทั�งหมดจํานวน
28 สาขา การบริหารงานสําหรับร้านสาขาจึงมีความสําคัญเป�น
อย่างมากทั�งในด้านการบริหารสินค้าคงคลัง และการควบคุม
คุณภาพของการให้บริการ บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงานจากสํานักงานใหญ่ และสื�อสารต่อให้กับผู้
มีส่วนเกี�ยวข้องในแต่ละสาขาให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื�อ
ให้การบริหารงานของแต่ละสาขาเป�นไปในทิศทาง และมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ�งมีรายละเอียดดังนี�

สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและคู่มือการปฏิบัติ
งานของผู้มีส่วนเกี�ยวข้องต่างๆ ในร้านสาขา เช่น คู่มือการ
ปฏิบัติงาน การบริหารคลังสินค้าสาขา การบริหารเงินสด การ
จัดเรียงสินค้า เป�นต้น ทั�งนี� เพื�อให้การปฏิบัติงานและการให้
บริการของพนักงานทุกสาขาเป�นในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน

บริษัทฯ กําหนดราคาสินค้าโดยพิจารณาจากต้นทุนของสินค้า
บวกอัตรากําไรที�เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ และได้กําหนดให้
มีโปรโมชั�นเป�นประจําทุกเดือน และโปรโมชั�นเสริมเป�นประจําทุก
สัปดาห์ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอื�นๆ อย่าง
สมํ�าเสมอ เช่น การชิงโชคลุ้นของรางวัล การแจกของสมนาคุณ
เป�นต้น เพื�อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการและซื�อสินค้าในร้าน
สาขา โดยสํานักงานใหญ่จะเป�นผู้แจ้งราคาสินค้าในแต่ละช่วง
เวลา และรายการสินค้าโปรโมชั�นต่างๆ ให้กับหัวหน้าสาขาทราบ
ล่วงหน้า เพื�อจัดเตรียมปรับเปลี�ยนป�ายราคาและป�ายโปรโมชั�น
ดังกล่าว โดยในทุกร้านสาขาจะมีราคาสินค้าและโปรโมชั�นสินค้า
ต่างๆ ที�เหมือนกัน นอกจากนี� บริษัทฯ มีการกําหนดพื�นที�หัวชั�น
และกองโชว์ ซึ�งเป�นพื�นที�ที�เป�นจุดที�เห็นสินค้าเด่นชัดที�สุดและเป�น
ที�จัดวางสินค้าให้เป�นที�สนใจของลูกค้ามากที�สุด ด้วยเหตุนี� ผู้
ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าหลายรายที�ต้องการให้สินค้าของตนเอง
เป�นที�สนใจของลูกค้าที�เข้ามาซื�อสินค้าในร้านค้า จึงได้มีการเช่า
พื�นที�หัวชั�นและกองโชว์ เพื�อเป�นพื�นที�ในการจัดรายการส่งเสริม
การขาย หรือเป�นพื�นที�ในการประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเป�นที�รู้จักและ
เป�นที�จดจําของลูกค้ากลุ่มเป�าหมายมากยิ�งขึ�น
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การบริหารจัดการเงินสด

การตรวจสอบการบริหารงาน

การคัดเลือกและอบรมบุคลากร

การตกแต่งร้านสาขาและการจัดวางสินค้า

บริษัทฯ กําหนดให้ผู้จัดการเขตเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการ
เงินสดในร้านสาขาเป�นประจําเดือนละ 1 ครั�ง ซึ�งเป�นการเข้า
ตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Surprise Check) ทั�งนี�
การตรวจสอบจะครอบคลุมถึงความครบถ้วนของจํานวนเงินสด
ที�มีอยู่ในแต่ละสาขา การจัดเก็บเงินสด และมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยต่างๆ เพื�อให้มั�นใจว่าร้านสาขามีการบริหาร
จัดการเงินสดที�เหมาะสม

บริษัทฯ กําหนดให้ผู้จัดการเขตเข้าตรวจสอบการบริหารงานของ
ร้านสาขาเป�นประจําเดือนละ 1 ครั�ง ซึ�งเป�นการเข้าตรวจสอบโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Surprise Check) ทั�งนี� การตรวจ
สอบจะครอบคลุมถึงการจัดร้านสาขา การจัดวางสินค้า การติด
ป�ายราคาสินค้า ความสะอาดในร้านสาขา รวมถึงความเรียบร้อย
ของการแต่งกายของพนักงานในสาขา และการให้บริการแก่
ลูกค้า เพื�อให้มั�นใจว่าร้านสาขามีการปฏิบัติงานที�เป�นระเบียบและ
มาตรฐานเดียวกัน

บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานในตําแหน่งต่างๆ
ผ่านร้านสาขา มหาวิทยาลัย และสื�อออนไลน์ ฝ�ายทรัพยากร
บุคคล และผู้อํานวยการสายงานการตลาดจะเป�นผู้สัมภาษณ์และ
คัดเลือกผู้สมัครที�มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ที�ผ่านการคัดเลือกจะ
ต้องได้รับการปฐมนิเทศน์ และอบรมตามตําแหน่งงานเกี�ยวกับ
หน้าที� ความรับผิดชอบ และขั�นตอนการปฏิบัติงาน เพื�อให้
พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติงานในมาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี� บริษัทฯ ได้เป�ดรับสมัครคนพิการเข้าทํางาน เพื�อ
เป�นการให้โอกาสผู้บกพร่องทางร่างกายได้เข้าทํางานเช่นเดียว
กับพนักงานทั�วไป

สํานักงานใหญ่เป�นผู้กําหนดแผนผังร้านสาขา การจัดวางสินค้า
รูปแบบป�ายราคาสินค้า รูปแบบป�ายสินค้าโปรโมชั�น อุปกรณ์
ตกแต่งร้าน รวมถึงแผนการตกแต่งร้านค้าในช่วงเทศกาลต่างๆ
เช่น เทศกาลป�ใหม่ เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลสงกรานต์
เป�นต้น เพื�อให้ทุกร้านสาขาสื�อสารกับลูกค้าในรูปแบบลักษณะ
เดียวกัน อีกทั�ง บริษัทฯ ได้กําหนดให้พนักงานร้านสาขาทุกคนใส่
เครื�องแบบพนักงาน เพื�อแสดงถึงความเป�นเอกลักษณ์ เป�นที�
จดจํา และสะดวกกับลูกค้าในการสอบถามเกี�ยวกับสินค้าต่างๆ
ในร้านสาขา

ระบบสารสนเทศ

การตรวจสอบคุณภาพ

การบริหารจัดการคลังสินค้าที�สาขา

ทุกร้านสาขาของบริษัทฯ ใช้ระบบ Business Plus Point of
Sales (B-Plus POS) ซึ�งเป�นระบบบันทึกการขายและการชําระ
เงิน โดยข้อมูลการจําหน่ายสินค้าและการชําระเงินจะถูกส่งไปยัง
สํานักงานใหญ่ทุกวัน โปรแกรมดังกล่าวสามารถบันทึกการรับ
ชําระเงินได้ทั�งเงินสด บัตรเครดิต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ผ่านทาง QR Code อีกทั�ง
ระบบ B-Plus POS ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี�ยวกับ
การจําหน่ายสินค้าได้ เช่น ยอดขายเฉลี�ยต่อวันต่อลูกค้าต่อบิล
และรายงานสินค้าขายดี เป�นต้น ทําให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์
ความเคลื�อนไหวของสินค้า และพฤติกรรมการซื�อสินค้าของ
ลูกค้า เพื�อเป�นข้อมูลในการเบิกสินค้าเติมเต็มให้กับร้านสาขา
รวมถึงการกําหนดโปรโมชั�นและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ที�เหมาะสมได้

นอกจากนี� บริษัทฯ ได้ติดตั�งกล้องโทรทัศน์วงจรป�ดภายในและ
รอบบริเวณร้านสาขาในทุกสาขา เพื�อตรวจสอบมาตรฐานการให้
บริการ ตรวจสอบการขโมยสินค้า และตรวจสอบการทุจริต
ต่างๆ ที�อาจเกิดขึ�น ซึ�งการบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์
วงจรป�ดของทุกสาขาจะถูกส่งมาที�สํานักงานใหญ่แบบเรียลไทม์
(Real time) เพื�อบันทึกเก็บเป�นข้อมูลส่วนกลาง อีกทั�ง ทุกร้าน
สาขาได้ติดตั�งอุปกรณ์เตือนภัย ซึ�งเป�นระบบแจ้งเตือนความ
ปลอดภัย เมื�อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พนักงานจะทําการกดปุ�ม
อุปกรณ์เตือนภัยดังกล่าวเพื�อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ซึ�ง
สัญญาณเตือนภัยจะถูกส่งไปยังสถานีตํารวจในบริเวณใกล้
เคียง

บริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพร้านสาขาในส่วนของคลัง
สินค้าสาขา การบริหารจัดการเงินสด และการบริหารงานของ
สาขา มีรายละเอียดดังนี�

บริษัทฯ กําหนดให้มีการตรวจนับสินค้าคงคลังที�ร้านสาขาเป�น
ประจําทุกไตรมาส โดยนับสินค้าทั�งหมดร้อยละ 100 เพื�อให้มั�นใจ
ว่าจํานวนสินค้าคงคลังในร้านสาขาตรงกับจํานวนสินค้าที�มีอยู่ใน
ระบบ ทั�งนี� บริษัทฯ มีตารางเวลาการเข้าตรวจนับสินค้าคงคลัง
ในแต่ละสาขาและแจ้งให้ผู้จัดการสาขาทราบล่วงหน้า เพื�อเตรียม
ความพร้อมในการตรวจนับ อีกทั�ง บริษัทฯ ได้กําหนดวิธีการ
ปฎิบัติงาน สําหรับการตรวจนับสินค้าคงคลังที�สาขาไว้อย่าง
ชัดเจน เพื�อให้พนักงานตรวจนับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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เป�นที�ดินที�มีศักยภาพในการตั�งร้านสาขา
เป�นทําเลที�มีโอกาสเติบโตของแหล่งชุมชน
ราคาที�ดินมีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากราคาตลาด
และความคุ้มค่าในการซื�อที�ดินเมื�อเปรียบเทียบกับมูลค่า
ของค่าเช่าที�ดินเพื�อเป�นที�ตั�งของร้านสาขาในระยะยาว

คัดสรรและจําหน่ายสินค้าที�หลากหลาย 

ความคล่องตัวในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มุ่งขยายร้านสาขาใหม่ในพื�นที�จังหวัดสงขลา
พัทลุง สตูล และพื�นที�จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ของประเทศไทย
เป�นหลัก โดยบริษัทฯ กําหนดแผนการสํารวจทําเลที�ตั�งที�มี
ศักยภาพ และจัดทําการประเมินความเป�นไปได้ของโครงการ
(Feasibility Study) สําหรับการเป�ดร้านสาขาใหม่ โดยบริษัทฯ
ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณาจากระยะเวลาในการคืนทุน
(Payback Period) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal
Rate of Return) ที�เหมาะสม เพื�อวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล
ในการลงทุนดังกล่าว ทั�งนี� บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสม
ของทําเลที�ตั�งในการขยายร้านสาขาเป�นสําคัญ ซึ�งบริษัทฯ มี
นโยบายในการเช่าที�ดินเพื�อเป�ดร้านสาขาเป�นหลัก อย่างไรก็ดี
บริษัทฯ อาจจะซื�อที�ดินดังกล่าวเพื�อเป�นที�ตั�งร้านสาขาได้โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี�

บริษัทฯ คัดสรรและจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที�รองรับความ
ต้องการใช้สินค้าในชีวิตประจําวันที�หลากหลายครอบคลุมในทุก
หมวดสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจําวัน ผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ผลิตภัณฑ์ชงดื�ม
ผลิตภัณฑ์เครื�องปรุงและอาหารแห้ง เป�นต้น โดยป�จจุบันสินค้าที�
บริษัทฯ จําหน่ายมีมากกว่า 8,000 รายการ ในหลากหลาย
ประเภท ยี�ห้อ ขนาด และราคา ซึ�งสามารถรองรับความต้องการ
สินค้าของลูกค้าที�หลากหลายได้เช่นกัน อีกทั�ง บริษัทฯ ให้ความ
สําคัญกับการคัดสรรสินค้าที�มีคุณภาพ และมาตรฐานที�เป�นที�
ยอมรับในระดับสากลจากผู้ผลิตสินค้าและผู้จําหน่ายสินค้าที�น่า
เชื�อถือ ทําให้ลูกค้าสามารถเลือกซื�อสินค้าได้อย่างครบครันและ
ตรงตามความต้องการในสถานที�เดียว ภายใต้แนวคิด “ซื�อของ
ครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที� K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ”

บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันโดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและคู่แข่ง
ซึ�งจุดเด่นของร้านค้าโมเดิร์นเทรดคือ การจําหน่ายสินค้าที�หลาก
หลายในราคาที�ถูกกว่าร้านสะดวกซื�อ และมีการจัดโปรโมชั�นของ
สินค้าเป�นประจํา แต่การเข้าถึงร้านโมเดิร์นเทรดอาจจะไม่สะดวก
เท่ากับร้านสะดวกซื�อที�มีสาขาครอบคลุมในทุกพื�นที� อย่างไรก็ดี
จุดเด่นของร้านสะดวกซื�อคือ มีการจําหน่ายอาหารพร้อมรับ
ประทาน แต่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที�ไม่หลากหลายมากนักและมี
ราคาสูงกว่าโมเดิร์นเทรด

การเข้าใจวิถีชีวิตของลูกค้า

ทําเลที�ตั�งที�มีศักยภาพของร้านสาขา 

3.1 กลยุทธ์การตลาด

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมาเป�น
ระยะเวลามากกว่า 28 ป�ในพื�นที�จังหวัดสงขลา อีกทั�ง ผู้บริหาร
สําคัญซึ�งเป�นผู้กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป�น
คนในพื�นที�จังหวัดสงขลา ทําให้บริษัทฯ เข้าใจในวิถีการดําเนิน
ชีวิตของคนในพื�นที�เป�นอย่างดี ซึ�งคนในพื�นที�มีความนิยมซื�อ
อาหารและของสดที�ตลาดสด และซื�อสินค้าอุปโภคบริโภคที�ใช้ใน
ชีวิตประจําวันในร้านค้าโมเดิร์นเทรดที�มีสินค้าครบครันให้เลือกซื�อ
อย่างหลากหลายทั�งประเภท ยี�ห้อ ขนาด และราคา รวมถึงความ
รวดเร็วในการให้บริการ ความทันสมัยของร้านค้า และความ
สะดวกสบายในการเดินทาง 

ด้วยเหตุนี� ร้าน “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จึงได้จัดตั�งขึ�นจาก
ความเข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิตที�ผู้บริหารได้เรียนรู้ และสัมผัส
จากคนในพื�นที�จังหวัดสงขลา โดยร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์
สโตร์ เป�นร้านค้า Modern-Traditional Trade ในรูปแบบ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที�ผสมผสานระหว่างความทันสมัยของร้านค้า 
 โมเดิร์นเทรดและความร่วมสมัยของร้านค้าในท้องถิ�น โดย
จําหน่ายเป�นสินค้าอุปโภคบริโภคที�ใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ�งมีความ
หลากหลายของสินค้าให้เลือกสรรมากกว่า 8,000 รายการใน
ราคาที�ถูกกว่าร้านค้าทั�วไปตามแนวคิดการจัดตั�งร้านค้าปลีกเพื�อ
จําหน่ายสินค้าในราคาส่ง ทําให้ร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
เป�นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที�ตอบโจทย์การเข้าถึงวิถีชีวิตของลูกค้า
และครองใจคนในพื�นที�จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงมา
จนถึงทุกวันนี�

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับทําเลที�ตั�งของร้านสาขาเป�นสําคัญ ใน
ป�จจุบันร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ ทั�ง  28 สาขาตั�งอยู่ใน
เขตชุมชนที�เป�นที�พักอาศัย และตั�งอยู่บนถนนเส้นหลักที�มีการ
สัญจรของกลุ่มลูกค้าเป�าหมาย รวมถึงร้านสาขายังมีบริการ
พื�นที�จอดรถหน้าร้าน สําหรับลูกค้า เพื�อเพิ�มความสะดวกในการ
ซื�อสินค้า ด้วยประสบการณ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มากกว่า 28 ป� บริษัทฯ มีแนวคิดในการเลือกทําเลที�ตั�งร้านสาขา
โดยพิจารณาจากพื�นที�ที�เป�นแหล่งชุมชน ความหนาแน่นของ
ประชากรในพื�นที� กําลังการซื�อสินค้าของคนในพื�นที� ความ
สะดวกในการเดินทางมายังร้านสาขา และการแข่งขันของร้านค้า
อื�นในพื�นที�เดียวกัน ทําให้ที�ตั�งของร้านสาขาในป�จจุบันเป�นทําเลที�
มีศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าที�เป�นกลุ่มเป�าหมายที�สําคัญ ซึ�งส่ง
ผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื�อง
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3. การตลาดและการแข่งขัน



การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าทางธุรกิจ

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า
ทางธุรกิจซึ�งได้แก่ ลูกค้า ผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า และบริษัทอื�น
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในส่วนของลูกค้าที�มาใช้บริการในร้าน
สาขาจะได้รับการต้อนรับจากพนักงานสาขาเป�นอย่างดี มีการ
แนะนําสินค้า ใส่ใจในการตอบคําถาม และมีเคาน์เตอร์จุดชําระเงิน
ที�เพียงพอและรวดเร็ว ซึ�งเป�นการสร้างความประทับใจในการให้
บริการตั�งแต่เดินเข้าร้านจนถึงออกจากร้าน เพื�อให้ลูกค้ากลับมา
ซื�อสินค้าซํ�าที�ร้านสาขาอีกจนเป�นร้านค้าประจําที�ลูกค้านึกถึงเป�น
อันดับแรก ในส่วนของผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า บริษัทฯ ได้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีมาเป�นระยะเวลากว่า 27 ป�ที�ผ่านมา จึงได้รับ
ความน่าเชื�อถือและเป�นที�ยอมรับทั�งในเรื�องการสั�งซื�อสินค้า และ
การชําระเงินค่าสินค้า ในส่วนของบริษัทอื�นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน บริษัทฯ ได้สร้างพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจกับบริษัท
คู่แข่งในด้านการค้าและการแข่งขัน จึงทําให้ที�ผ่านมาบริษัทฯ เป�น
ที�ยอมรับในด้านการมีคุณธรรมทางการค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจมา
โดยตลอด

ทั�งนี� บริษัทฯ มุ่งสร้างพันธมิตรที�ดีทางธุรกิจกับคู่ค้าทุกฝ�าย
โดยการดําเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความรับผิด
ชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพื�อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
กับคู่ค้าทางธุรกิจในระยะยาวตลอดไป

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญในการขับ
เคลื�อนองค์กรให้มีความเติบโตและแข็งแกร่งในระยะยาว บริษัทฯ
จึงมุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป�นมืออาชีพ มีใจรักบริการ และพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ ทั�งนี� บริษัทฯ ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานใน
แต่ละตําแหน่งทั�งในส่วนพนักงานที�สํานักงานใหญ่และพนักงานที�
ร้านสาขา เพื�อเป�นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติงานได้ถูกต้องและ
เป�นไปในมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี� บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
อบรมพนักงานประจําป�อย่างน้อยป�ละ 2 ครั�ง เพื�อเสริมสร้าง
ทักษะความรู้และความสามารถให้กับพนักงาน รวมถึงการ
สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมงานอบรมในหลักสูตรต่างๆ และ
งานสัมมนาที�จัดโดยหน่วยงานภายนอกอีกด้วย

การสร้างแบรนด์ให้เป�นที�รู้จัก

ทั�งนี� ร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ จึงได้นําจุดเด่นของร้าน 
 โมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซื�อมารวมเข้าด้วยกัน โดยร้าน เค
แอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เป�นร้านค้า Modern-Traditional
Trade ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตที�ผสมผสานระหว่างความทัน
สมัยของร้านค้าโมเดิร์นเทรด และความร่วมสมัยของร้านค้าใน
ท้องถิ�น จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที�หลากหลายที�ใช้ในชีวิต
ประจําวัน มีทําเลที�ตั�งที�สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก และ
จําหน่ายสินค้าในราคาที�ถูกกว่าร้านค้าทั�วไป นอกจากนี� บริษัทฯ
ยังมีความคล่องตัวในการปรับเปลี�ยนราคาสินค้า และการจัด
รายการโปรโมชั�นต่างๆ เนื�องจากการอนุมัติดังกล่าวดําเนินการ
โดยฝ�ายบริหารของบริษัทฯ ซึ�งการนําเสนอเรื�องเพื�อพิจารณาไม่
ได้มีขั�นตอนหรือกระบวนการที�ใช้เวลามากนัก ทําให้บริษัทฯ มี
ความคล่องตัวในการสร้างความได้เปรียบทางการค้าที�รวดเร็ว
และทันต่อสถานการณ์ ในขณะที�ร้านค้าโมเดิร์นเทรดและร้าน
สะดวกซื�อที�เป�นองค์กรใหญ่หรือองค์กรต่างชาติอาจจะไม่มีความ
คล่องตัวในลักษณะนี�

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างแบรนด์ร้าน เคแอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์ ให้เป�นที�รู้จักในวงกว้างทั�งกลุ่มลูกค้าเป�าหมายที�
เป�นคนในพื�นที�ที�อยู่ใกล้กับร้านสาขา กลุ่มลูกค้าขาจร และกลุ่ม
นักท่องเที�ยว และมุ่งสู่การเป�นร้านค้าที�ลูกค้านึกถึงเป�นอันดับ
แรกเมื�อต้องการซื�อสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการสื�อสาร
แนวคิดของร้านที�ว่า “ซื�อของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที�
K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ” ให้เป�นที�จดจําของลูกค้า 

ทั�งนี� บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื�องและเน้น
ช่องทางที�สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป�าหมายได้มากที�สุด ได้แก่
สื�อสิ�งพิมพ์ สื�อวิทยุ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
Line เป�นต้น และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 www.kandksuper.com อีกทั�ง บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วม
สนุกกับลูกค้าเช่น กิจกรรมชิงโชค กิจกรรมชิงรางวัล เพื�อจูงใจ
ให้ลูกค้าเข้ามาซื�อสินค้าในร้านสาขา การจัดกิจกกรรมให้ลูกค้าและ
บุคคลทั�วไปมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมเดิน-วิ�งการกุศล กิจกรรม
ตักบาตรพระภิกษุ การจัดกิจกรรมเพื�อชุมชนและสังคม เช่น
กิจกรรมมอบของใช้และของเล่น เพื�อการศึกษาแก่โรงเรียนที�
ขาดแคลน กิจกรรมอนุรักษ์ผืนป�า รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที�
จัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื�อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเป�นการ
สร้างแบรนด์ให้เป�นที�รู้จักในวงกว้างและเป�นที�จดจํามากยิ�งขึ�น

บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน) 21



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ โดยในป� 2563
รัฐบาลกําหนดเป�าหมายการใช้จ่ายภาพรวมเบิกจ่ายร้อย
ละ 100 ส่งผลให้ส่วนราชการภายในจังหวัดเร่งเบิกจ่าย
เพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด
นโยบายส่งเสริมการลงทุนชายแดนภาคใต้ได้แก่
นโยบายการให้สิทธิพิเศษทางภาษี ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ป� นโยบายด้านแรงงาน การอนุญาตให้
แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทํางานในพื�นที�เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป�นต้น เพื�อส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนในพื�นที�
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื�อให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐโดยมีเป�าหมายให้ผู้มีรายได้น้อยได้พัฒนาตนเอง
ให้พ้นจากความยากจน ด้วยการมีงานทํา เข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และสิ�งจําเป�นพื�นฐานต่าง ๆ จนสามารถพึ�งพา
ตนเองได้ 
มาตรการส่งเสริมการท่องเที�ยว ชิม ช้อป ใช้ ทั�ง 3
เฟส ซึ�งได้เป�ดให้ประชาชนลงทะเบียนในเดือนกันยายน
2562 ตุลาคม 2562 และพฤศจิกายน 2562 ตาม
ลําดับ โดยทั�ง 3 เฟสมีกําหนดระยะเวลาสิ�นสุดโครงการ
ในเดือนมกราคม 2563 เพื�อลดค่าครองชีพให้แก่
ประชาชนรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการจับ
จ่ายใช้สอยมากขึ�น อีกทั�ง เพื�อให้ร้านค้า ร้านอาหารและ
หน่วยธุรกิจต่างๆ เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ�น โดยผู้ลง
ทะเบียนในเฟสที� 1 และเฟสที� 2 จํานวนรวม 13 ล้านคน
จะได้รับเงินสนับสนุนจํานวน 1,000 บาท และได้รับเงิน
ชดเชยคืนร้อยละ 15 – 20 ของมูลค่าการใช้จ่าย ส่วนผู้
ลงทะเบียนในเฟสที� 3 จะได้รับเงินชดเชยคืนร้อยละ 15
– 20 ของมูลค่าการใช้จ่าย สําหรับการใช้จ่ายในร้านค้า
ร้านอาหารและหน่วยธุรกิจที�ร่วมรายการ
โครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื�อยกระดับรายได้ให้
แก่เกษตรกร เนื�องจากราคาสินค้าทางการเกษตรประสบ
ป�ญหาราคาตกตํ�า โดยสินค้าทางการเกษตรที�ร่วม
โครงการดังกล่าว ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มนํ�ามัน
อ้อย มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี�ยงสัตว์ ·
โครงการเราไม่ทิ�งกัน เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื�อ
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยการจ่ายเงินเยียวยา
จํานวน 5,000 บาท ต่อเดือน ระหว่างเดือนเมษายน –
มิถุนายน 2563 และโครงการเราเที�ยวด้วยกัน เพื�อเพิ�ม
สภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที�
เกี�ยวเนื�อง 

ในส่วนป�จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ได้แก่

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา

ความเสี�ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร ที�มีความ
ผันผวน เนื�องจากยางพาราและปาล์มนํ�ามันซึ�งเป�นพืช
เศรษฐกิจหลักประสบป�ญหาราคาตกตํ�าอย่างต่อเนื�อง
ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลดลง
ความเสี�ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
ความตึงเครียดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 (COVID-
19) ส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง
ความเสี�ยงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื�นที�ชาย
แดนภาคใต้ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื�นที�ส่งผล
ต่อการลงทุน และการท่องเที�ยว โดยเฉพาะนักท่อง
เที�ยวจากมาเลเซีย และสิงคโปร์

3.2 นโยบายการกําหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาสินค้าโดยพิจารณาจากต้นทุน
ของสินค้าบวกอัตรากําไรที�เหมาะสม (Cost plus pricing)
อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรในการจําหน่ายสินค้าแต่ละครั�งอาจมี
การปรับเปลี�ยน หรือยืดหยุ่นได้โดยพิจารณาจากลักษณะสินค้า
ต้นทุนสินค้า ปริมาณการสั�งซื�อ รวมถึงความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคากับบริษัทอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย ทั�งนี� บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
ตั�งราคาที�มีความยุติธรรมกับลูกค้า ในขณะที�ยังสามารถรักษา
ระดับอัตรากําไรให้เป�นไปตามเป�าหมายที�กําหนดไว้

3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ครอบคลุมพื�นที�หลักในจังหวัดสงขลา และพื�นที�ใกล้เคียงใน
จังหวัดพัทลุงและสตูล ทําให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้และจังหวัด
สงขลา ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง และ
นโยบายจากภาครัฐบาล ซึ�งเป�นป�จจัยสําคัญที�ส่งผลต่อทิศทาง
การดําเนินธุรกิจ และโอกาสในการสร้างรายได้และกําไรของ
บริษัทฯ

จังหวัดสงขลาตั�งอยู่ฝ�� งตะวันออกของภาคใต้มีขนาดใหญ่เป�น
อันดับที� 27 ของประเทศและเป�นอันดับ 3 ของภาคใต้ มีพืช
เศรษฐกิจที�สําคัญและเป�นแหล่งรายได้ของประชากร ได้แก่
ยางพารา และปาล์มนํ�ามัน อย่างไรก็ตามในป� 2555 – ป�จจุบัน
ยางพารา และปาล์มนํ�ามันมีราคาตกตํ�าอันเป�นผลมาจากภาวะ
อุปทานส่วนเกิน เศรษฐกิจโลกที�มีความผันผวน รวมถึงการแข็ง
ตัวของค่าเงินบาท ซึ�งส่งผลให้ให้รายได้ของเกษตรกรในภาคใต้
มีรายได้ที�ไม่แน่นอน

สํานักงานคลังจังหวัดสงขลาระบุเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาในป�
2563 หดตัวร้อยละ 13.5 และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจังหวัด
สงขลาในป� 2564 จะขยายตัวร้อยละ 1.5 โดยป�จจัยเสี�ยงที�มีผล
ต่อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ได้แก่
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ร้านค้าปลีกแบบดั�งเดิม (Traditional Trade)

ร้านค้าโมเดิร์นเทรด (Modern Trade)

ไฮเปอร์มาเก็ต เป�นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที�จําหน่าย
สินค้ามีคุณภาพและหลากหลาย เช่น เทสโก้โลตัส และ
บิ�กซี เป�นต้น มุ่งเน้นสินค้าปลีกประเภทสินค้าอุปโภค
บริโภค รวมถึงของสด ผัก ผลไม้ อาหารพร้อมรับ
ประทาน เสื�อผ้า เครื�องใช้ไฟฟ�า อุปกรณ์สํานักงาน และ
ของใช้ภายในบ้าน สินค้าบางประเภทมีเป�นแบรนด์ของ
ตนเอง จึงสามารถตอบสนองพฤติกรรมการบริโภค
ของภาคครัวเรือนได้ดี โดยในแต่ละจังหวัดจะมี 1 – 2
สาขา

สถานการณ์การแข่งขันในจังหวัดสงขลา
สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคในจังหวัดสงขลาจัดอยู่ในระดับค่อนข้างรุนแรง เนื�องจาก
จังหวัดสงขลา เป�นเมืองสําคัญทางการค้าของภาคใต้ จึงมีผู้
ประกอบการที�อยู่ในพื�นที�และผู้ประกอบการจากบริษัทขนาดใหญ่
หรือบริษัทข้ามชาติเข้ามาเป�ดร้านค้า เพื�อจําหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคจํานวนมาก โดยผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคโดยทั�วไปสามารถแบ่งได้ดังนี�

ร้านค้าปลีกแบบดั�งเดิมเป�นธุรกิจค้าปลีกที�ไม่มีระบบการจัดการ
บริหารงานที�ชัดเจน เช่น ร้านขายของชํา ร้านโชห่วย เป�นต้น ซึ�ง
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั�วไป การจัดวางสินค้าในร้านค้าขึ�น
อยู่กับความถนัดของเจ้าของร้าน ไม่เน้นการตกแต่งหน้าร้าน
ไม่มีการจัดทําบัญชีและการตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้าปลีกแบบดั�งเดิมนั�นยังมีจุดแข็งที�ร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ไม่สามารถทําได้ เช่น การจําหน่ายสินค้าแบ่งขาย
อย่างบุหรี� นํ�าตาล และข้าวสาร ระบบชําระค่าสินค้าสิ�นเดือน
ส่วนลดพิเศษสําหรับลูกค้าประจํา รวมถึงสินค้าประเภทเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์ที�สามารถจําหน่ายได้ตลอดเวลา เป�นต้น โดยร้านค้า
ปลีกแบบดั�งเดิมนี�มีจํานวนมากที�สุดกระจายตามแหล่งชุมชน
เนื�องจากใช้เงินลงทุนน้อย กลุ่มลูกค้าเป�าหมาย ได้แก่ ลูกค้าใน
ชุมชนที�พักอาศัยบริเวณร้านค้า มักเป�นลูกค้าที�มีกําลังซื�อน้อย
และมีความจําเป�นต้องซื�อ

ร้านค้าโมเดิร์นเทรดเป�นร้านค้าปลีกที�มีการบริหารงานที�ทันสมัย
และมีการบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป�นระบบ ร้านค้าส่วนใหญ่
บริหารงานโดยบริษัทที�มีขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ ซึ�งธุรกิจ
ดังกล่าวในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะใน
พื�นที�กรุงเทพฯ และเมืองหลักต่างๆ ที�มีความเป�นสังคมเมืองสูง
ร้านค้าโมเดิร์นเทรดมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี�

อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง

รวมถึงสนับสนุนการสร้างงานและฟ��นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ ผ่านการท่องเที�ยวภายในประเทศของประชาชน
โดยสิทธิประโยชน์ที�ผู้ลงทะเบียนได้รับ ได้แก่ ส่วนลด
ค่าที�พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้อง ต่อ
คืน และ ไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน คูปองส่วนลดค่า
อาหารและค่าเข้าสถานที�ท่องเที�ยวที�ร่วมรายการมูลค่า
900 บาท ต่อวัน ในวันจันทร์ – พฤหัสบดี และ 600
บาท ต่อวัน ในวันศุกร์ – วันอาทิตย์ และเงินคืนค่าตั�ว
เครื�องบิน 40% สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อที�นั�ง
ทั�งนี� โครงการเราเที�ยวด้วยกันเป�ดให้ประชาชนลง
ทะเบียนและใช้สิทธิได้ในเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม
2563
 

อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งเป�นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�
สําคัญโดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในป� 2561 และในช่วง 2551-2561 มีการเติบโตเฉลี�ย
ร้อยละ 6.8 ต่อป� ภาพรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง
ยังมีแนวโน้มเติบโตจากกําลังซื�อของผู้บริโภคที�ปรับตัวดีขึ�นจาก
ฐานรายได้และการจ้างงานที�ขยายตัวต่อเนื�อง อัตราเงินเฟ�อที�
อยู่ในระดับตํ�า การขยายตัวของชุมชนเมือง การปรับตัวเพิ�มขึ�น
ของความเชื�อมั�นของผู้บริโภค นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
ภาครัฐ รวมถึงการดําเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาค
รัฐผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐ อย่างไรก็ตามรูปแบบของการค้า
ปลีกและค้าส่งนั�นเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากช่องทางการ
ค้าแบบดั�งเดิมไปสู่ช่องทางที�มีต้นทุนน้อยลงเนื�องจากเทคโนโลยี
ที�พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สามารถทําให้ผู้ผลิตเชื�อมต่อกับผู้
บริโภคได้ง่ายขึ�น

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ กรุงศรี ประเมินว่าอุตสาหกรรมค้าปลีก
และค้าส่งในช่วงครึ�งป�แรกของป� 2563 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
โดยรวมซบเซาอย่างมาก สะท้อนจากดัชนีค้าปลีกกลุ่มห้างสรรพ
สินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ต หดตัว 5.8 % ผลจากมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 (จํากัดการเดินทางใน
ประเทศ เวลาเป�ด-ป�ดสถานประกอบการ การป�ดพื�นที�ขายสินค้า
ไม่จําเป�นและพื�นที�เช่าในศูนย์การค้าบางส่วน) รวมถึงภาคการ
ท่องเที�ยวหดตัวรุนแรง อย่างไรก็ตามในช่วงครึ�งป�หลังของป�
2563 ภาวะธุรกิจมีทิศทางปรับตัวดีขึ�นเมื�อเทียบกับช่วงครึ�งป�
แรก แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ ได้แก่ (1)
มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยเพิ�มกําลังซื�อให้ผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ และ (2) มาตรการลดหย่อนภาษี “ช้อปดีมีคืน”
นอกจากนี� การเติบโตของการค้าออนไลน์และการเข้าสู่ฤดูกาล
จับจ่ายตามเทศกาลในช่วงปลายป� คาดว่ายอดขายร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ป�2563 จะหดตัว 5.0-8.0 % จากที�ขยายตัวร้อยละ
2.8 ในป� 2562
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ร้านสะดวกซื�อ – Express เป�นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
เช่น ร้านเทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส และ ร้านบิ�กซี มินิ
เป�นต้น จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที�จําเป�นในชีวิต
ประจําวันรวมถึงของสด ผัก ผลไม้ และอาหารพร้อม
ทาน ร้านสาขามักมีขนาดเล็กกระจายอยู่มากตามย่าน
ชุมชนที�พักอาศัย สถานศึกษา แหล่งท่องเที�ยว รวมถึง
สถานีบริการนํ�ามันที�มีพื�นที�ขนาดใหญ่ ทั�งนี� กลุ่มลูกค้า
เป�าหมาย ได้แก่ ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัยและทุกอาชีพ
ลูกค้าที�สัญจรผ่านบริเวณร้าน รวมถึงลูกค้าสถานี
บริการนํ�ามัน
ร้านสะดวกซื�อ 7-Eleven เป�นร้านค้าปลีกที�จําหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคที�มีขนาดกระทัดรัด เน้นสินค้าหมวด
อาหารสําเร็จรูป อาหารพร้อมรับประทาน ขนมขบเคี�ยว
และเครื�องดื�ม โดยมีราคาสินค้าสูงกว่าไฮเปอร์มาเก็ต
และร้านสะดวกซื�อ - Express ร้านสาขามีขนาดเล็ก
กระจายอยู่มากตามย่านชุมชนที�พักอาศัย อาคาร
สํานักงาน สถานศึกษา โรงพยาบาล แหล่งท่องเที�ยว
รวมถึงสถานีบริการนํ�ามัน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั�ว
ประเทศ ทั�งนี� กลุ่มลูกค้าเป�าหมาย ได้แก่ ลูกค้าทุกเพศ
ทุกวัยและทุกอาชีพ ลูกค้าที�สัญจรผ่านบริเวณร้าน รวม
ถึงลูกค้าสถานีบริการนํ�ามัน โดยลูกค้ามักซื�ออาหารเพื�อ
รับประทาน หรือซื�อของใช้เป�นครั�งคราวเพราะความ
จําเป�นเร่งด่วน

ทั�งนี� กลุ่มลูกค้าเป�าหมาย ได้แก่ ลูกค้าทั�วไปทุกเพศ ทุก
วัย ทุกอาชีพที�พักอาศัยในพื�นที�หรือในจังหวัดนั�นๆ ซึ�ง
มีการวางแผนการซื�อสินค้า เพื�อใช้ในครัวเรือนจํานวน
มาก และลูกค้าที�มองหาห้างที�มีสิ�งอํานวยความสะดวก
อื�นๆ ด้วยนอกเหนือจากการซื�อสินค้าอุปโภคบริโภค
เช่น ธนาคาร ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ เป�นต้น

ร้านเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เป�นร้านค้าปลีก Modern-
Traditional Trade ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตที�ผสมผสาน
ระหว่างความทันสมัยของร้านค้าโมเดิร์นเทรดและความร่วมสมัย
ของร้านค้าในท้องถิ�น จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที�หลากหลาย
ที�ใช้ในชีวิตประจําวัน ถึงแม้ว่าร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ จะ
มีสินค้าบางประเภทที�เหมือนกับร้านสะดวกซื�อ แต่ด้วยการ
กําหนดจุดขายทางการตลาด (Positioning) ที�ต่างกัน

โดยร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ที�มีความหลากหลายและเหมาะสําหรับการใช้ในครัวเรือน ในราคาที�
ประหยัดกว่า แต่ไม่มีการจําหน่ายของสดและอาหารพร้อมรับ
ประทาน ทั�งนี� ด้วยพฤติกรรมของลูกค้าจะซื�อสินค้าประเภท
ของใช้ส่วนตัวขนาดพกพา อาหารพร้อมรับประทาน และเครื�อง
ดื�มที�ร้านสะดวกซื�อ แต่ลูกค้าจะซื�อสินค้าอุปโภคบริโภคที�ใช้ในชีวิต
ประจําวันและในครัวเรือนที�ร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
เนื�องจากมีสินค้าที�หลากหลายทั�งประเภท ยี�ห้อ ขนาด และราคา
นอกจากนี� ในหลายๆ สาขาของร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
จะตั�งอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื�อ ส่งผลให้พื�นที�บริเวณนั�นเป�น
แหล่งการค้าที�มีลูกค้าหมุนเวียนสัญจรจํานวนมาก

 
ร้านค้าที�ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคที�คล้ายคลึง
กันกับบริษัทฯ ได้แก่

1. ร้านเทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส (Lotus Express)
2. ร้านบิ�กซี มินิ (BigC mini)
3. ร้านโวค ซุปเปอร์มาร์ท (Vogue)
4. ร้านลีวิวัฒน์ซุปเปอร์ (Lee)
5. ร้านดีมาร์ท (D-Mart)
 

สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เป�นร้านค้าส่งที�เป�นของคนใน
พื�นที� โดยผู้ประกอบการที�ดําเนินธุรกิจที�มีลักษณะใกล้เคียงกับ
บริษัทฯ ได้แก่

1. ร้านหาดใหญ่ชัยการพาณิชย์
2. ร้าน ก. ชัยแสงเทรดดิ�ง
3. ร้านลีวิวัฒน์
 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ศูนย์กระจายสินค้า มีบริการส่งสินค้าถึงสถานที�ของลูกค้า และ
การให้เครดิตทางการค้าแก่ลูกค้าค้าส่ง ประกอบกับความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจที�ดีที�มีมาตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ ทํา
ให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค้าส่งในการสั�งซื�อสินค้า
มาอย่างต่อเนื�องจนถึงป�จจุบัน
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3.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการจัดหาสินค้าที�มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะสั�ง
ซื�อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้านั�นๆ หรือผ่านตัวแทนจําหน่าย
สินค้า ป�จจุบันบริษัทฯ จัดซื�อสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตและ
ผู้จําหน่ายสินค้ากว่า 300 ราย รวมสินค้าทั�งสิ�นกว่า 8,000
รายการ ซึ�งบริษัทฯ จะคํานึงถึงความน่าเชื�อถือแบรนด์ของสินค้า
และเป�นที�ยอมรับของผู้บริโภคเป�นหลัก ทั�งนี� บริษัทฯ สร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้ามาโดยตลอด รวมถึง
ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและมีประวัติการชําระเงินที�ดี ซึ�ง
เป�นการสร้างความน่าเชื�อถือทางธุรกิจให้กับคู่ค้าทางธุรกิจตลอด
ระยะเวลาการประกอบธุรกิจกว่า 28 ป�ที�ผ่านมา

แผนภาพแสดงขั�นตอนการจัดหาสินค้า มีรายละเอียดดังนี�

ประเมินสินค้าในคลังสินค้า

คัดเลือกสินค้า

จัดซื�อสินค้า

รับสินค้าเข้าคลังสินค้า

กระจายสินค้า

ร้านสาขา ลูกค้าค้าส่ง

การคัดเลือกสินค้าใหม่

การคัดเลือกสินค้าเดิม

ขั�นตอนการจัดหาสินค้ามีรายละเอียดดังนี�
1. ประเมินสินค้าในคลังสินค้า

ฝ�ายจัดซื�อของบริษัทฯ เป�นผู้ประเมินสินค้าในคลังสินค้า
เพื�อสั�งซื�อสินค้าจากผู้ผลิต และผู้จําหน่ายสินค้าใน
ปริมาณที�เหมาะสมโดยพิจารณาจากประวัติการสั�งซื�อ
และการขายย้อนหลัง รวมถึงรายการส่งเสริมการขาย
ของผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า ทั�งนี� บริษัทฯ ได้กําหนด
ปริมาณขั�นตํ�าสินค้าที�ต้องมีอยู่ในคลังสินค้าเพื�อรอการ
จําหน่ายและในกรณีที�ลูกค้ามีการสั�งซื�อสินค้าประเภทใด
จํานวนมากในช่วงเวลาขณะนั�นๆ บริษัทฯ จะติดตามและ
วางแผนการสั�งซื�อสินค้านั�นๆ ให้รองรับกับความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและไม่ให้เกิดการ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 

2. คัดเลือกสินค้า
บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินค้าเพื�อ
จําหน่าย และการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า มี
รายละเอียดดังนี�

บริษัทฯ เป�ดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าได้
เข้ามานําเสนอสินค้าต่างๆ ซึ�งบริษัทฯ มีการคัด
เลือกสินค้าใหม่อย่างสมํ�าเสมอเพื�อนํามาจําหน่าย
โดยพิจารณาจากลักษณะสินค้าที�เหมาะสมกับกลุ่ม
ลูกค้าของบริษัทฯ คุณภาพสินค้า ราคาสินค้า
ความน่าเชื�อถือของแบรนด์สินค้า และสินค้าเป�นที�
ยอมรับของลูกค้า ทั�งนี� บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีช่วง
ทดลองการขายสําหรับสินค้าใหม่เป�นระยะเวลา 3
เดือน หากสินค้าใหม่เป�นที�ต้องการของตลาดและได้
รับการตอบรับที�ดีจากลูกค้า บริษัทฯ จึงจะ
พิจารณาจัดซื�อสินค้าดังกล่าวเพื�อจําหน่ายต่อไป

บริษัทฯ คัดเลือกสินค้าเดิมที�จําหน่ายอยู่แล้วโดย
พิจารณาจากความต้องการสินค้าของลูกค้า และ
การตอบรับที�ดีจากลูกค้าในสินค้านั�นๆ ทั�งนี�
บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลการขายสินค้าแต่ละรายการ
เช่น ยอดขาย ราคาสินค้าต่อหน่วย ประมาณการ
สั�งซื�อในแต่ละช่วงเวลา อัตราการหมุนเวียนของ
สินค้า เพื�อเป�นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานะการขาย
สินค้า และเป�นข้อมูลในการตัดสินใจสั�งซื�อสินค้า
นั�นๆ อีกด้วย

 



การคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า
บริษัทฯ คัดเลือกผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าโดย
พิจารณาจากความน่าเชื�อถือของผู้ผลิต และผู้
จําหน่ายสินค้า แบรนด์สินค้า สินค้ามีคุณภาพและ
เป�นที�ต้องการของลูกค้า มีความตรงต่อเวลาในการ
ส่งสินค้า มีข้อตกลงและเงื�อนไขการขายที�บริษัทฯ
สามารถยอมรับและปฏิบัติได้ ในแต่ละป�บริษัทฯ ผู้
ผลิตสินค้า และผู้จําหน่ายสินค้าจะประชุมแลกเปลี�ยน
ข้อมูลร่วมกันเกี�ยวกับสินค้าที�จําหน่าย การตอบรับ
ในสินค้าจากลูกค้า การกําหนดเป�าหมายการสั�งซื�อ
ร่วมกัน และแผนการจัดโปรโมชั�นส่งเสริมการขาย
สินค้าต่างๆ เพื�อให้การสั�งซื�อสินค้าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
 

3. จัดซื�อสินค้า
ฝ�ายจัดซื�อของบริษัทฯ จะพิจารณาสั�งซื�อสินค้าใน
ปริมาณที�เหมาะสมให้เพียงพอในการจําหน่ายให้แก่ลูกค้า
และลดความเสี�ยงที�สินค้าจะค้างในคลังสินค้านานเกิน
จําเป�น โดยอ้างอิงจากประวัติการสั�งซื�อและการขาย
ย้อนหลัง บริษัทฯ มีรอบการสั�งซื�อสินค้า 7 วัน 15 วัน
30 วัน 45 วัน และ 60 วัน หากสินค้าชนิดใดมีการ
หมุนเวียนสูง บริษัทฯ อาจกําหนดรอบการสั�งซื�อสินค้า
ชนิดดังกล่าวให้ถี�ขึ�นเพื�อลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า
และเพื�อให้การบริหารคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากที�สุด
ทั�งนี� บริษัทฯ ได้กระจายการจัดซื�อสินค้ากับผู้ผลิตและผู้
จําหน่ายสินค้ากว่า 300 ราย โดยบริษัทฯ ไม่มีผู้ผลิต
สินค้าและผู้จําหน่ายสินค้ารายใดที�มียอดซื�อเป�นสัดส่วน
เกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื�อทั�งหมด เพื�อป�องกัน
ความเสี�ยงที�เกิดจากการพึ�งพิงผู้ผลิตและผู้จําหน่าย
สินค้ารายใดรายหนึ�ง
 

4. การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า
บริษัทฯ จะทําการนัดหมายล่วงหน้าให้ผู้ผลิตและผู้
จําหน่ายสินค้านําสินค้ามาส่งที�คลังสินค้า เพื�อจัดเตรียม
พื�นที�ในการลงสินค้า และกําลังคนในการขนถ่ายสินค้า
เมื�อสินค้ามาถึงที�คลังสินค้าแล้ว ฝ�ายคลังสินค้าจะตรวจ
สอบความถูกต้องของสินค้าโดยเทียบรายละเอียดใน
ใบสั�งซื�อสินค้าของบริษัทฯ และใบส่งสินค้าที�ได้รับ และ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าจริง จํานวน บรรจุ
ภัณฑ์ และวันหมดอายุ 
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การกระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขา

หากสินค้าผ่านการตรวจสอบ ฝ�ายคลังสินค้าจะบันทึก
ข้อมูลลงในระบบ Corehex ซึ�งเป�นระบบบริหารคลัง
สินค้าและนําสินค้าไปจัดเก็บตามสถานที�เก็บสินค้าซึ�ง
เรียกว่า บ้านเลขที� โดยบ้านเลขที�จะระบุ แถว-ชั�น-ช่อง
ในการจัดเก็บสินค้า หากสินค้าใดไม่ผ่านการตรวจสอบ
สินค้านั�นจะถูกส่งคืนให้กับผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า
เพื�อให้ส่งสินค้าใหม่มาส่งทดแทนสินค้าเดิม หรือออกใบ
ลดหนี�เพื�อใช้เป�นส่วนลดการซื�อสินค้าในครั�งถัดไป
บริษัทฯ ใช้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า Corehex ซึ�ง
เป�นซอฟแวร์บันทึกการจัดเก็บสินค้า โดยสินค้าทั�วไปจะ
ถูกจัดเก็บตามชั�นวางในบ้านเลขที� ตามแถว-ชั�น-ช่อง
และในกรณีที�เป�นสินค้าลังที�มีการสั�งซื�อจํานวนมาก
สินค้าที�มีนํ�าหนักมาก และเป�นสินค้าที�หมุนเร็ว จะถูกจัด
เก็บบริเวณพื�นที�เฉพาะส่วน เพื�อให้สะดวกในการขนย้าย
สินค้า     
 

5. การกระจายสินค้า
บริษัทฯ จะทําเบิกสินค้าจากคลังสินค้าผ่านระบบบริหาร
จัดการคลังสินค้า โดยพิจารณาการเบิกสินค้าจากสินค้า
ใดที�รับเข้าก่อนจะถูกเบิกสินค้าออกก่อน (First In First
Out หรือ FIFO) เมื�อจัดเตรียมการเบิกสินค้าแล้ว ฝ�าย
คลังสินค้าจะตรวจสอบสินค้าก่อนขึ�นรถขนส่งทุกครั�ง
เพื�อให้สินค้าที�เบิกจ่ายตรงกับประเภทสินค้าและจํานวน
สินค้าในใบโอนสินค้าไปยังสาขาหรือใบสั�งซื�อสินค้าจาก
ลูกค้าค้าส่ง บริษัทฯ ได้วางแผนเส้นทางการขนส่งและ
กําหนดตารางเวลาเดินรถขนส่ง รวมถึงกฎระเบียบของ
พนักงานขับรถ เพื�อให้การกระจายสินค้าเกิด
ประสิทธิภาพมากที�สุด ทั�งนี� ณ วันที� 31 ธันวาคม
2563 บริษัทฯ มีรถขนส่งสินค้าทั�งหมด 14 คัน ศูนย์
กระจายสินค้าของบริษัทฯ จะดําเนินการกระจายสินค้าไป
ยังร้านสาขา และลูกค้าค้าส่ง มีรายละเอียดดังนี�
 

บริษัทฯ กระจายสินค้าไปยังร้านสาขาเป�นประจําทุก
วัน สําหรับร้านสาขาที�ตั�งอยู่ในอําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา และวันเว้นวันสําหรับร้านสาขาที�ตั�ง
อยู่นอกอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยอ้างอิง
จากข้อมูลจํานวนสินค้าที�จําหน่ายออกไปในแต่ละ
ร้านสาขาและข้อมูลคําสั�งสินค้าประเภทลังเพิ�มเติม

 



การกระจายสินค้าให้ลูกค้าค้าส่ง

หลังจากที�ร้านสาขาได้รับสินค้าแล้ว พนักงานสาขาจะตรวจสอบความถูกต้องของประเภท จํานวน บรรจุภัณฑ์ และวันหมด
อายุของสินค้า หากสินค้าผ่านการตรวจสอบ พนักงานสาขาจึงจะรับสินค้าเข้าในคลังสินค้าของร้านสาขา หากสินค้าไม่ผ่าน
การตรวจสอบ พนักงานสาขาจะไม่รับสินค้าและส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนไปยังศูนย์กระจายสินค้าเพื�อตรวจสอบและส่งสินค้า
ใหม่มาทดแทนสินค้าเดิมต่อไป
 

บริษัทฯ กระจายสินค้าไปยังลูกค้าค้าส่งซึ�งเป�นร้านค้าปลีกในพื�นที�จังหวัดสงขลาและพื�นที�จังหวัดใกล้เคียง โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลการสั�งซื�อสินค้าของลูกค้าในแต่ละครั�ง  หลังจากที�ลูกค้าค้าส่งได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าจะตรวจสอบความถูกต้องของ
ประเภท จํานวน บรรจุภัณฑ์ และวันหมดอายุของสินค้า หากสินค้าผ่านการตรวจสอบ ลูกค้าจึงลงชื�อในเอกสารและรับสินค้า
หากสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบ ลูกค้าจะส่งคืนสินค้ากลับไปยังคลังสินค้าเพื�อตรวจสอบและส่งสินค้าใหม่เพื�อทดแทนสินค้า
เดิมต่อไป หรือบริษัทฯ ออกใบลดหนี�เพื�อเป�นส่วนลดในการซื�อสินค้าครั�งถัดไป

3.5 การบริหารคลังสินค้า
บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งตั�งอยู่ที�สํานักงานใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื�อรองรับการดําเนินธุรกิจค้าส่ง
สินค้าอุปโภคบริโภคและเป�นสถานที�กระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาทั�ง 27 สาขาของบริษัทฯ การบริหารคลังสินค้าจึงมีความสําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการบริหารสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขา บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติงานเพื�อให้การบริหารคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากที�สุด อีกทั�ง บริษัทฯ ได้จัดแบ่งพื�นที�ของคลังสินค้าออกเป�น 5 ส่วน ได้แก่
พื�นที�รับสินค้า (Loading) พื�นที�เก็บสินค้า (บ้านเลขที�) พื�นที�เบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า (Cashier) พื�นที�ขนสินค้าขึ�นรถขนส่ง
(Shipping) และพื�นที�คลังรอเคลม ซึ�งมีรายละเอียดดังนี�
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แผนผังคลังสินค้าสํานักงานใหญ่



1. พื�นที�รับสินค้า (Loading)
บริษัทฯ มีพื�นที�รับสินค้า (Loading) จํานวน 4 ช่อง
เพื�อเป�นสถานที�รับสินค้าจากรถขนส่งของผู้ผลิตและผู้
จําหน่ายสินค้าทั�งนี� ฝ�ายคลังสินค้าจะตรวจสอบความ
ถูกต้องของสินค้า โดยเทียบรายละเอียดในใบสั�งซื�อ
สินค้าของบริษัทฯ และใบส่งสินค้าที�ได้รับ และตรวจ
สอบความเรียบร้อยของสินค้าจริง จํานวน บรรจุภัณฑ์
และวันหมดอายุ หากสินค้าผ่านการตรวจสอบ ฝ�ายคลัง
สินค้าจะบันทึกข้อมูลลงในระบบ Corehex ซึ�งเป�น
ระบบบริหารคลังสินค้าและนําสินค้าไปจัดเก็บตามสถาน
ที�เก็บสินค้าต่อไป
 

2. พื�นที�เก็บสินค้า (บ้านเลขที�)
บริษัทฯ ใช้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า Corehex ซึ�ง
เป�นซอฟแวร์บันทึกการจัดเก็บสินค้า โดยสินค้าทั�วไปจะ
ถูกจัดเก็บตามชั�นวางในบ้านเลขที� โดยบ้านเลขที�จะบ่ง
บอก แถว ชั�น ช่อง บริษัทฯ มีสถานที�เก็บสินค้าใน
ลักษณะบรรจุภัณฑ์เป�นลังทั�งหมด 33 แถว (แถวที� 1-
33) และสถานที�เก็บสินค้าปลีก 7 แถว (แถวที� 34-40)
ในกรณีที�เป�นสินค้าลังที�มีการสั�งซื�อจํานวนมาก สินค้ามี
นํ�าหนักมาก และเป�นสินค้าที�หมุนเร็ว จะถูกจัดเก็บใน
พื�นที�เฉพาะส่วน (Free Zone) ซึ�งเป�นพื�นที�บริเวณหน้า
แถวที� 1-4 และ 17-30 เพื�อความสะดวกในการขนย้าย
สินค้า
 
 

3. พื�นที�เบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า (Cashier)
หลังจากจัดเตรียมสินค้าแล้ว เจ้าหน้าที�คลังสินค้าจะนํา
สินค้ามายิงบาร์โค้ดที�เคาน์เตอร์ Shippingเพื�อบันทึก
สินค้าออกจากคลังสินค้าลงในระบบ Corehex และ
ออกเอกสารรายการสินค้า (ใบคุมสินค้า) บริษัทฯ มี
เคาน์เตอร์เบิกสินค้าทั�งหมด 5 เคาน์เตอร์
 

4. พื�นที�ขนสินค้าขึ�นรถขนส่ง (Shipping) 
หลังจากเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้าแล้ว เจ้าหน้าที�
คลังสินค้าจะตรวจสอบสินค้าอีกครั�งเพื�อความถูกต้อง
โดยอ้างอิงจากใบคุมสินค้าซึ�งระบุรายการ และจํานวน
สินค้า ในกรณีที�เจ้าหน้าที�ตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว
สินค้าจะถูกขนขึ�นรถขนส่งเพื�อส่งสินค้าให้กับร้านสาขา
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ และลูกค้าค้าส่งต่อไป
 

5. พื�นที�คลังรอเคลม
บริษัทฯ จัดให้มีพื�นที�คลังรอเคลมซึ�งเป�นสถานที�จัดเก็บ
สินค้าชํารุดและสินค้าหมดอายุ เพื�อเตรียมนําส่งคืนให้
กับผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าต่อไป
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3.6 ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม
การดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทฯ  ไม่มีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมแต่อย่างใด  และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
กฏระเบียบและข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกับสิ�งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั�งนี� ป�จจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทในกรณีที�เกี�ยวข้องกับสิ�งแวด
ล้อมใดๆ

3.7 งานที�ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -



ป�จจัยความเสี�ยงที�ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี�อ้างอิงจากข้อมูล
ป�จจุบันและคาดการณ์อนาคตที�สามารถระบุได้ โดยป�จจัยความ
เสี�ยงเหล่านี�มีนัยสําคัญบางประการ ซึ�งอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ป�จจัยความเสี�ยงที�
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี� มิได้เป�นป�จจัยความเสี�ยงทั�งหมดที�มีอยู่
อาจมีความเสี�ยงอื�นๆ ที�บริษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี� หรือ
อาจมีบางป�จจัยความเสี�ยงที�บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัทฯ ในขณะนี� แต่อาจกลาย
เป�นป�จจัยความเสี�ยงที�ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในอนาคตได้

นอกจากนี� ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การ
ประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที�
ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี�เช่น การใช้ถ้อยคําว่า “คาดการณ์ว่า”
“เชื�อว่า” “อาจจะ” “ประมาณ” “แผนการ” “เห็นว่า” หรือคํา หรือ
ข้อความอื�นใดในทํานองเดียวกัน ซึ�งเป�นการคาดการณ์ถึงสิ�งที�
อาจจะเกิดขึ�นในอนาคต ดังนั�น ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจมีความแตก
ต่างอย่างมีนัยสําคัญจากสิ�งที�คาดคะเนไว้ก็ได้

1. ความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1  ความเสี�ยงจากการแข่งขันของร้านค้าปลีกหลาย
ประเภทในพื�นที� 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป�นศูนย์กลางการค้าของภาคใต้
ที�มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื�องและมีการขยายความเป�นเมือง
(Urbanization) มากขึ�น ทําให้จังหวัดสงขลาเป�นพื�นที�ที�น่าสนใจ
ของผู้ประกอบการหลายรายในการลงทุนขยายสาขาของร้านค้า
ปลีกในรูปแบบร้านซุปเปอร์มาเก็ต ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้าน
สะดวกซื�อทั�งที�เป�นของบริษัทรายใหญ่ในประเทศและบริษัทข้าม
ชาติ ทําให้ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดสงขลามี
การแข่งขันกันอย่างรุนแรง อีกทั�ง ร้านค้าปลีกมีการจัดทํา  
 โปรโมชั�นและรายการส่งเสริมการขาย เพื�อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามา
ซื�อสินค้าในร้านค้าของตนเอง 

และผู้ประกอบการร้านค้าปลีกบางรายมีช่องทางการสั�งซื�อสินค้า
ผ่านทางออนไลน์พร้อมบริการส่งสินค้าฟรีถึงบ้าน เพื�อเป�นการ
อํานวยความสะดวก และประหยัดเวลาการเดินทางมายังร้านค้า
ด้วยเหตุนี� หากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทัน
ต่อการแข่งขันและการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อาจ
ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคด้วยความเข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิตของคนในพื�น
ที�เป�นอย่างดี โดยคัดสรรและจําหน่ายสินค้าที�มีคุณภาพมากกว่า
8,000 รายการซึ�งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที�
หลากหลายและแข่งขันกับร้านค้าปลีกรายอื�นๆ ได้ ทั�งนี� บริษัทฯ
ได้ติดตามข่าวสาร สํารวจตลาดร้านค้าปลีก และการ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื�อนํามาปรับ
เปลี�ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
สถานการณ์การแข่งขันในป�จจุบัน นอกจากนี� บริษัทฯ กําหนดให้
มีโปรโมชั�นเป�นประจําทุกเดือน และโปรโมชั�นเสริมเป�นประจําทุก
สัปดาห์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายอื�นๆ อย่างสมํ�าเสมอ
เช่น การชิงโชคลุ้นของรางวัล และการแจกของสมนาคุณ
เป�นต้น เพื�อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการในร้านสาขาของ
บริษัทฯ ซึ�งได้รับการตอบรับที�ดีจากลูกค้ามาโดยตลอด อีกทั�ง
ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสมาชิกและเริ�ม
ใช้งานแอปพลิเคชันชื�อ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ (K&K
Superstore)” ทั�งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
และไอโอเอส (IOS) เพื�อให้ลูกค้าที�สมัครสมาชิกสามารถสะสม
คะแนนเมื�อซื�อสินค้าในร้านสาขาเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ ทั�ง 28
สาขา ตรวจสอบคะแนน แลกคูปองแทนเงินสด ตรวจสอบโปร
โมชั�นสินค้า รวมถึงตรวจสอบประวัติการซื�อสินค้า ด้วยวิสัย
ทัศน์ในการมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ซื�อของครบ
พบของถูก ถูกทุกวัน ที� K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ” และ
ประสบการณ์ของผู้บริหารในการดําเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลา
กว่า 28 ป�ที�ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีความเชื�อมั�นในศักยภาพการ
ประกอบธุรกิจและความสามารถในการสร้างรายได้และผลการ
ดําเนินงานให้อยู่ในระดับที�ดีและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ
รายอื�นในจังหวัดสงขลาและพื�นที�ในจังหวัดใกล้เคียงได้
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1.2 ความเสี�ยงจากนโยบายภาครัฐ
จังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เป�นพื�นที�เกษตรกรรมมีพืชเศรษฐกิจที�
สําคัญได้แก่ ยางพารา และปาล์มนํ�ามัน รายได้ของประชากรจึง
มีความสัมพันธ์กับราคายางพาราและปาล์มนํ�ามัน ในช่วงป� 2555
- ป�จจุบัน ยางพาราและปาล์มนํ�ามันมีราคาที�ลดตํ�าลง เนื�องจาก
ภาวะอุปทานส่วนเกิน สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ และการ
แข็งตัวของค่าเงินบาท ส่งผลให้รายได้ของประชากรลดลงและ
ประชากรมีกําลังในการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง รัฐบาลจึงได้ออก
นโยบายเพื�อช่วยเหลือเกษตรกรได้แก่ เงินช่วยเหลือเกษตรกร
เงินกู้ดอกเบี�ยตํ�า และการสนับสนุนเงินทุนปลูกพืชทดแทน
เป�นต้น นอกจากนี� ในเดือนตุลาคม 2560 รัฐบาลได้เริ�มให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึ�งรัฐบาลสนับสนุนเงินให้แก่ประชากรในระดับฐานรากหรือผู้มี
รายได้น้อย เพื�อใช้ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที�
จําเป�นในชีวิตประจําวัน ทั�งนี� บริษัทฯ ได้ลงทะเบียนเป�นร้านค้า
ประชารัฐและติดตั�งเครื�องชําระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื�อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยลูกค้า
สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการชําระค่าสินค้าได้ที�ร้านค้า
ของบริษัทฯ ทุกสาขา รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
โครงการชิม ช้อป ใช้ ทั�ง 3 เฟส ซึ�งได้เป�ดให้ประชาชนลง
ทะเบียนในเดือนกันยายน 2562 ตุลาคม 2562 และพฤศจิกายน
2562 ตามลําดับ โดยทั�ง 3 เฟสมีกําหนดระยะเวลาสิ�นสุด
โครงการในเดือนมกราคม 2563 เพื�อลดค่าครองชีพให้แก่
ประชาชนรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการจับจ่าย
ใช้สอยมากขึ�น และเพื�อให้ร้านค้า ร้านอาหารและหน่วยธุรกิจ
ต่างๆ เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ�น โดยผู้ลงทะเบียนในเฟสที� 1 และ
เฟสที� 2 จํานวนรวม 13 ล้านคน จะได้รับเงินสนับสนุนจํานวน
1,000 บาท และได้รับเงินชดเชยคืนร้อยละ 15 – 20 ของมูลค่า
การใช้จ่าย  ส่วนผู้ลงทะเบียนเฟสที� 3 จะได้รับเงินชดเชยคืน
ร้อยละ 15 – 20 ของมูลค่าการใช้จ่าย สําหรับการใช้จ่ายในร้าน
ค้า ร้านอาหารและหน่วยธุรกิจที�ร่วมรายการ ดังนั�น หากรัฐบาล
เปลี�ยนแปลงหรือยกเลิกนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีราย
ได้น้อยดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนิน
งานของบริษัทฯอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวสาร การ
เปลี�ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล หรือ เหตุการณ์อื�นๆ ที�ส่งผล
ต่อธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด เพื�อ
บริษัทฯ สามารถวางแผนการดําเนินธุรกิจและแผนการรองรับ
การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที 

ทั�งนี� ในกรณีที�รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้
น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บริษัทฯ เป�นผู้ประกอบ
การรายแรกในจังหวัดสงขลาที�ติดตั�งเครื�องรับชําระเงินด้วย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างราย
ได้จากการซื�อสินค้าอุปโภคบริโภคจากลูกค้าในกลุ่มนี� และในป�
2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการชิม ช้อป ใช้ เพื�อรองรับ
ลูกค้าที�ลงทะเบียนกับรัฐบาลด้วยเช่นกัน  ด้วยเหตุนี� แม้ว่า
นโยบายของรัฐบาลจะเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม บริษัทฯ
สามารถปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์
นั�นๆ ได้ จึงทําให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้
อย่างต่อเนื�อง

1.3 ความเสี�ยงจากการบริหารสินค้าคงคลัง
ณ 31 ธันวาคม 2563 มีสินค้าคงเหลือจํานวน 150.17 ล้านบาท
ซึ�งคิดเป�นร้อยละ 40.92 ของสินทรัพย์รวม บริษัทฯ จําหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 8,000 รายการ บริษัทฯ จึงจําเป�น
ต้องมีสินค้าคงคลังเก็บสํารองอยู่ในคลังสินค้าไว้รอการจําหน่าย
เพื�อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อ
ความต้องการ ดังนั�น การบริหารสินค้าคงคลังถือเป�นป�จจัย
สําคัญในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค การบริหาร
จัดการที�ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายที�สูง
ขึ�น อีกทั�ง ในบางช่วงเวลาที�บริษัทฯ ไม่มีสินค้าสํารองไว้รอการ
จําหน่าย บริษัทฯ อาจเสียโอกาสทางธุรกิจในการขายสินค้านั�นๆ
ในขณะเดียวกัน สินค้าที�สํารองไว้เกินความจําเป�น อาจทําให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้านั�นๆ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี�ยงของการเก็บ
สินค้าดังกล่าวโดยวางแผนการสั�งซื�อและกําหนดความถี�ในการ
สั�งซื�อสินค้าให้สอดคล้องกับยอดขายสินค้าและประมาณการ
ความต้องการของลูกค้า ทั�งนี� บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที�ควบคุม จัด
เก็บ ตรวจสอบ และบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าอย่าง
สมํ�าเสมอ และมีระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที�บันทึกราย
ละเอียดการเคลื�อนไหวของสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา จัด
เก็บและกระจายสินค้าด้วยระบบเข้าก่อนออกก่อน (First in
First out: FIFO) นอกจากนี� บริษัทฯ มีนโยบายตรวจนับสินค้า
คงคลังที�คลังสินค้าสํานักงานใหญ่เป�นประจําทุกเดือน โดยตรวจ
นับสินค้าทั�งหมดร้อยละ 100 เพื�อให้การบริหารคลังสินค้ามี
ประสิทธิภาพมากที�สุด ในส่วนของการบริหารจัดการสินค้าคง
เหลือที�ร้านสาขา บริษัทฯ ใช้ระบบเติมเต็มสินค้าที�มีการกําหนดจุด
สูงสุดและจุดตํ�าสุดในการเติมสินค้าแต่ละประเภทในแต่ละร้าน
สาขา โดยพิจารณาจากข้อมูลการขายสินค้าในแต่ละร้านสาขา

บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน) 30



อีกทั�ง บริษัทฯ กําหนดให้พนักงานเรียงสินค้าตามการเข้าก่อน
ออกก่อน (First in First out: FIFO) และตรวจสอบวันหมด
อายุของสินค้าอย่างสมํ�าเสมอ โดยบริษัทฯ จะร่วมกับผู้ผลิตและ
จัดจําหน่ายสินค้าในการจัดรายการส่งเสริมการขายสําหรับสินค้า
ใกล้หมดอายุ โดยพิจารณาการลดราคาสินค้ารวมถึงการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ตามนโยบายการบริหารจัดการสินค้าหมดอายุ
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สินค้าใกล้หมดอายุที�ไม่สามารถ
จําหน่ายได้จะถูกส่งกลับมาที�คลังสินค้าสํานักงานใหญ่ เพื�อ
ดําเนินการส่งคืนกับผู้ผลิตสินค้า และผู้จําหน่ายสินค้าต่อไป
นอกจากนี� บริษัทฯ มีนโยบายตรวจนับสินค้าคงคลังที�ร้านสาขา
เป�นประจําทุกไตรมาส โดยตรวจนับสินค้าทั�งหมดร้อยละ 100
เพื�อให้การบริหารคลังสินค้าในแต่ละร้านสาขามีประสิทธิภาพมาก
ที�สุด นอกจากนี� บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย
(Inventory Day) ใกล้เคียงกับบริษัทอื�นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

 
1.4 ความเสี�ยงจากการขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า
ป�จจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งตั�งอยู่ที�
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สินค้าทั�งหมดที�จัดส่งมาจากผู้
ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าจะถูกนํามาจัดเก็บที�ศูนย์กระจายสินค้า
แห่งนี�ก่อนจัดส่งไปตามร้านสาขาและลูกค้าค้าส่ง ทั�งนี� หากเกิด
เหตุการณ์สุดวิสัย เช่น นํ�าท่วม ไฟไหม้ ระบบติดต่อสื�อสารและ
ระบบสารสนเทศขัดข้อง อาจทําให้ศูนย์กระจายสินค้าไม่สามารถ
ทําธุรกรรมดังกล่าวได้ บริษัทฯ อาจมีความเสี�ยงในการที�ร้าน
สาขามีสินค้าที�ไม่เพียงพอในการจําหน่าย และอาจเสียโอกาสทาง
ธุรกิจในการจําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าค้าส่งได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้ระบบเติมเต็มสินค้าให้กับร้านสาขา
เป�นประจําทุกวันสําหรับร้านสาขาที�ตั�งอยู่ในอําเภอหาดใหญ่ และ
วันเว้นวันสําหรับร้านสาขาที�ตั�งอยู่นอกอําเภอหาดใหญ่ ทั�งนี�
หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยจนเป�นเหตุให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้า
ไปยังร้านสาขาได้ ร้านสาขาจะมีสินค้าคงคลังเพียงพอที�จะ
จําหน่ายได้อีกประมาณ 5 - 7 วัน และในกรณีที�ผู้ผลิตและผู้
จําหน่ายสินค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้ามายังศูนย์กระจายสินค้าได้
ศูนย์กระจายสินค้าจะสามารถกระจายสินค้าให้ร้านค้าสาขา และ
ลูกค้าค้าส่งได้อีกประมาณ 10 - 15 วัน ดังนั�น บริษัทฯ จึงมั�นใจ
ว่าทุกร้านสาขาจะมีสินค้าเพียงพอในการจําหน่ายในกรณีที�ศูนย์
กระจายสินค้าขัดข้องได้ นอกจากนี� บริษัทฯ มีวางแผนปฏิบัติ
งานในภาวะฉุกเฉินและจัดทําแผนบริหารความต่อเนื�องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP) เพื�อเป�นแนวทางในการ
รับมือกับสถานการณ์ที�เกิดขึ�นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

1.5 ความเสี�ยงจากการขัดข้องของระบบสารสนเทศ
บริษัทฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงาน
เพื�อให้การทํางานเป�นระบบและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ศูนย์
กระจายสินค้า การจําหน่ายสินค้าที�ร้านสาขา บัญชีและการเงิน
และการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในกรณีที�เกิดเหตุขัดข้องของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทํางานโดย
รวมของบริษัทฯ และอาจทําให้ร้านสาขาต้องป�ดทําการชั�วคราว
จนกว่าจะแก้ไขระบบเสร็จสิ�น ซึ�งส่งผลต่อความสามารถในการ
ดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจัดให้มีการติดตั�งระบบไฟสํารอง และระบบ
สํารองข้อมูลการทํางานที�เป�นมาตรฐาน เพื�อสํารองข้อมูลต่างๆ
อย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี� บริษัทฯ มีทีมงานฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศที�มีความเข้าใจในระบบในการบริหารงาน เมื�อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดเหตุขัดข้อง ทีมงานจะสามารถดําเนิน
การตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ทั�งนี� ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละร้านสาขามีการประมวลผลเป�นเอกเทศแยก
ออกจากกัน แต่จะเชื�อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลที�สํานักงานใหญ่
ดังนั�น ในกรณีที�เกิดเหตุขัดข้องที�สาขาใดสาขาหนึ�งก็จะไม่ส่ง
ผลกระทบกับสาขาอื�นๆ อีกทั�ง ทุกร้านสาขาจะติดตั�งระบบไฟ
สํารองเพื�อรองรับการทํางานของเครื�องรับชําระเงินในกรณีที�
เกิดระบบไฟฟ�าขัดข้องได้ และเครื�องรับชําระเงินดังกล่าวจะ
สามารถส่งข้อมูลยอดขายมายังสํานักงานใหญ่ได้ทันที

1.6 ความเสี�ยงจากการขยายสาขา
บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์การขยายสาขาเพื�อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป�า
หมายและเข้าถึงพื�นที�ที�มีศักยภาพก่อนผู้ประกอบการรายอื�นๆ
ทั�งนี� ในป�จจุบันสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีก
สินค้าอุปโภคบริโภคมีรุนแรงมากขึ�นจากผู้ประกอบการร้านค้า 
 โมเดิร์นเทรดซึ�งมีความต้องการขยายสาขาเข้ามาในพื�นที�
จังหวัดสงขลาและพื�นที�จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ด้วยเช่นกัน
บริษัทฯ จึงมีความเสี�ยงในกรณีที�ร้านสาขาใหม่อาจจะไม่สามารถ
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงินลงทุน หรือสร้างผลตอบแทนตํ�ากว่า
ที�กําหนดไว้ หากร้านสาขาใหม่มีผลดําเนินงานที�ขาดทุนต่อเนื�อง
อาจทําให้ต้องป�ดสาขานั�นๆ โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์พิจารณา
การป�ดร้านสาขาใดๆ หากร้านสาขานั�นมีผลประกอบการขาดทุน
ต่อเนื�อง 18 เดือนติดต่อกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณาถึง
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของร้านสาขานั�นๆ ด้วย
ทั�งนี� การป�ดร้านสาขาอาจมีค่าใช้จ่ายในการรื�อถอน ค่าใช้จ่ายใน
การโอนย้ายทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างหรือโอนย้าย
พนักงานประจําสาขา นอกจากนี� การเป�ดร้านสาขาใหม่ในพื�นที�ที�
ใกล้เคียงกับร้านสาขาเดิม อาจส่งผลให้ยอดขายของร้านสาขา
เดิมลดลงได้ ซึ�งอาจส่งผลต่อรายได้และผลการดําเนินงานโดย
รวมของบริษัทฯ
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีกําหนดเกณฑ์การเป�ดสาขาใหม่และ
แผนศึกษาการขยายสาขาโดยพิจารณาจากทําเลที�ตั�งที�มี
ศักยภาพ สภาพแวดล้อมโดยรอบ การจราจร ความหนาแน่น
ของชุมชน และพฤติกรรมของผู้บริโภคในพื�นที�นั�นๆ รวมทั�งมี
การจัดทําการศึกษาความเป�นไปได้ของโครงการ (Feasibility
Study) สําหรับการเป�ดร้านสาขาใหม่ โดยบริษัทฯ กําหนดเกณฑ์
การพิจารณาจากระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period)
และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) ที�
เหมาะสม เพื�อวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลในการลงทุนดังกล่าว
นอกจากนี� บริษัทฯ ยังพิจารณายอดขายและความหนาแน่นของ
ลูกค้าที�เข้ามาใช้บริการในร้านสาขาเดิมที�อยู่ในบริเวณนั�น เพื�อให้
มั�นใจว่าการเป�ดร้านสาขาใหม่จะไม่กระทบต่อยอดขายของร้าน
สาขาเดิมที�อยู่ใกล้เคียง แต่จะเป�นการเพิ�มช่องทางการจําหน่าย
สินค้าของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมพื�นที�ต่างๆ มากยิ�งขึ�น ทั�งนี�
บริษัทฯ มีเป�าหมายที�ขยายสาขาอย่างต่อเนื�องในพื�นที�จังหวัด
สงขลา และพื�นที�จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้เป�นหลัก ภายใต้ชื�อ
ร้าน “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” เพื�อเป�นโอกาสในการสร้างราย
ได้ และเป�นการสร้างแบรนด์ร้านค้าให้เป�นที�รู้จักและจดจําของ
คนในพื�นที�มากขึ�น

1.7 ความเสี�ยงของรายได้ที�ขึ�นกับฤดูกาล
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ�ง
รายได้จากการขายอาจเพิ�มขึ�นหรือลดลงในแต่ละช่วงเวลา ราย
ได้จากการขายจะเติบโตมากในช่วงไตรมาส 4 ของแต่ละป�
เนื�องจากไตรมาส 4 เป�นช่วงเทศกาลป�ใหม่  เทศกาลสังสรรค์
และเป�นช่วงที�บริษัทต่างๆ ให้โบนัสปลายป�แก่พนักงาน ทําให้
ประชาชนมีกําลังในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ�น
สินค้าที�จําหน่ายได้มากในช่วงดังกล่าว ได้แก่ กระเช้าป�ใหม่ ของ
ขวัญป�ใหม่ เป�นต้น ในขณะที�รายได้จากการขายในไตรมาส 1 – 3
ของแต่ละป� มีสัดส่วนที�ใกล้เคียงกันและตํ�ากว่ารายได้จากการ
ขายในไตรมาส 4 เนื�องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ประชาชนมีการ
จับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคเพื�อใช้ในชีวิตประจําวันตาม
ปกติ ดังนั�น บริษัทฯ อาจมีความเสี�ยงในการพึ�งพิงรายได้จาก
การขายในไตรมาส 4 ของแต่ละป�มากกว่ารายได้จากการขายใน
ไตรมาสอื�นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีโปรโมชั�นเป�นประจําทุก
เดือน และโปรโมชั�นเสริมเป�นประจําทุกสัปดาห์ รวมถึงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายอื�นๆ อย่างสมํ�าเสมอ เช่น การชิงโชค
ลุ้นของรางวัล การแจกของสมนาคุณ เป�นต้น ดังนั�น บริษัทฯ
จึงเชื�อมั�นว่าจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการและซื�อ
สินค้าในร้านสาขาอย่างสมํ�าเสมอตลอดทั�งป�
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1.8 ความเสี�ยงจากการไม่ขยายฐานลูกค้าค้าส่ง
บริษัทฯ มีรายได้จากค้าส่งเป�นรายได้จากการจําหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านศูนย์กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งซึ�งตั�งอยู่ใน
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มลูกค้าเป�าหมาย ได้แก่
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที�ตั�งอยู่ในจังหวัดสงขลา และพื�นที�
จังหวัดใกล้เคียง ในป�จจุบันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการขยายฐาน
ลูกค้าค้าส่ง เนื�องจากในช่วงป�ที�ผ่านมาร้านค้าปลีกที�เป�นลูกค้าค้า
ส่งในพื�นที�จังหวัดสงขลาและพื�นที�จังหวัดใกล้เคียงมีจํานวนลด
ลง ซึ�งอาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจจะมีรายได้จากค้าส่งลดลงใน
อนาคต

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรักษาฐานลูกค้าค้าส่งที�มีอยู่อย่าง
ต่อเนื�อง โดยบริษัทฯ ได้กําหนดให้มีโครงการส่งเสริมการขาย
สําหรับลูกค้าค้าส่งเป�นประจํา เพื�อส่งเสริมให้ลูกค้าค้าส่งซื�อ
สินค้าจากบริษัทฯ ตามเป�าหมายที�กําหนดในแต่ละป� นอกจากนี�
บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขยายธุรกิจโดยการเป�ดร้านสาขาเพิ�มขึ�น
อย่างต่อเนื�องในทุกๆ ป�ให้ครอบคลุมพื�นที�ในจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดใกล้เคียง ทําให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ
ในพื�นที�ต่างๆ ได้มากขึ�นและลูกค้าสามารถซื�อสินค้าอุปโภคบริโภค
ในร้านเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ ได้สะดวกมากขึ�นด้วยเช่นกัน
ดังนั�น บริษัทฯ จึงเห็นว่าความเสี�ยงจากการลดลงของรายได้ค้า
ส่งจะไม่มีผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทฯ เชื�อมั�นว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการค้าปลีกได้
มากขึ�นผ่านการขยายร้านสาขา

 
1.9 ความเสี�ยงที�ไม่สามารถหาพื�นที�เช่าและไม่สามารถต่อ
สัญญาพื�นที�เช่า
บริษัทฯ มีแผนการขยายร้านสาขาอย่างต่อเนื�องโดยมุ่งเน้นเป�ด
ร้านสาขาในพื�นที�จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และจังหวัดอื�นๆ
ในภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการเช่าที�ดินเพื�อเป�ดร้านสาขาเป�นหลัก
ทั�งนี� หากพื�นที�ใดเป�นที�ดินที�มีศักยภาพในการตั�งร้านสาขา และ
เป�นทําเลที�มีโอกาสในการเติบโตของแหล่งชุมชน บริษัทฯ อาจจะ
พิจารณาซื�อที�ดินดังกล่าวเพื�อเป�นที�ตั�งร้านสาขาได้ ณ วันที�  31
ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าที�ดินและอาคารกับบุคคล
ภายนอกเพื�อเป�นที�ตั�งร้านสาขา ซึ�งมีทั�งสัญญาระยะสั�นและ
สัญญาระยะยาว ทั�งหมด 27 สัญญา รายละเอียดดังนี�

1. สัญญาเช่าระยะสั�น ที�มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ป� จํานวน 6
สัญญา
2. สัญญาระยะยาว ที�มีอายุ 10-15 ป� จํานวน 21 สัญญา

ทั�งนี� หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ อาจส่งผลให้
ต้องป�ดร้านสาขานั�นๆ และมีค่าใช้จ่ายในการรื�อถอน ค่าใช้จ่ายใน
การโอนย้ายทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างหรือโอนย้าย
บุคลากรประจําร้านสาขา รวมถึงอาจส่งผลต่อกระทบต่อรายได้
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

 



อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที�ดีกับผู้ให้เช่าโดยได้
ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาเช่าที�ดินและอาคาร มีประวัติการ
ชําระเงินที�ดีซึ�งเป�นการสร้างความน่าเชื�อถือทางธุรกิจให้กับผู้ให้
เช่า ไม่เคยมีกรณีพิพาทกับผู้ให้เช่าและได้รับการต่ออายุสัญญา
มาโดยตลอด ทั�งนี� สัญญาเช่าที�ดินและอาคารส่วนใหญ่เป�น
สัญญาที�ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการต่อสัญญาเช่าก่อนผู้อื�น โดย
ปกติหากสัญญาเช่าที�ตั�งร้านสาขาใดใกล้ครบกําหนดอายุสัญญา
แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการเจรจากับเจ้าของที�ดินและสิ�งปลูก
สร้างเพื�อขอต่ออายุสัญญาเช่าเป�นการล่วงหน้า 3 – 6 เดือน
ก่อนถึงวันครบกําหนดอายุสัญญาเช่านั�นๆ 

 
1.10 ความเสี�ยงในการขาดแคลนบุคลากรฝ�ายปฏิบัติงาน
ในสาขา
บริษัทฯ มีร้านสาขาชื�อ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จํานวน 28
สาขา และมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื�อง บุคลากรฝ�าย
ปฏิบัติงานในร้านสาขาจึงเป�นกลไกสําคัญในการบริหาร และ
ดําเนินงาน โดยปกติบริษัทฯ มีบุคลากรฝ�ายปฏิบัติงานในร้าน
สาขาประมาณ 7 – 10  คน ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับขนาดของร้านสาขา
ด้วยเช่นกัน นอกจากนี� บริษัทฯ มีแผนที�จะขยายสาขาใหม่อย่าง
ต่อเนื�อง หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาบุคลากรฝ�ายปฏิบัติงานใน
สาขาให้เพียงพอเพื�อรองรับการขยายร้านสาขาหรือทดแทน
บุคลากรที�ลาออกได้ทันเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน
ร้านสาขา คุณภาพการให้บริการ โอกาสในการสร้างรายได้และผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทําแผนงานวิเคราะห์อัตรากําลังพล
ของบุคลากรฝ�ายปฏิบัติงานในสาขาอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อนําเสนอ
ให้ผู้บริหารพิจารณา และวางแผนอัตรากําลังพลของบุคลากร
ฝ�ายปฏิบัติงานในสาขาให้เหมาะสมและเพียงพอ ทั�งนี� บริษัทฯ มี
การประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ ผ่านร้าน
สาขา มหาวิทยาลัย และสื�อออนไลน์ ฝ�ายทรัพยากรบุคคลจะเป�น
ผู้สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที�มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ที�ผ่าน
การคัดเลือกจะต้องได้รับการปฐมนิเทศและอบรมตามตําแหน่ง
งานเกี�ยวกับหน้าที� ความรับผิดชอบ และขั�นตอนการปฏิบัติงาน
เพื�อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติงานในมาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี� บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสวัสดิการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง
สมํ�าเสมอ เพื�อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีสวัสดิการที�เหมาะสม
เป�นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื�นในอุตสาหกรรม
เดียวกันได้ ดังนั�น บริษัทฯ จึงเชื�อมั�นว่าจะสามารถจัดหาและ
พัฒนาพนักงานที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาร่วมงานในร้าน
สาขาทั�งป�จจุบันและร้านสาขาที�จะเป�ดในอนาคตได้
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1.11 ความเสี�ยงจากการทุจริตของพนักงาน
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ร้านสาขา 28 สาขาและศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ซึ�งจําเป�นต้อง
ใช้พนักงานในการบริหารงานจํานวนมาก โดยลักษณะงานต่างๆ
มีความเกี�ยวข้องกับสินค้าและเงินสด ดังนั�น การทุจริตอาจเกิด
ขึ�นได้ในหลายรูปแบบได้แก่ การทุจริตของพนักงานคลังสินค้า
การทุจริตของพนักงานสาขา รวมถึงการทุจริตของลูกค้า ซึ�ง
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ และมีความมุ่งมั�นในการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการที�ดี บริษัทฯ
จึงมีการกําหนดมาตรการต่างๆ เพื�อป�องกันและตรวจสอบการ
ทุจริตที�อาจเกิดขึ�น ดังนี� การปลูกฝ�งความซื�อสัตย์ในองค์กร
โดยมีการจัดทําคู่มือจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น และสื�อสารให้พนักงานทุกคนรับ
ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การสร้างระบบควบคุมภายใน
ที�รัดกุม มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที�และกําหนดวงเงินอํานาจ
อนุมัติอย่างชัดเจน การตรวจนับสินค้าคงคลังสําหรับร้านสาขา
และศูนย์กระจายสินค้าเป�นประจําทุกไตรมาสและทุกเดือน ตาม
ลําดับ ตรวจสอบการบริหารงานและการบริหารจัดการเงินสดที�
ร้านสาขาเป�นประจําเดือนละ 1 ครั�ง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(Surprise Check) การติดตั�งกล้องโทรทัศน์วงจรป�ดทั�งใน
ร้านสาขาและศูนย์กระจายสินค้า การกําหนดบทลงโทษอย่าง
ชัดเจนสําหรับผู้ที�ทุจริต

1.12 ความเสี�ยงจากกฎหมายที�เกี�ยวข้อง
บริษัทฯ ยึดหลักการดําเนินธุรกิจที�โปร่งใสภายใต้กฎหมายต่างๆ
อย่างเคร่งครัด เช่น พระราชบัญญัติค้าปลีก พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติควบคุมราคา พระราช
บัญญัติควบคุมอาหารและยา กฎหมายแรงงาน รวมถึงข้อ
กําหนดต่างๆ ของเทศบัญญัติตามที�แต่ละท้องถิ�นกําหนดขึ�น
ทั�งนี� หากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐมีการเปลี�ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายใหม่ อาจส่งผลต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตาม
ข่าวสาร การเปลี�ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล หรือ เหตุการณ์
อื�นๆ ที�ส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
อย่างใกล้ชิด เพื�อบริษัทฯ สามารถวางแผนการดําเนินธุรกิจและ
แผนการรองรับการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
ด้วยความยืดหยุ่นในการปรับเปลี�ยนองค์กรและแนวทางการ
ดําเนินงาน บริษัทฯ เชื�อมั�นว่าจะสามารถปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ เพื�อ
รับมือกับการเปลี�ยนแปลงได้ทันต่อสถานการณ์ และควบคุม
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้



1.13 ความเสี�ยงจากภัยธรรมชาติ
จังหวัดสงขลามีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื�น มีฝนตกชุก และมี
สภาพภูมิประเทศที�เป�นที�ราบลุ่ม ทําให้จังหวัดสงขลาประสบ
อุทกภัยบ่อยครั�ง โดยจังหวัดสงขลาเกิดอุทกภัยครั�งใหญ่ในป�
2543 และ 2553 ด้วยทําเลที�ตั�งของจังหวัดสงขลาที�อยู่ใกล้
ทะเลทําให้สามารถระบายนํ�าได้อย่างรวดเร็ว ทั�งนี� บริษัทฯ เคยได้
รับผลกระทบจากอุทกภัยครั�งใหญ่ในป� 2553 ซึ�งสร้างความเสีย
หายให้กับคลังสินค้าสํานักงานใหญ่ซึ�งในตอนนั�นตั�งอยู่ที�ตําบล
หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และความเสียหายที�
เกิดขึ�นกับร้านสาขาอีก 11 สาขา ทั�งนี� หากอนาคตภัยธรรมชาติมี
ความรุนแรงและยาวนานมากขึ�น อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญได้

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี�ยงจากภัย
ธรรมชาติในทุกรูปแบบ และได้พิจารณาถึงทําเลที�ตั�งของคลัง
สินค้าและร้านสาขาอย่างรอบคอบ เมื�อป� 2554 บริษัทฯ ได้ย้าย
คลังสินค้า สํานักงานใหญ่ มายังที�ตั�งป�จจุบันที�ตําบลคลองแห
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื�องจากบริษัทฯ พิจารณาแล้ว
ว่าทําเลที�ตั�งดังกล่าว เป�นที�มีความเสี�ยงไม่มากนักที�จะเกิด
อุทกภัยและสร้างความเสียหายกับสินค้าคงคลัง อีกทั�ง บริษัทฯ
มีมาตรการในการป�องกันและรับมือกับภัยธรรมชาติ ได้แก่ การ
ทําประกันภัยความเสี�ยงภัยทรัพย์สิน และการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักทั�งในส่วนของคลังสินค้า สํานักงานใหญ่ และร้าน
สาขา เพื�อชดเชยค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติ การฝ�กอบรม
พนักงานให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติ เป�นต้น
ทั�งนี� การเตรียมความพร้อมของฝ�ายบริหารเป�นการเพิ�มความ
มั�นใจให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นในการ
เตรียมความพร้อมในกรณีที�ภัยธรรมชาติเกิดขึ�น

 
1.14 ความเสี�ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานการณ์การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย เกิดขึ�นในจังหวัดป�ตตานี ยะลา และนราธิวาสที�มีมา
มากกว่า 2 ทศวรรษ โดยป�จจุบันพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังคงอยู่ภายใต้พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน หากการ
ก่อความไม่สงบในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรุนแรง
มากขึ�นและรุกคืบเข้าสู่จังหวัดสงขลา อาจส่งผลกระทบต่อ
โอกาสในการสร้างรายได้ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ร้านสาขาของบริษัทฯ ตั�งอยู่ใน
พื�นที�จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ซึ�งไม่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื�นที�จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่อย่างใด เนื�องจากร้านสาขาของบริษัทฯ ไม่ได้ตั�งอยู่ในพื�นที�
เขตความไม่สงบและไม่ได้เป�นสถานที�เชิงสัญลักษณ์ในการก่อ
เหตุการณ์ความไม่สงบ นอกจากนี�  บริษัทฯ ไม่มีแผนในการ
ขยายร้านสาขาไปยังพื�นที�จังหวัดป�ตตานี ยะลา และนราธิวาส ใน
อนาคตอันใกล้นี�ด้วย

1.15 ความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19  
(COVID-19)
การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ใน
ประเทศไทยได้เริ�มต้นขึ�นในเดือนมกราคม 2563 และมีการยืนยัน
พบผู้ติดเชื�อเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง รัฐบาลและหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องจึงกําหนดมาตรการต่างๆ เพื�อควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื�อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ได้แก่ การประกาศใช้พระ
ราชกําหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน) การสั�งป�ดสถานที�ที�มีความเสี�ยง และการประกาศห้าม
ประชาชนออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟ�ว) ในช่วงเวลาที�กําหนด
ซึ�งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินชีวิต และการประกอบ
อาชีพของประชาชน และการดําเนินธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ ทําให้
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงมีแนวโน้มชะลอตัวลง
ประชาชนบางรายอาจได้รับผลกระทบจากการว่างงาน ถูกลด
เงินเดือน หรือมีรายได้ไม่แน่นอนซึ�งอาจส่งผลให้ประชาชนมี
กําลังซื�อลดลงและมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ�น
ทั�งนี� หากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรง
และยาวนานมากขึ�น รวมถึงมีการแพร่ระบาดในพื�นที�ของบริษัทฯ
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสําคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคซึ�งเป�นการจําหน่ายสินค้าที�จําเป�นในชีวิตประจําวัน
โดยธุรกิจค้าปลีกเป�นการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้าน
สาขาชื�อ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จํานวน 28 สาขา ซึ�ง
บริษัทฯ ยังคงเป�ดให้บริการร้านสาขาทั�ง 28 สาขา ในช่วงของ
การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยบริษัทฯ
มีการปรับเปลี�ยนเวลาทําการของแต่ละสาขา ให้สอดคล้องกับ
มาตรการต่างๆ ของภาครัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ประชาชน
ในพื�นที� จึงสามารถเข้ามาซื�อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านสาขา
อย่างต่อเนื�อง ในส่วนของธุรกิจค้าส่ง ร้านค้าปลีกในพื�นที�
จังหวัดสงขลาและพื�นที�ใกล้เคียงที�เป�นลูกค้าค้าส่งของบริษัทฯ
ยังคงสั�งซื�อสินค้าอุปโภคบริโภคกับบริษัทฯ เพื�อนําไปจําหน่าย
ต่อและรองรับความต้องการของลูกค้าที�มาซื�อสินค้า โดยลูกค้า
ส่วนใหญ่ในร้านสาขาจะชําระค่าสินค้าด้วยเงินสด และหากลูกค้า
ชําระค่าสินค้าด้วยบัตรประชารัฐและบัตรเครดิต บริษัทฯ จะได้รับ
เงินค่าสินค้าในวันรุ่งขึ�น ในขณะที�ลูกค้าค้าส่งจะได้รับวงเงิน
เครดิตและระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit Term) จํานวน
7 -14 วัน โดยคํานึงถึงฐานะการเงินและประวัติการชําระหนี�เป�น
สําคัญ บริษัทฯ จึงเชื�อมั�นว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดและ
บริหารสภาพคล่องได้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื�อง
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นอกจากนี� บริษัทฯ ได้สั�งซื�อสินค้าจากผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า
ได้ตามปกติในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19
(COVID-19) เนื�องจากประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน
(เคอร์ฟ�ว) ได้มีข้อยกเว้นโดยอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าที�จําเป�น
สามารถดําเนินการขนส่งได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ผลิตและจัด
จําหน่ายสินค้าจึงสามารถจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมายังคลัง
สินค้าของบริษัทฯ ได้ตามปกติ ทั�งนี� บริษัทฯ มีการประเมิน
ปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคที�จําหน่ายในร้านสาขาอย่างใกล้ชิด
เพื�อให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาสั�งซื�อและกระจายสินค้าไปยัง
ร้านสาขาในปริมาณที�เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจําหน่ายให้
แก่ลูกค้า ทําให้ลูกค้ามั�นใจได้ว่าร้านสาขามีสินค้าเพียงพอในการ
จําหน่ายและไม่จําเป�นต้องสํารองสินค้าในปริมาณมาก บริษัทฯ
จึงเชื�อมั�นว่าจะสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังในคลังสินค้า
และร้านสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี� ด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที�มีแนวโน้ม
ชะลอตัวลง ประชาชนในพื�นที�บางรายอาจได้รับผลกระทบจาก
การว่างงาน ถูกลดเงินเดือน หรือมีรายได้ไม่แน่นอน ทําให้ส่งผล
ต่อกําลังซื�อ และความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า 
 ของบริษัทฯ ดังนั�น ลูกค้าของบริษัทฯ จึงอาจเลือกซื�อสินค้าใน
ปริมาณที�น้อยลง ซึ�งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
สินค้าที�ลดลง อย่างไรก็ตาม สินค้าที�บริษัทฯ จําหน่ายเป�นสินค้า
อุปโภคบริโภคซึ�งส่วนใหญ่เป�นสินค้าที�จําเป�นต้องใช้ในชีวิตประจํา
วัน บริษัทฯ จึงเชื�อมั�นว่าลูกค้าของบริษัทฯ จะมาเลือกซื�อสินค้า
ของบริษัทฯ อย่างสมํ�าเสมอ และบริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้
และกําไรจากการขายสินค้าได้อย่างต่อเนื�อง

ในส่วนของมาตรการต่างๆ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี�ยง
จากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และให้
ความสําคัญต่อสุขอนามัยของพนักงานทุกคน บริษัทฯ จึงได้
ปฏิบัติตามคําสั�งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้กําหนดมาตรการต่างๆ ในร้านสาขา
เพื�อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานร้านสาขา โดยกําหนด
ให้พนักงานร้านสาขาทั�ง 28 สาขาต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะ
ปฏิบัติงาน และลูกค้าที�มาใช้บริการทุกท่านต้องสวมหน้ากาก
อนามัยก่อนเข้าใช้บริการในร้านสาขา กําหนดให้มีจุดบริการเจล
ล้างมือแอลกอฮอล์บริเวณเคาเตอร์ชําระเงินสําหรับลูกค้า และ
พนักงานร้านสาขา เพิ�มความถี�ในการทําความสะอาดร้านสาขา
และอุปกรณ์ที�ใช้ในร้านสาขา เช่น รถเข็น และตะกร้า เป�นต้น มี
จุดในการยืนรอชําระเงินให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และจํากัด
จํานวนลูกค้าในร้านสาขาในกรณีที�ลูกค้ามาใช้บริการพร้อมกัน
เป�นจํานวนมาก นอกจากนี� บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการต่างๆ
สําหรับพนักงานและผู้ที�มาติดต่อในบริเวณคลังสินค้า และ
สํานักงานใหญ่ โดยพนักงานและผู้ที�มาติตต่อต้องได้รับการ
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื�นที� สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
และล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ทั�งนี� หากพบว่าพนักงานร้านสาขา
ลูกค้าที�เข้ามาใช้บริการในร้านสาขา พนักงานและผู้ที�มาติดต่อใน
บริเวณคลังสินค้าและสํานักงานใหญ่ ติดเชื�อโควิด-19
(COVID-19) บริษัทฯ จะพิจารณาป�ดร้านสาขาหรือพื�นที�บริเวณ
นั�นๆ ทันที เพื�อทําความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื�อ และให้พนักงาน
ที�มีความเสี�ยงหยุดปฏิบัติงาน เพื�อเฝ�าสังเกตอาการตามคํา
แนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ดังนั�น
บริษัทฯ จึงเชื�อมั�นว่าจะสามารถดําเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และสามารถ
สร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื�อง
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2 ความเสี�ยงด้านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี�ยงจากการบริหารงานที�พึ�งพิงผู้บริหารหลัก
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลากว่า 28 ป�ที�ผ่านมา
เป�นการบริหารงานโดยผู้บริหารหลักอย่าง นายกวิศพงษ์ สิริธน
นนท์สุกล ดํารงตําแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ และนางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
ซึ�งเป�นบุคคลที�มีความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ รวมถึง
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจให้บริษัทฯ เติบโตและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื�อง ดังนั�น บริษัทฯ อาจมีความเสี�ยงจากการพึ�งพิงความ
สามารถในการบริหารงานของผู้บริหารหลักทั�งสองท่าน

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที�ชัดเจนในการแบ่ง
แยกหน้าที�และความรับผิดชอบตามแต่ละสายงาน รวมถึงการ
กระจายอํานาจในการบริหารงานตามความเหมาะสม พร้อมทั�งคัด
เลือกบุคลากรที�มีความชํานาญและประสบการณ์ในสายงานขึ�นมา
เป�นผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อํานวยการสาย
งาน ทั�งนี� ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จํานวนมากเป�น
บุคคลที�ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป�นระยะเวลานานและมีความเข้าใจ
ในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป�นอย่างดี จึงเป�นป�จจัยที�ช่วยส่ง
เสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตยิ�งขึ�นไปในอนาคต
นอกจากนี� บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
โดยจัดการฝ�กอบรมความรู้ให้กับพนักงานอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อ
เพิ�มพูนความรู้และทักษะในการทํางานที�มีประสิทธิภาพที�ดียิ�งขึ�น
การให้ความสําคัญกับโครงสร้างองค์กร การกระจายอํานาจใน
การบริหารงาน และการพัฒนาบุคลากรจะทําให้การพึ�งพิงผู้
บริหารหลักของบริษัทฯ ลดลง

2.2 ความเสี�ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้อยละ 50
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ครอบครัวสิริธนนนท์สกุลถือหุ้นใน
บริษัทฯ จํานวน 151,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท คิดเป�นสัดส่วนร้อยละ 65.76 ของทุนจดทะเบียนที�ออกและ
ชําระแล้วจํานวน 115.00 ล้านบาท จึงทําให้กลุ่มครอบครัวสิริธน
นนท์สกุล สามารถควบคุมมติที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั�งหมดไม่
ว่าจะเป�นเรื�องการแต่งตั�งกรรมการ หรือการขอมติในเรื�องอื�นที�
ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที�ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื�องกฏหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ที�กําหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที�
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั�น ผู้ถือหุ้นรายอื�นจึงอาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื�อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื�องที�ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอ
ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรและแนวทาง
การปฏิบัติของคณะกรรมการด้วยการสร้างกลไกในการตรวจ
สอบและถ่วงดุลอํานาจของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยการ
แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่านเพื�อทําหน้าที�
ตรวจสอบ พิจารณา และกลั�นกรองให้เกิดความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน อีกทั�ง บริษัทฯ กําหนดนโยบายการทํารายการ
ระหว่างกัน เพื�อเป�นแนวทางปฏิบัติในการทํารายการที�เกี�ยวโยง
กันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ที�อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอํานาจอนุมัติใน
การทํารายการนั�นๆ ซึ�งทําให้บริษัทฯ เกิดการตรวจสอบและถ่วง
ดุล มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและมีระบบที�ตรวจสอบได้
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1.  จํานวนทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 115,000,000 บาท (หนึ�งร้อยสิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป�นหุ้น
สามัญจํานวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
   

2. ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี�
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

จํานวนหุ้น
1. กลุ่มสิริธนนนท์สกุล

1.1 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
1.2 นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล
1.3 นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล
1.4 นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล
1.5 นางภาวิณีย์ สิริธนนนท์สกุล
1.6 นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล

ร้อยละ

รวมกลุ่มสิริธนนนท์สกุล

2. กลุ่มนริสศิริกุล
2.1 นายทวี นริสศิริกุล
2.2 นางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล
2.3 นายธนกร นริสศิริกุล

3. กลุ่มแซ่วี
3.1 นายพงษ์สุทัศน์ แซ่วี
3.2 นายรัตชาติ แซ่วี

รวมกลุ่มนริสศิริกุล

รวมกลุ่มแซ่วี

4. นางสาววรพัศทาอร วาดรักชิด

5. กลุ่มบุญแสวง
5.1 นายอนุรักษ์ บุญแสวง
5.2 นางป�ยะรัตน์ บุญแสวง

รวมกลุ่มบุญแสวง

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
7. นางสาวรุ่งรพีพร วรรณปลูก
8. นายประดิษฐ์พงศ์ วรยิ�งยง
9. นายพศวัต ผานิชชัย
10. นายกิตติ ตั�งเวียงวัง
11. ผู้ถือหุ้นอื�น

รวมทั�งหมด

57,744,450
35,777,780
35,777,780
17,888,890
3,961,100
100,000

151,250,000

25.11
15.56
15.56
7.78
1.72

0.04

65.76

3,110,000
255,000
100,000

1.35
0.11

0.04
3,465,000 1.51

2,648,200
50,000

2,698,200

1.15
0..02

1.17

2,422,000 1.05

1,340,000
1,080,000

2,420,000

0.58
0.47

1.05

2,317,857
2,000,000
1,862,900
1,850,000
1,381,400

58,332,643

1.01
0.87
0.81
0.80
0.60

25.36

230,000,000 100.00

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที�ได้กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่าย
เงินป�นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ขึ�นอยู่กับความจําเป�นและความเหมาะสมอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดย
บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจําเป�นในการใช้เป�น
เงินทุนหมุนเวียนเพื�อบริหารกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และป�จจัยอื�นๆ ทั�งนี� การจ่ายเงินป�นผลประจําป�จะต้องได้
รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินป�นผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินป�นผลระหว่างกาลได้เป�น
ครั�งคราว เมื�อเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรสมควรพอที�จะทําเช่นนั�นได้โดยบริษัทฯ จะรายงานการจ่ายเงินป�นผลดังกล่าวให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินป�นผล
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1.  โครงสร้างการจัดการ
1.1  โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จัดการ
นายกวิศพงษ์  สิริธนนนท์สกุล

รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวนรีรัตน์  สิริธนนนท์สกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางพิชชานันท์  สิริธนนนท์สกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสรวีย์  สิริธนนนท์สกุล

ผู้อํานวยการสายงาน
บัญชีและการเงิน

ผู้อํานวยการสาย
งานซัพพลายเชน

ผู้อํานวยการสาย
งานการตลาด

ผู้อํานวยการสายงาน
สนับสนุน

ฝ�า
ยบั

ญ
ชี

ฝ�า
ยก

าร
เงิ

น

ฝ�า
ยจั

ดซื
� อ

ฝ�า
ยค

ลัง

ฝ�า
ยค้

าป
ลีก

ฝ�า
ยค้

าส่
ง

ฝ�า
ยก

าร
ตล

าด

ฝ�า
ยพั

ฒ
นา

ธุร
กิจ

ฝ�า
ยบุ

คค
ล

ฝ�า
ยเ

ทค
โน

โล
ยี

สา
รส

นเ
ทศ

ฝ�า
ยธุ

รก
าร

หมายเหต ุ   1. ป�จจุบัน บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทจากภายนอกคือ บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จํากัด เป�นผู้ตรวจสอบภายใน
      2. นางสาวปรีดา ช่องพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที�เป�นสมุห์บัญชีจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที�มีส่วนได้เสียสาธารณะ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั�งนี� บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที�มี
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่านและไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั�งหมดของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป�นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 39/2559 เรื�องการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ (และที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

โครงสร้างการจัดการ
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี�

ชื�อ - สกุล ตําแหน่ง

 นายวินัย มงคลธารณ์

 นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

 นายพีระพล สาครินทร์

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

 นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

 นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

โดยมีนางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล ปฏิบัติหน้าที�เป�นเลขานุการบริษัท ซึ�งได้รับการแต่งตั�งจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที�
10/2561 เมื�อวันที� 29 ตุลาคม 2561

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ 

(1)    นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล และนางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล ลงลายมือชื�อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
หรือ 
(2)    นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล หรือนางสาวนรีรัตน ์ สิริธนนนท์สกุล คนใดคนหนึ�ง ลงลายมือชื�อร่วมกับ นายสรวีย์ สิริธน
นนท์สกุล หรือนางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล คนใดคนหนึ�ง รวมเป�นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทสําหรับป� 2563 รายละเอียดดังนี�

2.  คณะกรรมการบริษัท

ชื�อ - สกุล จํานวนครั�งที�เข้าประชุม / จํานวนการประชุมทั�งหมด
ป� 2563

 นายวินัย มงคลธารณ์

 นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

 นายพีระพล สาครินทร์

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

 นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

 นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจํานวน3 ท่าน ดังนี�

โดยมีนางสาวกชนิภา แสนเกื�อ ปฏิบัติหน้าที�เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งได้รับการแต่งตั�งจากที�ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั�งที� 1/2561 เมื�อวันที� 29 พฤศจิกายน 2561

 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับป� 2563  รายละเอียดดังนี�

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื�อ - สกุล ตําแหน่ง

 นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

 นายวินัย มงคลธารณ์

 นายพีระพล สาครินทร์

1.

2.

3.

ประธานกรรมการการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล เป�นกรรมการตรวจสอบที�มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน ซึ�งนายวิศิษฐ์
เด่นอริยะกูล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (การบัญชี)  และมี
ประสบการณ์ดํารงตําแหน่งสรรพากรในพื�นที�จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส ตั�งแต่ป� 2546 – 2555 รวมระยะเวลา 10 ป�

ชื�อ - สกุล

 นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

 นายวินัย มงคลธารณ์

 นายพีระพล สาครินทร์

1.

2.

3.

4/4

4/4

4/4

จํานวนครั�งที�เข้าประชุม / จํานวนการประชุมทั�งหมด
ป� 2563

4.  คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี�

ชื�อ - สกุล

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

 นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

 นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

 นายอนุชิต อมรรัตน์วิทยา

 นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ตําแหน่ง
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สําหรับป� 2563 รายละเอียดดังนี�

ชื�อ - สกุล จํานวนครั�งที�เข้าประชุม / จํานวนการประชุมทั�งหมด
ป� 2563

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

 นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

 นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

 นายอนุชิต อมรรัตน์วิทยา

 นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

13/13

13/13

12/13

13/13

12/13

13/13

13/13

13/13

5.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี�

ชื�อ - สกุล ตําแหน่ง

 นายพีระพล สาครินทร์

 นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

1.

2.

3.

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวสุจิตรา พระธาตุ ปฏิบัติหน้าที�เป�นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ�งได้รับการแต่งตั�งจากที�
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั�งที� 1/2562 เมื�อวันที� 9 เมษายน 2562

 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สําหรับป� 2563 รายละเอียดดังนี�

ชื�อ - สกุล

1/1

1/1

1/1

จํานวนครั�งที�เข้าประชุม / จํานวนการประชุมทั�งหมด
ป� 2563

 นายพีระพล สาครินทร์

 นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

1.

2.

3.
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6.  ผู้บริหาร
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 9 ท่าน รายละเอียดดังนี�

7.  เลขานุการบริษัท
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 10/2561 เมื�อวันที� 29
ตุลาคม 2561 มีมติแต่งตั�งนางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล
ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั�งที�ได้แก้ไขเพิ�มเติม) ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื�อสัตย์สุจริต รวมทั�งต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที�ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น ทั�งนี� ที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2562 เมื�อวันที� 9 กันยายน
2562 มีมติกําหนดบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของ
เลขานุการ รายละเอียดดังนี�

1. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รายงานประจําป�ของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที�รายงานโดยกรรม
การหรือผู้บริหารตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�ได้
แก้ไขเพิ�มเติม) รวมถึงจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที�บริษัทฯ ได้รับ
รายงานนั�น

3. ให้คําแนะนําเบื�องต้นเกี�ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อ
บังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที�คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสมํ�าเสมอ รวม
ถึงรายงานการเปลี�ยนแปลงข้อกําหนด และ/หรือ กฎหมาย
ที�มีนัยสําคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้เป�นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึง
ปฏิบัติที�เกี�ยวข้อง
 
5. ดูแลให้มีการเป�ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วน
ที�รับผิดชอบต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ตามระเบียบและข้อ
กําหนดของหน่วยงานดังกล่าว
 
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดําเนิน
การอื�นใดให้เป�นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที�คณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และ/หรือ ตามที�ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 
7. ดําเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประ
กาศกําหนด
 
8. ปฏิบัติหน้าที�อื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรม
การบริษัท รวมทั�งมีอํานาจดําเนินการใดๆ ที�จําเป�นในการ
ปฏิบัติหน้าที�ดังกล่าว

ชื�อ - สกุล

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

 นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

 นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

 นายอนุชิต อมรรัตน์วิทยา

 นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวปรีดา ช่องพิทักษ์ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้อํานวยการสายงานซัพพลายเชน

ผู้อํานวยการสายงานการตลาด

ผู้อํานวยการสายงานสนับสนุน

ผู้จัดการฝ�ายบัญชี

ตําแหน่ง
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8.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบในการกํากับ
การทํางานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี�

ค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงิน
8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป� 2563 เมื�อวันที� 13 มีนาคม 2563 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี�

ตําแหน่งกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

10,000

8,000

10,000

8,000

10,000

8,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
 

ค่าเบี�ยประชุมต่อครั�ง

1

หมายเหตุ กรรมการที�ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ในป� 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงินให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี�

ค่าตอบแทนกรรมการ

รายชื�อกรรมการ

 นายวินัย มงคลธารณ์

 นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

 นายพีระพล สาครินทร์

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

 นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

 นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

รวม

50,000

40,000

40,000

-

-

-

-

130,000

ป� 2563 (บาท)

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

รวม

32,000

40,000

32,000

-

-

-

-

104,000

-

8,000

10,000

-

-

-

-

18,000

82,000

88,000

82,000

-

-

-

-

252,000

ค่าตอบแทนอื�น
- ไม่มี -
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ค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงิน
8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารจํานวน 8 คน มีรายละเอียดดังนี�

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยง

ชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
8

ป� 2562

ค่าตอบแทน
(บาท)

5,803,746 8 5,903,316

ป� 2563

ค่าตอบแทน
(บาท)จํานวน จํานวน

ค่าตอบแทนอื�น
- ไม่มี -

9. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที�รายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที�ซื�อ ขายโอนหรือรับโอนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั�งนี�การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 8 ท่าน ซึ�งนับรวมถึงการถือหุ้น
ของคู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี�

ชื�อ-สกุล

333,000

333,000

233,000

57,744,450

35,777,780

35,777,780

17,888,890

-

-

-

-

จํานวนหุ้น

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

 นายวินัย มงคลธารณ์

 นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

 นายพีระพล สาครินทร์

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

 นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

 นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

 นายอนุชิต อมรรัตน์วิทยา

 นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวฐิตานันท์  สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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จํานวนพนักงานประจําที�สํานักงานใหญ่

10.1 จํานวนพนักงานทั�งหมด
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั�งหมด (ไม่นับรวมผู้บริหารจํานวน 8 คน) รวมจํานวน 381 คน รายละเอียดดังนี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานประจําที�สํานักงานใหญ่รวมทั�งสิ�นจํานวน 159 คน โดยแบ่งตามสายงาน รายละเอียด
ดังนี�

10.  บุคลากร

ฝ�าย

17

4

18

76

13

6

0

1

3

6

7
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จํานวนพนักงาน (คน)

 ฝ�ายบัญชี

 ฝ�ายการเงิน

 ฝ�ายจัดซื�อ

 ฝ�ายคลังสินค้า

 ฝ�ายค้าส่ง 

 ฝ�ายค้าปลีก

 ฝ�ายการตลาด 

 ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

 ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 

 ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ฝ�ายธุรการ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
                  

                      รวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

18

4

17

83

13

5

3

1

3

6

6
 

159

จํานวนพนักงานสาขา
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานสาขาทั�งหมด รวมจํานวน 222 คน ประกอบด้วยพนักงานประจําและพนักงานรายวัน มี
รายละเอียดดังนี�

สาขา

11

6

5

จํานวนพนักงาน (คน)

 สาขาสามชัย

 สาขาเขต 8

 สาขาเพชรเกษม

1.

2.

3.
                  

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

ประจํา รายวัน รายวันประจํา

7

2

1

14

9

6

4

-

-
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4. สาขาป.ณัฐพล

5. สาขาจิระนคร

6. สาขาท่าเคียน

7. สาขาช่างอุต

8. .สาขาสิงหนคร 

9. สาขาหัวรั�ว

10. สาขาคลองแห

11. สาขาทุ่งลุง

12. สาขาปริก

13. สาขาบ้านพรุ

14. สาขาสะเดา

15. สาขาคลองแงะ

16. สาขาแม่ขรี

17. สาขาจะนะ

18. สาขาควนหิน

19. สาขาควนลัง

20. สาขานวลแก้ว

21. สาขาสนามบิน

22. สาขาสทิงพระ

23. สาขาทางไปคูเต่า

24. สาขาฟุกเทียน

25. สาขาควนกาหลง

26. สาขาสี�แยกพัทลุง-ตรัง

27. สาขานาหม่อม

28. สาขาคลองหวะ

29. สาขาบ้านหน้าควน

            รวม
                  25

1

-

-

-

-

2

-

1

1

-

1

1

1

1

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

2

5
 

24

8

8

8

5

7

6

8

9

7

6

7

7

7

8

8

7

8

6

6

5

6

6

6

7

3

-
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3

2

1

-

2

4

3

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

2

-

1

-

-

1

-

-

-
 

32

6

6

7

5

5

4

4

11

7

6

7

8

7

9

5

7

8

5

7

4

7

6
 

5

-

-

-
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สาขา
จํานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

ประจํา รายวัน รายวันประจํา
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10.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ในป� 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงินให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รายละเอียดดังนี�

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยง

ชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ป� 2562

54,080,060 59,154,568

ป� 2563

บริษัทฯ มีเป�าหมาย มุ่งมั�นที�จะฝ�กอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป�นผู้ดําเนินการ
และกําหนดเป�นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝ�กอบรมจํานวนเท่าใดต่อป�
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝ�กอบรมและพัฒนาอย่างสมํ�าเสมอ โดยพิจารณาจาก
แผนการฝ�กอบรม
พนักงานต้องขวนขวายที�จะพัฒนา และปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนา ให้ทันกับภารกิจที�เปลี�ยนแปลง

10.3 กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟ�นด์ ซึ�งจดทะเบียนแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟ
ซี จํากัด (มหาชน) เป�นบริษัทจัดการกองทุน เมื�อวันที� 10 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน
และเพื�อจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ�งเป�นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั�งที�มี
การแก้ไขเพิ�มเติม) โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั�งหมดจํานวน 381 คน โดยมีพนักงานที�เป�นสมาชิกกองทุน
สํารองเลี�ยงชีพจํานวน 98 คน

10.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่มี-

10.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการฝ�กอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื�อที�จะเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่
พนักงาน เพื�อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี�ยนแปลงและเป�นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี�

1. การฝ�กอบรมพนักงานต้องมีการจัดทําเป�นแผนการฝ�กอบรมรายป� โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ
 
2. การฝ�กอบรมและพัฒนาพนักงานเป�นหน้าที�ที�จะทําร่วมกัน ดังนี�

3. การฝ�กอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วยสองส่วนคือ การฝ�กอบรมเกี�ยวกับงานในหน้าที� และการฝ�กอบรมเกี�ยวกับการ
บริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื�นๆ โดยให้กําหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจําเป�น
 
4. การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมกําหนดให้ต้องมีการตรวจสอบกับงบประมาณที�ได้รับ และการอนุมัติการใช้งบประมาณดังกล่าว
ให้เป�นไปตามที�กําหนดไว้ในคู่มืออํานาจดําเนินการ



บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน) 49

 กรรมการบริษัท1.

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที� 151/2018

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2561 - 2562

2546 – 2548

2544 – 2546

2542 - 2544

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ผู้ว่าราชการ จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานราชการ

รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานราชการ

รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพัทลุง กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานราชการ

นายวินัย
มงคลธารณ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
75 ป�

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ 
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
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คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมาธิราช
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที� 151/2018

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2561 - 2562

2559 – ป�จจุบัน

2552 – 2555

2547 – 2552

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ บริษัท เวชชาภินันท์ จํากัด.
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

สรรพากรพื�นที�สงขลา สํานักงานสรรพากรพื�นที�สงขลา 2
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานราชการ

สรรพากรพื�นที�ตรัง สํานักงานสรรพากรพื�นที�ตรัง
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานราชการ

นายวิศิษฐ์ 
เด่นอรยิะกูล

กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
68 ป�

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
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คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที� 151/2018

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2561 - 2562

2563 – ป�จจุบัน

2560 – ป�จจุบัน

2560 – ป�จจุบัน

2558 – ป�จจุบัน

2555 – ป�จจุบัน

2552 - 2554

2552 - 2554

2551 - 2553

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เค
แอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เค.
แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ประธานกรรมการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด
ประเภทธุรกิจ : เชื�อเพลิงยานยนต์

กรรมการ บริษัท เอ พี ที เซาเทิร์น แลนด์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรรมการ บริษัท สาครินทร์ ธุรกิจหาดใหญ่ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประธานกรรมการ บริษัท หาดใหญ่โกลเด้นท์ทาวเวอร์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

ประธานกรรมการ บริษัท ว.ส.หาดใหญ่เกษตรกรรม จํากัด
ประเภทธุรกิจ : จําหน่ายยางแผ่น

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน
หน่วยงานราชการ

กรรมการ องค์กรตลาดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานราชการ

กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ�าราชบุรี จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตไฟฟ�า

นายพีระพล 
สาครนิทร์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
69 ป�

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
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คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที� 147/2018
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น
ที� 28 (วตท.28)

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2552 - 2562

2536 – 2552

2559 – เม.ย. 2564

2563 – ป�จจุบัน

2558 – ป�จจุบัน

2557 – ป�จจุบัน

2552 – ป�จจุบัน

2528 – ป�จจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้จัดการทั�วไป ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.
แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา
ศูนย์รวมของผู้ประกอบวิสาหกิจในจังหวัดสงขลา

ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา
(วิสาหกิจเพื�อสังคม) จํากัด
ประเภทธุรกิจ : สินค้าเกษตร แปรรูป และส่งเสริมการท่อง
เที�ยวชุมชน

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ�ง
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ที�ปรึกษาทางธุรกิจ

กรรมการ บริษัท เยนสตูดิโอ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : รับออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

กรรมการ บริษัท หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี� จํากัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรรมการ บริษัท โก่วย่งฮั�วร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

นายกวิศพงษ์ 
สิริธนนนท์สกุล
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการผู้จัดการ

อายุ
60 ป�

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
35.56

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

น้องชายของ นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล
พี�ชายของ นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล
บิดาของ นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล
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คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม

หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที� 147/2018ประวัติการทํางาน

2562 – ป�จจุบัน

2552 - 2562

2536 – 2552

2528 – ป�จจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ผู้จัดการฝ�ายการเงิน เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ บริษัท โก่วย่งฮั�วร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

นางสาวนรีรัตน์
สิริธนนนท์สกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รอง
กรรมการผู้จัดการ

อายุ
69 ป�

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
22.22

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

พี�สาวของ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล และ นายสรวีย์ สิริธนนนท์
สกุล
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อายุ
49 ป�

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที� 141/2017

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2552 - 2562

2536 – 2552

2528 – ป�จจุบัน

กรรมการ บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น
จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่
2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการฝ�ายจัดซื�อ เค. แอนด์ เค.
ซุปเปอร์ค้าส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ บริษัท โก่วย่งฮั�วร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

นายสรวีย์
สริธินนนทส์กลุ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

31.11

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องชายของ นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล และ นาย   
 กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

อายุ
63 ป�

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที� 156/2019

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2552 - 2562

2536 – 2552

2528 – ป�จจุบัน

กรรมการ บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น
จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่
2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ผู้จัดการฝ�ายคลังสินค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ บริษัท โก่วย่งฮั�วร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

นางพิชชานนัท์
สริธินนนทส์กลุ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

11.11

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องสะใภ้ของนางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล
พี�สะใภ้ของ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล และนายสรวีย์
สิริธนนนท์สกุล
มารดาของนางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล และ นางสาว
ปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล
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2.  ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

นายกวิศพงษ์
สิริธนนนท์สกุล
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้ จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที� 147/2018
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่นที� 28 (วตท.28)

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2552 - 2562

2536 – 2552

2559 – เม.ย. 2564

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้จัดการทั�วไป ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.
แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา
ศูนย์รวมของผู้ประกอบวิสาหกิจในจังหวัดสงขลา
 

อายุ
60 ป�

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
35.56

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

น้องชายของ นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล
พี�ชายของ นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล
บิดาของ นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

2563 – ป�จจุบัน

2558 – ป�จจุบัน

2557 – ป�จจุบัน

2552 – ป�จจุบัน

2528 – ป�จจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา
(วิสาหกิจเพื�อสังคม) จํากัด
ประเภทธุรกิจ : สินค้าเกษตร แปรรูป และส่งเสริมการท่อง
เที�ยวชุมชน

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ�ง
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ที�ปรึกษาทางธุรกิจ

กรรมการ บริษัท เยนสตูดิโอ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : รับออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

กรรมการ บริษัท หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี� จํากัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรรมการ บริษัท โก่วย่งฮั�วร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม
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นายสรวีย์
สริธินนนทส์กลุ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางสาวนรีรัตน์
สริธินนนทส์กลุ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ
49 ป�

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที� 141/2017

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2552 - 2562

2536 – 2552

2528 – ป�จจุบัน

กรรมการ บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่
2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการฝ�ายจัดซื�อ เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์
ค้าส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ บริษัท โก่วย่งฮั�วร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

31.11

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องชายของ นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล และ นาย   
 กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที� 147/2018

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2552 - 2562

2536 – 2552

2528 – ป�จจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท
เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ผู้จัดการฝ�ายการเงิน เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ บริษัท โก่วย่งฮั�วร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

อายุ
69 ป�

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

22.22

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พี�สาวของ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล และ นายสรวีย์ สิริ
ธนนนท์สกุล



บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน) 57

นางพิชชานนัท์
สริธินนนทส์กลุ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายอนชุติ
อมรรตันว์ทิยา

กรรมการบริหาร /
ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ
63 ป�

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที� 156/2019

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2552 - 2562

2536 – 2552

2528 – ป�จจุบัน

กรรมการ บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น
จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่
2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ผู้จัดการฝ�ายคลังสินค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการ บริษัท โก่วย่งฮั�วร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

11.11

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องสะใภ้ของนางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล
พี�สะใภ้ของ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล และนายสรวีย์
สิริธนนนท์สกุล
มารดาของนางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล และ นางสาว
ปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

อายุ
63 ป�

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ
สภาทนายความ
Strategic Financial Leadership
Program (SFLP) 2019

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน
กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2552 - 2562
กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
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นางสาวปวณีพ์ร
สริธินนนทส์กลุ

กรรมการบริหาร /
ผู้อํานวยการสายงานซัพพลายเชน

นางสาวฐติานนัท์
สริธินนนทส์กลุ

กรรมการบริหาร /
ผู้อํานวยการสายงานการตลาด

อายุ
37 ป�

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที� 156/2019

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2553 - 2562

กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการสายงานซัพพลายเชน
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการสายงานซัพพลายเชน
บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของ นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล
หลานสาวของ นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล นาย       
 กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล และ นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล
น้องสาวของ นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

อายุ
32 ป�

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

ปริญญาโท Marketing  Northumbria
University
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่นที� 90/2018

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2556 - 2562

กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการสายงานการตลาด บริษัท
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการสายงานการตลาด บริษัท
เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
หลานสาวของ นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล และ นาย  
 สรวีย์ สิริธนนนท์สกุล
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นางสาวมณรีตัน์
สริธินนนทส์กลุ

กรรมการบริหาร /
ผู้อํานวยการสายงานสนับสนุน /

เลขานุการบริษัท

นางสาวปรดีา
ชอ่งพิทกัษ์

ผู้จัดการฝ�ายบัญชี

อายุ
41 ป�

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่
หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่นที� 90/2018

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2554 - 2562

กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการสายงานซัพพลายเชน
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการสายงานซัพพลายเชน
บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของ นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล
หลานสาวของ นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล นาย

พี�สาวของ นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล
กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล และ นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

อายุ
34 ป�

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่

ประวัติการทํางาน
2562 – ป�จจุบัน

2553 - 2562

ผู้จัดการฝ�ายบัญชี บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์
เทิร์น จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

ผู้จัดการฝ�ายบัญชี บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง
หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -
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1. นโยบายกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผู้นําองค์กรที�สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งยืน
 กําหนดวัตถุประสงค์และเป�าหมายหลักของกิจการที�เป�นไป
เพื�อความยั�งยืน
 เสริมสร้างคณะกรรมการที�มีประสิทธิผล
 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับ
ผิดชอบ
 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�
เหมาะสม
 รักษาความน่าเชื�อถือทางการเงินและการเป�ดเผยข้อมูล
 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื�อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที�ดี
ว่าเป�นสิ�งสําคัญที�จะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพิ�มความสามารถในการแข่งขัน
และการเติบโตอย่างยั�งยืน ซึ�งจะนําไปสู่ความเชื�อมั�นของผู้มีส่วน
เกี�ยวข้องทุกฝ�ายว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ กระทําด้วยความ
เป�นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี�ยวข้องทุก
ฝ�ายตั�งแต่พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื�นๆ
บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป� 2560 เพื�อเป�น
แนวทางในการบริหารองค์กรซึ�งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8
ประการดังนี�

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที�สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั�งยืน
1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิด
ชอบในฐานะผู้นําที�ต้องกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที�
ดี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการซึ�งกําหนด
อํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทั�งในการปฏิบัติ
หน้าที�และกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป�นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ข้อบังคับมติที�ประชุมคณะกรรมการ และมติที�
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความ
ซื�อสัตย์สุจริตเพื�อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
รวมถึงมีหน้าที�ในการกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการ
ดําเนินธุรกิจ นโยบาย เป�าหมาย 

งบประมาณร่วมกับฝ�ายจัดการ และการกํากับดูแลติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของฝ�ายจัดการ และรายงานผลการ
ดําเนินงานดังกล่าว

 
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํานโยบายต่างๆ เช่น นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น
รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื�อการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป�นประโยชน์ต่อสังคม และสิ�งแวดล้อม
ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ป�จจัยการเปลี�ยนแปลง เพื�อ
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งยืน ทั�งนี� คณะกรรมการบริษัท
ได้ติดประกาศนโยบายต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานไว้ที�
บริษัทฯ เพื�อให้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงสื�อสารให้เกิด
ความเข้าใจเพื�อให้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี� คณะ
กรรมการบริษัทยังมีหน้าที�ในการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่างๆ
ให้สอด คล้องกับสภาวการณ์

3. คณะกรรรมการบริษัทมีหน้าที�ดูแลให้กรรมการและ ผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
และซื�อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมทั�ง
ปฏิบัติให้เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที�
ประชุมคณะกรรมการและมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีระบบ
และกลไกอย่างเพียงพอที�จะทําให้มั�นใจได้ว่าการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที�
ประชุมคณะกรรมการ มติที�ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย
ต่างๆ   ของบริษัทฯ เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ�าย
ตรวจสอบภายในดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
มติที�ประชุมที�เกี�ยวข้อง มีกลไกในการรับเรื�องร้องเรียนและ
ดําเนินการในกรณีที�มีการทุจริตคอร์รัปชั�น เป�นต้น รวมทั�งมี
กระบวนการอนุมัติการดําเนินงานที�สําคัญ ซึ�งรวมถึงการลงทุน
การทําธุรกรรมที�มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ การ
ทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
ทรัพย์สิน และการจ่ายเงินป�นผล ซึ�งจะต้องเป�นไปตามกฎหมาย
และนโยบายที�เกี�ยวข้องในเรื�องนั�นๆ เช่น นโยบายการลงทุนและ
บริหารงานของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นโยบายการ
เข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน นโยบายเกี�ยวกับการป�องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป�นต้น

การกํากับดูแลกิจการ
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หลักปฏิบัติ 2: กําหนดวัตถุประสงค์และเป�าหมายหลักของ
กิจการที�เป�นไปเพื�อความยั�งยืน
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวัตถุประสงค์และเป�าหมายหลัก
ขององค์กรในการดําเนินธุรกิจเพื�อให้เกิดความยั�งยืน และ
สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ�าย และสังคมโดยรวม รวมทั�งมีการสื�อสารให้บุคลากรในทุก
ระดับยึดถือเป�นหลักในการปฏิบัติหน้าที�เพื�อบรรลุวัตถุประสงค์
และเป�าหมายที�กําหนดไว้ และเพื�อเป�นวัฒนธรรมขององค์กร

นอกจากนี� คณะกรรมการจะส่งเสริมการนําเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื�อให้การดําเนินธุรกิจเป�นไปตามนโยบาย
ที�กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั�งกําหนดให้มีการทบทวน
วัตถุประสงค์ เป�าหมาย รวมทั�งแผนกลยุทธ์ทุกป� เพื�อให้มั�นใจว่า
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร และ
ติดตามการประเมินผลอย่างใกล้ชิด

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที�มีประสิทธิผล
บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้
เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯ และเป�นตาม
ที�กฎหมายกําหนด ดังนี�

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที�มีคุณสมบัติหลาก
หลาย ทั�งในด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที�สามารถ
เอื�อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป�นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาท
สําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิน
งานของบริษัทฯ ให้เป�นไปตามแผนที�วางไว้

2. คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12
ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั�งหมด แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 3 คน อันจะทําให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออก
เสียงในเรื�องต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั�งนี� กรรมการอิสระของ
บริษัทฯทุกท่าน มีคุณสมบัติตามที�กําหนดไว้ในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด และกฎหมายอื�นๆ ที�
เกี�ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
ทําหน้าที�ในการสรรหาบุคคลซึ�งมีความรู้ความชํานาญ และ
ประสบการณ์ที�เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที�ที�เป�นประโยชน์
กับธุรกิจของบริษัทฯ

เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที�ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ทั�งนี� ภายหลังจากที�บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป�นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเป�ดเผย
ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อาทิ อายุ เพศ
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จํานวนป�ที�
ดํารงตําแหน่ง จํานวนครั�งที�เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท ทั�งที�เป�นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน การดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น บทบาทหน้าที�และ
ความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจําป�ของ
บริษัทฯ และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
   
3. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน
3 ป� ตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด โดยกรรมการอิสระจะมี
วาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื�องไม่เกิน 9 ป� เว้นแต่มีเหตุผลและ
ความจําเป�นตามที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

 
4. กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ในเครือหรือ
บริษัทอื�นได้ แต่ต้องเป�นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลัก
เกณฑ์ ข้อกําหนด และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ทั�งนี�
กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื�อให้สามารถปฏิบัติหน้าที�และ
จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม โดยจะเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุม
คณะกรรมการทั�งหมดที�จะจัดขึ�นในป�นั�นๆ

 
5. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะไม่เป�น
บุคคลคนเดียวกัน เพื�อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิด
ชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหาร
งานประจํา โดยบริษัทฯ ได้กําหนดอํานาจหน้าที� และความรับผิด
ชอบในการดําเนินงานของกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน และ
กําหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องเป�นกรรมการอิสระ
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน
อย่างน้อย 5 ท่าน เพื�อทําหน้าที�ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป�นไปตาม
นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคําสั�งใดๆ รวมทั�งเป�าหมาย
ที�กําหนดไว้ ภายใต้กรอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท รวมถึงช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท
ในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม
เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกํากับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี�ยงโดยรวมให้
อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ
คุณสมบัติ อํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบปรากฏอยูใน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
จํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื�อทําหน้าที�ช่วยสนับสนุนคณะ
กรรมการบริษัทในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหาร
งาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง รวมทั�งการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื�อให้การ
ปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป�นไปอย่าง
โปร่งใสและน่าเชื�อถือ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ
คุณสมบัติ อํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบปรากฏอยูใน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบ
ด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3
ท่านเพื�อทําหน้าที�สรรหาบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รวมทั�งพิจารณารูปแบบ

6. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อทํา
หน้าที�สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน รวมทั�งได้กําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะเพื�อให้ทราบถึงอํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน อีกทั�งได้กําหนดให้มีการ
ทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างสมํ�าเสมอให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ดังนี�

และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ให้
สะท้อนภาระหน้าที� และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และ
เสนอความเห็นต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อํานาจหน้าที�
และความรับผิดชอบปรากฏอยูในกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นอกจากนี� บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื�อทําหน้าที�
ในการดําเนินการที�เกี�ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั�งสนับสนุนงานของคณะ
กรรมการบริษัทโดยการให้คําแนะนําในเรื�องข้อกําหนดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท

7. ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
นั�น บริษัทฯ จะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ�งมีคุณสมบัติ
และประสบการณ์ที�เหมาะสมกับธุรกิจที�บริษัทฯ เข้าลงทุน เข้าเป�น
กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื�อกํากับดูแล
การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึง
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว
ให้ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบ ทั�งนี� สัดส่วน
ตัวแทนของบริษัทฯ ที�เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม อย่างน้อยจะเป�นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ/หรือตามที�ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมแต่ละบริษัทกําหนด

 
หลักปฏิบัติ 4:     สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ
การบริหารบุคลากร
1. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที�ในการกําหนดคุณสมบัติและหลัก
เกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที�มีความเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ และกําหนดรูปแบบและกระบวนการในการ
พัฒนากรรมการผู้จัดการเพื�อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
และสภาวการณ์ เช่น การฝ�กอบรมเพื�อพัฒนาความรู้ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั�งพิจารณารูปแบบและหลัก
เกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการอย่าง 
 เหมาะสม เพื�อให้ที�ประชุมของคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 
2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที�ในการกําหนดกฎระเบียบ หลัก
เกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และข้อกําหนดสําหรับโครงสร้างองค์กร
ในตําแหน่งซึ�งตํ�ากว่ากรรมการผู้จัดการแต่สูงกว่าพนักงานระดับ
ผู้จัดการฝ�าย ในขณะที�กรรมการผู้จัดการมีหน้าที�ในการกําหนด
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และข้อกําหนดสําหรับ
โครงสร้างองค์กรในตําแหน่งผู้จัดการฝ�ายและระดับถัดลงไปจาก
ผู้จัดการฝ�าย

 
3. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง
(Succession Plan) เพื�อเป�นการเตรียมสืบทอดตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป�นไปอย่างต่อเนื�อง
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4. คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีการบริหารและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที�เหมาะ
สม และจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที�สอดคล้องกับ
ทิศทางและกลยุทธ์ของกิจการ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วม
อบรมเพื�อเพิ�มพูนความรู้ ความสามารถ และกํากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป�นธรรมเพื�อรักษาบุคลากรที�มีความ
สามารถไว้
    
5. บริษัทฯ กําหนดให้มีกองทุนสํารองเลี�ยงชีพเพื�อให้พนักงานมี
การออมอย่างเพียงพอสําหรับรับรองการเกษียณ รวมทั�ง
สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
เงิน เพื�อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที�ดี และทํางานกับบริษัทฯ ได้
ในระยะยาว

หลักปฏิบัติ 5:     ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญ และสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมที�ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณ
ประโยชน์แก่ลูกค้าหรือผู้ที�เกี�ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ�งแวดล้อม และดูแลให้ฝ�ายจัดการจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรให้เป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคํานึง
ถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร เพื�อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป�าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั�งยืน

นอกจากนี� บริษัทฯ ได้คํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�าย
โดยมีหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึ�งกรรมการบริษัท ผู้
บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องยึดถือเป�นแนวทางใน
การปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ดังนี�

ผู้ถือหุ้น :บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพเพื�อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งยืน
โดยมุ่งมั�นที�จะสร้างผลการดําเนินงานที�ดี และการเจริญ
เติบโตที�มั�นคง เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว รวมทั�งดําเนินการเป�ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและ
เชื�อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
 
พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่า
เทียม เป�นธรรม และให้ผลตอบแทนที�เหมาะสม นอกจากนี�
บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความ
สามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสมํ�าเสมอ เช่น การ
จัดอบรม การสัมมนา และการฝ�กอบรม โดยให้โอกาสอย่าง
ทั�วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานที�มีความรู้ความสามารถสูง ให้คงอยู่กับบริษัทฯ
เพื�อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั�งยังได้กําหนดแนวทางในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น รวมทั�งปลูกฝ�งให้พนักงานทุก
คนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง 
 เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป�นต้น

คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่
ค้าแข่งขันบนข้อมูลที�เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วย
ความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่
ค้าของบริษัท นอกจากนี� บริษัทฯ ยังได้จัดทํารูปแบบ
สัญญาที�เหมาะสมและเป�นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ�าย และจัด
ให้มีระบบติดตามเพื�อให้มั�นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื�อนไข
ของสัญญาอย่างครบถ้วน และป�องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกขั�นตอนของกระบวนการจัดหา โดย
บริษัทฯ จะเข้าทําธุรกรรมกับคู่ค้าภายใต้เงื�อนไขทางการค้า
โดยทั�วไป ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด
 
ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มาก
ที�สุด เพื�อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะ
ยาว นอกจากนี� บริษัทฯ คํานึงถึงการให้ข้อมูลเกี�ยวกับ
สินค้าและบริการที�ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั�งยัง
จัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งป�ญหา
สินค้าและบริการที�ไม่เหมาะสมเพื�อที�บริษัทฯ จะได้ป�องกัน
และแก้ไขป�ญหาเกี�ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้
อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่นํา
ไปใช้เพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที�เกี�ยวข้องโดยมิชอบ
 
เจ้าหนี� :  ตามสัญญาที�มีต่อเจ้าหนี�เป�นสําคัญ รวมทั�งการ
ชําระคืนเงินต้น ดอกเบี�ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภาย
ใต้สัญญาที�เกี�ยวข้อง
 
คู่แข่ง :  บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที�ดี มี
จรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  รวมทั�ง
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป�น
ธรรม
 
ชุมชนและสิ�งแวดล้อม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสําคัญต่อ
ความปลอดภัยต่อสังคม สิ�งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ผู้คนที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ   และ
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิด
ชอบต่อสิ�งแวดล้อมและสังคม  รวมทั�งจัดให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที�เกี�ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี� บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที�เป�นการสร้างและรักษาไว้ซึ�งสิ�งแวดล้อม
และสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ�นที�บริษัทฯ
ดําเนินกิจการอยู่



บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน) 64

พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี�ยงที�บริษัทฯ
ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ�นและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
(Identification of Risk) และกําหนดระดับความเสี�ยงที�
ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite) 
พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงทั�งภายนอก
และภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื�อพิจารณาอนุมัติ ทั�งนี� ต้องครอบคลุมความเสี�ยง
อย่างน้อย 4 ประการ ดังนี�

ความเสี�ยงทางการเงิน (Financial Risk)
ความเสี�ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)
ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ (Strategic
Risk)
ความเสี�ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)

นอกจากนี� ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อ
ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูก
ต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที�บกพร่อง
หรือการผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้างต้น
ผ่านช่องทางที�บริษัทฯ กําหนดได้ ทั�งนี� ข้อมูลร้องเรียนและ
เบาะแสที�แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป�นความลับโดยบุคคลที�
บริษัทฯ กําหนดจะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทาง
แก้ไข (หากมี) และ/หรือ พิจารณาเสนอเรื�องร้องเรียนที�สําคัญ
พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป

ทั�งนี� คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที�สอดคล้องกับ
ความต้องการของบริษัทฯ รวมทั�งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนิน
งาน การบริหารความเสี�ยง เพื�อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป�าหมายหลักขององค์กร

หลักปฏิบัติ 6:     ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี�ยง
และการควบคุมภายในที�เหมาะสม
1. เพื�อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�งคณะกรรมการบริหาร เพื�อช่วย
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นกับ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที�ต่างๆ ซึ�งรวม
ถึง 

 

พิจารณากําหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
ความเสี�ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี�ยง
ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกํากับดูแลระดับความ
เสี�ยงให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้
พิจารณากําหนดวิธีการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�เกิดขึ�น
และอาจเกิดขึ�นกับบริษัทฯ เพื�อใช้เป�นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ
งานตามสถานการณ์ความเสี�ยงแต่ละประเภทเพื�อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับความเสี�ยงและการ
จัดการความเสี�ยง

ทั�งนี� อํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารด้านการจัดการความเสี�ยงปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหาร

 
2. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งมี
คุณสมบัติตามที�กฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกําหนดเพื�อ
ทําหน้าที�ต่างๆ ซึ�งรวมถึงหน้าที�ในการสอบทาน และ/หรือ
พิจารณารายงานทางการเงินความเหมาะสมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป�นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
การเป�ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

 
3. นอกเหนือจากอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบใน
การตรวจสอบดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว บริษัทฯ
ยังกําหนดให้มีนโยบายการป�องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื�อกําหนดแนวทางในการดําเนินการกรณีที�มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ�น

 
4. บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
และนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื�อป�องกันการใช้ประโยชน์อันมิ
ควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ รวมถึงกําหนด
นโยบายการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน เพื�อป�องกันไม่ให้เกิด
การทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันในลักษณะที�ไม่สมควร

 
5. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั�นที�ชัดเจน โดยสื�อสารไปยังพนักงานทุกระดับของ
องค์กรและบุคคลภายนอกเพื�อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง และ
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั�น รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที�ส่งเสริมและปลูกฝ�ง
ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที�
เกี�ยวข้อง 
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รวมทั�งได้จัดให้การรับเรื�องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีที�มี
การชี�เบาะแส และกําหนดแนวทางปฏิบัติที�ชัดเจนไว้ในนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น โดยจัดช่องทางการสื�อสารที�หลาก
หลายเพื�อเป�ดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกและเหมาะ
สม และบริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที�ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อ
เท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบ
ธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป�น
พยาน หรือการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ

6. กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที�รายงานให้
บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที�มี
ความเกี�ยวข้องซึ�งเป�นส่วนได้เสียที�เกี�ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ ทั�งนี� บริษัทฯ ได้กําหนดหน้าที�
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรม
การบริษัท โดยกําหนดให้กรรมการบริษัทแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
โดยไม่ชักช้าในกรณีที�กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมใดที�ทํากับบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 7:     รักษาความน่าเชื�อถือทางการเงินและ
การเป�ดเผยข้อมูล
1. คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการให้มีการเป�ดเผยข้อมูลต่างๆ
ที�สําคัญ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเป�นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที�เกี�ยวข้อง ทั�งข้อมูลของ
บริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั�วไป
  
2. คณะกรรมการบริษัทเป�นผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน
ประจําป� (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจําป� (แบบ
56-1) และรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยจัดทําตาม
มาตรฐานการบัญชีที�รับรองโดยทั�วไป และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั�งกําหนดให้มีการเป�ดเผยข้อมูล
สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ เป�นผู้ดูแลเกี�ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และเป�นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

 
3. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญเกี�ยวกับสภาพคล่อง
ทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี�ของบริษัทฯ โดย
กําหนดให้ฝ�ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน
และสภาพคล่องของกิจการเป�นประจําอย่างสมํ�าเสมอ และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป�นประจําทุกไตรมาส 
.     

 

4. ภายหลังจากที�บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป�นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯจะทําการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่าน
ช่องทาง และสื�อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีผู้รับผิดชอบเพื�อ
ทําหน้าที�ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ

5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ�งนอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเป�ดเผย
ข้อมูลทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื�นด้วย เช่น
เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั�งนําเสนอข้อมูลที�เป�นป�จจุบัน

หลักปฏิบัติ 8:     สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื�อสาร
กับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิขั�นพื�น
ฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั�งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื�อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที�
ตนถืออยู่ สิทธิในการที�จะได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ
สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
เพื�อใช้สิทธิออกเสียงในที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อแต่งตั�งหรือ
ถอดถอนกรรมการ แต่งตั�งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที�
สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
เรื�องที�มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินป�นผล การ
กําหนดหรือการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
บริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ�มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
เป�นต้น ทั�งนี� บริษัทฯ มีพันธกิจในการส่งเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี�  

1. มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที� และวาระการประชุม โดยมีคํา
ชี�แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที�ขอตามที�
ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียง
พอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และละเว้นการกระทําใดๆ ที�
เป�นการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษัทฯ
   
2. อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที� และละเว้นการกระทําใดๆ ที�
เป�นการจํากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ใช้สถานที�
ซึ�งสะดวกแก่การเดินทาง 
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โดยจะแนบแผนที�ซึ�งแสดงสถานที�จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที�เหมาะสม และจัดสรร
เวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั�งการเข้าประชุมเพื�อออก
เสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที�ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

 
3. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้
ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 
4. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที�ผู้ถือหุ้น
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื�อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป�นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที�ประชุมจะจัดสรรเวลาให้
เหมาะสมและบริษัทฯ จะเป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั�งคําถามในวาระต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง
ได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ

6. ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ทุกคนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อตอบข้อซักถามของผู้ถือ
หุ้น
    
7. จัดให้มีการลงมติที�ประชุมผู้ถือหุ้นสําหรับแต่ละรายการในกรณี
ที�วาระนั�นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั�งกรรมการบริษัท
 
8. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที�
สําคัญ เช่น การทํารายการเกี�ยวโยง การทํารายการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ เป�นต้น เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ในการนับผลการลงคะแนน
 
9. บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที�เป�นอิสระทําหน้าที�ช่วยในการตรวจ
นับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเป�ดเผยให้ที�
ประชุมทราบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุม

10. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทํา
รายงานการประชุมที�บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนใน
สาระสําคัญ รวมทั�งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิด
เห็น และข้อเสนอแนะที�สําคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื�อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี� บริษัทฯ จะนําผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระ รวมทั�งเผยแพร่รายงานการประชุมบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื�อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

 

11. บริษัทฯ จะจัดส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น

 
12. ส่งเสริมให้บริษัทฯ นําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น
ทั�งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื�อ
ให้การดําเนินการประชุมสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นยํา

นอกจากนี�คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป�นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที�เป�นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที�มิได้เป�นผู้
บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี�

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่กําหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด และกฎหมาย
อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

2. กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื�อ
บุคคลเพื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยสามารถเสนอ
ชื�อผ่านช่องทางที�บริษัทฯ กําหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม
ทั�งเผยแพร่ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื�อ

 
3. กําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ�มวาระการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป�นการล่วงหน้า
เพื�อแสดงถึงความเป�นธรรมและโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะ
เพิ�มวาระที�ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

 
4. ผู้ถือหุ้นที�เป�นผู้บริหารไม่ควรเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ได้แจ้ง
เป�นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป�น โดยเฉพาะวาระสําคัญที�ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

 
5. ในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั�ง บริษัทฯ จะให้
โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ�มการ
ประชุม ประธานในที�ประชุมจะชี�แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที�ใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นที�ต้องลงมติในแต่ละวาระ

 
6. ในวาระเลือกตั�งกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการ
เลือกตั�งกรรมการบริษัทเป�นรายคน
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7. กําหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที�เกี�ยวข้องใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั�งห้ามมิให้
กรรมการบริษัทที�มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญในลักษณะที�จะไม่
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที�เกี�ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการประชุมในวาระนั�นๆ
 

8. กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป�องกันการนําข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้เป�นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และกําหนดให้กรรมการ
บริษัททุกคนและผู้บริหารที�มีหน้าที�รายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ตามกฎหมาย โดยมีหน้าที�จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
เลขานุการบริษัท เพื�อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบใน
การประชุมครั�งถัดไปและเป�ดเผยในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ

ทั�งนี� บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมในการนํา
นโยบายเกี�ยวกับการกํากับดูแลกิจการที�ดีไปปรับใช้กับธุรกิจของ
บริษัทฯ เป�นประจําทุกป�

2. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั�งผู้บริหารของบริษัทฯ
รายละเอียดดังนี�

2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน มีดังนี�

ชื�อ - สกุล ตําแหน่ง

 นายวินัย มงคลธารณ์

 นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

 นายพีระพล สาครินทร์

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

 นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

 นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

โดยมีนางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล ปฏิบัติหน้าที�เป�น
เลขานุการบริษัท ซึ�งได้รับการแต่งตั�งจากที�ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั�งที� 10/2561 เมื�อวันที� 29 ตุลาคม 2561

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2562 เมื�อวันที� 9
กันยายน 2562 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี�

อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1 ปฏิบัติหน้าที�และกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป�นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื�อสัตย์สุจริตเพื�อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
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2. กําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
นโยบาย เป�าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารจัดการ และอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตาม
ที�ฝ�ายจัดการนําเสนอ รวมถึงกํากับดูแลการบริหารงานและผล
การปฏิบัติงานของฝ�ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ�งได้รับมอบ
หมายให้ทําหน้าที�ดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน
เพื�อให้เป�นไปตามนโยบายที�กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเพื�อเพิ�มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของฝ�ายจัดการอย่าง
ต่อเนื�องและสมํ�าเสมอเพื�อให้บรรลุ  กลยุทธ์และเป�นไปตามแผน
งานและงบประมาณ

4. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การ
ปรับขึ�นเงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบําเหน็จ
รางวัลของกรรมการผู้จัดการ

5. ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที�เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชีที�เชื�อถือได้ รวมทั�งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน
และระบบตรวจสอบภายในที�เพียงพอและเหมาะสม และระบบจัด
เก็บเอกสารที�ทําให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
ในภายหลัง และส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การเผยแพร่ข้อมูล

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั�งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และการกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบนําเสนอ ก่อนการนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อ
พิจารณาอนุมัติ

7. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ กํากับดูแลให้กิจการมี
กลไกในการรับเรื�องร้องเรียนและดําเนินการกรณีมีการชี�เบาะแส

8. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน (ใน
กรณีที�ขนาดของรายการไม่จําเป�นต้องได้รับการพิจารณาโดยที�
ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินงานใดๆ
ให้เป�นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง

9. พิจารณาอนุมัติรายการที�เกี�ยวโยงกัน (ในกรณีที�ขนาดของ
รายการไม่จําเป�นต้องได้รับการพิจารณาโดยที�ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้
เป�นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินป�นผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

11. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี�ยง
และทบทวนการปฏิบัติงาน

12. ดูแลไม่ให้เกิดป�ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั�งนี� ในกรณีที�กรรมการ
รายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที�ทํากับบริษัทฯ หรือมีสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเพิ�มขึ�นหรือลดลง ให้
กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า

13. กําหนดนโยบายเกี�ยวกับการกํากับดูแลกิจการที�ดี และความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชั�น และจัด
ให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

14. แต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื�น
ใด เพื�อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที�ของคณะ
กรรมการบริษัทตามความเหมาะสม รวมถึงแต่งตั�งกรรมการผู้
จัดการของบริษัทฯ

15. แต่งตั�งเลขานุการบริษัท เพื�อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท
ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื�อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป�น
ไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง

16. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกหากมีความ
จําเป�นเพื�อประกอบการตัดสินใจที�เหมาะสม

17. จัดทํารายงานประจําป� และรับผิดชอบต่อการจัดทําและเป�ด
เผยงบการเงินเพื�อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนิน
งานของบริษัทฯ ในรอบป�ที�ผ่านมาเพื�อเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น

18. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป�นการประชุมสามัญประจําป�
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ�นสุดของรอบป�บัญชีของบริษัทฯ

19. พิจารณาอนุมัติเรื�องต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ บริษัทฯ อย่างเป�นธรรม

20. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนหรือบุคคลอื�นใด
ปฏิบัติการอย่างหนึ�งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท
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2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีดังนี�

ชื�อ - สกุล ตําแหน่ง

 นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

 นายวินัย มงคลธารณ์

 นายพีระพล สาครินทร์

1.

2.

3.

ประธานกรรมการการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล เป�นกรรมการตรวจสอบที�มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน ซึ�งนายวิศิษฐ์
เด่นอริยะกูล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (การบัญชี)  และมี
ประสบการณ์ดํารงตําแหน่งสรรพากรในพื�นที�จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส ตั�งแต่ป� 2546 – 2555 รวมระยะเวลา 10 ป�

ความเห็นเกี�ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป�นที�เชื�อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ
ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื�นๆ ที�
เกี�ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของ
บริษัทฯ
ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี�ยวกับรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที�ตามกฎบัตร (charter)
รายการอื�นใดที�เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั�วไป
ควรทราบภายใต้ขอบเขตอํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบ
ที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจจะมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป�นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั�งข้อบังคับและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที�
เกี�ยวข้องซึ�งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของ
บริษัทฯ ทั�งนี� เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสม
ผลและเป�นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท โดยเป�ดเผยไว้ในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ
ซึ�งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี�

โดยมีนางสาวกชนิภา แสนเกื�อ ปฏิบัติหน้าที�เป�นเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ�งได้รับการแต่งตั�งจากที�ประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ ครั�งที� 1/2561 เมื�อวันที� 29 พฤศจิกายน
2561

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2562 เมื�อวันที� 9
กันยายน 2562 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี�

อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเป�ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
                                     
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal
control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที�มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป�นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั�ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวข้องซึ�งมีผลใช้บังคับกับ
บริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั�งบุคคลซึ�งมีความเป�น
อิสระเพื�อทําหน้าที�เป�นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ พร้อมทั�งเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั�งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ�ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยป�ละ 1
ครั�ง
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หากคณะกรรมการบริษัทไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ�งอาจ
รายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ให้ความเห็นต่อฝ�ายจัดการเกี�ยวกับการแต่งตั�ง เลิกจ้าง ผล
การดําเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ�ายตรวจสอบภายใน
                   
11. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี�ยวกับนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการ
คอร์รัปชั�น
                   
12. สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการ
คอร์รัปชั�นประจําป�ของบริษัทฯ
                                       
13. ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการที�เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจริตหรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สําคัญใน
ระบบควบคุมภายใน
การฝ�าฝ�นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ
และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ

7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบ
เขตอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
                   
8. ตรวจสอบผู้ที�เกี�ยวข้องภายใต้อํานาจหน้าที�ของคณะกรรม
การตรวจสอบ และมีอํานาจในการว่าจ้างหรือนําผู้เชี�ยวชาญ
เฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้
จ่าย
                   
9. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี�
ซึ�งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน มีดังนี�

ชื�อ - สกุล

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

 นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

 นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

 นายอนุชิต อมรรัตน์วิทยา

 นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ตําแหน่ง

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2562 เมื�อวันที� 9 กันยายน 2562 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหาร มีรายละเอียดดังนี�
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ความเสี�ยงทางการเงิน (Financial Risk)
ความเสี�ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)
ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
ความเสี�ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance
Risk)

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโดยรวม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาเป�นประจําทุกป�

อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบด้านการ
จัดการความเสี�ยง
.1 พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี�ยงที�บริษัทฯ ประ
สบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ�นและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
(Identification of Risk) และกําหนดระดับความเสี�ยงที�ยอมรับ
ได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite)

2. พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงทั�งภายนอก
และภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื�อพิจารณาอนุมัติ ทั�งนี� ต้องครอบคลุมความเสี�ยง
อย่างน้อย 4 ประการ ดังนี�

3. พิจารณากําหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
ความเสี�ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี�ยง ให้
สามารถประเมิน ติดตามผล และกํากับดูแลระดับความเสี�ยงให้
อยู่ในระดับที�ยอมรับได้

4. กํากับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการ  
 บริหารความเสี�ยงเพื�อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี�ยงที�
มีประสิทธิภาพทั�วทั�งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื�อง

5. พิจารณากําหนดโครงสร้างและแต่งตั�งคณะทํางานบริหาร
ความเสี�ยง เพื�อทําหน้าที�ประเมินและติดตามผลการจัดการความ
เสี�ยง

6. พิจารณากําหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความ
เสี�ยงที�เกิดขึ�นและอาจเกิดขึ�นกับบริษัทฯ เพื�อใช้เป�นกฎเกณฑ์ใน
การปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี�ยงแต่ละประเภทเพื�อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

7. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และ
แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี�ยงของบริษัทฯ เพื�อให้มั�นใจว่า
นโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบด้านการบริหาร
1. จัดทําและกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
นโยบาย เป�าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารจัดการ และอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื�อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดําเนินการตามที�ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงตรวจสอบและ
ติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าวให้เป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

2. เป�นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที�เกี�ยว
ข้องกับการบริหารงานทั�วไปของบริษัทฯ

3. อนุมัติการเข้าทําสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื�อขาย การลงทุนหรือ
ร่วมทุนกับบุคคลอื�นเพื�อการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ
และเป�นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที�กําหนดไว้ในอํานาจอนุมัติ
(Authority Limits) หรือตามที�คณะกรรมการกําหนด

4. อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบันการเงิน
การให้กู้ยืม ตลอดจนการจํานํา จํานอง หรือเข้าเป�นผู้คํ�าประกัน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที�กําหนดไว้ใน
อํานาจอนุมัติ (Authority Limits) หรือตามที�คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด 

5. อนุมัติแต่งตั�งที�ปรึกษาด้านต่างๆ ที�จําเป�นต่อการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที�ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละป�

6. มีอํานาจเชิญฝ�ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที�เกี�ยวข้อง
ของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที�
เกี�ยวข้องตามความจําเป�น

7. กําหนดโครงสร้างองค์กรในตําแหน่งซึ�งตํ�ากว่ากรรมการผู้
จัดการแต่สูงกว่าพนักงานระดับผู้จัดการฝ�าย

8. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การ
ปรับขึ�นเงินเดือน การกําหนดโบนัส ค่าตอบแทน และบําเหน็จ
รางวัลของผู้บริหารและพนักงานซึ�งดํารงตําแหน่งตํ�ากว่า
กรรมการผู้จัดการ

9. รายงานผลการปฏิบัติงานที�สําคัญของคณะกรรมการบริหาร
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป�นประจํา
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และสามารถกํากับดูแลระดับความเสี�ยงให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้
รวมทั�งให้คําแนะนําและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ในเรื�อง
การบริหารความเสี�ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี�ยง
อย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ

8. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับความเสี�ยงและการจัด
การความเสี�ยง

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีดังนี�

ชื�อ - สกุล ตําแหน่ง

 นายพีระพล สาครินทร์

 นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

1.

2.

3.

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
1. กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ กรรม
การชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รวมถึง
พิจารณาคัดเลือกผู้ที�มีความเหมาะสม ในด้านความรู้
ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญเพื�อเสนอชื�อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั�ง และ/หรือ นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั�งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

2. พิจารณาความเป�นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื�อให้
แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯเป�นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนากรรมการผู้
จัดการ เพื�อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวการณ์

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
(ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื�นใด) ของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสม เป�นธรรม

โดยมีนางสาวสุจิตรา พระธาตุ เป�นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ�งได้รับการแต่งตั�งจากที�ประชุมคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั�งที� 1/2562 เมื�อวันที� 9 เมษายน 2562

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2562 เมื�อวันที� 9 กันยายน 2562 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี�

อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบทั�วไป
1. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข ขอบ
เขตอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

2. ดําเนินการอื�นใดตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด

3. มอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือหลายคนปฏิบัติการ
อย่างหนึ�งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

และเป�นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการกําหนดอัตราค่า
จ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ�นเงิน
เดือนสําหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
เพื�อนําเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที�ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

5. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

6. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบ
เขตอํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรร
หาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

7. ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรร
หาฯ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั�งจัดทํา
รายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ 

8. ดําเนินการอื�นใดตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด
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2.5 ผู้บริหาร
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563  ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 ท่าน มีดังนี�

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2562 เมื�อวันที� 9 กันยายน 2562 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ มีรายละเอียดดังนี�

ชื�อ - สกุล

 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

 นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

 นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

 นายอนุชิต อมรรัตน์วิทยา

 นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

 นางสาวปรีดา ช่องพิทักษ์ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้อํานวยการสายงานซัพพลายเชน

ผู้อํานวยการสายงานการตลาด

ผู้อํานวยการสายงานสนับสนุน

ผู้จัดการฝ�ายบัญชี

ตําแหน่ง

อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจ
เพื�อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป�นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป�าหมาย แผนการ
ดําเนินงาน และแผนงบประมาณประจําป�ที�อนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที�
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะ
กรรมการบริษัท

2. อนุมัติการเข้าทําสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ
ที�เกี�ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื�อขาย
การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื�นเพื�อการทําธุรกรรมตาม
ปกติของบริษัทฯ และเป�นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที�กําหนดไว้ใน
อํานาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที�คณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกําหนด และ/
หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อ
บังคับของบริษัทฯ

3. อนุมัติการกู้ยืมเงินและการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบันการเงิน
การให้กู้ยืม ตลอดจนการจํานํา จํานอง หรือเข้าเป�นผู้คํ�าประกัน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที�กําหนดไว้ใน
อํานาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที�คณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกําหนด

4. กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจด้านการเงิน การตลาด งาน
บริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื�นๆ โดยรวมเพื�อให้เป�นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป�าหมาย แผนการดําเนินงาน
และแผนงบประมาณประจําป�ของบริษัทฯ ที�อนุมัติไว้โดยคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

5. แต่งตั�งที�ปรึกษาด้านต่างๆ ที�จําเป�นต่อการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ภายในอํานาจและวงเงินตามที�กําหนดไว้ในอํานาจอนุมัติ
(Authority Limits) และ/หรือ ตามที�คณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกําหนด

6. กําหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อกําหนด
สําหรับโครงสร้างองค์กรในตําแหน่งผู้จัดการฝ�ายและระดับถัด
ลงไปจากผู้จัดการฝ�าย รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตั�ง โยกย้าย
ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตําแหน่งผู้จัดการฝ�าย
และระดับถัดลงไปจากผู้จัดการฝ�าย

7. กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวัล เงินโบนัส
และปรับขึ�นเงินเดือนสําหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทใน
ตําแหน่งถัดลงไปจากกรรมการผู้จัดการจนถึงพนักงานระดับผู้
จัดการฝ�าย ภายใต้กรอบและนโยบายที�คณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้
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8. ออกคําสั�ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ
เพื�อให้การดําเนินงานของบริษัทฯเป�นไปตามนโยบาย และเพื�อผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัย  ภายในองค์กร

9. ปฏิบัติหน้าที�อื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทั�งมีอํานาจดําเนิน
การใดๆ ที�จําเป�นในการปฏิบัติหน้าที�ดังกล่าว

10. มอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือหลายคนปฏิบัติการ
อย่างหนึ�งอย่างใดแทนกรรมการผู้จัดการ 

ทั�งนี� การมอบอํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการผู้
จัดการนั�นจะไม่มีลักษณะเป�นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วง
ที�ทําให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้
จัดการสามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัด
แย้ง (ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะ
ใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื�นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป�นการอนุมัติรายการที�เป�น
ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

3.  อํานาจอนุมัติรายการที�สําคัญ

รายการ

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

การลงทุนสาขาใหม่
 
 
 

จัดซื�อสินค้าเพื�อขาย
 
 

การอนุมัติขายสินค้า
ประเภทค้าส่ง (ต่อ

รายการ)
 
 

จัดซื�อสินทรัพย์
 
 
 

การประชาสัมพันธ์
 
 
 

การขอวงเงินกู้
กับสถาบัน

การเงินทั�งในประเทศ
และต่างประเทศ

เกิน 
20,000,000

บาท
 

เกิน
20,000,000

บาท
 

เกิน 
5,000,000

บาท
 

เกิน 
5,000,000

บาท
 

เกิน
2,000,000

บาท
 
 

เกิน
100,000,000

บาท

คณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
กรรมการ
บริหาร

กรรมการผู้
จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้อํานวยการ
สายงาน

ไม่เกิน
20,000,000

บาท
 

ไม่เกิน
20,000,000

บาท
 

ไม่เกิน
5,000,000 บาท

 
 

ไม่เกิน
5,000,000 บาท

 
 

ไม่เกิน
2,000,000 บาท

 
 
 

ไม่เกิน
100,000,000

บาท

 
-
 
 

ไม่เกิน
15,000,000

บาท
 

ไม่เกิน
1,000,000

บาท
 

ไม่เกิน
2,000,000

บาท
 

ไม่เกิน
1,000,000

บาท
 
 
-

 
-
 
 

ไม่เกิน
10,000,000

บาท
 

ไม่เกิน
500,000 บาท

 
 

ไม่เกิน
500,000 บาท

 
 

ไม่เกิน
500,000 บาท

 
 
 
-

 
-
 
 

ไม่เกิน
3,000,000

บาท
 

ไม่เกิน
250,000 บาท

 
 

ไม่เกิน
70,000 บาท

 
 

ไม่เกิน
70,000 บาท

 
 
 
-

-

ไม่เกิน
2,000,000

บาท

ไม่เกิน
100,000 บาท

ไม่เกิน
50,000 บาท

ไม่เกิน
50,000 บาท

-

 อํานาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวเป�นการอนุมัติการขอใช้งบประมาณต่อครั�ง
 ผู้มีอํานาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมัติรายการที�ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย
การอนุมัติทุกรายการต้องเป�นการใช้จ่ ายเงินในการดํา เนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และอยู่ ในความรับผิดชอบตามตําแหน่งปกติและจะต้องถือ
ปฏิบัติตามระเบียบที� เกี�ยวข้อง
การทํารายการกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดํา เนินการตามขั�นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมทั�งกฎหมายที� เกี�ยวข้อง

หมายเหตุ 
1 .
2.
3 .

4 .



บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน) 75

4.  การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
4.1 กรรมการบริษัท
การสรรหากรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั�ง โดยมีองค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี�

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จําเป�นต้องเป�นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจํานวนตามที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด
แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจํานวนอย่างน้อย 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั�งหมดนั�น
ต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั�งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
ทั�งนี� ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ�งเป�นประธาน
กรรมการบริษัท และในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ�งหรือหลายคนเป�นรอง
ประธานกรรมการบริษัทก็ได้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี�

1. เป�นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื�อสัตย์สุจริต มี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที�จะอุทิศ
ความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที�ให้แก่บริษัทฯ ได้

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง รวมทั�งต้องไม่มี
ลักษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะได้รับความไว้
วางใจให้บริหารจัดการกิจการที�มีมหาชนเป�นผู้ถือหุ้นตามที�คณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

3. ไม่เป�นบุคคลที�ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป�นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป�นหุ้นส่วนหรือ
กรรมการในนิติบุคคลอื�นซึ�งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป�นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทํา
เพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื�น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที�ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติการเป�นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายหรือมีลักษณะที�แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที�จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการที�มีมหาชนเป�นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที�ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
ศาลมีคําสั�งให้ออก

การแต่งตั�งและการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท มีราย
ละเอียดดังนี�

1. คณะกรรมการบริษัทจะเป�นผู้ทําการสรรหาและเสนอชื�อบุคคล
ซึ�งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที�ระบุไว้ข้างต้น เพื�อดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ โดยจะนําเสนอชื�อบุคคลดังกล่าวต่อที�ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั�งต่อไป และในกรณีที�บริษัทฯ มีคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ให้อํานาจหน้าที�ใน
ข้อนี�เป�นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. ให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเป�นผู้เลือกตั�งกรรมการบริษัท แต่ในกรณี
ที�เป�นการเลือกตั�งกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที�ว่างลง
เพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ�งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที�ระบุไว้
ข้างต้น เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ทั�งนี� บุคคลซึ�งเข้ารับ
ตําแหน่งเป�นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตําแหน่งเพียง
เท่าวาระที�ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําป�ทุกครั�ง ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั�งหมด ถ้า
จํานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป�นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ที�สุดกับส่วนหนึ�งในสาม โดยกรรมการซึ�งพ้นจาก
ตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้ ทั�งนี�
กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในป�แรกและป�ที�สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั�น ให้จับสลากกัน ส่วนป�ต่อๆ ไปให้กรรมการ
คนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป�นผู้ออกจากตําแหน่ง

4. นอกจากกรณีพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรม
การบริษัทอาจพ้นจากตําแหน่งเมื�อ       

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื�นใบลาออกต่อ
บริษัทฯ
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4.2 กรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติ โดยคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั�ง ซึ�งบุคคลที�จะมา
ดํารงตําแหน่งเป�นกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณสมบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและกฏระเบียบ
ที�เกี�ยวข้อง ทั�งนี� จํานวนกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ�งใน
สามของจํานวนกรรมการทั�งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีรายละเอียดดังนี�

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�ง
หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั�งนี� ให้นับรวมการ
ถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ด้วย

2. ไม่เป�นหรือเคยเป�นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุม 
 ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองป�ก่อนได้รับการแต่งตั�ง ทั�งนี� ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป�นข้าราชการ หรือ
ที�ปรึกษาของส่วนราชการซึ�งเป�นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป�นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที�เป�นบิดา มารดา คู่สมรส พี�
น้อง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื�น ผู้
บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที�จะได้รับ
การเสนอให้เป�นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที�อาจเป�นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้ถือ
หุ้นที�มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที�มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองป�ก่อนได้รับการแต่ง
ตั�ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการ
ทางการค้าที�กระทําเป�นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ�าประกัน การให้สินทรัพย์เป�นหลัก
ประกันหนี�สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นใดในทํานองเดียวกัน ซึ�ง
เป�นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี�ที�ต้องชําระต่ออีกฝ�าย
หนึ�ง ตั�งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
หรือตั�งแต่ยี�สิบล้านบาทขึ�นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทั�งนี�
การคํานวณภาระหนี�ดังกล่าวให้เป�นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่า
ของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันโดย
อนุโลม สําหรับการพิจารณาภาระหนี�ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี�
ที�เกิดขึ�นในระหว่างหนึ�งป�ก่อนวันที�มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัท ใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป�นผู้ถือหุ้นที�มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ�งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองป�ก่อนได้รับการแต่งตั�ง

6. ไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการ
ให้บริการเป�นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อป�จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป�นผู้ถือหุ้นที�มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้น
ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั�นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองป�ก่อนได้รับการแต่ง
ตั�ง

7. ไม่เป�นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป�นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่    หรือผู้ถือหุ้นซึ�งเป�นผู้
ที�เกี�ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่เป�นบุคคลซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป�นการแข่งขันที�มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือเข้าเป�นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป�นกรรมการที�มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออก
เสียงทั�งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป�นการแข่งขันที�มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป�นอิสระ
เกี�ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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4.3 กรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั�ง โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน
อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้อง
เป�นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่าง
เพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�สอบทานความน่าเชื�อถือของงบ
การเงินได้ 

ทั�งนี� ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ�ง
คน ดํารงตําแหน่งเป�นประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั�ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยเหลือการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับการนัดหมายการประชุม
การจัดเตรียมวาระการประชุม การนําส่งเอกสารประกอบการ
ประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี�

1. เป�นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป�นกรรมการอิสระตามหลัก
เกณฑ์และเงื�อนไขที�คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด

2. ไม่เป�นกรรมการที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป�นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ลําดับเดียวกันเฉพาะที�เป�นบริษัทจดทะเบียน

4. เป�นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน เป�นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงิน
อย่างเพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�สอบทานความน่าเชื�อถือของ
งบการเงินได้

การแต่งตั�งและการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ มี
รายละเอียดดังนี�

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นเป�นผู้แต่งตั�ง
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป�นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระ
การดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป�นไปตามวาระ
การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ทั�งนี� กรรมการตรวจสอบซึ�งพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่ง
ตั�งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป�นกรรมการตรวจสอบได้อีก ใน
กรณีที�กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่
อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ ซึ�งจะส่งผลให้บริษัทฯ
มีจํานวนกรรมการตรวจสอบตํ�ากว่า 3 คน ให้ที�ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทหรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั�งกรรมการ
ตรวจสอบรายใหม่ เพื�อให้มีจํานวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้า
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที�มีจํานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ
ถ้วน เพื�อให้เกิดความต่อเนื�องในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

4.4 กรรมการบริหาร
การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั�ง โดยคณะ
กรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คน โดย
กรรมการบริหารไม่จําเป�นต้องดํารงตําแหน่งเป�นกรรมการบริษัท

ทั�งนี� ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารหนึ�งคน ให้
ดํารงตําแหน่งเป�นประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั�ง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื�อช่วยเหลือในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารเกี�ยวกับการนัดหมายการประชุม จัด
เตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสารประกอบการประชุม และ
บันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร มีรายละเอียดดังนี�

1. เป�นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื�อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที�จะอุทิศความรู้ความสามารถ
และปฏิบัติหน้าที�แก่บริษัทฯได้

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง

3. ไม่เป�นบุคคลซึ�งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป�นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป�นหุ้นส่วน หรือ
กรรมการในนิติบุคคลอื�นซึ�งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป�นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทํา
เพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื�น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง
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การแต่งตั�งและการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร มีราย
ละเอียดดังนี�

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู้แต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที�ระบุไว้ข้างต้น เพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร โดย
กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ป� และให้
เป�นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท (กรณี
กรรมการบริหารดํารงตําแหน่งเป�นกรรมการบริษัทด้วย) ทั�งนี�
กรรมการบริหารซึ�งพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั�งเป�น
กรรมการบริหารได้อีก

ในกรณีที�กรรมการบริหารครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือไม่
อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ ซึ�งจะส่งผลให้มีจํานวน
กรรมการบริหารตํ�ากว่า 5 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั�ง
กรรมการบริหารรายใหม่ให้มีจํานวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า
ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที�มีจํานวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน
เพื�อให้เกิดความต่อเนื�องในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ
บริหาร

4.5 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย
สมาชิกจํานวนอย่างน้อย 3 คน ซึ�งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป�นส่วนใหญ่ ทั�งนี� ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ�งเป�น
กรรมการอิสระ 1 คน ดํารงตําแหน่งเป�นประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตั�งเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื�อช่วยเหลือการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาต่าตอบแทน เกี�ยวกับ
การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีราย
ละเอียดดังนี�

1. เป�นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื�อสัตย์สุจริต มี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที�จะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบัติหน้าที�แก่บริษัทฯ ได้

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง

3. ไม่เป�นบุคคลซึ�งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป�นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป�นหุ้นส่วน หรือ
กรรมการในนิติบุคคลอื�นซึ�งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป�นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทํา
เพื�อประโยชน์ของตนหรือผู้อื�น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที�ประชุมคณะ
กรรมการบริษัททราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง

การแต่งตั�งและการดํารงตําแหน่งของกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี�

ให้คณะกรรมการบริษัทเป�นผู้แต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ป� และให้เป�นไปตามวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน ดํารงตําแหน่งเป�นกรรมการบริษัทด้วย) ทั�งนี�
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ�งพ้นตําแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งตั�งเป�นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนได้อีก ในกรณีที�กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่ง
จนครบกําหนดวาระได้ ซึ�งจะส่งผลให้มีจํานวนกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนตํ�ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั�งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายใหม่ให้ครบ
ถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที�จํานวน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน เพื�อให้เกิด
ความต่อเนื�องในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

4.6 ผู้บริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการผู้จัดการจะพิจารณาโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงคุณสมบัติที�ครบถ้วน เหมาะ
สม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที�เป�น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ในส่วนของผู้บริหารระดับ
สูงอื�นๆ จะพิจารณาถึงคุณสมบัติที�ครบถ้วนและความเหมาะสม
โดยกรรมการผู้จัดการ
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5.  การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการป�องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นําข้อมูลที�ยังไม่ได้มีการเป�ด
เผยต่อสาธารณชนซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงราคา
หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (“ข้อมูลภายใน”) ไปเป�ดเผย
แก่บุคคลใดๆ หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื�น ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
รวมทั�งต้องไม่ทําการซื�อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตาม
สัญญาซื�อขายล่วงหน้าที�เกี�ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั�งนี� บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางป�องกันการ
ใช้ข้อมูลภายใน ดังนี�

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
เกี�ยวกับหน้าที�ในการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที�อยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึง
นิติบุคคลที�กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที�อยู่กินฉันสามี
ภริยา และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร
ดังกล่าวเป�นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั�งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�
มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั�ง
การรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์ฯ

2. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั�ง
คู่สมรสหรือผู้ที�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที�ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะจัดทําและเป�ดเผยรายงานการการเปลี�ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที�
กําหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และ
ประกาศที�เกี�ยวข้อง รวมทั�งจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้แก่
เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที�วันที�ส่งรายงานต่อสํานักงาน
ก.ล.ต.

3. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที�ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องงด
การซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ในช่วง 1 เดือนก่อนที�งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั�นจะเป�ดเผย
ต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั�วโมงภายหลังจากที�ข้อมูล
ดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เป�ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที�
เกี�ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เป�ดเผยข้อมูลนั�นให้ผู้อื�น
ทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั�นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั�งนี� หากมีการกระทําอันฝ�าฝ�นระเบียบปฏิบัติดัง
กล่าว บริษัทฯ จะถือเป�นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการ
ทํางานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
ตั�งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป�นหนังสือ การตัด
ค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ตลอดจนการเลิกจ้างให้
พ้นสภาพการเป�นพนักงาน
   

6.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการเงินสําหรับงวดบัญชี
ป� 2561 - 2563 ให้แก่บริษัท พีวี ออดิท จํากัด รายละเอียด
ดังนี�

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ป� 2561     900,000  บาท
ป� 2562   1,050,000  บาท
ป� 2563   1,440,000  บาท
 
 

7. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจ
การที�ดีในเรื�องอื�นๆ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใสและป�องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที�ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั�งที� 11/2561 เมื�อวันที� 29 พฤศจิกายน
2561 มีมติกําหนดนโยบายเกี�ยวกับการป�องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์บนหลักการที�ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป�นไปเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี�ยงการกระทําที�อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ การกระทําใดที�ผู้มี
ส่วนเกี�ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการได้รับประโยชน์หรือ
เสียประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้า
ทํารายการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกําหนดให้ผู้ที�มีส่วน
เกี�ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที�พิจารณาต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนใน
รายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มี
อํานาจในการอนุมัติธุรกรรมนั�นๆ
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1. นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที�ดี มี
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั�นที�จะ
พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ�งแวดล้อม ทั�งนี� บริษัทฯ ตั�งมั�นที�จะดํารงตนให้เป�นบริษัทฯ
ที�เป�นแบบอย่างที�ดีของสังคม (Good Corporate Citizen)
ในการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั�งยืนภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) บนพื�นฐาน
ของจริยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี รวมทั�งสามารถ
สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึง
ถึงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจที�มีต่อผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับ
บริษัทฯ ในทุกด้าน บริษัทฯ จึงได้จัดทํานโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี�

1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป�นธรรม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นที�จะดําเนินธุรกิจด้วยความซื�อสัตย์สุจริต
เป�นธรรม โปร่งใส เป�ดเผยข้อมูลที�สําคัญและสามารถตรวจสอบ
ได้ ตลอดจนตั�งมั�นที�จะแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค โดย
ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องและหลักจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจที�เป�นสากล รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ
ก็ตามที�ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป�นธรรม เช่น การแสวงหา
ข้อมูลที�เป�นความลับของคู่แข่งทางการค้าการเรียกรับ และการให้
ผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริตทางการค้า เป�นต้น

1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น
บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื�นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม
ยึดมั�นในหลักการการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมาย
ที�เกี�ยวข้องกับการป�องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น การ
ให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที�ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ
ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที�ความรับผิดชอบ
กระบวนการทํางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงาน
ให้มีความชัดเจน เพื�อให้มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมใน
การตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบทั�ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที�
เกี�ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นนี�อย่างสมํ�าเสมอ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที�ต้อง
รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทําที�เข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปชั�นที�เกี�ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลที�รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
บริษัทฯ จะให้ความเป�นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที�แจ้ง
เรื�องการทุจริตคอร์รัปชั�น รวมทั�งบุคคลที�ให้ความร่วมมือใน
การรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั�น    
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ�ายจัดการ
ต้องปฏิบัติตนเป�นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั�น และมีหน้าที�ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อสื�อสารไปยัง
พนักงานและผู้ที�เกี�ยวข้องทุกฝ�าย รวมทั�งทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื�อให้เหมาะสมกับ
การเปลี�ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อ
กําหนดของกฎหมาย
ผู้ที�กระทําการทุจริตคอร์รัปชั�นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบที�บริษัทฯ กําหนดไว้ และอาจได้รับโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระทํานั�นผิดกฎหมาย
บริษัทฯ จัดให้มีการสื�อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั�น ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัทฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื�อสารภายในของ
บริษัทฯ เพื�อให้ผู้เกี�ยวข้องทราบและนํานโยบายไปปฏิบัติ
เป�นต้น

นอกจากนี� บริษัทฯ ยังได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ดังนี�

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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บริษัทฯ กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มี
การสื�อสารที�หลากหลายช่องทาง เพื�อให้พนักงานและผู้มี
ส่วนเกี�ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย และจัดให้มี
มาตรการการปกป�องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกป�ดตัวตน
ของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพื�อหลีกเลี�ยงการถูก
ลงโทษหรือถูกโยกย้ายที�ไม่เป�นธรรม รวมถึงมีการแต่งตั�ง
บุคคลเพื�อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที�มีการแจ้งเข้ามา
บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื�นที�ต้อง
ปฏิบัติหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการละเมิด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลื�อนตําแหน่ง การฝ�กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง
ของบริษัทฯ อย่างเป�นธรรมและเพียงพอ เพื�อป�องกันการทุ
จริตคอร์รัปชั�นภายในองค์กร และเป�นการสร้างหลักประกัน
ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบการจัดซื�อจัด
จ้าง โดยกําหนดวงเงิน ตารางอํานาจอนุมัติ วัตถุประสงค์
ในการทํารายการ และผู้รับ ซึ�งต้องมีเอกสารหลักฐานที�
ชัดเจนประกอบ และมีการกําหนดอํานาจอนุมัติในแต่ละระดับ
อย่างเหมาะสม
เพื�อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื�องที�มีความเสี�ยงสูง
กับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั�นในเรื�องดังต่อไปนี� ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ
ด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด

การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลี�ยงรับรองจะ
ต้องเป�นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป�นตาม
ธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที�
เหมาะสม
การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป�นไป
อย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั�นใจ
ว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าว
ไม่ได้เป�นการอําพรางการติดสินบน
ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล
และการดําเนินการอื�นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
จะต้องเป�นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย
นอกจากนี� กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั�นตอน
ของการดําเนินกิจการ

1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป�องสิทธิมนุษยชน
โดยการปฏิบัติต่อผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องไม่ว่าจะเป�นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความ
เป�นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที�เท่าเทียมกัน ไม่
ละเมิดสิทธิขั�นพื�นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป�นในเรื�องของ
เชื�อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม

เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงาน
จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื�อนไขการจ้างงานเป�น
ธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผล
งานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการ
ทํางานที�เป�นธรรม
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม
สัมมนา ฝ�กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ
ฝ�กอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที�เกี�ยวข้องเพื�อพัฒนาความรู้
ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝ�ง
ทัศนคติที�ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเป�นทีมแก่
บุคลากร นอกจากนี� บริษัทฯ ยังสนับสนุนการพัฒนา
องค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทํางานที�มี
ประสิทธิภาพ การกําหนดบทบาทหน้าที�ของพนักงานให้
ชัดเจน การกําหนดผลตอบแทนที�เหมาะสม การพัฒนาระบบ
การประเมินและเพิ�มสมรรถนะการทํางานของพนักงาน
จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สําหรับพนักงานตามที�กฎหมาย
กําหนด เช่น ประกันสังคม เป�นต้น และนอกเหนือจากที�
กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
เป�นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่
พนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสําหรับค่าพิธี
ฌาปนกิจบิดามารดาที�เสียชีวิตของพนักงาน  เป�นต้น
ดําเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุข
อนามัยในสถานที�ทํางานที�ดี โดยจัดให้มีมาตรการป�องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสํานึกด้าน
ความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝ�กอบรม และส่งเสริมให้
พนักงานมีสุขอนามัยที�ดี และดูแลสถานที�ทํางานให้ถูก
สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
เป�ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้อง
เรียนเกี�ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป�นธรรมหรือการกระทําที�ไม่ถูก
ต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที�รายงาน
เรื�องดังกล่าว

รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วน
เกี�ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก
และการคุกคามทางเพศ เป�นต้น นอกจากนี� บริษัทฯ ได้ส่งเสริม
ให้มีการเฝ�าระวังการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชน
โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่อง
ทางในการร้องเรียนสําหรับผู้ที�ได้รับความเสียหายจากการถูก
ละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนิน
การเยียวยาตามสมควร

1.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป�นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป�นธรรม อันเป�นป�จจัยที�จะ
ช่วยเพิ�มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั�งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต
ทั�งนี� บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี�
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บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมถึง
พัฒนาระบบการบริการเพื�อให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าและได้รับ
บริการที�มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
บริษัทฯ ยึดมั�นในการตลาดที�เป�นธรรม โดยมีนโยบายในการ
ดําเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี�ยวกับสินค้าและบริการ  
 ของบริษัทฯ ที�ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณา
เกินจริง เพื�อให้ลูกค้ามีข้อมูลที�ถูกต้องและเพียงพอในการ
ตัดสินใจ
บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั�นที�จะให้
ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที�มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ จะ
ตรวจสอบสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื�อให้ลูกค้ามีความ
มั�นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้า
และบริการของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื�อใช้ในการสื�อสาร
ติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื�องร้องเรียนเกี�ยวกับ
คุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
Facebook และ Line@ ของบริษัทฯ เพื�อให้สามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป�นความลับ และจะไม่ใช้
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที�มิชอบ

1.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือเพื�อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
และยึดมั�นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความ
ซื�อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้า ดังนี�

1.6 การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแล
รักษาสิ�งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดําเนินการและควบคุมให้การผลิต
สินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที�
เกี�ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ�งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ�งที�
ผ่านมาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงความความ
ปลอดภัยต่อสิ�งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ นอกจากนี�
บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม บริษัทฯ
จึงมีนโยบายที�จะดําเนินธุรกิจที�เป�นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และ
สังคม และยึดมั�นการปฏิบัติตนเป�นพลเมืองที�ดี รวมทั�งปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับที�เกี�ยวข้องอย่างครบถ้วน โดย
บริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
สังคมและชุมชนอันเป�นที�ที�บริษัทฯ ตั�งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ�น
พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ เพื�อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง  ดังนั�น
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื�นที�ที�
บริษัทฯ เข้าดําเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทั�งตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที�มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ�งแวดล้อมอัน
เนื�องมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี� บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงาน  
 ของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมและ
สังคมด้วย



บริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจไปพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงเวลาที�ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที�ส่ง
เสริมการทําประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี�

1. โครงการจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแก่จิตอาสาที�ทํากิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ในโครงการจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์
เพื�อฟ��นฟูภูมิทัศน์สถานที�ศักดิ�สิทธิ�และสถานที�ท่องเที�ยวของหาดใหญ่ ณ ขั�นบันไดหน้าพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะ บนเขา 
 คอหงส์ อ.หาดใหญ่
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2. กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (after process)

2. กิจกรรมมอบของเล่นแก่โรงเรียนที�ขาดแคลน
บริษัทฯ ร่วมกับผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าจัดกิจกรรมมอบของเล่นแก่โรงเรียนที�ขาดแคลน เพื�อสนับสนุนของเล่นแก่เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนให้มีโอกาสเล่นของเล่นเสริมทักษะ การเรียนรู้ เหมือนนักเรียนในตัวเมือง โครงการนี�จัดขึ�นป�ละ 1-2 ครั�ง

3. กิจกรรมบวชป�า อนุรักษ์ผืนป�าผาดํา
บริษัทฯ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลา และสมาคมต่างๆ ร่วมกันบวชป�าผาดํา เพื�ออนุรักษ์ผืนป�า ในพื�นที�จังหวัดสงขลา
ณ เขตอนุรักษ์ผืนป�าผาดํา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ในวันที� 30 กรกฎาคม 2560
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4. กิจกรรม K&K เดิน-วิ�งการกุศล
บริษัทฯ จัดกิจกรรม K&K เดิน-วิ�งการกุศล ขึ�นทุกป� โดยในป� 2562 เป�นป�ที� 13 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื�อบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิ และ
โรงพยาบาล และเพื�อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและพนักงานของบริษัทฯ

5. กิจกรรม K&K ตักบาตรพระภิกษุ 109 รูป
บริษัทฯ จัดกิจกรรมตักบาตรพระ 109 รูปขึ�นทุกป� โดยสิ�งของที�ตักบาตรส่วนหนึ�งมอบให้แก่วัด และอีกส่วนหนึ�ง มอบให้แก่โครงการลูก
เหรียง ซึ�งเป�นโครงการช่วยเหลือเยาวชนที�ได้รับผลกระทบจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้

6. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19  (COVID-19)
บริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาในการแจกถุงยังชีพ อาหารกล่อง และนํ�าดื�ม เพื�อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19  (COVID-19) บริเวณหน้าร้านสาขาของบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2563
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1. ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment)
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล (Information and
Communication)
ระบบติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการระบบควบคุม
ภายในที�ดี เพื�อช่วยให้การดําเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานใน
หน้าที�ต่างๆ มีความโปร่งใส เชื�อถือได้ และมีกลไกการถ่วง
ดุลอํานาจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบทําหน้าที�สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที�ดี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ ให้เป�นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื�อให้
มั�นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการดําเนินธุรกิจที�สอดคล้องกับแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที�
1/2564 เมื�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจ
สอบทั�งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใต้แนวคิดของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission
(“COSO”) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ�ายบริหารทั�ง 5 ด้าน
ได้แก่

1.
2.
3.
4.

5.

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที�เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจแล้ว
โดยระบบควบคุมภายในทั�ง 5 ส่วนมีประสิทธิผลที�จะป�องกัน
เรื�องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที�เกี�ยวข้องของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี� บริษัทฯ
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที�จะดําเนินการตามระบบการ
ควบคุมภายใน และติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงาน เพื�อให้
สามารถป�องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที�กรรมการหรือผู้
บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลที�มีความขัดแย้งและบุคคลที�เกี�ยวโยงอย่าง
เพียงพอ อีกทั�ง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์
จํากัด (“ยูนีค แอดไวเซอร์”) เพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบ และประเมิน
ความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการ
สัมภาษณ์และสอบถามจากผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติ
งานที�เกี�ยวข้องตามโครงสร้างองค์กร การตรวจสอบเอกสาร
เป�นต้น โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนําเสนอรายงาน
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้บริษัทฯ ได้ดําเนินการ
แก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ�งจะนํา
ไปสู่การเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที�ดี (Good
Corporate Governance) ให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในการพิจารณาแบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ�งมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั�ง 3 ท่านเข้า
ร่วมประชุมด้วยนั�น กรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี�ยง
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1. ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร
และบริษัทที�เกี�ยวข้องซึ�งหมายถึงบริษัทที�มีบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี�ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้
ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ�งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี�

เป�นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เป�นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เป�นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เป�นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เป�นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ

สายงานการตลาด

เป�นบุตรของนายกวิศพงษ์ ซึ�งนายกวิศพงษ์เป�นกรรมการ

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

เป�นบุตรของนางพิชชานันท์ ซึ�งนางพิชชานันท์เป�น

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เป�นญาติสนิทของนางสาวนรีรัตน์ นายกวิศพงษ์ และ นาย

สรวีย์ ซึ�งทั�ง 3 ท่านเป�นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 

 ของบริษัทฯ
 

ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นเป�นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

 
 

กรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 

กรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 

กรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน     
 

ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นเป�นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

(เดิมชื�อ บริษัท เดอะสลีป หัวหิน จํากัด)
 

ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นเป�นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

บุคคล / นิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล (“นายกวิศพงษ์”)

นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล (“นางสาวนรีรัตน์”)

นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล (“นายสรวีย์”)

นางพิชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล (“นางพิชชานันท์”)

นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

(“นางสาวฐิตานันท์”)

นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล (“นายกมลวิชย์”)

นายวรุตม์ธพน พงศ์ธณาฤทธิ� (ชื�อเดิม นายนพวิทย ์ 

สิริธนนนท์สกุล "นายวรุตม์ธพน")

นายชลิตพงศ์ สิริธนนนท์สกุล (“นายชลิตพงศ์”)

บริษัท หาดใหญ่ โกว่ย่งฮั�ว จํากัด

(“หาดใหญ่ โกว่ย่งฮั�ว”)

บริษัท โกว่ย่งฮั�วร่วมกิจ จํากัด

(“โกว่ย่งฮั�วร่วมกิจ”)

บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ�ง จํากัด

(“เคพี วินวิน โค้ชชิ�ง”)

บริษัท หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี� จํากัด

(“หัวหินทรัพย์สิริ”)

บริษัท ธารธารา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

(“ธารธารา”)

บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ�ง จํากัด

(“สหสากลมาร์เก็ตติ�ง”)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างกัน
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน
2.1 รายการระหว่างกันที�บริษัทฯ เข้าทํารายการกับบุคคล/นิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งสําหรับงวดบัญชี
ป� 2562 - 2563 มีรายละเอียดดังนี�

บริษัทฯ ได้ซื�อตู้เจ้าที� และเครื�องไหว้สัก
การะบูชา เพื�อนํามาตั�งบูชาพระที�ร้าน
สาขาที�เป�ดใหม่ของบริษัทฯ
เพื�อความเป�นสิริมงคล ทั�งนี� ราคาซื�อ
ขายดังกล่าวเป�นราคาที�สามารถเทียบ
เคียงได้กับราคาตลาด

บุคคล /
นิติบุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง

นางพิชชานันท์ 

สิริธนนนท์สกุล

ความจําเป�นและความ
สมเหตุสมผลของ

รายการ

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท) ความเห็นของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

ซื�อสินค้า
เจ้าหนี�การ
ค้า

ตู้เจ้าที�

ซื�อสินค้า

ซื�อสินทรัพย์

ป�
2562

ป�
2563

0.40
0.10

 
 

0.02

-
-
 
-

การทํารายการดังกล่าวเป�น
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ซึ�งเป�นการซื�อสินค้ามาจําหน่ายต่อ
เพื�อรองรับความต้องการของ
ลูกค้าที�หลากหลาย โดยราคา
สินค้าที�ซื�อจากนางพิชชานันท์
สามารถเทียบเคียงได้กับราคา
ตลาดดังนั�น การทํารายการนี�จึงมี
ความสมเหตุสมผลและเป�นไปเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นายวรุตม์ธพน
พงศ์ธณาฤทธิ� ตู้เจ้าที�

ซื�อสินทรัพย์
0.02-

สืบเนื�องจากตั�งแต่ป� 2563 นางพิชชา
นันท์ได้โอนกิจการค้าขายเครื�องสังฆ
ภัณฑ์ในชื�อร้านธนรัตน์สังฆภัณฑ์ให้แก่
นายนพวิทย์ ซึ�งเป�นบุตรชาย จึงทําให้
ตั�งแต่ป� 2563 เป�นต้นไป ในกรณีที�มี
การซื�อขายเครื�องสังฆภัณฑ์และ
อุปกรณ์ที�เกี�ยวข้อง บริษัทฯ จะมี
รายการระหว่างกันกับนายนพวิทย์แทน
ทั�งนี� ราคาซื�อขายดังกล่าวเป�นราคาที�
สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

การทํารายการดังกล่าวเป�น
รายการซื�อตู้เจ้าที� และเครื�องไหว้
สักการะบูชา เพื�อนํามาตั�งบูชาพระ
ที�ร้านสาขาที�เป�ดใหม่ของบริษัทฯ
เพื�อความเป�นสิริมงคล โดยราคา
สินค้าที�ซื�อจากนายนพวิทย์
สามารถเทียบเคียงได้กับราคา
ตลาด ดังนั�น การทํารายการนี�จึง
มีความสมเหตุสมผล และเป�นไป
เพื�อประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัท หาดใหญ่

โก่วย่งฮั�ว จํากัด
ซื�อสินค้า

ซื�อสินค้า
0.20 -

บริษัทฯ ซื�อสินค้าประเภทไฟแช็คจาก
หาดใหญ่ โกว่ย่งฮั�ว เพื�อนํามาจําหน่าย
ต่อให้แก่ลูกค้า ทั�งนี� หาดใหญ่ โก่วย่ง
ฮั�ว เป�นผู้แทนจําหน่ายไฟแช็คยี�ห้อหนึ�ง
เพียงรายเดียวในจังหวัดสงขลา และ
สินค้าแบรนด์ดังกล่าวเป�นที�ได้รับการ
ยอมรับและเป�นที�นิยมของลูกค้า
บริษัทฯ จึงมีความจําเป�นต้องสั�งซื�อ
สินค้าไฟแช็คแบรนด์ดังกล่าวจาก
หาดใหญ่ โก่งย่งฮั�ว เพื�อรองรับความ
ต้องการของลูกค้าในการเลือกซื�อสินค้า
ในร้านสาขา โดยราคาซื�อขายสามารถ
เทียบเคียงได้กับราคาตลาด อย่างไรก็
ดี บริษัทฯ กําหนดราคาขายสินค้าที�ซื�อ
มาจาก หาดใหญ่ โก่วย่งฮั�ว เพื�อ
จําหน่ายต่อ โดยอ้างอิงจากราคาต้นทุน
บวกอัตรากําไรที�เหมาะสม

การทํารายการดังกล่าวเป�น
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ซึ�งเป�นการซื�อสินค้ามาจําหน่ายต่อ
เพื�อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า สินค้าแบรนด์ดังกล่าวเป�น
แบรนด์ที�ได้รับการยอมรับและเป�น
ที�นิยมของลูกค้า บริษัทฯ จึงมี
ความจําเป�นต้องสั�งซื�อสินค้าไฟ
แช็คจาก หาดใหญ่ โก่งย่งฮั�ว ซึ�ง
เป�นตัวแทนจําหน่ายสินค้านี�ราย
เดียวในจังหวัดสงขลา และราคา
ซื�อขายสามารถเทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด ดังนั�น การทํารายการ
นี�จึงมีความสมเหตุสมผล และเป�น
ไปเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
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ในป� 2562 หาดใหญ่ โก่วย่งฮั�ว ได้มี
การสั�งซื�อสินค้าอุปโภคบริโภคจาก
บริษัทฯ ทั�งนี� การเข้าทํารายการนี�
เป�นการดําเนินธุรกิจตามปกติโดยมี
ราคาจําหน่ายสินค้าและเงื�อนไขทางการ
ค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื�นๆ

บุคคล /
นิติบุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง

ความจําเป�นและความ
สมเหตุสมผลของ

รายการ

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท) ความเห็นของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

รายได้จาก
การขาย

ขายสินค้า

ป�
2562

ป�
2563

1,273.00
บาท

-
 

การทํารายการดังกล่าวเป�น
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยราคาสินค้าที�จําหน่ายให้แก ่
 หาดใหญ่ โก่วย่งฮั�ว เป�นราคา
เดียวกันกับที�บริษัทฯ จําหน่ายให้
แก่ลูกค้ารายอื�นๆ ซึ�งไม่ได้ทําให้
บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
ดังนั�น การทํารายการนี�จึงสมเหตุ
สมผล และเป�นการดําเนินธุรกิจ
ปกติเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก

บริษัท โกว่ย่งฮั�ว
ร่วมกิจ จํากัด

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร

ใช้บริการห้อง
พัก

0.180.23

บริษัทฯ ได้ใช้บริการห้องพักของ
โรงแรมจีทูและโรงแรมเก็นติ�งในอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื�อเป�น
สถานที�รับรองผู้มาติดต่องานกับ
บริษัทฯ และเป�นที�พักของพนักงาน
บริษัทฯ เมื�อมีการจัดงานสัมมนา ทั�งนี�
บริษัทฯ ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
กับ โกว่ย่งฮั�วร่วมกิจ ในการกําหนด
อัตราค่าบริการห้องพักในราคาพิเศษ
500 บาท/ห้อง/คืน โดยอัตราค่า
บริการห้องพักดังกล่าวเป�นอัตราที�ตํ�า
กว่าอัตราค่าบริการห้องพักสําหรับ
โรงแรมที�มีที�ตั�งและลักษณะห้องพักใกล้
เคียงกัน ซึ�งบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
มีอายุ 1 ป� เริ�มตั�งแต่ 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม ของทุกป�

การทํารายการดังกล่าวเป�นการใช้
บริการห้องพักในโรงแรมของ  
 โก่วย่งฮั�วร่วมกิจในราคาพิเศษ
ซึ�งมีการทําบันทึกข้อตกลงร่วม
กันกับโก่วย่งฮั�วร่วมกิจ ดังนั�น
การทํารายการนี�จึงมีความสมเหตุ
สมผล และไม่ได้ทําให้บริษัทฯ เสีย
ประโยชน์แต่อย่างใด

บริษัท เคพี วินวิน

โค้ชชิ�ง จํากัด
รายได้จาก
การขาย

ขายสินค้า
0.01 -

เคพี วินวิน โค้ชชิ�ง ได้มีการสั�งซื�อ
สินค้าอุปโภคบริโภคจากบริษัทฯ
ทั�งนี� การเข้าทํารายการนี�เป�นการดําเนิน
ธุรกิจตามปกติโดยมีราคาจําหน่าย
สินค้าและเงื�อนไขทางการค้าเช่นเดียว
กับลูกค้ารายอื�นๆ

การทํารายการดังกล่าวเป�น
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยราคาสินค้าที�จําหน่ายให้แก่
เคพี วินวิน โค้ชชิ�ง เป�นราคา
เดียวกันกับที�บริษัทฯ จําหน่ายให้
แก่ลูกค้ารายอื�นๆ ซึ�งไม่ได้ทําให้
บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
ดังนั�น การทํารายการนี�จึงสมเหตุ
สมผล และเป�นการดําเนินธุรกิจ
ปกติเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก
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เมื�อวันที� 3 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้
ให้เงินกู้ยืมแก่ หัวหินทรัพย์สิริ อีกครั�ง
ในจํานวน 8.00 ล้านบาท การให้กู้เงิน
ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี�ยร้อยละ 6.50
ต่อป� และไม่มีหลักทรัพย์คํ�าประกัน
ทั�งนี� บริษัทฯ ได้รับชําระคืนเงินกู้ครบ
ทั�งจํานวนแล้วในเดือนมีนาคม 2562
และได้รับชําระดอกเบี�ยจากการให้กู้ยืม
แล้วในเดือนเมษายน 2562

บุคคล /
นิติบุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้ง

ความจําเป�นและความ
สมเหตุสมผลของ

รายการ

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท) ความเห็นของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

ดอกเบี�ยรับ

ป�
2562

ป�
2563

0.12 -
 

ดอกเบี�ย
จ่าย

เงินกู้ยืม
-438.36

บาท

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ กู้ยืม
เงินจาก หัวหินทรัพย์สิริ จํานวนทั�งสิ�น
1.60 ล้านบาท การกู้เงินดังกล่าวมี
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 5.00 ต่อป� และ
ไม่มีหลักทรัพย์คํ�าประกัน ทั�งนี� การกู้
ยืมเงินในครั�งนี�เป�นการกู้ยืมเป�นระยะ
เวลา 2 วัน เพื�อใช้เป�นเงินทุนหมุนเวียน
และเสริมสภาพคล่องในการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั�น อย่างไรก็
ดี บริษัทฯ ได้ชําระคืนเงินกู้พร้อม
ดอกเบี�ยให้แก่ หัวหินทรัพย์สิริ ครบทั�ง
จํานวนแล้วในเดือนเดียวกัน

บริษัท ธารธารา 

ดีเวลลอปเม้นท์

จํากัด

ดอกเบี�ยรับ
เงินกู้ยืม

0.73
0.08

0.75
0.12

เมื�อวันที� 2 มกราคม 2562 บริษัทฯ ให้
เงินกู้ยืมแก่ธารธาราอีกครั�งในจํานวน
32.00 ล้านบาท การให้กู้เงินดังกล่าวมี
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 6.50 ต่อป� และ
ไม่มีหลักทรัพย์คํ�าประกัน ทั�งนี� ธารธารา
ได้ชําระคืนเงินกู้ดังกล่าวแล้วในเดือน
มีนาคม 2562 และได้ชําระดอกเบี�ยจาก
การกู้ยืมแล้วในเดือนเมษายน 2562

การทํารายการดังกล่าวเป�นราย
การธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ�ง
เป�นการซื�อสินค้า และจําหน่ายต่อ
เพื�อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า โดยราคาสินค้าที�ซื�อจากสห
สากลมาร์เก็ตติ�งสามารถเทียบ
เคียงได้กับราคาตลาด อีกทั�ง
บริษัทฯ กําหนดราคาขายสินค้าที�
ซื�อมาจาก สหสากลมาร์เก็ตติ�ง
เพื�อจําหน่ายต่อโดยอ้างอิงจาก
ราคาต้นทุนบวกอัตรากาไรที�เหมาะ
สม ดังนั�น การทํารายการนี�จึงมี
ความสมเหตุสมผลและไม่ได้ทําให้
บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

บริษัท หัวหิน
ทรัพย์สิริ พร็อพ
เพอร์ตี� จํากัด

0.44 -

บริษัท สหสากล

มาร์เก็ตติ�ง จํากัด
ซื�อสินค้า
เจ้าหนี�การ
ค้า

ซื�อสินค้า บริษัทฯ มีการซื�อสินค้าประเภทเทียน
จาก สหสากลมาร์เก็ตติ�ง ซึ�งเป�น
โรงงานผลิตเทียนในจังหวัดราชบุรี
โดยสินค้าที�สั�งซื�อมีวัตถุประสงค์เพื�อนํา
มาจําหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า และรองรับ
ความต้องการของลูกค้าที�หลากหลาย
ในการเลือกซื�อสินค้าในร้านสาขา โดย
ราคาสินค้าที�ซื�อจากสหสากลมาร์เก็ตติ�ง
สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ กําหนดราคาขาย
สินค้าที�ซื�อมาจาก สหสากลมาร์เก็ตติ�ง
เพื�อจําหน่ายต่อโดยอ้างอิงจากราคา
ต้นทุนบวกอัตรากําไรที�เหมาะสม
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3. ความจําเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั�งที� 1/2564 เมื�อวันที� 25
กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริ
ษัทฯ ในรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ�ายบริหารของบริษัทฯ
ทรวมทั�งสอบทานข้อมูลตามที�ระบุในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ ในรอบป�บัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ
2562  แบ่งการทํารายการออกเป�น 3 กลุ่ม ได้แก่

3.1 รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสินค้า การซื�อสินค้ามา
เพื�อจําหน่ายต่อ เป�นต้น ซึ�งเป�นรายการที�บริษัทฯ กระทําเป�น
ปกติเพื�อประกอบธุรกิจ ซึ�งรายการดังกล่าวเป�นรายการที�มี
ความจําเป�น สมเหตุสมผล และไม่ทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
แต่อย่างใด โดยราคาขายสินค้าที�บริษัทฯ กําหนดเป�นราคา
เดียวกันกับราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก และราคาซื�อสินค้า
เพื�อจําหน่ายต่อเป�นราคาที�สามารถเทียบเคียงได้กับราคา
ตลาด 

3.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การซื�อที�ดินเพื�อเป�ด
สาขา ค่าที�พักผู้มาติดต่อ เป�นต้น ซึ�งรายการดังกล่าวเป�น
รายการที�มีความจําเป�น สมเหตุสมผล และไม่ทําให้บริษัทฯ
เสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยราคาที�ดินนั�นอ้างอิงจากผู้
ประเมินราคาอิสระที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. และค่าที�พักผู้มาติดต่อได้มีการทําบันทึกข้อตกลงกับ
บริษัทที�เกี�ยวข้องราคาที�พักไว้อย่างชัดเจน

3.3 รายการอื�นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การกู้ยืมเงิน การคํ�า
ประกันวงเงินสินเชื�อ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวและมีความเห็นว่าเป�น
รายการที�เกิดขึ�นตามความจําเป�นและสมเหตุสมผล และไม่ทํา
ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด ทั�งนี� ในส่วนของการให้
เงินกู้ยืมแก่กรรมการหรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าเป�นรายการที�ไม่มีความสมเหตุสม
ผล และทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ในการนํากระแสเงินสด
ส่วนนี�มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ซึ�งรายการลักษณะดังกล่าว
จะต้องไม่เกิดขึ�นอีกในอนาคต

4. มาตรการและขั�นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� 11/2561 เมื�อวันที� 29
พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติกําหนดนโยบายและขั�นตอนการทํา
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง
หรือบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน เพื�อให้การทํารายการเป�นไปอย่าง
โปร่งใสและเป�นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั�งข้อบังคับ ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรม
การกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดเกี�ยวกับการเป�ดเผยข้อมูล การทํารายการที�เกี�ยว
โยงกันและหลักเกณฑ์อื�นที�เกี�ยวข้อง ทั�งนี� ผู้ที�มีส่วนได้เสียจะไม่
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ ใน
กรณีที�กฎหมายดังกล่าวกําหนดให้รายการที�เกี�ยวโยงกันนั�นต้อง
ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื�อพิจารณาและให้
ความเห็นเกี�ยวกับความจําเป�นในการทํารายการและความสมเหตุ
สมผลของรายการนั�นๆ ทั�งนี� ในการเข้าทํารายการธุรกิจปกติ
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที�เป�นข้อตกลงทางการค้าที�มี
เงื�อนไขการค้าโดยทั�วไป และรายการที�เป�นข้อตกลงทางการค้าที�
ไม่เป�นเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไปให้เป�นไปตามหลักการดังนี�

4.1 การทํารายการที�เป�นข้อตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการ
ค้าโดยทั�วไป
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป�นหลักการให้ฝ�ายจัดการ
สามารถอนุมัติการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันที�เป�นข้อตกลง
ทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั�วไประหว่างบริษัทฯ
และบริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที�มีความ
เกี�ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนั�นมีข้อตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับที�วิญ�ูชน จะพึงกระทํากับคู่สัญญา
ทั�วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้า
ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป�นกรรมการ ผู้
บริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง ทั�งนี� บริษัทฯ จะจัด
ทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกล่าวเพื�อรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ ประชุมคณะ
กรรมการในทุกไตรมาส
 
4.2 การทํารายการที�เป�นข้อตกลงทางการค้าที�ไม่เป�นเงื�อนไข
การค้าโดยทั�วไป
การทํารายการที�เป�นข้อตกลงทางการค้าที�ไม่เป�นเงื�อนไขการ
ค้าโดยทั�วไปจะต้องได้รับการพิจารณา และให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื�อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ทั�งนี� ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั�ง หรือ ข้อกําหนด
ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะ
กรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี�ยวกับการ
เป�ดเผยข้อมูลการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน และหลักเกณฑ์
อื�นที�เกี�ยวข้อง ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันที�อาจจะเกิด
ขึ�น

5.2 การซื�อสินค้าประเภทเทียนกับบริษัท สหสากลมาร์เก็ต
ติ�ง จํากัด (“สหสากลมาเก็ตติ�ง”) เพื�อนํามาจําหน่ายต่อ ซึ�ง
สหสากลมาร์เก็ตติ�งเป�นโรงงานผลิตเทียนในจังหวัดราชบุรี
ทั�งนี� รายการนี�ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติในหลักการ
การเข้าทํารายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษัทแล้ว
 

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการ
ระหว่างกันที�เป�นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป�น
รายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การทํารายการที�ไม่ได้เป�นไปตาม
ธุรกิจปกติที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจําเป�นและความสมเหตุ
สมผลของการเข้าทํารายการนั�นก่อนการเข้าทํารายการระหว่าง
กันทุกครั�ง ทั�งนี� ในกรณีที�มีการทํารายการระหว่างกันใดๆ
บริษัทฯ จะดําเนินการเป�ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําป� (แบบ 56-1) และรายงานประจําป�ของ
บริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั�ง หรือ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที�มีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น
ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที�มีความเป�นอิสระ
เป�นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันดังกล่าว
เพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป�นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเพื�อให้มั�นใจว่าการเข้าทํารายการดัง
กล่าวมีความจําเป�น และมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป�นสําคัญ ทั�งนี� บริษัทฯ จะเป�ด
เผยรายการที�เกี�ยวโยงกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประ
จําป�และหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในกรณีที�มีการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกันในอนาคต คณะ
กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป�นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั�งข้อบังคับ ประกาศ คําสั�ง
หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อ
กําหนด เกี�ยวกับการเป�ดเผยข้อมูลการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที�กําหนด
โดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
และหลักเกณฑ์อื�นที�เกี�ยวข้อง บริษัทคาดว่าจะมีรายการระหว่าง
กันเกิดขึ�นอีกในอนาคต ซึ�งรายการเหล่านี�ได้ผ่านการอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ
หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังต่อไปนี�

5.1 การใช้บริการห้องพักกับบริษัท โก่วย่งฮั�วร่วมกิจ จํากัด
(“โก่วย่งฮั�วร่วมกิจ”) เพื�อเป�นที�พักรับรองผู้มาติดต่องาน
กับบริษัทฯ ซึ�งบริษัทฯ และ โก่วย่งฮั�วร่วมกิจ ได้ทําบันทึก
ข้อตกลงกําหนดอัตราค่าบริการห้องพักในราคาพิเศษ ซึ�งข้อ
ตกลงดังกล่าวเป�นลักษณะป�ต่อป� และคาดว่าจะมีการเข้าทํา
รายการนี�ต่อไปในอนาคต ทั�งนี� รายการนี�ได้ผ่านการตรวจ
สอบและอนุมัติในหลักการการเข้าทํารายการโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

5. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
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1. คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
โดยธุรกิจค้าปลีกเป�นการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้าน
สาขาชื�อ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จํานวน 28 สาขา ซึ�ง
ครอบคลุมพื�นที�ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล และบริษัทฯ
มีศูนย์กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เพื�อรองรับการดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
และเป�นสถานที�กระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขา ทั�งนี� ร้าน เคแอนด์
เค ซุปเปอร์สโตร์ เป�นร้านค้า Modern-Traditional Trade
ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตที�ผสมผสานระหว่างความทันสมัยของ
ร้านค้าโมเดิร์นเทรดและความร่วมสมัยของร้านค้าในท้องถิ�น
โดยจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที�ใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ�งมีความ
หลากหลายของสินค้าให้เลือกสรรมากกว่า 8,000 รายการ

จากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้ามากกว่า 300 ราย ภายใต้แนวคิด
“ซื�อของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที� K&K ทุกสาขา ใกล้บ้าน
คุณ” ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจกว่า 28 ป�ที�ผ่านมา ด้วย
ความเข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิตและความต้องการสินค้าของ
คนในพื�นที�เป�นอย่างดี บริษัทฯ จึงสามารถปรับกลยุทธ์ทางการ
ค้าเพื�อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป�าหมายในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยมุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าที�มีคุณภาพและมาตรฐาน
ที�เป�นที�ยอมรับในระดับสากลจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าที�น่า
เชื�อถือ ดังนั�น ร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ จึงเป�นที�ไว้วางใจ
ของลูกค้าและตัวเลือกอันดับแรกๆ ของลูกค้าในการเข้าซื�อสินค้า
อุปโภคบริโภค ทําให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้และผลกําไร
ที�ดีอย่างต่อเนื�อง

ภาพรวมของการดําเนินงานที�ผ่านมา

รายไดจากสาขา
83%

รายไดจากคาสง
16%

รายไดอ่ืน
1%

รายไดจากสาขา
82%

รายไดจากคาสง
17%

รายไดอ่ืน
1%

รายไดจากสาขา
83%

รายไดจากคาสง
16%

รายไดอ่ืน
1%

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

ในป� 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 973.56 ล้านบาท เพิ�ม
ขึ�นจากป�ก่อนหน้าจํานวน 37.57 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 4.01
เนื�องจากกําลังซื�อของผู้บริโภคที�เพิ�มขึ�นจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ รวมถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือแรงงาน-ลูกจ้างของ
สถานประกอบการที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 และการเพิ�มขึ�นของรายได้จากการขยายร้านสาขา
ใหม่จํานวน 2 สาขา จากผลการดําเนินงานข้างต้น ใน 2563
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 14.61 ล้านบาท คิดเป�นอัตรากําไร
สุทธิร้อยละ 1.50 เพิ�มขึ�นจากป�ก่อนหน้าจํานวน 3.08 ล้านบาท
คิดเป�นร้อยละ 26.68

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน
366.95 ล้านบาท สินทรัพย์ที�สําคัญประกอบด้วย  สินค้าคง
เหลือ ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทฯ มีหนี�สินรวมจํานวน 212.21
ล้านบาท หนี�สินส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนี�การค้า และ
เจ้าหนี�อื�น หนี�สิน9สัญญาเช่าการเงิน และเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือ
หุ้นจํานวน 154.74 ล้านบาท

การวิเคราะห์และคําอธิบาย
ของฝ�ายจัดการ
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2. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายและรายได้อื�น ในป� 2561 – 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 948.49
ล้านบาท 935.98 ล้านบาท และ 973.56 ล้านบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดดังนี�

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

1.0

โครงสร้างรายได้
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

  รายได้จากค้าปลีก1.

2.  รายได้จากค้าส่ง

รายได้จากการขาย

รายได้อื�น

รวมรายได้

1

783.11

155.85

938.97

9.52

948.49

82.56

16.43

99.00

100.00

771.17

158.13

929.30

6.68

935.98

82.39

16.89

99.29

0.71

100.00

810.52

158.22

968.74

4.81

973.56

83.25

16.25

99.51

0.49

100.00

หมายเหต ุ 1.  รายได้อื�น ได้แก่ รายได้ค่าเช่าพื�นที�หน้าร้าน รายได้ค่าเช่าพื�นที�ตู้ ATM ดอกเบี�ยรับ เป�นต้น

รายได้จากการขาย
ในป� 2561 – 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 938.97 ล้านบาท 929.30 ล้านบาท และ 968.74ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป�น
ร้อยละ 99.00 ร้อยละ 99.29 และร้อยละ 99.51 ของรายได้รวม ตามลําดับ การวิเคราะห์รายได้จากการขายแบ่งตามลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจ ดังนี�

1.  รายได้จากค้าปลีก
ในป� 2561 – 2563 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาของร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์ สโตร์ และรายได้จากการจําหน่ายสินค้าผ่านร้านสาขา ดังนี�

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563จํานวนร้านสาขา
ต้นงวด

เป�ด (ป�ด) สาขาระหว่างงวด

ปลายงวด

รายได้จากค้าปลีก (ล้านบาท)

22
 

3
 

25
 

783.11

25
 
1
 

26
 

771.17

26
 

2
 

28
 

810.52

ในป� 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากค้าปลีกเพิ�มขึ�นจากป�ก่อนหน้า
จํานวน 51.66 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 7.06 มีสาเหตุหลัก
จากการเพิ�มขึ�นของรายได้จากร้านสาขาเดิมที�เป�นผลมาจาก
กําลังซื�อของผู้บริโภคที�เพิ�มขึ�นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้
แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึง
การเพิ�มขึ�นของรายได้จากการขยายร้านสาขาใหม่จํานวน 3
สาขาในป�นี�

ในป� 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากค้าปลีกจํานวน 771.17 ล้านบาท
คิดเป�นร้อยละ 82.39 ของรายได้รวม ซึ�งลดลงจากงวด
เดียวกันของป�ก่อนหน้าจํานวน 11.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 1.53 มีสาเหตุหลักจากในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ร้านค้า
ปลีกรายอื�นๆ ในจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการ
แห่งรัฐและติดตั�งเครื�องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ทําให้ประชาชนผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐมีทางเลือกในการเข้าซื�อสินค้าในร้านค้าที�เข้าร่วมโครงการได้
หลากหลาย จึงส่งผลให้รายได้จากค้าปลีกในงวดนี�ลดลง
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ในป� 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากค้าปลีกจํานวน 810.52 ล้าน
บาท เพิ�มขึ�นจากป�ก่อนหน้าจํานวน 39.35 ล้านบาท คิดเป�นร้อย
ละ 5.10 เนื�องจากกําลังซื�อของผู้บริโภคที�เพิ�มขึ�นจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือแรงงาน-
ลูกจ้างของสถานประกอบการที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 และการเพิ�มขึ�นของรายได้จากการ
ขยายร้านสาขาใหม่จํานวน 2 สาขา

จากสัดส่วนรายได้จากค้าปลีกในป� 2561 – 2563 บริษัทฯ มีราย
ได้จากค้าปลีกจํานวน 783.11 ล้านบาท, 771.17 ล้านบาท, และ
810.52 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป�นร้อยละ 82.56, ร้อยละ
82.39, และร้อยละ 83.25 ของรายได้รวม ตามลําดับ แสดงให้
เห็นว่าบริษัทฯเน้นขายผ่านร้านสาขา เนื�องจากกราคาขายสินค้า
โดยเฉลี�ยในจะสูงกว่าการค้าส่ง

อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายสาขาเดิม (Same
Store Sales Growth)
ในป� 2562 และป� 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสาขาเดิม
จํานวน 25 สาขา (ไม่นับสาขาที�เป�ดระหว่างงวด 3 เดือนแรก
ของป� 2562 และป� 2563) จํานวน 760.13 ล้านบาท และ
776.41 ล้านบาท ตามลําดับ บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของราย
ได้จากการขายของสาขาเดิม (Same Store Sales Growth)
ของป� 2563 เทียบกับป� 2562 เท่ากับร้อยละ 2.14

2.  รายได้จากค้าส่ง
ในป� 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากค้าส่งลดลงจากป�ก่อนหน้า
จํานวน 29.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.04 มีสาเหตุหลัก
จากผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื�อสินค้าในร้านค้าที�สามารถชําระเงิน
ค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ อย่างไรก็ดี ลูกค้าค้าส่ง
ของบริษัทส่วนใหญ่คือ ร้านค้าปลีกที�ไม่ได้ติดตั�งเครื�องรับชําระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทําให้ลูกค้าค้าส่ง
ของบริษัทฯ ที�เป�นร้านค้าปลีกจําหน่ายสินค้าได้น้อยลง ส่งผลให้
ลูกค้าค้าส่งสั�งซื�อสินค้าจากบริษัทฯ ลดน้อยลงตาม

ในป� 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากค้าส่งจํานวน 158.13 ล้านบาท
คิดเป�นร้อยละ 16.89 ของรายได้รวม ซึ�งเพิ�มขึ�นจากงวด
เดียวกันของป�ก่อนหน้าจํานวน 2.28 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อย
ละ 1.46

ป� 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากค้าส่งจํานวน 158.22 ล้านบาท
คิดเป�นร้อยละ 16.25 ของรายได้รวม ซึ�งใกล้เคียงกับป�ก่อนหน้า
อย่างไรก็ดี ในป�จจุบันบริษัทฯ ไม่มีแผนการขยายฐานลูกค้าค้าส่ง
แต่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขยายธุรกิจโดยการเป�ดร้านสาขาเพิ�ม
ขึ�นอย่างต่อเนื�องในทุกๆ ป�ให้ครอบคลุมพื�นที�ในจังหวัดสงขลา
และจังหวัดใกล้เคียง

ต้นทุนขายและกําไรขั�นต้น
ต้นทุนขายและกําไรขั�นต้นของบริษัทฯ สําหรับป� 2561 – 2563 มีรายละเอียดดังนี�

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563
ต้นทุนขาย และกําไรขั�นต้น

(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

ต้นทุนขาย

กําไรขั�นต้น

อัตรากําไรขั�นต้น (ร้อยละ)

938.97
 

827.25
 

111.71
 

11.90

929.30
 

815.81
 

113.49
 

12.21

968.74
 

847.77
 

120.97
 

12.49

งบการเงิน
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ในป� 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเพิ�มขึ�นจากป�ก่อนหน้าจํานวน
16.53 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 2.04 ซึ�งสอดคล้องกับราย
ได้จากการขายที�เพิ�มขึ�น ส่วนใหญ่เป�นต้นทุนในการซื�อสินค้าเพื�อ
จําหน่ายจํานวน 811.99 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 98.15 ของ
ต้นทุนขายทั�งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรขั�นต้นจํานวน 111.71
ล้านบาท คิดเป�นอัตรากําไรขั�นต้นร้อยละ 11.90 ซึ�งปรับตัวลดลง
จากป�ก่อนหน้า เนื�องจากค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงานที�เพิ�มขึ�น
จากการเพิ�มจํานวนบุคลากรในฝ�ายคลังสินค้าและฝ�ายจัดซื�อ
เพื�อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ในป� 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจํานวน 815.81 ล้านบาท ลดลง
จากป�ก่อนหน้าจํานวน 11.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.38
โดยต้นทุนขายส่วนใหญ่เป�นต้นทุนในการซื�อสินค้าเพื�อจําหน่าย
จํานวน 799.28 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 97.97 ของต้นทุนขาย
ทั�งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรขั�นต้นจํานวน 113.49 ล้านบาท
คิดเป�นอัตรากําไรขั�นต้นร้อยละ 12.21 ซึ�งเป�นอัตราที�สูงขึ�นจากป�
ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าพื�นที�หัวชั�น
และกองโชว์เพิ�มขึ�นจากป�ก่อนหน้าร้อยละ 16.43

เนื�องจากผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าหลายรายมีการจัดรายการส่ง
เสริมการขายและต้องการประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเป�นที�รู้จักของ
ลูกค้ามากขึ�น จึงได้มีการเช่าพื�นที�หัวชั�นและกองโชว์เพื�อจัดวาง
สินค้าของตนเองให้อยู่พื�นที�ที�เป�นจุดที�ลูกค้าสามารถเห็นสินค้า
มากที�สุดและเป�นการสร้างโอกาสให้ลูกค้าเลือกซื�อสินค้ามากยิ�ง
ขึ�น ทั�งนี� รายได้ค่าเช่าพื�นที�หัวชั�นและกองโชว์เป�นสิ�งตอบแทนที�
บริษัทฯ ได้รับจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า บริษัทฯ จึงบันทึก
รายได้ค่าเช่าพื�นที�หัวชั�นและกองโชว์หักจากราคาสินค้า หรือหัก
ลดยอดต้นทุนขาย

ของป� 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจํานวน 847.77 ล้านบาท
เพิ�มขึ�นจากงวดเดียวกันของป�ก่อนหน้าจํานวน 31.96 ล้านบาท
หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 3.92 โดยต้นทุนส่วนใหญ่เป�นต้นทุนในการ
ซื�อสินค้าเพื�อจําหน่ายจํานวน 831.29 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ
98.06 ของต้นทุนขายทั�งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรขั�นต้น
จํานวน 120.97 ล้านบาท คิดเป�นอัตรากําไรขั�นต้นร้อยละ 12.49
ซึ�งเป�นอัตรากําไรขั�นต้นที�เพิ�มขึ�นจากงวดเดียวกันของป�ก่อน
หน้า มีสาเหตุหลักจากป� 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าพื�นที�
หัวชั�นและกองโชว์และรายการส่งเสริมการขายเพิ�มขึ�น 2.73 ล้าน
บาท

รายได้อื�น

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563
รายได้อื�น
(ล้านบาท)

ดอกเบี�ยรับจากบุคคลที�เกี�ยวข้อง

รายได้ค่าเช่าพื�นที�หน้าร้านค้า

รายได้ค่าเช่าพื�นที�สําหรับตู้  ATM

อื�น ๆ

รวมรายได้อื�น

2.92
 

1.70
 

1.28
 

3.62
 

9.52

0.56
 

1.61
 

1.37
 

3.14
 

6.68

-
 

1.73
 

1.27
 

1.81
 

4.81

งบการเงิน

ในป� 2561 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้อื�นจํานวน 9.52 ล้านบาท 6.68 ล้านบาท และ 4.81 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้อื�นของบริษัทฯ มีแนว
โน้มลดลงมีสาเหตุหลักจากการลดลงของดอกเบี�ยรับจากการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกันเป�นสําคัญ ทั�งนี� ในป� 2562
บริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกันเรียบร้อยแล้วตั�งแต่เดือนมีนาคม 2562 และการลดลงของรายได้จากการ
ส่งเสริมการขายซึ�งเป�นสินค้าที�ได้รับจากผู้จัดหาและจําหน่ายสินค้า ได้แก่ ทองคํา เครื�องใช้ไฟฟ�า เป�นต้น
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563
โครงสร้างรายได้

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

รายได้รวม

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

948.49
 

65.64
 

27.00
 

92.64

100.00
 

6.92
 

2.85
 

9.77

935.98
 

70.62
 

29.63
 

100.25

100.00
 

7.55
 

3.17
 

10.72

973.56
 

71.40
 

30.30
 

101.63

100.00
 

7.33
 

3.11
 

10.43

ในป� 2561 - 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 92.64 ล้านบาท 100.25 ล้านบาท และ 101.63 ล้านบาท ตามลําดับ
คิดเป�นร้อยละ 9.77 ร้อยละ 10.72 และร้อยละ 10.43 ของรายได้รวม ซึ�งการเพิ�มขึ�นของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เกิดจากการเพิ�มขึ�นของค่าใช้
จ่ายในการขยายสาขาเพิ�มขึ�น เช่น เงินเดือน ค่าเสื�อมราคา ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เป�นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเสนอขายหุ้น ค่าที�ปรึกษากฎหมาย
เกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี�ยที�เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั�นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และสัญญาเช่าการเงิน ในป� 2561 -
2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 7.53 ล้านบาท 6.19 ล้านบาท และ 6.35 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป�นร้อยละ 0.79 ร้อยละ
0.66 และร้อยละ 0.65 ของรายได้รวม ตามลําดับ 

ในป� 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ�มขึ�นจากงวดเดียวกันของป�ก่อนหน้าจํานวน 0.16 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 2.58 เนื�อง
จากบริษัทฯ ได้บันทึกต้นทุนทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�องสัญญาเช่า ซึ�งบริษัทฯ ได้นํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี�มาถือปฏิบัติใช้ครั�งแรก

กําไรสุทธิ

ในป� 2561 - 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 16.26 ล้านบาท 11.53 ล้านบาท และ 14.61 ล้านบาท ตามลําดับ อัตรากําไรสุทธิร้อยละ 1.71
ร้อยละ 1.23 และ ร้อยละ 1.50 ตามลําดับ
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3.  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

31/12/2561

ฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

หนี�สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

312.02
 

226.89
 

85.13

322.69
 

232.59
 

90.09

366.95
 

212.21
 

154.74

งบการเงิน

31/12/2562 31/12/2563

สินทรัพย์
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
จํานวน 312.02 ล้านบาท 322.69 ล้านบาท และ 366.95 ล้าน
บาท ตามลําดับ สินทรัพย์ที�สําคัญประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เป�นต้น ป� 2563 สินทรัพย์รวมเพิ�มขึ�น
จากป�ก่อนหน้า 44.26 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ13.72 มี
สาเหตุหลักจากสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ�มขึ�นจากการรับรู้
สินทรัพย์ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง
สัญญาเช่า

หนี�สิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษัทฯ มีหนี�สินรวม
จํานวน 226.89 ล้านบาท 232.59 ล้านบาท และ 212.21 ล้าน
บาท ตามลําดับ หนี�สินส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนี�การค้าและ
เจ้าหนี�อื�น หนี�สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน และเงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน เป�นต้น ป�
2563 หนี�สินรวมลดลงจากป�ก่อนหน้า 20.39 ล้านบาท หรือลด
ลงร้อยละ 8.76 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ได้ชําระคืนเงินกู้ยืม
ในบางส่วนให้แก่จากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น
จํานวน 85.13 ล้านบาท 90.09 ล้านบาท และ 154.74 ล้านบาท
ตามลําดับ ป� 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ�มขึ�นจากป�ก่อนหน้า
64.65 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 49.13 มีสาเหตุหลักจากการ
จําหน่ายหุ้นเพิ�มทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จํานวน 51.65 ล้าน
บาท และกําไรสุทธิ 14.61 ล้านบาท และได้จ่ายเงินป�นผลระหว่าง
ป�จํานวน 1.61 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ในป� 2561 – 2563 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ
ร้อยละ 20.58 ร้อยละ 13.16 และร้อยละ 11.93 ตามลําดับ ซึ�ง
การเปลี�ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจะเป�นไปตามการ
เพิ�มขึ�นหรือลดลงของกําไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละป�

ทั�งนี� บริษัทฯ มีการจ่ายป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในป� 2561 – 2563
จํานวน 4.00 ล้านบาท 64.58 ล้านบาท และ 1.61 ล้านบาท ตาม
ลําดับ คิดเป�นอัตราการจ่ายเงินป�นผลร้อยละ 24.60 ร้อยละ
559.97 และ 11.02 ตามลําดับ อย่างไรก็ดี หลังจากที�  บริษัทฯ
ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทฯ
จะดําเนินการจ่ายเงินป�นผลตามนโยบายจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะ
กิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรร
ทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที�ได้กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อ
บังคับของบริษัทฯ

โครงสร้างเงินทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี�สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ากับ 2.67 เท่า 2.58 เท่า
และ 1.37 เท่า ตามลําดับ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นลดลงจากป�ก่อนหน้า จากการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะ
สั�นและระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน ขณะที�ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ�ม
ขึ�นจากการจําหน่ายหุ้นเพิ�มทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และผล
การดําเนินงานในป�ดังกล่าว
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4.  การวิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

ในป� 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จํานวน 26.79 ล้านบาท ขณะที�บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมลงทุนจํานวน 35.77 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป�นการรับ
ชําระคืนเงินให้กู้ยืมจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้อง และการ
ลงทุนในสินทรัพย์เพื�อขยายร้านสาขา และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 55.03 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่
เป�นการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นและระยะยาวให้กับสถาบัน
การเงิน และการจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ
มีกระแสเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิจํานวน 7.53 ล้านบาท และมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 จํานวน
29.68 ล้านบาท

ในป� 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จํานวน 6.65 ล้านบาท ซึ�งลดลงจากป�ก่อนหน้าอย่างมีนัย
สําคัญ เนื�องจากบริษัทฯ มีกําไรก่อนภาษีเงินได้ที�ลดลง รวมถึง
บริษัทฯ มีลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นที�ยังไม่ชําระค่าสินค้าเพิ�มขึ�น
จํานวน 5.29 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือที�เพิ�มขึ�นจํานวน 11.69
ล้านบาท จากการสั�งซื�อสินค้าเพื�อรองรับความต้องการซื�อสินค้า
ในช่วงเทศกาลป�ใหม่ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีเจ้าหนี�การค้าและเจ้า
หนี�อื�นลดลงจํานวน 4.32 ล้านบาท ทั�งนี� การลดลงของเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงานส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินสดต่อ
การทํากําไรและอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ยลดลง

ในขณะที� บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน
9.54 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป�นการลงทุนในสินทรัพย์เพื�อขยาย
ร้านสาขา และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 5.52 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป�นการจ่ายเงินป�นผลและ
การรับเงินสดจากการเพิ�มทุนในหุ้นสามัญที�ออกใหม่ของบริษัทฯ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 8.40 ล้าน
บาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31
ธันวาคม 2562 จํานวน 21.28 ล้านบาท

ป� 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จํานวน 65.69 ล้านบาท ซึ�งเพิ�มขึ�นจากงวดเดียวกันของป�ก่อน
หน้าอย่างมีนัยสําคัญ เนื�องจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ
เป�นสําคัญ ทั�งนี� การเพิ�มขึ�นของเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไรและอัตราส่วน
ความสามารถชําระดอกเบี�ยเพิ�มขึ�น ในขณะที� บริษัทฯ มีเงินสด
สุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 12.53 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่
เป�นการลงทุนในสินทรัพย์เพื�อขยายร้านสาขา และบริษัทฯ มี
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 39.51 ล้านบาท ซึ�ง
ส่วนใหญ่เป�นชําระคืนเงินกู้และดอกเบี�ยให้แก่สถาบันการเงิน และ
การเพิ�มขึ�นของเงินกู้ยืมภายใต้มาตรการสินเชื�อดอกเบี�ยตํ�าเพื�อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการที�ได้รับผลกระทบทั�งทางตรงและทาง
อ้อมจากการระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) รวมถึง
การรับเงินสดจากการเพิ�มทุนในหุ้นสามัญที�ออกใหม่ของบริษัทฯ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิจํานวน 13.65 ล้าน
บาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที�
31ธันวาคม 2563 จํานวน 34.93 ล้านบาท

ในป� 2561 – 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รายละเอียดดังนี�

(หน่วย: ล้านบาท) ป� 2561

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น 
(ลดลง) – สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป�

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นป�

26.79
35.77

(55.03)
 

7.53
 
 

22.16
 

29.68

6.65
(9.54)
(5.52)

 
(8.40)

 
 

29.68
 

21.28

65.69
(12.53)
(39.51)

 
13.65

 
 

21.28
 

34.93

ป� 2562 ป� 2563
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5.  ป�จจัยและอิทธิพลหลักที�อาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
5.1 การขยายร้านสาขา
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการขยายร้านสาขาอย่างต่อเนื�องในจังหวัด
สงขลาและพื�นที�จังหวัดใกล้เคียง เพื�อเพิ�มช่องทางการจําหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมพื�นที�ต่างๆ มากยิ�งขึ�น รวมถึง
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างแบรนด์ร้าน เคแอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์ ให้เป�นที�รู้จักและจดจําของคนในพื�นที� และเป�นตัว
เลือกอันดับแรกของลูกค้าในการเข้าซื�อสินค้าอุปโภคบริโภค ดัง
นั�น การขยายร้านสาขาจึงเป�นการเพิ�มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าในพื�นที�ใหม่ๆ ซึ�งส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างราย
ได้และผลการ

5.2 การแข่งขันของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในพื�นที�
จังหวัดสงขลาถือเป�นศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ที�มีเศรษฐกิจ
เติบโตอย่างต่อเนื�องและมีการขยายความเป�นเมือง
(Urbanization) มากขึ�น ทําให้ผู้ประกอบการทั�งที�เป�นบริษัทราย
ใหญ่ในประเทศและบริษัทข้ามชาติให้ความสนใจในการลงทุน ใน
การขยายสาขาของร้านค้าปลีกในรูปแบบร้านซุปเปอร์มาเก็ต
ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื�อ รวมถึงผู้ประกอบการ
บางรายมีช่องทางการสั�งซื�อสินค้าผ่านทางออนไลน์ พร้อม
บริการส่งสินค้าฟรีถึงบ้าน ทําให้ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคในจังหวัดสงขลามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึ�งอาจส่ง
ผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้และผลการดําเนินงาน 
 ของบริษัทฯ ได้

5.3 การเปลี�ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
นโยบายช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐจึงเป�นป�จจัยสําคัญใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ�งรัฐบาลสนับสนุนเงินให้แก่
ประชากรในระดับฐานรากหรือผู้มีรายได้น้อย เพื�อใช้ในการจับจ่าย
ใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที�จําเป�นในชีวิตประจําวัน และได้มีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื�อง ดังนั�น นโยบายของภาครัฐเป�นส่วน
สําคัญที�ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ

5.4 การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ใน
ประเทศไทยได้เริ�มต้นขึ�นในเดือนมกราคม 2563 และแพร่ระบาด
ขยายเป�นวงกว้างอย่างต่อเนื�อง ซึ�งส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในทุกภาคส่วนของธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซึ�งความไม่แน่นอน
และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ในบาง
ธุรกิจต้องหยุดกิจการ หรือเลิกว่าจ้างพนักงาน หรือปรับค่า
ตอบแทนพนักงานให้ลดลง ทําให้ประชาชนอาจมีกําลังซื�อสินค้าที�
ลดลงและมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ�น ดังนั�น
การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 ในภาคใต้ซึ�งเป�นพื�นที�ที�ตั�ง
ของร้านสาขาของบริษัทฯ อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการ
สร้างรายได้และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคซึ�งเป�นการจําหน่ายสินค้าที�จําเป�นในชีวิตประจําวัน
โดยธุรกิจค้าปลีกเป�นการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้าน
สาขาชื�อ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จํานวน 28 สาขา ซึ�ง
บริษัทฯ ยังคงเป�ดให้บริการร้านสาขาทั�ง 28 สาขาในช่วงของ
การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยบริษัทฯ
มีการปรับเปลี�ยนเวลาทําการของแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับ
มาตรการต่างๆ ของภาครัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ประชาชน
ในพื�นที�จึงสามารถเข้ามาซื�อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านสาขา
อย่างต่อเนื�อง ในส่วนของธุรกิจค้าส่ง ร้านค้าปลีกในพื�นที�
จังหวัดสงขลาและพื�นที�ใกล้เคียงที�เป�นลูกค้าค้าส่งของบริษัทฯ
ยังคงสั�งซื�อสินค้าอุปโภคบริโภคกับบริษัทฯ เพื�อนําไปจําหน่าย
ต่อและรองรับความต้องการของลูกค้าที�มาซื�อสินค้า โดยลูกค้า
ส่วนใหญ่ในร้านสาขาจะชําระค่าสินค้าด้วยเงินสด และหากลูกค้า
ชําระค่าสินค้าด้วยบัตรประชารัฐและบัตรเครดิต บริษัทฯ จะได้รับ
เงินค่าสินค้าในวันรุ่งขึ�น ในขณะที�ลูกค้าค้าส่งจะได้รับวงเงิน
เครดิตและระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit Term) จํานวน 7
-14 วัน โดยคํานึงถึงฐานะการเงินและประวัติการชําระหนี�เป�น
สําคัญ บริษัทฯ จึงเชื�อมั�นว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดและ
บริหารสภาพคล่องได้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื�อง
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งบการเงินประจําป� และรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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