รายงานประจําป
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บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
01

ข้อมูลทัวไปของบริษัท

38

นโยบายการจ่ายเงินปนผล

02

ข้อมูลสรุปทางการเงิน

39

โครงสร้างการจัดการ

03

สารจากคณะกรรมการ

49

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท

04

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน

60

การกํากับดูแลกิจการ

05

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

80

ความรับผิดชอบต่อสังคม

07

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

85

โครงสร้างควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสียง

08

นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

86

รายการระหว่างกัน

13

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

92

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝายจัดการ

29

ปจจัยความเสียง

100

งบการเงินประจําป และรายงานของผู้
สอบบัญชีรับอนุญาต

37

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

ข้อมูลทัวไปของบริษท
ั

ชือบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โฮมเพจ
ทุนจดทะเบียน

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
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

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

ถนนรัชดาภิเษก

บริษัท พี วี ออดิท จํากัด
เลขที 100/19 ชัน 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
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

ข้อมูลสรุปทางการเงิน

ป 2563

ป 2562

ป 2561

968.74
847.77
120.97
14.61

929.30
815.81
113.49
11.53

938.97
827.25
111.71
16.26

366.95
212.21
154.74

322.69
232.59
90.09

312.02
226.89
85.13

65.69
(12.53)
(39.51)

6.65
(9.54)
(5.52)

26.79
35.77
(55.03)

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
กําไรสุทธิสําหรับป

งบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

งบกระแสเงินสด
(ล้านบาท)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน
(ล้านบาท)

อัตรากําไรขันต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน

4

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

รายงานจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

6

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

รายงานจากคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

7

8

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ” หรือ “KK”)
ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยธุรกิจค้า
ปลีกเปนการจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านร้านสาขาชือ
“เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จํานวน 28 สาขา ซึงครอบคลุม
พื นทีในจังหวัดสงขลา พั ทลุง และสตูล รวมถึงบริษัทฯ มีศูนย์
กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพื อรองรับการดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และเปน
สถานทีกระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาของบริษัทฯ ทังนี ด้วยการ
ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในพื นทีจังหวัด
สงขลามาเปนระยะเวลามากกว่า 28 ป ทําให้บริษัทฯ มีความ
เข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิต
และความต้องการสินค้าของคนใน
พื นทีได้เปนอย่างดี
บริษัทฯ
มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจภายใต้
แนวคิด “ซือของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที K&K ทุกสาขา
ใกล้บ้านคุณ” โดยจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 8,000
รายการ ซึงมีรายละเอียดดังนี

1. สินค้าอุปโภค ประกอบด้วยสินค้า 5 หมวดดังนี
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดในครัวเรือน ได้แก่ ผงซักฟอก
นํายาปรับผ้านุ่ม นํายาอัดกลีบ เปนต้น
ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจําวัน ได้แก่ ยาสีฟน แปรงสีฟน นํายา
บ้วนปาก เปนต้น
.ผลิตภัณฑ์เพื อผิวและเส้นผม ได้แก่ แชมพู ครีมอาบนํา สบู่
เปนต้น
ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ได้แก่ แปง ครีมบํารุงผิว
โคโลญจน์ เปนต้น
ผลิตภัณฑ์ของใช้เด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่ แปรงล้างขวดนม ผ้า
อ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เปนต้น
2. สินค้าบริโภค ประกอบด้วยสินค้า 5 หมวดดังนี
ผลิตภัณฑ์ชงดืม ได้แก่ ผงโกโก้ กาแฟ ครีมเทียม เปนต้น
ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่ง ได้แก่ นมผง นมข้นหวาน นมUHT
เปนต้น
ผลิตภัณฑ์เครืองดืม ได้แก่ นําดืม นําอัดลม เครืองดืม
บํารุงสุขภาพ เปนต้น
ผลิตภัณฑ์เครืองปรุงและอาหารแห้ง ได้แก่ เครืองปรุงรส
นํามันพื ช ข้าวสาร เปนต้น
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคียว ได้แก่ ขนมขบเคียว หมากฝรัง
ลูกอม เปนต้น

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

วิสัยทัศน์
ทีมงานมืออาชีพทีมีใจบริการและเปนหนึงเดียว พร้อมมุ่งสู่การ
เปนร้านสะดวกซือชันนําในภาคใต้ทีจะส่งมอบความพึ งพอใจให้
ลูกค้าและคืนกําไรสู่สังคม

พั นธกิจ
บริษัทฯ มุ่งมันทีจะ
1. จัดจําหน่ายสินค้าทีมีคุณภาพมาตรฐาน ราคาเปนธรรม
2. บริการลูกค้าด้วยความซือสัตย์และจริงใจ
3. พั ฒนาทีมงานให้เปนมืออาชีพ
4. รับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมและสังคม
5. เติบโตอย่างยังยืน

ค่านิยมองค์กร
บริษัทฯ มีค่านิยมองค์กร “I AM K AND K” ซึงเปนหลักในการดําเนินงานทีพนักงานในองค์กรยึดถือและปฏิบัติมา
ตลอด โดยมีความหมายดังนี
I :
A:
M:
K:
A:
N:
D:
K:

Integrity
Accountability
Moral
Knowledge
Achievement
Networking
Develop
Know how

มีความซือสัตย์
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
มีคุณธรรม
มีความรู้
มุ่งสู่ความสําเร็จ
มีเครือข่ายความสัมพั นธ์ทีดีต่อคู่ค้าและลูกค้า
พั ฒนาสู่ความเปนเลิศ
มีทักษะและความชํานาญในการดําเนินงาน
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2. การเปลียนแปลงและพั ฒนาการทีสําคัญ
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ” หรือ “KK”) (เดิมชือ “บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์
ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด” และ “บริษัท เค. แอนด์ เค.
ซุปเปอร์ค้าส่ง จํากัด” และ “ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค. แอนด์ เค.
ซุปเปอร์ค้าส่ง”) จดทะเบียนก่อตังเริมแรกในชือ ห้างหุ้นส่วน

จํากัด เค.แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง เมือวันที 4 มกราคม 2536
ด้วยทุนจดทะเบียนเริมต้น 1.50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เริมแรก
เพื อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค
ในเวลาต่อมา
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสด้านการค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
จากความต้องการสินค้าของร้านค้าปลีกในพื นทีจังหวัดสงขลา
ซึงเปนการซือสินค้าในจํานวนมากเพื อนําไปจําหน่ายต่อ บริษัทฯ
จึงเพิ มการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค
เพื อ
รองรับความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคในทุกกลุ่มลูกค้า

จุดเริมต้นของบริษัทฯ เริมจากในป 2536 พี น้องในครอบครัว
สิริธนนนท์สกุล จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวนรีรัตน์ สิริธน
นนท์สกุล นายกิตติพล สิริธนวงศ์สกุล นายกวิศพงษ์ สิริธน
นนท์สกุล และนางสาวสุนันทาลักษณ์ สิริธนนนท์สกุล ได้ร่วมกัน
ก่อตังห้างหุ้นส่วนจํากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เริมแรก
เพื อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคในจังหวัดสงขลา
และได้เปดร้านค้าปลีกในรูปแบบ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตชือ “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” สาขาสามชัย
เปนสาขาแรก ซึงตังอยู่บนถนนสามชัย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ทังนี ในส่วนของชือร้านค้ามีทีมาจากชือของผู้ร่วมก่อตัง
คือ นายกิตติพล สิริธนวงศ์สกุล และ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์
สกุล ซึงทังสองท่านมีชือภาษาอังกฤษขึนต้นด้วยตัวเค (“K”)
และบริษัทฯ มีแนวคิดในการจัดตังร้านค้าปลีกในรูปแบบซุปเปอร์
มาเก็ตเพื อจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาส่ง
จึงเปนทีมา
ของชือร้าน “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง”

ในช่วงเวลาเดียวกัน
บริษัท
หาดใหญ่โก่วย่งฮัว
จํากัด
(“หาดใหญ่ โก่วย่งฮัว”) (เดิมชือ “บริษัท หาดใหญ่ โก่วย่งฮัว
ค้าส่ง จํากัด”) ซึงเปนบริษัทของพี น้องในครอบครัวสิริธนนนท์

สกุล ได้จัดตังขึนเพื อดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและ
เปนตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ผลิตสินค้าราย
ใหญ่ของประเทศไทย ในเวลาต่อมา ผู้บริหารของ หาดใหญ่
โก่วย่งฮัว
มีความประสงค์ในการมุ่งเน้นธุรกิจการเปนตัวแทน
จําหน่ายสินค้าเพี ยงธุรกิจเดียวเท่านัน
และต้องการหยุดการ
ดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลานัน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านร้านสาขาเพี ยงช่องทางเดียว จึงให้ความสนใจ
และเล็งเห็นในโอกาสทางธุรกิจทีสามารถต่อยอดการจําหน่ายสิน
ค้าอุปโภคบริโภคไปยังอีกกลุ่มลูกค้าซึงเปนร้านค้าปลีกทีซือสินค้า
เพื อนําไปจําหน่ายต่อ โดยกลุ่มลูกค้านีมีความต้องการซือสินค้าที
หลากหลายและปริมาณการสังซือต่อครังในจํานวนมาก
ดังนัน
ในป 2546 บริษัทฯ จึงได้รับโอนลูกค้าค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
จาก หาดใหญ่ โก่วย่งฮัว เพื อดําเนินธุรกิจค้าส่งต่อจนถึง
ปจจุบันนี

ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ
ทีมุ่งดําเนินธุรกิจ
เพื อก้าวสู่การเปนร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตชันนําในภาคใต้ สร้างความ
เปนเอกลักษณ์ให้เปนทีจดจําและเปนตัวเลือกอันดับแรกในการซือ

สินค้าอุปโภคบริโภค ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ จึงได้ปรับ
เปลียนชือร้านค้าจาก “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” เปน “เค
แอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์”
และขยายสาขาอย่างต่อเนืองเพื อ
รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกเพศ
ทุกวัย
และทุก
อาชีพ ปจจุบัน บริษัทฯ มีร้านสาขาทังหมดจํานวน 28 สาขา ซึง

ครอบคลุมพื นทีในจังหวัดสงขลา พั ทลุง และสตูล รวมถึงมีศูนย์
กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพื อรองรับการดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
สถานทีกระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาของบริษัทฯ

และเปน

จากประสบการณ์การดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคเปนระยะเวลามากกว่า 28 ปทีผ่านมา บริษัทฯ มีความ

เข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิตและความต้องการสินค้าของคนในพื น
ทีได้เปนอย่างดี จึงทําให้บริษัทฯ เปนทียอมรับและได้รับความเชือ
ถือจากลูกค้าจนก้าวขึนเปนหนึงในร้านซุปเปอร์มาเก็ตชันนําในจัง
หวัดสงขลาและพื นทีใกล้เคียง ภายใต้แนวคิด “ซือของครบ พบ
ของถูก ถูกทุกวัน ที K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ” เมือวันที 6
กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน พร้อม
ทังเปลียนชือบริษัทใหม่เปน บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซา
ท์เทิร์น จํากัด (มหาชน) ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน
115.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 230,000,000
หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนทีชําระแล้วจํานวน
80.50 ล้านบาท หรือหุ้นสามัญทีชําระแล้วจํานวน 161,000,000
หุ้น สําหรับหุ้นสามัญทีเหลืออีกจํานวน 69,000,000 หุ้น
บริษัทฯ ออกไว้เพื อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
เปนครังแรก (Initial Public Offering: IPO)

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)
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การเปลียนแปลงและพั ฒนาการทีสําคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี

ป
2536

2546

การเปลียนแปลงและพั ฒนาการทีสําคัญ
ในเดือนมกราคม 2536 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง จัดตังขึนด้วยทุนจดทะเบียน
1.50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดสงขลา
ในเดือนมกราคม 2536 บริษัทฯ ได้เปดร้านค้าปลีกในรูปแบบร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตชือ “เค. แอนด์ เค.
ซุปเปอร์ค้าส่ง” (ปจจุบันเปลียนชือเปน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาสามชัย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เปนสาขาทีแรก
บริษัทฯ เริมดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ซึงได้รับโอนลูกค้าค้าส่งมาจากบริษัท หาดใหญ่ โก่ว
ย่งฮัว จํากัด (“หาดใหญ่ โก่วย่งฮัว”) เนืองจาก หาดใหญ่ โก่วย่งฮัว มีความประสงค์ทีจะหยุดการ
ดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยบริษัทฯ เล็งเห็นในโอกาสทางธุรกิจค้าส่งนีทีจะสามารถต่อ
ยอดการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังอีกกลุ่มลูกค้าซึงเปนร้านค้าปลีก ทังนี ในปจจุบัน หาดใหญ่
โก่วย่งฮัว ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ผลิตสินค้าเพี ยงธุรกิจเดียว

2552

ในเดือนสิงหาคม 2552 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง ได้แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วน
จํากัดเปนบริษัทจํากัด โดยใช้ชือว่า บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง จํากัด มีทุนจดทะเบียนเริมต้น
2.00 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯ ได้เพิ มทุนจดทะเบียนจาก 2.00 ล้านบาท เปน 20.00 ล้านบาท พร้อม
ทังได้เปลียนชือบริษัทใหม่เปน บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด

2559

ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เปดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปจจุบันเปลียนชือเปน เค
แอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขานวลแก้ว อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปนสาขาที 20
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปจจุบันเปลียนชือเปน เค
แอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาสนามบิน อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปนสาขาที 21
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นทีแท้จริงของผู้
ถือหุ้นแต่ละราย เพื อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
การเพิ มทุนจดทะเบียนจาก 20.00 ล้านบาท เปน 22.50 ล้านบาท และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุน
จํานวน 25,000 หุ้น ในราคาเสนอขายตามมูลค่าทีตราไว้เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น เพื อเสนอขายให้แก่
นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล (“นายกวิศพงษ์”) เพี ยงท่านเดียว จากการเพิ มทุนจดทะเบียนในครังนี
ทําให้นายกวิศพงษ์เปนผู้ถือหุ้นทีมีสัดส่วนการถือหุ้นมากทีสุดเท่ากับร้อยละ 35.56 ของทุนจดทะเบียนที
ชําระแล้วจํานวน 22.50 ล้านบาท

2562

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปจจุบันเปลียนชือเปน เค
แอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาสีแยกพั ทลุง-ตรัง อําเภอเมือง จังหวัดพั ทลุง เปนสาขาที 26
ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ปรับเปลียนชือร้านสาขาจากเดิม “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” เปน
ชือใหม่คือ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์”
ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการต่างๆ เพื อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนี
บริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปลียนชือบริษัทใหม่เปน บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
เซาท์เทิร์น จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ เปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เปนหุ้นละ 0.50 บาท
บริษัทฯ เพิ มทุนจดทะเบียนจาก 22.50 ล้านบาท เปน 115.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จํานวน 185.00 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีรายละเอียดดังนี
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทฯ จํานวน 116.00 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทําให้ทุนจดทะเบียนที
ชําระแล้วของบริษัทฯ จากเดิม 22.50 ล้านบาท เพิ มขึนเปน 80.50 ล้านบาท
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนจํานวน 69.00 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื อเสนอ
ขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัวไปเปนครังแรก (Initial Public Offering)

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)
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2563

การเปลียนแปลงและพั ฒนาการทีสําคัญ
เมือวันที 13 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้เปดร้านค้า เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ สาขานาหม่อม อําเภอ
นาหม่อม จังหวัดสงขลา เปนสาขาที 27
เมือวันที 20 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เปดร้านค้า เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ สาขาคลองหวะ ตําบล
คอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปนสาขาที 28
ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสมาชิกและเริมใช้งานแอปพลิเคชันชือ “เคแอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์ (K&K Superstore)” ทังในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS)
เพื อให้ลูกค้าทีสมัครสมาชิกสามารถสะสมคะแนนเมือซือสินค้าในร้านสาขาเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ ทัง
28 สาขา ตรวจสอบคะแนน แลกคูปองแทนเงินสด ตรวจสอบโปรโมชันสินค้า รวมถึงตรวจสอบ
ประวัติการซือสินค้า
เมือวันที 7 ตุลาคม 2563 บริษัทได้เริมซือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก (First
Day Trade) ภายใต้ชือย่อหลักทรัพย์ “KK”

3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ

4. ความสัมพั นธ์กับธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่มี -
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ

ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

โดยธุรกิจค้าปลีกเปนการจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านร้านสาขาชือ

“เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จํานวน 28 สาขา ซึงครอบคลุมพื นทีในจังหวัดสงขลา พั ทลุง และสตูล รวมถึงบริษัทฯ มีศูนย์กระจาย
สินค้าจํานวน 1 แห่งตังอยู่ทีสํานักงานใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื อรองรับการดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และ
เปนสถานทีกระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาของบริษัทฯ ทังนี บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทีหลากหลายมากกว่า 8,000 รายการ
ภายใต้แนวคิด “ซือของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ”
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทการดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง สําหรับป 2561 – 2563 มีสัดส่วนดังนี

โครงสร้างรายได้

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1. รายได้จากค้าปลีก

783.11

82.56

771.17

82.39

810.52

83.25

2. รายได้จากค้าส่ง

155.85

16.43

158.13

16.89

158.22

16.25

รายได้จากการขาย

938.97

99.00

929.30

99.29

968.74

99.51

รายได้อืน 1

9.52

1.0

6.68

0.71

4.81

0.49

รวมรายได้

948.49

935.98

100.00

973.56

100.00

หมายเหตุ

100.00

1. รายได้อืน ได้แก่ รายได้ค่าเช่าพื นทีหน้าร้าน รายได้ค่าเช่าพื นทีตู้ ATM ดอกเบียรับ เปนต้น

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึงเปนสินค้าทีใช้ในชีวิต
ประจําวันมากกว่า 8,000 รายการ ในรูปแบบสินค้าปลีก สินค้า
เปนแพ็ ค และสินค้าเปนลัง เพื อรองรับความต้องการสินค้าในรูป
แบบต่างๆ ของลูกค้าทีมาซือสินค้าในร้านสาขา และลูกค้าค้าส่งที
ต้องการซือสินค้าไปเพื อจําหน่ายต่อ ทังนี ลักษณะสินค้าของ
บริษัทฯ แบ่งเปน 2 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าอุปโภค และสินค้าบริโภค
มีรายละเอียดดังนี

1.1.1 สินค้าอุปโภค ประกอบด้วยสินค้า 5 หมวด ดังนี
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดในครัวเรือน ได้แก่ ผงซักฟอก
นํายาปรับผ้านุ่ม นํายาอัดกลีบ เปนต้น
ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจําวัน ได้แก่ ยาสีฟน แปรงสีฟน นํายา
บ้วนปาก เปนต้น
ผลิตภัณฑ์เพื อผิวและเส้นผม ได้แก่ แชมพู ครีมอาบนํา สบู่
เปนต้น
ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ได้แก่ แปง ครีมบํารุงผิว
โคโลญจน์ เปนต้น
ผลิตภัณฑ์ของใช้เด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่ แปรงล้างขวดนม ผ้า
อ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เปนต้น

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

1.1.2 สินค้าบริโภค ประกอบด้วยสินค้า 5 หมวดดังนี
ผลิตภัณฑ์ชงดืม ได้แก่ ผงโกโก้ กาแฟ ครีมเทียม เปนต้น
ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่ง ได้แก่ นมผง นมข้นหวาน นมUHT
เปนต้น
ผลิตภัณฑ์เครืองดืม ได้แก่ นําดืม นําอัดลม เครืองดืม
บํารุงสุขภาพ เปนต้น
ผลิตภัณฑ์เครืองปรุงและอาหารแห้ง ได้แก่ เครืองปรุงรส
นํามันพื ช ข้าวสาร เปนต้น
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคียว ได้แก่ ขนมขบเคียว หมากฝรัง
ลูกอม เปนต้น
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1.2 ช่องทางการจําหน่ายและกลุ่มลูกค้าเปาหมาย

บริษัทฯ
มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจํานวน 2
ช่องทาง ได้แก่ การจําหน่ายสินค้าผ่านร้านสาขา และการจําหน่าย
สินค้าค้าส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้า มีรายละเอียดดังนี
1.2.1 การจําหน่ายสินค้าผ่านร้านสาขา
บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในลักษณะการขายปลีกผ่าน
ร้านสาขาในรูปแบบร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ภายในชือ “เคแอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์” ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีร้าน
สาขาจํานวน 28 สาขา ซึงครอบคลุมพื นทีในจังหวัดสงขลา
พั ทลุง และสตูล โดยร้านสาขาจะตังอยู่ในเขตชุมชนทีเปนทีพั ก
อาศัย และตังอยู่บนถนนเส้นหลักทีมีการสัญจรของกลุ่มลูกค้า
เปาหมาย
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รายละเอียดจํานวนร้านสาขาของเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี

ชือสาขา

ปทีเปด
ดําเนินการ

ทีอยู่

ขนาดพื นที
(ตร.ม.)

วัน / เวลา
เปดทําการ

1. สาขาสามชัย

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

2536

1663

ทุกวัน
07.30-21.00

2. สาขาเขต 8

537 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

2544

307

ทุกวัน
07.30-21.00

3. สาขาเพชรเกษม

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

2545

174

ทุกวัน
07.30-21.00

4. สาขาป. ณัฐพล

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

2545

300

ทุกวัน
07.30-21.00

5. สาขาจิระนคร

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

2547

21.5

ทุกวัน
07.30-21.00

6. สาขาท่าเคียน

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

2547

350

ทุกวัน
07.30-21.00

2548

75

ทุกวัน
06.30-21.00

2549

243

ทุกวัน
07.30-20.30

7. สาขาช่างอุต
8. สาขาสิงหนคร

255,257
ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110
248/9
ม.5
ต.สทิงหม้อ
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

9. สาขาหัวรัว

36 ซอย 6 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

2549

235

ทุกวัน
07.30-21.00

10. สาขาคลองแห

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

2553

220

ทุกวัน
07.30-21.00

11. สาขาทุ่งลุง

373 ม.1 ถ.กาญจนวนิช
อ.หาดใหญ่ ๒.สงขลา 90230

2553

216

ทุกวัน
07.30-21.00

12. สาขาปริก

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

2554

216

ทุกวัน
07.30-20.00

13. สาขาบ้านพรุ

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

2554

117

ทุกวัน
07.30-21.00

14. สาขาสะเดา

128/22 ถ.กาญจนวณิชย์
ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

2554

215

ทุกวัน
07.30-20.30

15. สาขาคลองแงะ

123
ม.5
ถ.คลองแงะ-นาทวี
ต.พั งลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170

2555

216

ทุกวัน
07.30-20.00

16. สาขาแม่ขรี

395/3 ม.1 ต.แม่ขรี
จ.พั ทลุง 93160

2555

269

ทุกวัน
07.30-20.30

ต.พะตง

อ.ตะโหมด
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รายละเอียดจํานวนร้านสาขาของเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี

ชือสาขา

ปทีเปด
ดําเนินการ

ทีอยู่

ขนาดพื นที
(ตร.ม.)

วัน / เวลา
เปดทําการ

17. สาขาจะนะ

28/1
ม.1
ถ.หาดใหญ่-ปตตานี
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

2555

216

ทุกวัน
07.30-20.30

18. สาขาควนหิน

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

2555

216

ทุกวัน
07.30-20.30

19. สาขาควนลัง

736 ม.3 ถ.เพชรเกษม
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

2557

238

ทุกวัน
07.30-20.30

20. สาขานวลแก้ว

134 ถ.นวลแก้วแก้วอุทิศ
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

2559

237

ทุกวัน
07.30-20.30

21. สาขาสนามบิน

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

2559

252

ทุกวัน
07.30-20.30

22. สาขาสทิงพระ

30/1 ม.2 ต.จะทิงพระ อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190

2560

272

ทุกวัน
07.30-19.30

23. สาขาทางไปคูเต่า

60/8 ม.7 ต.คลองแห
จ.สงขลา 90110

2561

190

ทุกวัน
07.30-20.30

24. สาขาฟุ กเทียน

95/16
ม.3
ต.คลองแห
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

2561

246

ทุกวัน
07.30-21.00

25. สาขาควนกาหลง

314 ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย
จ.สตูล 91130

2561

285

ทุกวัน
07.30-20.00

26. สาขาสีแยกพั ทลุง-ตรัง

861/1
ถ.ราเมศวร์
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พั ทลุง 93000

2562

232

ทุกวัน
07.30-20.00

27. สาขานาหม่อม

2 ม.6 ต.ทุ่งขมิน อ.นาหม่อม
จ.สงขลา 90310

2563

303

ทุกวัน
07.30-20.00

28. สาขาสีแยกคลองหวะ

787, 789 ถ.สายเอเชีย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

2563

338

ทุกวัน
07.30-20.00

ต.ควนลัง

อ.หาดใหญ่

อ.ควนกาหลง

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเปาหมายของร้านสาขา
ลูกค้าทีมาซือสินค้าในร้านสาขาจะมีลักษณะการซือสินค้าไปเพื อใช้ในชีวิตประจําวัน
เรือน ทังนี ลูกค้าเปาหมายของการจําหน่ายสินค้าผ่านร้านสาขา ได้แก่
ลูกค้าทัวไปทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทีพั กอาศัยอยู่ใกล้กับร้านค้าสาขา
ลูกค้าทีสัญจรผ่านหน้าร้านค้าสาขา
กลุ่มนักท่องเทียวทีผ่านหน้าร้านสาขา

และส่วนใหญ่เปนการซือสินค้าเพื อใช้ประโยชน์ในครัว
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1.2.2 การจําหน่ายสินค้าค้าส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้า
บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งตังอยู่ทีสํานักงานใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึงเปนช่องทางในการจําหน่ายสินค้า
แบบค้าส่งให้แก่ลูกค้า และเปนสถานทีกระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาของ บริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี

ชือสาขา
ศูนย์กระจายสินค้า

ทีอยู่
9/9 ม.5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเปาหมายของลูกค้าค้าส่ง
ลูกค้าทีซือสินค้าในลักษณะค้าส่งจะมีลักษณะการซือสินค้าทีหลาก
หลาย
และมีปริมาณการสังซือต่อครังในจํานวนมาก
โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อนําสินค้าไปจําหน่ายต่ออีกทอดหนึง ทังนี กลุ่ม
ลูกค้าเปาหมายของการจําหน่ายสินค้าค้าส่งผ่านศูนย์กระจายสิน
ค้า คือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทีตังอยู่ในจังหวัดสงขลา และ
พื นทีจังหวัดใกล้เคียง
อย่างไรก็ดี ในปจจุบันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการขยายฐานลูกค้าค้า
ส่ง
เนืองจากในช่วงปทีผ่านมาร้านค้าปลีกทีเปนลูกค้าค้าส่งใน
พื นทีจังหวัดสงขลา
และพื นทีจังหวัดใกล้เคียงมีจํานวนลดลง
อีกทัง บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขยายธุรกิจโดยการเปดร้านสาขา
เพิ มขึนอย่างต่อเนืองในทุกๆ ป ให้ครอบคลุมพื นทีในจังหวัด
สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ทําให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึน และลูกค้าสามารถซือสินค้าอุปโภคบริโภคใน
ร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ได้สะดวกมากขึน

ปทีเปด
ดําเนินการ

ขนาดพื นที
(ตร.ม.)

2554

4,500

วัน / เวลา
เปดทําการ
ทุกวัน
08.30-17.30

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสมาชิกและเริม
ใช้งานแอปพลิเคชันชือ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ (K&K
Superstore)” ทังในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
และไอโอเอส (IOS) เพื อให้ลูกค้าทีสมัครสมาชิกสามารถสะสม
คะแนนเมือซือสินค้าในร้านสาขาเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ ทัง
28 สาขา ตรวจสอบคะแนน แลกคูปองแทนเงินสด ตรวจสอบ
โปรโมชันสินค้า รวมถึงตรวจสอบประวัติการซือสินค้า นอกจาก
นี บริษัทฯ อยู่ระหว่างพั ฒนาแอปพลิเคชันเคแอนด์เค ซุปเปอร์
สโตร์ (K&K Superstore) ให้สามารถรองรับการสังซือสินค้า
ออนไลน์และรับสินค้าทีร้าน (Pick-up service) และการชําระ
เงินผ่านกระเปาเงินออนไลน์ (E-Wallet) เพื อให้สามารถรองรับ
ความต้องการของลูกค้าทีหลากหลายและแข่งขันกับร้านค้าปลีก
รายอืนๆ ได้
อีกทัง บริษัทฯ ได้วางแผนการจําหน่ายสินค้าโดยการส่งสินค้า
ถึงหน้าบ้านลูกค้า (Delivery) เพื อรองรับกับการเปลียนแปลง
พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคต และการดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิต
ใหม่ (New normal) ในปจจุบัน

แอปพลิเคชันเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ (K&K Superstore)

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

1.2.3 การบริหารจัดการร้านสาขา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีร้านสาขาทังหมดจํานวน
28 สาขา การบริหารงานสําหรับร้านสาขาจึงมีความสําคัญเปน
อย่างมากทังในด้านการบริหารสินค้าคงคลัง
และการควบคุม
คุณภาพของการให้บริการ บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงานจากสํานักงานใหญ่ และสือสารต่อให้กับผู้
มีส่วนเกียวข้องในแต่ละสาขาให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เพื อ
ให้การบริหารงานของแต่ละสาขาเปนไปในทิศทาง และมาตรฐาน
เดียวกัน ซึงมีรายละเอียดดังนี
วิธีการปฏิบัติงาน
สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและคู่มือการปฏิบัติ
งานของผู้มีส่วนเกียวข้องต่างๆ ในร้านสาขา เช่น คู่มือการ
ปฏิบัติงาน การบริหารคลังสินค้าสาขา การบริหารเงินสด การ
จัดเรียงสินค้า เปนต้น ทังนี เพื อให้การปฏิบัติงานและการให้
บริการของพนักงานทุกสาขาเปนในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
ราคาสินค้าและโปรโมชันต่างๆ
บริษัทฯ
กําหนดราคาสินค้าโดยพิ จารณาจากต้นทุนของสินค้า
บวกอัตรากําไรทีเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ และได้กําหนดให้
มีโปรโมชันเปนประจําทุกเดือน
และโปรโมชันเสริมเปนประจําทุก
สัปดาห์ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอืนๆ อย่าง
สมําเสมอ เช่น การชิงโชคลุ้นของรางวัล การแจกของสมนาคุณ
เปนต้น
เพื อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการและซือสินค้าในร้าน
สาขา
โดยสํานักงานใหญ่จะเปนผู้แจ้งราคาสินค้าในแต่ละช่วง
เวลา และรายการสินค้าโปรโมชันต่างๆ ให้กับหัวหน้าสาขาทราบ
ล่วงหน้า
เพื อจัดเตรียมปรับเปลียนปายราคาและปายโปรโมชัน
ดังกล่าว
โดยในทุกร้านสาขาจะมีราคาสินค้าและโปรโมชันสินค้า
ต่างๆ ทีเหมือนกัน นอกจากนี บริษัทฯ มีการกําหนดพื นทีหัวชัน
และกองโชว์ ซึงเปนพื นทีทีเปนจุดทีเห็นสินค้าเด่นชัดทีสุดและเปน
ทีจัดวางสินค้าให้เปนทีสนใจของลูกค้ามากทีสุด ด้วยเหตุนี ผู้
ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าหลายรายทีต้องการให้สินค้าของตนเอง
เปนทีสนใจของลูกค้าทีเข้ามาซือสินค้าในร้านค้า
จึงได้มีการเช่า
พื นทีหัวชันและกองโชว์ เพื อเปนพื นทีในการจัดรายการส่งเสริม
การขาย หรือเปนพื นทีในการประชาสัมพั นธ์ให้สินค้าเปนทีรู้จักและ
เปนทีจดจําของลูกค้ากลุ่มเปาหมายมากยิงขึน
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การบริหารสินค้าคงคลังของร้านสาขา
บริษัทฯ ใช้ระบบเติมเต็มในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังในร้าน
สาขา
ฝายคลังสินค้าทีสํานักงานใหญ่จะจัดส่งสินค้าให้กับร้าน
สาขาโดยอ้างอิงจากข้อมูลประเภทและจํานวนสินค้านันๆ
ที
จําหน่ายออกไปในแต่ละร้านสาขา
ข้อมูลการขายจากระบบ
Business Plus Point of Sales (B-Plus POS) ซึงเปนระบบ
บันทึกการขาย และการชําระเงินทีใช้ทีเคาน์เตอร์ชําระเงินของทุก
สาขา จะถูกส่งไปยังระบบบริหารคลังสินค้าเพื อให้ฝายคลังสินค้า
จัดเตรียมสินค้าเติมเต็มแทนทีสินค้าทีจําหน่ายไปแล้ว
โดย
สํานักงานใหญ่จะส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังร้านสาขา
ในทุกวันสําหรับร้านสาขาทีตังอยู่ในอําเภอหาดใหญ่
จังหวัด
สงขลา
และทุกวันเว้นวันสําหรับร้านสาขาทีตังอยู่นอกอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทังนี หากเกิดเหตุการณ์ทีศูนย์กระจาย
สินค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังร้านสาขาได้ ร้านสาขาจะมีพืนที
ในการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพี ยงพอทีจะจําหน่ายได้ประมาณ
5 - 7 วัน ทังนีขึนอยู่กับขนาดพื นทีจัดเก็บสินค้าของสาขาและ
ความต้องการสินค้าในขณะนันๆ
การบริหารเงินสดของร้านสาขา
ในแต่ละร้านสาขาจะมีเงินสดอยู่จํานวนหนึงขึนอยู่กับขนาด และ
ยอดขายของสาขานันๆ และในช่วงเช้าของทุกวัน ผู้จัดการสาขา
จะนําเงินสดส่วนหนึงไว้ในเครืองรับชําระเงินในแต่ละเคาน์เตอร์
เพื อเปนเงินทอนค่าสินค้า ทังนี บริษัทฯ ได้กําหนดจํานวนเงินสด
สูงสุดทีมีได้ในแต่ละเครืองรับชําระเงิน หากในเวลาใดๆ ทีเครือง
รับชําระเงินมีจํานวนเงินสดเกินกว่าระดับทีกําหนดไว้ เครืองรับ
ชําระเงินจะแจ้งเตือน
ให้พนักงานแคชเชียร์ต้องนําเงินสดดัง
กล่าวเข้าไปเก็บในตู้นิรภัย
เพื อลดความเสียงจากการสูญหาย
และการถูกโจรกรรม เมือสาขาปดทําการในแต่ละวัน ผู้จัดการ
สาขาจะส่งข้อมูลยอดขายประจําวันไปยังสํานักงานใหญ่ผ่านระบบ
ออนไลน์โดยมีข้อมูลประเภทสินค้า และจํานวนสินค้าทีได้จําหน่าย
ไป จํานวนเงินทีได้รับ ซึงสํานักงานใหญ่จะตรวจสอบรายการ
สินค้าทีจําหน่ายได้และความถูกต้องของยอดขายทีมาจากเงินสด
และบัตรเครดิต และในวันรุ่งขึน ผู้จัดการสาขาจะนําเงินสดทีได้
จากการจําหน่ายสินค้าไปฝากทีธนาคาร
และส่งเอกสารการนํา
ฝากให้แก่สํานักงานใหญ่ตรวจสอบความถูกต้อง

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

ระบบสารสนเทศ
ทุกร้านสาขาของบริษัทฯ ใช้ระบบ Business Plus Point of
Sales (B-Plus POS) ซึงเปนระบบบันทึกการขายและการชําระ
เงิน โดยข้อมูลการจําหน่ายสินค้าและการชําระเงินจะถูกส่งไปยัง
สํานักงานใหญ่ทุกวัน โปรแกรมดังกล่าวสามารถบันทึกการรับ
ชําระเงินได้ทังเงินสด บัตรเครดิต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ผ่านทาง QR Code อีกทัง
ระบบ B-Plus POS ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกียวกับ
การจําหน่ายสินค้าได้ เช่น ยอดขายเฉลียต่อวันต่อลูกค้าต่อบิล
และรายงานสินค้าขายดี เปนต้น ทําให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์
ความเคลือนไหวของสินค้า
และพฤติกรรมการซือสินค้าของ
ลูกค้า
เพื อเปนข้อมูลในการเบิกสินค้าเติมเต็มให้กับร้านสาขา
รวมถึงการกําหนดโปรโมชันและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ทีเหมาะสมได้
นอกจากนี บริษัทฯ ได้ติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปดภายในและ
รอบบริเวณร้านสาขาในทุกสาขา เพื อตรวจสอบมาตรฐานการให้
บริการ ตรวจสอบการขโมยสินค้า และตรวจสอบการทุจริต
ต่างๆ ทีอาจเกิดขึน ซึงการบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปดของทุกสาขาจะถูกส่งมาทีสํานักงานใหญ่แบบเรียลไทม์
(Real time) เพื อบันทึกเก็บเปนข้อมูลส่วนกลาง อีกทัง ทุกร้าน
สาขาได้ติดตังอุปกรณ์เตือนภัย
ซึงเปนระบบแจ้งเตือนความ
ปลอดภัย เมือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พนักงานจะทําการกดปุม
อุปกรณ์เตือนภัยดังกล่าวเพื อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ซึง
สัญญาณเตือนภัยจะถูกส่งไปยังสถานีตํารวจในบริเวณใกล้
เคียง
การตรวจสอบคุณภาพ
บริษัทฯ
มีการตรวจสอบคุณภาพร้านสาขาในส่วนของคลัง
สินค้าสาขา การบริหารจัดการเงินสด และการบริหารงานของ
สาขา มีรายละเอียดดังนี
การบริหารจัดการคลังสินค้าทีสาขา
บริษัทฯ
กําหนดให้มีการตรวจนับสินค้าคงคลังทีร้านสาขาเปน
ประจําทุกไตรมาส โดยนับสินค้าทังหมดร้อยละ 100 เพื อให้มันใจ
ว่าจํานวนสินค้าคงคลังในร้านสาขาตรงกับจํานวนสินค้าทีมีอยู่ใน
ระบบ ทังนี บริษัทฯ มีตารางเวลาการเข้าตรวจนับสินค้าคงคลัง
ในแต่ละสาขาและแจ้งให้ผู้จัดการสาขาทราบล่วงหน้า เพื อเตรียม
ความพร้อมในการตรวจนับ อีกทัง บริษัทฯ ได้กําหนดวิธีการ
ปฎิบัติงาน
สําหรับการตรวจนับสินค้าคงคลังทีสาขาไว้อย่าง
ชัดเจน เพื อให้พนักงานตรวจนับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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การบริหารจัดการเงินสด
บริษัทฯ กําหนดให้ผู้จัดการเขตเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการ
เงินสดในร้านสาขาเปนประจําเดือนละ 1 ครัง ซึงเปนการเข้า
ตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Surprise Check) ทังนี
การตรวจสอบจะครอบคลุมถึงความครบถ้วนของจํานวนเงินสด
ทีมีอยู่ในแต่ละสาขา การจัดเก็บเงินสด และมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยต่างๆ
เพื อให้มันใจว่าร้านสาขามีการบริหาร
จัดการเงินสดทีเหมาะสม
การตรวจสอบการบริหารงาน
บริษัทฯ กําหนดให้ผู้จัดการเขตเข้าตรวจสอบการบริหารงานของ
ร้านสาขาเปนประจําเดือนละ 1 ครัง ซึงเปนการเข้าตรวจสอบโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Surprise Check) ทังนี การตรวจ
สอบจะครอบคลุมถึงการจัดร้านสาขา การจัดวางสินค้า การติด
ปายราคาสินค้า ความสะอาดในร้านสาขา รวมถึงความเรียบร้อย
ของการแต่งกายของพนักงานในสาขา
และการให้บริการแก่
ลูกค้า เพื อให้มันใจว่าร้านสาขามีการปฏิบัติงานทีเปนระเบียบและ
มาตรฐานเดียวกัน
การคัดเลือกและอบรมบุคลากร
บริษัทฯ มีการประชาสัมพั นธ์รับสมัครพนักงานในตําแหน่งต่างๆ
ผ่านร้านสาขา มหาวิทยาลัย และสือออนไลน์ ฝายทรัพยากร
บุคคล และผู้อํานวยการสายงานการตลาดจะเปนผู้สัมภาษณ์และ
คัดเลือกผู้สมัครทีมีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ทีผ่านการคัดเลือกจะ
ต้องได้รับการปฐมนิเทศน์ และอบรมตามตําแหน่งงานเกียวกับ
หน้าที ความรับผิดชอบ และขันตอนการปฏิบัติงาน เพื อให้
พนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติงานในมาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี บริษัทฯ ได้เปดรับสมัครคนพิ การเข้าทํางาน เพื อ
เปนการให้โอกาสผู้บกพร่องทางร่างกายได้เข้าทํางานเช่นเดียว
กับพนักงานทัวไป
การตกแต่งร้านสาขาและการจัดวางสินค้า
สํานักงานใหญ่เปนผู้กําหนดแผนผังร้านสาขา การจัดวางสินค้า
รูปแบบปายราคาสินค้า รูปแบบปายสินค้าโปรโมชัน อุปกรณ์
ตกแต่งร้าน รวมถึงแผนการตกแต่งร้านค้าในช่วงเทศกาลต่างๆ
เช่น เทศกาลปใหม่ เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลสงกรานต์
เปนต้น
เพื อให้ทุกร้านสาขาสือสารกับลูกค้าในรูปแบบลักษณะ
เดียวกัน อีกทัง บริษัทฯ ได้กําหนดให้พนักงานร้านสาขาทุกคนใส่
เครืองแบบพนักงาน เพื อแสดงถึงความเปนเอกลักษณ์ เปนที
จดจํา และสะดวกกับลูกค้าในการสอบถามเกียวกับสินค้าต่างๆ
ในร้านสาขา
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3. การตลาดและการแข่งขัน
3.1 กลยุทธ์การตลาด

การเข้าใจวิถีชีวิตของลูกค้า
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมาเปน
ระยะเวลามากกว่า 28 ปในพื นทีจังหวัดสงขลา อีกทัง ผู้บริหาร
สําคัญซึงเปนผู้กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปน
คนในพื นทีจังหวัดสงขลา ทําให้บริษัทฯ เข้าใจในวิถีการดําเนิน
ชีวิตของคนในพื นทีเปนอย่างดี
ซึงคนในพื นทีมีความนิยมซือ
อาหารและของสดทีตลาดสด และซือสินค้าอุปโภคบริโภคทีใช้ใน
ชีวิตประจําวันในร้านค้าโมเดิร์นเทรดทีมีสินค้าครบครันให้เลือกซือ
อย่างหลากหลายทังประเภท ยีห้อ ขนาด และราคา รวมถึงความ
รวดเร็วในการให้บริการ ความทันสมัยของร้านค้า และความ
สะดวกสบายในการเดินทาง
ด้วยเหตุนี ร้าน “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จึงได้จัดตังขึนจาก
ความเข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิตทีผู้บริหารได้เรียนรู้ และสัมผัส
จากคนในพื นทีจังหวัดสงขลา โดยร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์
สโตร์ เปนร้านค้า Modern-Traditional Trade ในรูปแบบ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทีผสมผสานระหว่างความทันสมัยของร้านค้า
โมเดิร์นเทรดและความร่วมสมัยของร้านค้าในท้องถิน
โดย
จําหน่ายเปนสินค้าอุปโภคบริโภคทีใช้ในชีวิตประจําวัน ซึงมีความ
หลากหลายของสินค้าให้เลือกสรรมากกว่า 8,000 รายการใน
ราคาทีถูกกว่าร้านค้าทัวไปตามแนวคิดการจัดตังร้านค้าปลีกเพื อ
จําหน่ายสินค้าในราคาส่ง ทําให้ร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
เปนร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตทีตอบโจทย์การเข้าถึงวิถีชีวิตของลูกค้า
และครองใจคนในพื นทีจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงมา
จนถึงทุกวันนี
ทําเลทีตังทีมีศักยภาพของร้านสาขา
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับทําเลทีตังของร้านสาขาเปนสําคัญ ใน
ปจจุบันร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ ทัง 28 สาขาตังอยู่ใน
เขตชุมชนทีเปนทีพั กอาศัย
และตังอยู่บนถนนเส้นหลักทีมีการ
สัญจรของกลุ่มลูกค้าเปาหมาย
รวมถึงร้านสาขายังมีบริการ
พื นทีจอดรถหน้าร้าน สําหรับลูกค้า เพื อเพิ มความสะดวกในการ
ซือสินค้า
ด้วยประสบการณ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มากกว่า 28 ป บริษัทฯ มีแนวคิดในการเลือกทําเลทีตังร้านสาขา
โดยพิ จารณาจากพื นทีทีเปนแหล่งชุมชน
ความหนาแน่นของ
ประชากรในพื นที
กําลังการซือสินค้าของคนในพื นที
ความ
สะดวกในการเดินทางมายังร้านสาขา และการแข่งขันของร้านค้า
อืนในพื นทีเดียวกัน ทําให้ทีตังของร้านสาขาในปจจุบันเปนทําเลที
มีศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าทีเปนกลุ่มเปาหมายทีสําคัญ ซึงส่ง
ผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ให้เติบโตได้อย่างต่อเนือง

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มุ่งขยายร้านสาขาใหม่ในพื นทีจังหวัดสงขลา
พั ทลุง สตูล และพื นทีจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ของประเทศไทย
เปนหลัก
โดยบริษัทฯ
กําหนดแผนการสํารวจทําเลทีตังทีมี
ศักยภาพ
และจัดทําการประเมินความเปนไปได้ของโครงการ
(Feasibility Study) สําหรับการเปดร้านสาขาใหม่ โดยบริษัทฯ
ได้กําหนดเกณฑ์การพิ จารณาจากระยะเวลาในการคืนทุน
(Payback Period) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal
Rate of Return) ทีเหมาะสม เพื อวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล
ในการลงทุนดังกล่าว ทังนี บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสม
ของทําเลทีตังในการขยายร้านสาขาเปนสําคัญ ซึงบริษัทฯ มี
นโยบายในการเช่าทีดินเพื อเปดร้านสาขาเปนหลัก
อย่างไรก็ดี
บริษัทฯ
อาจจะซือทีดินดังกล่าวเพื อเปนทีตังร้านสาขาได้โดยมี
หลักเกณฑ์การพิ จารณาดังนี
เปนทีดินทีมีศักยภาพในการตังร้านสาขา
เปนทําเลทีมีโอกาสเติบโตของแหล่งชุมชน
ราคาทีดินมีความเหมาะสม โดยพิ จารณาจากราคาตลาด
และความคุ้มค่าในการซือทีดินเมือเปรียบเทียบกับมูลค่า
ของค่าเช่าทีดินเพื อเปนทีตังของร้านสาขาในระยะยาว
คัดสรรและจําหน่ายสินค้าทีหลากหลาย
บริษัทฯ คัดสรรและจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทีรองรับความ
ต้องการใช้สินค้าในชีวิตประจําวันทีหลากหลายครอบคลุมในทุก
หมวดสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจําวัน ผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม
ผลิตภัณฑ์ชงดืม
ผลิตภัณฑ์เครืองปรุงและอาหารแห้ง เปนต้น โดยปจจุบันสินค้าที
บริษัทฯ จําหน่ายมีมากกว่า 8,000 รายการ ในหลากหลาย
ประเภท ยีห้อ ขนาด และราคา ซึงสามารถรองรับความต้องการ
สินค้าของลูกค้าทีหลากหลายได้เช่นกัน อีกทัง บริษัทฯ ให้ความ
สําคัญกับการคัดสรรสินค้าทีมีคุณภาพ
และมาตรฐานทีเปนที
ยอมรับในระดับสากลจากผู้ผลิตสินค้าและผู้จําหน่ายสินค้าทีน่า
เชือถือ
ทําให้ลูกค้าสามารถเลือกซือสินค้าได้อย่างครบครันและ
ตรงตามความต้องการในสถานทีเดียว ภายใต้แนวคิด “ซือของ
ครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ”
ความคล่องตัวในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันโดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและคู่แข่ง
ซึงจุดเด่นของร้านค้าโมเดิร์นเทรดคือ การจําหน่ายสินค้าทีหลาก
หลายในราคาทีถูกกว่าร้านสะดวกซือ และมีการจัดโปรโมชันของ
สินค้าเปนประจํา แต่การเข้าถึงร้านโมเดิร์นเทรดอาจจะไม่สะดวก
เท่ากับร้านสะดวกซือทีมีสาขาครอบคลุมในทุกพื นที อย่างไรก็ดี
จุดเด่นของร้านสะดวกซือคือ
มีการจําหน่ายอาหารพร้อมรับ
ประทาน
แต่มีสินค้าอุปโภคบริโภคทีไม่หลากหลายมากนักและมี
ราคาสูงกว่าโมเดิร์นเทรด
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ทังนี ร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ จึงได้นําจุดเด่นของร้าน
โมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซือมารวมเข้าด้วยกัน โดยร้าน เค
แอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เปนร้านค้า Modern-Traditional
Trade ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตทีผสมผสานระหว่างความทัน
สมัยของร้านค้าโมเดิร์นเทรด
และความร่วมสมัยของร้านค้าใน
ท้องถิน
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทีหลากหลายทีใช้ในชีวิต
ประจําวัน มีทําเลทีตังทีสามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก และ
จําหน่ายสินค้าในราคาทีถูกกว่าร้านค้าทัวไป นอกจากนี บริษัทฯ
ยังมีความคล่องตัวในการปรับเปลียนราคาสินค้า
และการจัด
รายการโปรโมชันต่างๆ เนืองจากการอนุมัติดังกล่าวดําเนินการ
โดยฝายบริหารของบริษัทฯ ซึงการนําเสนอเรืองเพื อพิ จารณาไม่
ได้มีขันตอนหรือกระบวนการทีใช้เวลามากนัก ทําให้บริษัทฯ มี
ความคล่องตัวในการสร้างความได้เปรียบทางการค้าทีรวดเร็ว
และทันต่อสถานการณ์
ในขณะทีร้านค้าโมเดิร์นเทรดและร้าน
สะดวกซือทีเปนองค์กรใหญ่หรือองค์กรต่างชาติอาจจะไม่มีความ
คล่องตัวในลักษณะนี
การสร้างแบรนด์ให้เปนทีรู้จัก
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างแบรนด์ร้าน เคแอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์ ให้เปนทีรู้จักในวงกว้างทังกลุ่มลูกค้าเปาหมายที
เปนคนในพื นทีทีอยู่ใกล้กับร้านสาขา กลุ่มลูกค้าขาจร และกลุ่ม
นักท่องเทียว
และมุ่งสู่การเปนร้านค้าทีลูกค้านึกถึงเปนอันดับ
แรกเมือต้องการซือสินค้าอุปโภคบริโภค
รวมถึงการสือสาร
แนวคิดของร้านทีว่า “ซือของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที
K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ” ให้เปนทีจดจําของลูกค้า
ทังนี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชาสัมพั นธ์อย่างต่อเนืองและเน้น
ช่องทางทีสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเปาหมายได้มากทีสุด ได้แก่
สือสิงพิ มพ์ สือวิทยุ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
Line
เปนต้น
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.kandksuper.com อีกทัง บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมร่วม
สนุกกับลูกค้าเช่น กิจกรรมชิงโชค กิจกรรมชิงรางวัล เพื อจูงใจ
ให้ลูกค้าเข้ามาซือสินค้าในร้านสาขา การจัดกิจกกรรมให้ลูกค้าและ
บุคคลทัวไปมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมเดิน-วิงการกุศล กิจกรรม
ตักบาตรพระภิกษุ การจัดกิจกรรมเพื อชุมชนและสังคม เช่น
กิจกรรมมอบของใช้และของเล่น
เพื อการศึกษาแก่โรงเรียนที
ขาดแคลน กิจกรรมอนุรักษ์ผืนปา รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที
จัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเปนการ
สร้างแบรนด์ให้เปนทีรู้จักในวงกว้างและเปนทีจดจํามากยิงขึน
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การสร้างความสัมพั นธ์อันดีกับคู่ค้าทางธุรกิจ
บริษัทฯ
ให้ความสําคัญในการสร้างความสัมพั นธ์อันดีกับคู่ค้า
ทางธุรกิจซึงได้แก่ ลูกค้า ผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า และบริษัทอืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ในส่วนของลูกค้าทีมาใช้บริการในร้าน
สาขาจะได้รับการต้อนรับจากพนักงานสาขาเปนอย่างดี
มีการ
แนะนําสินค้า ใส่ใจในการตอบคําถาม และมีเคาน์เตอร์จุดชําระเงิน
ทีเพี ยงพอและรวดเร็ว ซึงเปนการสร้างความประทับใจในการให้
บริการตังแต่เดินเข้าร้านจนถึงออกจากร้าน เพื อให้ลูกค้ากลับมา
ซือสินค้าซําทีร้านสาขาอีกจนเปนร้านค้าประจําทีลูกค้านึกถึงเปน
อันดับแรก ในส่วนของผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า บริษัทฯ ได้สร้าง
ความสัมพั นธ์อันดีมาเปนระยะเวลากว่า 27 ปทีผ่านมา จึงได้รับ
ความน่าเชือถือและเปนทียอมรับทังในเรืองการสังซือสินค้า และ
การชําระเงินค่าสินค้า
ในส่วนของบริษัทอืนในอุตสาหกรรม
เดียวกัน บริษัทฯ ได้สร้างพั นธมิตรในการดําเนินธุรกิจกับบริษัท
คู่แข่งในด้านการค้าและการแข่งขัน จึงทําให้ทีผ่านมาบริษัทฯ เปน
ทียอมรับในด้านการมีคุณธรรมทางการค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจมา
โดยตลอด
ทังนี บริษัทฯ มุ่งสร้างพั นธมิตรทีดีทางธุรกิจกับคู่ค้าทุกฝาย
โดยการดําเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความรับผิด
ชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพื อส่งเสริมความสัมพั นธ์อันดี
กับคู่ค้าทางธุรกิจในระยะยาวตลอดไป
การพั ฒนาศักยภาพของพนักงาน
บริษัทฯ
ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญในการขับ
เคลือนองค์กรให้มีความเติบโตและแข็งแกร่งในระยะยาว บริษัทฯ
จึงมุ่งพั ฒนาบุคลากรให้เปนมืออาชีพ มีใจรักบริการ และพั ฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ ทังนี บริษัทฯ ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานใน
แต่ละตําแหน่งทังในส่วนพนักงานทีสํานักงานใหญ่และพนักงานที
ร้านสาขา เพื อเปนแนวทางให้พนักงานปฏิบัติงานได้ถูกต้องและ
เปนไปในมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
อบรมพนักงานประจําปอย่างน้อยปละ 2 ครัง เพื อเสริมสร้าง
ทักษะความรู้และความสามารถให้กับพนักงาน
รวมถึงการ
สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมงานอบรมในหลักสูตรต่างๆ
และ
งานสัมมนาทีจัดโดยหน่วยงานภายนอกอีกด้วย
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3.2 นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาสินค้าโดยพิ จารณาจากต้นทุน
ของสินค้าบวกอัตรากําไรทีเหมาะสม (Cost plus pricing)
อย่างไรก็ตาม
อัตรากําไรในการจําหน่ายสินค้าแต่ละครังอาจมี
การปรับเปลียน หรือยืดหยุ่นได้โดยพิ จารณาจากลักษณะสินค้า
ต้นทุนสินค้า ปริมาณการสังซือ รวมถึงความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคากับบริษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และความ
สัมพั นธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย ทังนี บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
ตังราคาทีมีความยุติธรรมกับลูกค้า
ในขณะทียังสามารถรักษา
ระดับอัตรากําไรให้เปนไปตามเปาหมายทีกําหนดไว้

3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม
บริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ครอบคลุมพื นทีหลักในจังหวัดสงขลา
และพื นทีใกล้เคียงใน
จังหวัดพั ทลุงและสตูล ทําให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี
ความสัมพั นธ์กับแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้และจังหวัด
สงขลา ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง และ
นโยบายจากภาครัฐบาล ซึงเปนปจจัยสําคัญทีส่งผลต่อทิศทาง
การดําเนินธุรกิจ
และโอกาสในการสร้างรายได้และกําไรของ
บริษัทฯ
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลาตังอยู่ฝงตะวันออกของภาคใต้มีขนาดใหญ่เปน
อันดับที 27 ของประเทศและเปนอันดับ 3 ของภาคใต้ มีพืช
เศรษฐกิจทีสําคัญและเปนแหล่งรายได้ของประชากร
ได้แก่
ยางพารา และปาล์มนํามัน อย่างไรก็ตามในป 2555 – ปจจุบัน
ยางพารา
และปาล์มนํามันมีราคาตกตําอันเปนผลมาจากภาวะ
อุปทานส่วนเกิน เศรษฐกิจโลกทีมีความผันผวน รวมถึงการแข็ง
ตัวของค่าเงินบาท ซึงส่งผลให้ให้รายได้ของเกษตรกรในภาคใต้
มีรายได้ทีไม่แน่นอน
สํานักงานคลังจังหวัดสงขลาระบุเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาในป
2563 หดตัวร้อยละ 13.5 และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจังหวัด
สงขลาในป 2564 จะขยายตัวร้อยละ 1.5 โดยปจจัยเสียงทีมีผล
ต่อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ได้แก่
ความเสียงจากราคาพื ชผลทางการเกษตร
ทีมีความ
ผันผวน เนืองจากยางพาราและปาล์มนํามันซึงเปนพื ช
เศรษฐกิจหลักประสบปญหาราคาตกตําอย่างต่อเนือง
ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลดลง
ความเสียงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
ความตึงเครียดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
รวมถึงการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 (COVID19) ส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง
ความเสียงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื นทีชาย
แดนภาคใต้ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื นทีส่งผล
ต่อการลงทุน และการท่องเทียว โดยเฉพาะนักท่อง
เทียวจากมาเลเซีย และสิงคโปร์
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ในส่วนปจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ได้แก่
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ โดยในป 2563
รัฐบาลกําหนดเปาหมายการใช้จ่ายภาพรวมเบิกจ่ายร้อย
ละ 100 ส่งผลให้ส่วนราชการภายในจังหวัดเร่งเบิกจ่าย
เพื อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด
นโยบายส่งเสริมการลงทุนชายแดนภาคใต้ได้แก่
นโยบายการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ป นโยบายด้านแรงงาน การอนุญาตให้
แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทํางานในพื นทีเขต
พั ฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ เปนต้น เพื อส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนในพื นที
มาตรการพั ฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื อให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐโดยมีเปาหมายให้ผู้มีรายได้น้อยได้พัฒนาตนเอง
ให้พ้นจากความยากจน ด้วยการมีงานทํา เข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และสิงจําเปนพื นฐานต่าง ๆ จนสามารถพึ งพา
ตนเองได้
มาตรการส่งเสริมการท่องเทียว ชิม ช้อป ใช้ ทัง 3
เฟส ซึงได้เปดให้ประชาชนลงทะเบียนในเดือนกันยายน
2562 ตุลาคม 2562 และพฤศจิกายน 2562 ตาม
ลําดับ โดยทัง 3 เฟสมีกําหนดระยะเวลาสินสุดโครงการ
ในเดือนมกราคม
2563
เพื อลดค่าครองชีพให้แก่
ประชาชนรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการจับ
จ่ายใช้สอยมากขึน อีกทัง เพื อให้ร้านค้า ร้านอาหารและ
หน่วยธุรกิจต่างๆ
เข้าสู่ระบบภาษีมากขึน
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
ร้านอาหารและหน่วยธุรกิจทีร่วมรายการ
โครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื อยกระดับรายได้ให้
แก่เกษตรกร เนืองจากราคาสินค้าทางการเกษตรประสบ
ปญหาราคาตกตํา
โดยสินค้าทางการเกษตรทีร่วม
โครงการดังกล่าว ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มนํามัน
อ้อย มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลียงสัตว์ ·
โครงการเราไม่ทิงกัน เพื อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนทีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยการจ่ายเงินเยียวยา
จํานวน 5,000 บาท ต่อเดือน ระหว่างเดือนเมษายน –
มิถุนายน 2563 และโครงการเราเทียวด้วยกัน เพื อเพิ ม
สภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที
เกียวเนือง
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รวมถึงสนับสนุนการสร้างงานและฟนฟู เศรษฐกิจของ
ประเทศ ผ่านการท่องเทียวภายในประเทศของประชาชน
โดยสิทธิประโยชน์ทีผู้ลงทะเบียนได้รับ ได้แก่ ส่วนลด
ค่าทีพั ก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้อง ต่อ
คืน และ ไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน คูปองส่วนลดค่า
อาหารและค่าเข้าสถานทีท่องเทียวทีร่วมรายการมูลค่า
900 บาท ต่อวัน ในวันจันทร์ – พฤหัสบดี และ 600
บาท ต่อวัน ในวันศุกร์ – วันอาทิตย์ และเงินคืนค่าตัว
เครืองบิน 40% สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อทีนัง
ทังนี
โครงการเราเทียวด้วยกันเปดให้ประชาชนลง
ทะเบียนและใช้สิทธิได้ในเดือนกรกฎาคม
–
ตุลาคม
2563
อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง
อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที
สําคัญโดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในป 2561 และในช่วง 2551-2561 มีการเติบโตเฉลีย
ร้อยละ 6.8 ต่อป ภาพรวมของอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง
ยังมีแนวโน้มเติบโตจากกําลังซือของผู้บริโภคทีปรับตัวดีขึนจาก
ฐานรายได้และการจ้างงานทีขยายตัวต่อเนือง
อัตราเงินเฟอที
อยู่ในระดับตํา การขยายตัวของชุมชนเมือง การปรับตัวเพิ มขึน
ของความเชือมันของผู้บริโภค
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
ภาครัฐ รวมถึงการดําเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาค
รัฐผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐ อย่างไรก็ตามรูปแบบของการค้า
ปลีกและค้าส่งนันเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากช่องทางการ
ค้าแบบดังเดิมไปสู่ช่องทางทีมีต้นทุนน้อยลงเนืองจากเทคโนโลยี
ทีพั ฒนาไปอย่างรวดเร็ว
สามารถทําให้ผู้ผลิตเชือมต่อกับผู้
บริโภคได้ง่ายขึน
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ กรุงศรี ประเมินว่าอุตสาหกรรมค้าปลีก
และค้าส่งในช่วงครึงปแรกของป 2563 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
โดยรวมซบเซาอย่างมาก สะท้อนจากดัชนีค้าปลีกกลุ่มห้างสรรพ
สินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ต หดตัว 5.8 % ผลจากมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 (จํากัดการเดินทางใน
ประเทศ เวลาเปด-ปดสถานประกอบการ การปดพื นทีขายสินค้า
ไม่จําเปนและพื นทีเช่าในศูนย์การค้าบางส่วน)
รวมถึงภาคการ
ท่องเทียวหดตัวรุนแรง อย่างไรก็ตามในช่วงครึงปหลังของป
2563 ภาวะธุรกิจมีทิศทางปรับตัวดีขึนเมือเทียบกับช่วงครึงป
แรก แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ ได้แก่ (1)
มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยเพิ มกําลังซือให้ผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ และ (2) มาตรการลดหย่อนภาษี “ช้อปดีมีคืน”
นอกจากนี
การเติบโตของการค้าออนไลน์และการเข้าสู่ฤดูกาล
จับจ่ายตามเทศกาลในช่วงปลายป คาดว่ายอดขายร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ป2563 จะหดตัว 5.0-8.0 % จากทีขยายตัวร้อยละ
2.8 ในป 2562
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สถานการณ์การแข่งขันในจังหวัดสงขลา
สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคในจังหวัดสงขลาจัดอยู่ในระดับค่อนข้างรุนแรง เนืองจาก
จังหวัดสงขลา เปนเมืองสําคัญทางการค้าของภาคใต้ จึงมีผู้
ประกอบการทีอยู่ในพื นทีและผู้ประกอบการจากบริษัทขนาดใหญ่
หรือบริษัทข้ามชาติเข้ามาเปดร้านค้า
เพื อจําหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคจํานวนมาก
โดยผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคโดยทัวไปสามารถแบ่งได้ดังนี
ร้านค้าปลีกแบบดังเดิม (Traditional Trade)
ร้านค้าปลีกแบบดังเดิมเปนธุรกิจค้าปลีกทีไม่มีระบบการจัดการ
บริหารงานทีชัดเจน เช่น ร้านขายของชํา ร้านโชห่วย เปนต้น ซึง
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทัวไป การจัดวางสินค้าในร้านค้าขึน
อยู่กับความถนัดของเจ้าของร้าน
ไม่เน้นการตกแต่งหน้าร้าน
ไม่มีการจัดทําบัญชีและการตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้าปลีกแบบดังเดิมนันยังมีจุดแข็งทีร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ไม่สามารถทําได้ เช่น การจําหน่ายสินค้าแบ่งขาย
อย่างบุหรี นําตาล และข้าวสาร ระบบชําระค่าสินค้าสินเดือน
ส่วนลดพิ เศษสําหรับลูกค้าประจํา รวมถึงสินค้าประเภทเครืองดืม
แอลกอฮอล์ทีสามารถจําหน่ายได้ตลอดเวลา เปนต้น โดยร้านค้า
ปลีกแบบดังเดิมนีมีจํานวนมากทีสุดกระจายตามแหล่งชุมชน
เนืองจากใช้เงินลงทุนน้อย กลุ่มลูกค้าเปาหมาย ได้แก่ ลูกค้าใน
ชุมชนทีพั กอาศัยบริเวณร้านค้า
มักเปนลูกค้าทีมีกําลังซือน้อย
และมีความจําเปนต้องซือ
ร้านค้าโมเดิร์นเทรด (Modern Trade)
ร้านค้าโมเดิร์นเทรดเปนร้านค้าปลีกทีมีการบริหารงานทีทันสมัย
และมีการบริหารจัดการร้านค้าอย่างเปนระบบ
ร้านค้าส่วนใหญ่
บริหารงานโดยบริษัททีมีขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ ซึงธุรกิจ
ดังกล่าวในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะใน
พื นทีกรุงเทพฯ และเมืองหลักต่างๆ ทีมีความเปนสังคมเมืองสูง
ร้านค้าโมเดิร์นเทรดมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี
ไฮเปอร์มาเก็ต
เปนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทีจําหน่าย
สินค้ามีคุณภาพและหลากหลาย เช่น เทสโก้โลตัส และ
บิกซี เปนต้น มุ่งเน้นสินค้าปลีกประเภทสินค้าอุปโภค
บริโภค รวมถึงของสด ผัก ผลไม้ อาหารพร้อมรับ
ประทาน เสือผ้า เครืองใช้ไฟฟา อุปกรณ์สํานักงาน และ
ของใช้ภายในบ้าน สินค้าบางประเภทมีเปนแบรนด์ของ
ตนเอง
จึงสามารถตอบสนองพฤติกรรมการบริโภค
ของภาคครัวเรือนได้ดี โดยในแต่ละจังหวัดจะมี 1 – 2
สาขา

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

ทังนี กลุ่มลูกค้าเปาหมาย ได้แก่ ลูกค้าทัวไปทุกเพศ ทุก
วัย ทุกอาชีพทีพั กอาศัยในพื นทีหรือในจังหวัดนันๆ ซึง
มีการวางแผนการซือสินค้า เพื อใช้ในครัวเรือนจํานวน
มาก และลูกค้าทีมองหาห้างทีมีสิงอํานวยความสะดวก
อืนๆ
ด้วยนอกเหนือจากการซือสินค้าอุปโภคบริโภค
เช่น ธนาคาร ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ เปนต้น
ร้านสะดวกซือ – Express เปนร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
เช่น ร้านเทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส และ ร้านบิกซี มินิ
เปนต้น
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทีจําเปนในชีวิต
ประจําวันรวมถึงของสด ผัก ผลไม้ และอาหารพร้อม
ทาน
ร้านสาขามักมีขนาดเล็กกระจายอยู่มากตามย่าน
ชุมชนทีพั กอาศัย สถานศึกษา แหล่งท่องเทียว รวมถึง
สถานีบริการนํามันทีมีพืนทีขนาดใหญ่ ทังนี กลุ่มลูกค้า
เปาหมาย ได้แก่ ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัยและทุกอาชีพ
ลูกค้าทีสัญจรผ่านบริเวณร้าน
รวมถึงลูกค้าสถานี
บริการนํามัน
ร้านสะดวกซือ 7-Eleven เปนร้านค้าปลีกทีจําหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคทีมีขนาดกระทัดรัด เน้นสินค้าหมวด
อาหารสําเร็จรูป อาหารพร้อมรับประทาน ขนมขบเคียว
และเครืองดืม
โดยมีราคาสินค้าสูงกว่าไฮเปอร์มาเก็ต
และร้านสะดวกซือ - Express ร้านสาขามีขนาดเล็ก
กระจายอยู่มากตามย่านชุมชนทีพั กอาศัย
อาคาร
สํานักงาน สถานศึกษา โรงพยาบาล แหล่งท่องเทียว
รวมถึงสถานีบริการนํามัน
ครอบคลุมทุกจังหวัดทัว
ประเทศ ทังนี กลุ่มลูกค้าเปาหมาย ได้แก่ ลูกค้าทุกเพศ
ทุกวัยและทุกอาชีพ ลูกค้าทีสัญจรผ่านบริเวณร้าน รวม
ถึงลูกค้าสถานีบริการนํามัน โดยลูกค้ามักซืออาหารเพื อ
รับประทาน
หรือซือของใช้เปนครังคราวเพราะความ
จําเปนเร่งด่วน
ร้านเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เปนร้านค้าปลีก ModernTraditional Trade ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตทีผสมผสาน
ระหว่างความทันสมัยของร้านค้าโมเดิร์นเทรดและความร่วมสมัย
ของร้านค้าในท้องถิน จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทีหลากหลาย
ทีใช้ในชีวิตประจําวัน ถึงแม้ว่าร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ จะ
มีสินค้าบางประเภททีเหมือนกับร้านสะดวกซือ
แต่ด้วยการ
กําหนดจุดขายทางการตลาด (Positioning) ทีต่างกัน
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โดยร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ทีมีความหลากหลายและเหมาะสําหรับการใช้ในครัวเรือน ในราคาที
ประหยัดกว่า
แต่ไม่มีการจําหน่ายของสดและอาหารพร้อมรับ
ประทาน ทังนี ด้วยพฤติกรรมของลูกค้าจะซือสินค้าประเภท
ของใช้ส่วนตัวขนาดพกพา อาหารพร้อมรับประทาน และเครือง
ดืมทีร้านสะดวกซือ แต่ลูกค้าจะซือสินค้าอุปโภคบริโภคทีใช้ในชีวิต
ประจําวันและในครัวเรือนทีร้าน
เคแอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์
เนืองจากมีสินค้าทีหลากหลายทังประเภท ยีห้อ ขนาด และราคา
นอกจากนี ในหลายๆ สาขาของร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
จะตังอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซือ
ส่งผลให้พืนทีบริเวณนันเปน
แหล่งการค้าทีมีลูกค้าหมุนเวียนสัญจรจํานวนมาก
ร้านค้าทีประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทีคล้ายคลึง
กันกับบริษัทฯ ได้แก่
1. ร้านเทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส (Lotus Express)
2. ร้านบิกซี มินิ (BigC mini)
3. ร้านโวค ซุปเปอร์มาร์ท (Vogue)
4. ร้านลีวิวัฒน์ซุปเปอร์ (Lee)
5. ร้านดีมาร์ท (D-Mart)
สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เปนร้านค้าส่งทีเปนของคนใน
พื นที โดยผู้ประกอบการทีดําเนินธุรกิจทีมีลักษณะใกล้เคียงกับ
บริษัทฯ ได้แก่
1. ร้านหาดใหญ่ชัยการพาณิชย์
2. ร้าน ก. ชัยแสงเทรดดิง
3. ร้านลีวิวัฒน์
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ศูนย์กระจายสินค้า มีบริการส่งสินค้าถึงสถานทีของลูกค้า และ
การให้เครดิตทางการค้าแก่ลูกค้าค้าส่ง
ประกอบกับความ
สัมพั นธ์ทางธุรกิจทีดีทีมีมาตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ ทํา
ให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค้าส่งในการสังซือสินค้า
มาอย่างต่อเนืองจนถึงปจจุบัน

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

3.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ
ให้ความสําคัญกับการจัดหาสินค้าทีมีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะสัง
ซือสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้านันๆ หรือผ่านตัวแทนจําหน่าย
สินค้า ปจจุบันบริษัทฯ จัดซือสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตและ
ผู้จําหน่ายสินค้ากว่า 300 ราย รวมสินค้าทังสินกว่า 8,000
รายการ ซึงบริษัทฯ จะคํานึงถึงความน่าเชือถือแบรนด์ของสินค้า
และเปนทียอมรับของผู้บริโภคเปนหลัก ทังนี บริษัทฯ สร้างความ
สัมพั นธ์อันดีกับผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้ามาโดยตลอด รวมถึง
ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและมีประวัติการชําระเงินทีดี ซึง
เปนการสร้างความน่าเชือถือทางธุรกิจให้กับคู่ค้าทางธุรกิจตลอด
ระยะเวลาการประกอบธุรกิจกว่า 28 ปทีผ่านมา
แผนภาพแสดงขันตอนการจัดหาสินค้า มีรายละเอียดดังนี

ประเมินสินค้าในคลังสินค้า

คัดเลือกสินค้า

จัดซือสินค้า

รับสินค้าเข้าคลังสินค้า

กระจายสินค้า

ร้านสาขา

ลูกค้าค้าส่ง
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ขันตอนการจัดหาสินค้ามีรายละเอียดดังนี
1. ประเมินสินค้าในคลังสินค้า
ฝายจัดซือของบริษัทฯ เปนผู้ประเมินสินค้าในคลังสินค้า
เพื อสังซือสินค้าจากผู้ผลิต
และผู้จําหน่ายสินค้าใน
ปริมาณทีเหมาะสมโดยพิ จารณาจากประวัติการสังซือ
และการขายย้อนหลัง รวมถึงรายการส่งเสริมการขาย
ของผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า ทังนี บริษัทฯ ได้กําหนด
ปริมาณขันตําสินค้าทีต้องมีอยู่ในคลังสินค้าเพื อรอการ
จําหน่ายและในกรณีทีลูกค้ามีการสังซือสินค้าประเภทใด
จํานวนมากในช่วงเวลาขณะนันๆ บริษัทฯ จะติดตามและ
วางแผนการสังซือสินค้านันๆ
ให้รองรับกับความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและไม่ให้เกิดการ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
2. คัดเลือกสินค้า
บริษัทฯ
กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินค้าเพื อ
จําหน่าย และการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า มี
รายละเอียดดังนี
การคัดเลือกสินค้าใหม่
บริษัทฯ เปดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าได้
เข้ามานําเสนอสินค้าต่างๆ ซึงบริษัทฯ มีการคัด
เลือกสินค้าใหม่อย่างสมําเสมอเพื อนํามาจําหน่าย
โดยพิ จารณาจากลักษณะสินค้าทีเหมาะสมกับกลุ่ม
ลูกค้าของบริษัทฯ
คุณภาพสินค้า
ราคาสินค้า
ความน่าเชือถือของแบรนด์สินค้า และสินค้าเปนที
ยอมรับของลูกค้า ทังนี บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีช่วง
ทดลองการขายสําหรับสินค้าใหม่เปนระยะเวลา
3
เดือน หากสินค้าใหม่เปนทีต้องการของตลาดและได้
รับการตอบรับทีดีจากลูกค้า
บริษัทฯ
จึงจะ
พิ จารณาจัดซือสินค้าดังกล่าวเพื อจําหน่ายต่อไป
การคัดเลือกสินค้าเดิม
บริษัทฯ
คัดเลือกสินค้าเดิมทีจําหน่ายอยู่แล้วโดย
พิ จารณาจากความต้องการสินค้าของลูกค้า และ
การตอบรับทีดีจากลูกค้าในสินค้านันๆ
ทังนี
บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลการขายสินค้าแต่ละรายการ
เช่น ยอดขาย ราคาสินค้าต่อหน่วย ประมาณการ
สังซือในแต่ละช่วงเวลา
อัตราการหมุนเวียนของ
สินค้า เพื อเปนข้อมูลในการวิเคราะห์สถานะการขาย
สินค้า
และเปนข้อมูลในการตัดสินใจสังซือสินค้า
นันๆ อีกด้วย
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การคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า
บริษัทฯ
คัดเลือกผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าโดย
พิ จารณาจากความน่าเชือถือของผู้ผลิต
และผู้
จําหน่ายสินค้า แบรนด์สินค้า สินค้ามีคุณภาพและ
เปนทีต้องการของลูกค้า มีความตรงต่อเวลาในการ
ส่งสินค้า มีข้อตกลงและเงือนไขการขายทีบริษัทฯ
สามารถยอมรับและปฏิบัติได้ ในแต่ละปบริษัทฯ ผู้
ผลิตสินค้า และผู้จําหน่ายสินค้าจะประชุมแลกเปลียน
ข้อมูลร่วมกันเกียวกับสินค้าทีจําหน่าย การตอบรับ
ในสินค้าจากลูกค้า การกําหนดเปาหมายการสังซือ
ร่วมกัน และแผนการจัดโปรโมชันส่งเสริมการขาย
สินค้าต่างๆ
เพื อให้การสังซือสินค้าเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. จัดซือสินค้า
ฝายจัดซือของบริษัทฯ
จะพิ จารณาสังซือสินค้าใน
ปริมาณทีเหมาะสมให้เพี ยงพอในการจําหน่ายให้แก่ลูกค้า
และลดความเสียงทีสินค้าจะค้างในคลังสินค้านานเกิน
จําเปน
โดยอ้างอิงจากประวัติการสังซือและการขาย
ย้อนหลัง บริษัทฯ มีรอบการสังซือสินค้า 7 วัน 15 วัน
30 วัน 45 วัน และ 60 วัน หากสินค้าชนิดใดมีการ
หมุนเวียนสูง บริษัทฯ อาจกําหนดรอบการสังซือสินค้า
ชนิดดังกล่าวให้ถีขึนเพื อลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า
และเพื อให้การบริหารคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากทีสุด
ทังนี บริษัทฯ ได้กระจายการจัดซือสินค้ากับผู้ผลิตและผู้
จําหน่ายสินค้ากว่า 300 ราย โดยบริษัทฯ ไม่มีผู้ผลิต
สินค้าและผู้จําหน่ายสินค้ารายใดทีมียอดซือเปนสัดส่วน
เกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซือทังหมด เพื อปองกัน
ความเสียงทีเกิดจากการพึ งพิ งผู้ผลิตและผู้จําหน่าย
สินค้ารายใดรายหนึง
4. การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า
บริษัทฯ
จะทําการนัดหมายล่วงหน้าให้ผู้ผลิตและผู้
จําหน่ายสินค้านําสินค้ามาส่งทีคลังสินค้า เพื อจัดเตรียม
พื นทีในการลงสินค้า
และกําลังคนในการขนถ่ายสินค้า
เมือสินค้ามาถึงทีคลังสินค้าแล้ว ฝายคลังสินค้าจะตรวจ
สอบความถูกต้องของสินค้าโดยเทียบรายละเอียดใน
ใบสังซือสินค้าของบริษัทฯ และใบส่งสินค้าทีได้รับ และ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าจริง จํานวน บรรจุ
ภัณฑ์ และวันหมดอายุ
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หากสินค้าผ่านการตรวจสอบ ฝายคลังสินค้าจะบันทึก
ข้อมูลลงในระบบ Corehex ซึงเปนระบบบริหารคลัง
สินค้าและนําสินค้าไปจัดเก็บตามสถานทีเก็บสินค้าซึง
เรียกว่า บ้านเลขที โดยบ้านเลขทีจะระบุ แถว-ชัน-ช่อง
ในการจัดเก็บสินค้า หากสินค้าใดไม่ผ่านการตรวจสอบ
สินค้านันจะถูกส่งคืนให้กับผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า
เพื อให้ส่งสินค้าใหม่มาส่งทดแทนสินค้าเดิม หรือออกใบ
ลดหนีเพื อใช้เปนส่วนลดการซือสินค้าในครังถัดไป
บริษัทฯ ใช้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า Corehex ซึง
เปนซอฟแวร์บันทึกการจัดเก็บสินค้า โดยสินค้าทัวไปจะ
ถูกจัดเก็บตามชันวางในบ้านเลขที ตามแถว-ชัน-ช่อง
และในกรณีทีเปนสินค้าลังทีมีการสังซือจํานวนมาก
สินค้าทีมีนําหนักมาก และเปนสินค้าทีหมุนเร็ว จะถูกจัด
เก็บบริเวณพื นทีเฉพาะส่วน เพื อให้สะดวกในการขนย้าย
สินค้า
5. การกระจายสินค้า
บริษัทฯ จะทําเบิกสินค้าจากคลังสินค้าผ่านระบบบริหาร
จัดการคลังสินค้า โดยพิ จารณาการเบิกสินค้าจากสินค้า
ใดทีรับเข้าก่อนจะถูกเบิกสินค้าออกก่อน (First In First
Out หรือ FIFO) เมือจัดเตรียมการเบิกสินค้าแล้ว ฝาย
คลังสินค้าจะตรวจสอบสินค้าก่อนขึนรถขนส่งทุกครัง
เพื อให้สินค้าทีเบิกจ่ายตรงกับประเภทสินค้าและจํานวน
สินค้าในใบโอนสินค้าไปยังสาขาหรือใบสังซือสินค้าจาก
ลูกค้าค้าส่ง บริษัทฯ ได้วางแผนเส้นทางการขนส่งและ
กําหนดตารางเวลาเดินรถขนส่ง รวมถึงกฎระเบียบของ
พนักงานขับรถ
เพื อให้การกระจายสินค้าเกิด
ประสิทธิภาพมากทีสุด ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม
2563 บริษัทฯ มีรถขนส่งสินค้าทังหมด 14 คัน ศูนย์
กระจายสินค้าของบริษัทฯ จะดําเนินการกระจายสินค้าไป
ยังร้านสาขา และลูกค้าค้าส่ง มีรายละเอียดดังนี
การกระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขา
บริษัทฯ กระจายสินค้าไปยังร้านสาขาเปนประจําทุก
วัน
สําหรับร้านสาขาทีตังอยู่ในอําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา และวันเว้นวันสําหรับร้านสาขาทีตัง
อยู่นอกอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยอ้างอิง
จากข้อมูลจํานวนสินค้าทีจําหน่ายออกไปในแต่ละ
ร้านสาขาและข้อมูลคําสังสินค้าประเภทลังเพิ มเติม
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หลังจากทีร้านสาขาได้รับสินค้าแล้ว พนักงานสาขาจะตรวจสอบความถูกต้องของประเภท จํานวน บรรจุภัณฑ์ และวันหมด
อายุของสินค้า หากสินค้าผ่านการตรวจสอบ พนักงานสาขาจึงจะรับสินค้าเข้าในคลังสินค้าของร้านสาขา หากสินค้าไม่ผ่าน
การตรวจสอบ พนักงานสาขาจะไม่รับสินค้าและส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนไปยังศูนย์กระจายสินค้าเพื อตรวจสอบและส่งสินค้า
ใหม่มาทดแทนสินค้าเดิมต่อไป
การกระจายสินค้าให้ลูกค้าค้าส่ง
บริษัทฯ กระจายสินค้าไปยังลูกค้าค้าส่งซึงเปนร้านค้าปลีกในพื นทีจังหวัดสงขลาและพื นทีจังหวัดใกล้เคียง โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลการสังซือสินค้าของลูกค้าในแต่ละครัง หลังจากทีลูกค้าค้าส่งได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าจะตรวจสอบความถูกต้องของ
ประเภท จํานวน บรรจุภัณฑ์ และวันหมดอายุของสินค้า หากสินค้าผ่านการตรวจสอบ ลูกค้าจึงลงชือในเอกสารและรับสินค้า
หากสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบ ลูกค้าจะส่งคืนสินค้ากลับไปยังคลังสินค้าเพื อตรวจสอบและส่งสินค้าใหม่เพื อทดแทนสินค้า
เดิมต่อไป หรือบริษัทฯ ออกใบลดหนีเพื อเปนส่วนลดในการซือสินค้าครังถัดไป

3.5 การบริหารคลังสินค้า

บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งตังอยู่ทีสํานักงานใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื อรองรับการดําเนินธุรกิจค้าส่ง
สินค้าอุปโภคบริโภคและเปนสถานทีกระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาทัง 27 สาขาของบริษัทฯ การบริหารคลังสินค้าจึงมีความสําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการบริหารสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขา บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติงานเพื อให้การบริหารคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากทีสุด อีกทัง บริษัทฯ ได้จัดแบ่งพื นทีของคลังสินค้าออกเปน 5 ส่วน ได้แก่
พื นทีรับสินค้า (Loading) พื นทีเก็บสินค้า (บ้านเลขที) พื นทีเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า (Cashier) พื นทีขนสินค้าขึนรถขนส่ง
(Shipping) และพื นทีคลังรอเคลม ซึงมีรายละเอียดดังนี

2

3
1
แผนผังคลังสินค้าสํานักงานใหญ่

4

5
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1. พื นทีรับสินค้า (Loading)
บริษัทฯ มีพืนทีรับสินค้า (Loading) จํานวน 4 ช่อง
เพื อเปนสถานทีรับสินค้าจากรถขนส่งของผู้ผลิตและผู้
จําหน่ายสินค้าทังนี ฝายคลังสินค้าจะตรวจสอบความ
ถูกต้องของสินค้า
โดยเทียบรายละเอียดในใบสังซือ
สินค้าของบริษัทฯ และใบส่งสินค้าทีได้รับ และตรวจ
สอบความเรียบร้อยของสินค้าจริง จํานวน บรรจุภัณฑ์
และวันหมดอายุ หากสินค้าผ่านการตรวจสอบ ฝายคลัง
สินค้าจะบันทึกข้อมูลลงในระบบ Corehex ซึงเปน
ระบบบริหารคลังสินค้าและนําสินค้าไปจัดเก็บตามสถาน
ทีเก็บสินค้าต่อไป
2. พื นทีเก็บสินค้า (บ้านเลขที)
บริษัทฯ ใช้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า Corehex ซึง
เปนซอฟแวร์บันทึกการจัดเก็บสินค้า โดยสินค้าทัวไปจะ
ถูกจัดเก็บตามชันวางในบ้านเลขที โดยบ้านเลขทีจะบ่ง
บอก แถว ชัน ช่อง บริษัทฯ มีสถานทีเก็บสินค้าใน
ลักษณะบรรจุภัณฑ์เปนลังทังหมด 33 แถว (แถวที 133) และสถานทีเก็บสินค้าปลีก 7 แถว (แถวที 34-40)
ในกรณีทีเปนสินค้าลังทีมีการสังซือจํานวนมาก สินค้ามี
นําหนักมาก และเปนสินค้าทีหมุนเร็ว จะถูกจัดเก็บใน
พื นทีเฉพาะส่วน (Free Zone) ซึงเปนพื นทีบริเวณหน้า
แถวที 1-4 และ 17-30 เพื อความสะดวกในการขนย้าย
สินค้า

3.6 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
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3. พื นทีเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้า (Cashier)
หลังจากจัดเตรียมสินค้าแล้ว เจ้าหน้าทีคลังสินค้าจะนํา
สินค้ามายิงบาร์โค้ดทีเคาน์เตอร์ Shippingเพื อบันทึก
สินค้าออกจากคลังสินค้าลงในระบบ Corehex และ
ออกเอกสารรายการสินค้า (ใบคุมสินค้า) บริษัทฯ มี
เคาน์เตอร์เบิกสินค้าทังหมด 5 เคาน์เตอร์
4. พื นทีขนสินค้าขึนรถขนส่ง (Shipping)
หลังจากเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้าแล้ว
เจ้าหน้าที
คลังสินค้าจะตรวจสอบสินค้าอีกครังเพื อความถูกต้อง
โดยอ้างอิงจากใบคุมสินค้าซึงระบุรายการ และจํานวน
สินค้า ในกรณีทีเจ้าหน้าทีตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว
สินค้าจะถูกขนขึนรถขนส่งเพื อส่งสินค้าให้กับร้านสาขา
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ และลูกค้าค้าส่งต่อไป
5. พื นทีคลังรอเคลม
บริษัทฯ จัดให้มีพืนทีคลังรอเคลมซึงเปนสถานทีจัดเก็บ
สินค้าชํารุดและสินค้าหมดอายุ
เพื อเตรียมนําส่งคืนให้
กับผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าต่อไป

การดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมแต่อย่างใด และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
กฏระเบียบและข้อบังคับทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทังนี ปจจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อพิ พาทในกรณีทีเกียวข้องกับสิงแวด
ล้อมใดๆ

3.7 งานทียังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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ปจจัยความเสียง
ปจจัยความเสียงทีระบุไว้ในเอกสารฉบับนีอ้างอิงจากข้อมูล
ปจจุบันและคาดการณ์อนาคตทีสามารถระบุได้ โดยปจจัยความ
เสียงเหล่านีมีนัยสําคัญบางประการ ซึงอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ปจจัยความเสียงที
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี มิได้เปนปจจัยความเสียงทังหมดทีมีอยู่
อาจมีความเสียงอืนๆ ทีบริษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี หรือ
อาจมีบางปจจัยความเสียงทีบริษัทฯ
พิ จารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัทฯ ในขณะนี แต่อาจกลาย
เปนปจจัยความเสียงทีส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในอนาคตได้
นอกจากนี ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การ
ประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที
ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนีเช่น การใช้ถ้อยคําว่า “คาดการณ์ว่า”
“เชือว่า” “อาจจะ” “ประมาณ” “แผนการ” “เห็นว่า” หรือคํา หรือ
ข้อความอืนใดในทํานองเดียวกัน ซึงเปนการคาดการณ์ถึงสิงที
อาจจะเกิดขึนในอนาคต ดังนัน ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตก
ต่างอย่างมีนัยสําคัญจากสิงทีคาดคะเนไว้ก็ได้

1. ความเสียงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสียงจากการแข่งขันของร้านค้าปลีกหลาย
ประเภทในพื นที

อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเปนศูนย์กลางการค้าของภาคใต้
ทีมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนืองและมีการขยายความเปนเมือง
(Urbanization) มากขึน ทําให้จังหวัดสงขลาเปนพื นทีทีน่าสนใจ
ของผู้ประกอบการหลายรายในการลงทุนขยายสาขาของร้านค้า
ปลีกในรูปแบบร้านซุปเปอร์มาเก็ต ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้าน
สะดวกซือทังทีเปนของบริษัทรายใหญ่ในประเทศและบริษัทข้าม
ชาติ ทําให้ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดสงขลามี
การแข่งขันกันอย่างรุนแรง
อีกทัง
ร้านค้าปลีกมีการจัดทํา
โปรโมชันและรายการส่งเสริมการขาย เพื อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามา
ซือสินค้าในร้านค้าของตนเอง

และผู้ประกอบการร้านค้าปลีกบางรายมีช่องทางการสังซือสินค้า
ผ่านทางออนไลน์พร้อมบริการส่งสินค้าฟรีถึงบ้าน เพื อเปนการ
อํานวยความสะดวก และประหยัดเวลาการเดินทางมายังร้านค้า
ด้วยเหตุนี หากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทัน
ต่อการแข่งขันและการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อาจ
ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ
อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคด้วยความเข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิตของคนในพื น
ทีเปนอย่างดี โดยคัดสรรและจําหน่ายสินค้าทีมีคุณภาพมากกว่า
8,000
รายการซึงสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที
หลากหลายและแข่งขันกับร้านค้าปลีกรายอืนๆ ได้ ทังนี บริษัทฯ
ได้ติดตามข่าวสาร
สํารวจตลาดร้านค้าปลีก
และการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่เสมอ
เพื อนํามาปรับ
เปลียนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้มีความยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์การแข่งขันในปจจุบัน นอกจากนี บริษัทฯ กําหนดให้
มีโปรโมชันเปนประจําทุกเดือน และโปรโมชันเสริมเปนประจําทุก
สัปดาห์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายอืนๆ อย่างสมําเสมอ
เช่น
การชิงโชคลุ้นของรางวัล
และการแจกของสมนาคุณ
เปนต้น
เพื อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการในร้านสาขาของ
บริษัทฯ ซึงได้รับการตอบรับทีดีจากลูกค้ามาโดยตลอด อีกทัง
ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสมาชิกและเริม
ใช้งานแอปพลิเคชันชือ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ (K&K
Superstore)” ทังในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
และไอโอเอส (IOS) เพื อให้ลูกค้าทีสมัครสมาชิกสามารถสะสม
คะแนนเมือซือสินค้าในร้านสาขาเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ ทัง 28
สาขา ตรวจสอบคะแนน แลกคูปองแทนเงินสด ตรวจสอบโปร
โมชันสินค้า รวมถึงตรวจสอบประวัติการซือสินค้า ด้วยวิสัย
ทัศน์ในการมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ซือของครบ
พบของถูก ถูกทุกวัน ที K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ” และ
ประสบการณ์ของผู้บริหารในการดําเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลา
กว่า 28 ปทีผ่านมา บริษัทฯ จึงมีความเชือมันในศักยภาพการ
ประกอบธุรกิจและความสามารถในการสร้างรายได้และผลการ
ดําเนินงานให้อยู่ในระดับทีดีและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ
รายอืนในจังหวัดสงขลาและพื นทีในจังหวัดใกล้เคียงได้

30

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

1.2 ความเสียงจากนโยบายภาครัฐ

จังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เปนพื นทีเกษตรกรรมมีพืชเศรษฐกิจที
สําคัญได้แก่ ยางพารา และปาล์มนํามัน รายได้ของประชากรจึง
มีความสัมพั นธ์กับราคายางพาราและปาล์มนํามัน ในช่วงป 2555
- ปจจุบัน ยางพาราและปาล์มนํามันมีราคาทีลดตําลง เนืองจาก
ภาวะอุปทานส่วนเกิน สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ และการ
แข็งตัวของค่าเงินบาท ส่งผลให้รายได้ของประชากรลดลงและ
ประชากรมีกําลังในการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง รัฐบาลจึงได้ออก
นโยบายเพื อช่วยเหลือเกษตรกรได้แก่ เงินช่วยเหลือเกษตรกร
เงินกู้ดอกเบียตํา
และการสนับสนุนเงินทุนปลูกพื ชทดแทน
เปนต้น นอกจากนี ในเดือนตุลาคม 2560 รัฐบาลได้เริมให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึงรัฐบาลสนับสนุนเงินให้แก่ประชากรในระดับฐานรากหรือผู้มี
รายได้น้อย
เพื อใช้ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที
จําเปนในชีวิตประจําวัน ทังนี บริษัทฯ ได้ลงทะเบียนเปนร้านค้า
ประชารัฐและติดตังเครืองชําระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยลูกค้า
สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการชําระค่าสินค้าได้ทีร้านค้า
ของบริษัทฯ ทุกสาขา รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
โครงการชิม ช้อป ใช้ ทัง 3 เฟส ซึงได้เปดให้ประชาชนลง
ทะเบียนในเดือนกันยายน 2562 ตุลาคม 2562 และพฤศจิกายน
2562 ตามลําดับ โดยทัง 3 เฟสมีกําหนดระยะเวลาสินสุด
โครงการในเดือนมกราคม
2563
เพื อลดค่าครองชีพให้แก่
ประชาชนรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการจับจ่าย
ใช้สอยมากขึน
และเพื อให้ร้านค้า
ร้านอาหารและหน่วยธุรกิจ
ต่างๆ เข้าสู่ระบบภาษีมากขึน 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 ร้านอาหารและหน่วยธุรกิจทีร่วมรายการ ดังนัน หากรัฐบาล
เปลียนแปลงหรือยกเลิกนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีราย
ได้น้อยดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนิน
งานของบริษัทฯอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวสาร การ
เปลียนแปลงนโยบายของรัฐบาล หรือ เหตุการณ์อืนๆ ทีส่งผล
ต่อธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด เพื อ
บริษัทฯ
สามารถวางแผนการดําเนินธุรกิจและแผนการรองรับ
การเปลียนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

ทังนี ในกรณีทีรัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้
น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บริษัทฯ เปนผู้ประกอบ
การรายแรกในจังหวัดสงขลาทีติดตังเครืองรับชําระเงินด้วย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างราย
ได้จากการซือสินค้าอุปโภคบริโภคจากลูกค้าในกลุ่มนี
และในป
2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการชิม ช้อป ใช้ เพื อรองรับ
ลูกค้าทีลงทะเบียนกับรัฐบาลด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี แม้ว่า
นโยบายของรัฐบาลจะเปลียนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม บริษัทฯ
สามารถปรับเปลียนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์
นันๆ ได้ จึงทําให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้
อย่างต่อเนือง

1.3 ความเสียงจากการบริหารสินค้าคงคลัง

ณ 31 ธันวาคม 2563 มีสินค้าคงเหลือจํานวน 150.17 ล้านบาท
ซึงคิดเปนร้อยละ 40.92 ของสินทรัพย์รวม บริษัทฯ จําหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 8,000 รายการ บริษัทฯ จึงจําเปน
ต้องมีสินค้าคงคลังเก็บสํารองอยู่ในคลังสินค้าไว้รอการจําหน่าย
เพื อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพี ยงพอและทันต่อ
ความต้องการ ดังนัน การบริหารสินค้าคงคลังถือเปนปจจัย
สําคัญในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค การบริหาร
จัดการทีไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีสูง
ขึน อีกทัง ในบางช่วงเวลาทีบริษัทฯ ไม่มีสินค้าสํารองไว้รอการ
จําหน่าย บริษัทฯ อาจเสียโอกาสทางธุรกิจในการขายสินค้านันๆ
ในขณะเดียวกัน สินค้าทีสํารองไว้เกินความจําเปน อาจทําให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้านันๆ ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสียงของการเก็บ
สินค้าดังกล่าวโดยวางแผนการสังซือและกําหนดความถีในการ
สังซือสินค้าให้สอดคล้องกับยอดขายสินค้าและประมาณการ
ความต้องการของลูกค้า ทังนี บริษัทฯ มีเจ้าหน้าทีควบคุม จัด
เก็บ
ตรวจสอบ
และบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าอย่าง
สมําเสมอ
และมีระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังทีบันทึกราย
ละเอียดการเคลือนไหวของสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา จัด
เก็บและกระจายสินค้าด้วยระบบเข้าก่อนออกก่อน
(First
in
First out: FIFO) นอกจากนี บริษัทฯ มีนโยบายตรวจนับสินค้า
คงคลังทีคลังสินค้าสํานักงานใหญ่เปนประจําทุกเดือน โดยตรวจ
นับสินค้าทังหมดร้อยละ 100 เพื อให้การบริหารคลังสินค้ามี
ประสิทธิภาพมากทีสุด
ในส่วนของการบริหารจัดการสินค้าคง
เหลือทีร้านสาขา บริษัทฯ ใช้ระบบเติมเต็มสินค้าทีมีการกําหนดจุด
สูงสุดและจุดตําสุดในการเติมสินค้าแต่ละประเภทในแต่ละร้าน
สาขา โดยพิ จารณาจากข้อมูลการขายสินค้าในแต่ละร้านสาขา
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อีกทัง บริษัทฯ กําหนดให้พนักงานเรียงสินค้าตามการเข้าก่อน
ออกก่อน (First in First out: FIFO) และตรวจสอบวันหมด
อายุของสินค้าอย่างสมําเสมอ โดยบริษัทฯ จะร่วมกับผู้ผลิตและ
จัดจําหน่ายสินค้าในการจัดรายการส่งเสริมการขายสําหรับสินค้า
ใกล้หมดอายุ โดยพิ จารณาการลดราคาสินค้ารวมถึงการโฆษณา
และประชาสัมพั นธ์ตามนโยบายการบริหารจัดการสินค้าหมดอายุ
ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม
สินค้าใกล้หมดอายุทีไม่สามารถ
จําหน่ายได้จะถูกส่งกลับมาทีคลังสินค้าสํานักงานใหญ่
เพื อ
ดําเนินการส่งคืนกับผู้ผลิตสินค้า
และผู้จําหน่ายสินค้าต่อไป
นอกจากนี บริษัทฯ มีนโยบายตรวจนับสินค้าคงคลังทีร้านสาขา
เปนประจําทุกไตรมาส โดยตรวจนับสินค้าทังหมดร้อยละ 100
เพื อให้การบริหารคลังสินค้าในแต่ละร้านสาขามีประสิทธิภาพมาก
ทีสุด
นอกจากนี
บริษัทฯ
มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
(Inventory
Day)
ใกล้เคียงกับบริษัทอืนในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

1.4 ความเสียงจากการขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า

ปจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งตังอยู่ที
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สินค้าทังหมดทีจัดส่งมาจากผู้
ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าจะถูกนํามาจัดเก็บทีศูนย์กระจายสินค้า
แห่งนีก่อนจัดส่งไปตามร้านสาขาและลูกค้าค้าส่ง ทังนี หากเกิด
เหตุการณ์สุดวิสัย เช่น นําท่วม ไฟไหม้ ระบบติดต่อสือสารและ
ระบบสารสนเทศขัดข้อง อาจทําให้ศูนย์กระจายสินค้าไม่สามารถ
ทําธุรกรรมดังกล่าวได้ บริษัทฯ อาจมีความเสียงในการทีร้าน
สาขามีสินค้าทีไม่เพี ยงพอในการจําหน่าย และอาจเสียโอกาสทาง
ธุรกิจในการจําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าค้าส่งได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้ระบบเติมเต็มสินค้าให้กับร้านสาขา
เปนประจําทุกวันสําหรับร้านสาขาทีตังอยู่ในอําเภอหาดใหญ่ และ
วันเว้นวันสําหรับร้านสาขาทีตังอยู่นอกอําเภอหาดใหญ่
ทังนี
หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยจนเปนเหตุให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้า
ไปยังร้านสาขาได้
ร้านสาขาจะมีสินค้าคงคลังเพี ยงพอทีจะ
จําหน่ายได้อีกประมาณ 5 - 7 วัน และในกรณีทีผู้ผลิตและผู้
จําหน่ายสินค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้ามายังศูนย์กระจายสินค้าได้
ศูนย์กระจายสินค้าจะสามารถกระจายสินค้าให้ร้านค้าสาขา
และ
ลูกค้าค้าส่งได้อีกประมาณ 10 - 15 วัน ดังนัน บริษัทฯ จึงมันใจ
ว่าทุกร้านสาขาจะมีสินค้าเพี ยงพอในการจําหน่ายในกรณีทีศูนย์
กระจายสินค้าขัดข้องได้ นอกจากนี บริษัทฯ มีวางแผนปฏิบัติ
งานในภาวะฉุกเฉินและจัดทําแผนบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP) เพื อเปนแนวทางในการ
รับมือกับสถานการณ์ทีเกิดขึนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

1.5 ความเสียงจากการขัดข้องของระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงาน
เพื อให้การทํางานเปนระบบและพั ฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ศูนย์
กระจายสินค้า การจําหน่ายสินค้าทีร้านสาขา บัญชีและการเงิน
และการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในกรณีทีเกิดเหตุขัดข้องของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทํางานโดย
รวมของบริษัทฯ และอาจทําให้ร้านสาขาต้องปดทําการชัวคราว
จนกว่าจะแก้ไขระบบเสร็จสิน ซึงส่งผลต่อความสามารถในการ
ดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โดยจัดให้มีการติดตังระบบไฟสํารอง
และระบบ
สํารองข้อมูลการทํางานทีเปนมาตรฐาน เพื อสํารองข้อมูลต่างๆ
อย่างสมําเสมอ นอกจากนี บริษัทฯ มีทีมงานฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมีความเข้าใจในระบบในการบริหารงาน
เมือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดเหตุขัดข้อง ทีมงานจะสามารถดําเนิน
การตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ทังนี ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละร้านสาขามีการประมวลผลเปนเอกเทศแยก
ออกจากกัน
แต่จะเชือมโยงเข้ากับฐานข้อมูลทีสํานักงานใหญ่
ดังนัน
ในกรณีทีเกิดเหตุขัดข้องทีสาขาใดสาขาหนึงก็จะไม่ส่ง
ผลกระทบกับสาขาอืนๆ อีกทัง ทุกร้านสาขาจะติดตังระบบไฟ
สํารองเพื อรองรับการทํางานของเครืองรับชําระเงินในกรณีที
เกิดระบบไฟฟาขัดข้องได้
และเครืองรับชําระเงินดังกล่าวจะ
สามารถส่งข้อมูลยอดขายมายังสํานักงานใหญ่ได้ทันที

1.6 ความเสียงจากการขยายสาขา

บริษัทฯ
ได้ใช้กลยุทธ์การขยายสาขาเพื อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเปา
หมายและเข้าถึงพื นทีทีมีศักยภาพก่อนผู้ประกอบการรายอืนๆ
ทังนี ในปจจุบันสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีก
สินค้าอุปโภคบริโภคมีรุนแรงมากขึนจากผู้ประกอบการร้านค้า
โมเดิร์นเทรดซึงมีความต้องการขยายสาขาเข้ามาในพื นที
จังหวัดสงขลาและพื นทีจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ด้วยเช่นกัน
บริษัทฯ จึงมีความเสียงในกรณีทีร้านสาขาใหม่อาจจะไม่สามารถ
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อเงินลงทุน หรือสร้างผลตอบแทนตํากว่า
ทีกําหนดไว้ หากร้านสาขาใหม่มีผลดําเนินงานทีขาดทุนต่อเนือง
อาจทําให้ต้องปดสาขานันๆ โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์พิจารณา
การปดร้านสาขาใดๆ หากร้านสาขานันมีผลประกอบการขาดทุน
ต่อเนือง 18 เดือนติดต่อกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิ จารณาถึง
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของร้านสาขานันๆ
ด้วย
ทังนี การปดร้านสาขาอาจมีค่าใช้จ่ายในการรือถอน ค่าใช้จ่ายใน
การโอนย้ายทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างหรือโอนย้าย
พนักงานประจําสาขา นอกจากนี การเปดร้านสาขาใหม่ในพื นทีที
ใกล้เคียงกับร้านสาขาเดิม
อาจส่งผลให้ยอดขายของร้านสาขา
เดิมลดลงได้ ซึงอาจส่งผลต่อรายได้และผลการดําเนินงานโดย
รวมของบริษัทฯ
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีกําหนดเกณฑ์การเปดสาขาใหม่และ
แผนศึกษาการขยายสาขาโดยพิ จารณาจากทําเลทีตังทีมี
ศักยภาพ สภาพแวดล้อมโดยรอบ การจราจร ความหนาแน่น
ของชุมชน และพฤติกรรมของผู้บริโภคในพื นทีนันๆ รวมทังมี
การจัดทําการศึกษาความเปนไปได้ของโครงการ
(Feasibility
Study) สําหรับการเปดร้านสาขาใหม่ โดยบริษัทฯ กําหนดเกณฑ์
การพิ จารณาจากระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period)
และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) ที
เหมาะสม เพื อวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลในการลงทุนดังกล่าว
นอกจากนี บริษัทฯ ยังพิ จารณายอดขายและความหนาแน่นของ
ลูกค้าทีเข้ามาใช้บริการในร้านสาขาเดิมทีอยู่ในบริเวณนัน เพื อให้
มันใจว่าการเปดร้านสาขาใหม่จะไม่กระทบต่อยอดขายของร้าน
สาขาเดิมทีอยู่ใกล้เคียง แต่จะเปนการเพิ มช่องทางการจําหน่าย
สินค้าของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมพื นทีต่างๆ มากยิงขึน ทังนี
บริษัทฯ
มีเปาหมายทีขยายสาขาอย่างต่อเนืองในพื นทีจังหวัด
สงขลา และพื นทีจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้เปนหลัก ภายใต้ชือ
ร้าน “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” เพื อเปนโอกาสในการสร้างราย
ได้
และเปนการสร้างแบรนด์ร้านค้าให้เปนทีรู้จักและจดจําของ
คนในพื นทีมากขึน

1.7 ความเสียงของรายได้ทีขึนกับฤดูกาล

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ซึง
รายได้จากการขายอาจเพิ มขึนหรือลดลงในแต่ละช่วงเวลา ราย
ได้จากการขายจะเติบโตมากในช่วงไตรมาส
4
ของแต่ละป
เนืองจากไตรมาส 4 เปนช่วงเทศกาลปใหม่ เทศกาลสังสรรค์
และเปนช่วงทีบริษัทต่างๆ ให้โบนัสปลายปแก่พนักงาน ทําให้
ประชาชนมีกําลังในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึน
สินค้าทีจําหน่ายได้มากในช่วงดังกล่าว ได้แก่ กระเช้าปใหม่ ของ
ขวัญปใหม่ เปนต้น ในขณะทีรายได้จากการขายในไตรมาส 1 – 3
ของแต่ละป
มีสัดส่วนทีใกล้เคียงกันและตํากว่ารายได้จากการ
ขายในไตรมาส 4 เนืองจากในช่วงเวลาดังกล่าว ประชาชนมีการ
จับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคเพื อใช้ในชีวิตประจําวันตาม
ปกติ ดังนัน บริษัทฯ อาจมีความเสียงในการพึ งพิ งรายได้จาก
การขายในไตรมาส 4 ของแต่ละปมากกว่ารายได้จากการขายใน
ไตรมาสอืนๆ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีโปรโมชันเปนประจําทุก
เดือน และโปรโมชันเสริมเปนประจําทุกสัปดาห์ รวมถึงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายอืนๆ อย่างสมําเสมอ เช่น การชิงโชค
ลุ้นของรางวัล การแจกของสมนาคุณ เปนต้น ดังนัน บริษัทฯ
จึงเชือมันว่าจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการและซือ
สินค้าในร้านสาขาอย่างสมําเสมอตลอดทังป
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1.8 ความเสียงจากการไม่ขยายฐานลูกค้าค้าส่ง

บริษัทฯ
มีรายได้จากค้าส่งเปนรายได้จากการจําหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านศูนย์กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งซึงตังอยู่ใน
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มลูกค้าเปาหมาย ได้แก่
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทีตังอยู่ในจังหวัดสงขลา
และพื นที
จังหวัดใกล้เคียง ในปจจุบันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการขยายฐาน
ลูกค้าค้าส่ง เนืองจากในช่วงปทีผ่านมาร้านค้าปลีกทีเปนลูกค้าค้า
ส่งในพื นทีจังหวัดสงขลาและพื นทีจังหวัดใกล้เคียงมีจํานวนลด
ลง ซึงอาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจจะมีรายได้จากค้าส่งลดลงใน
อนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรักษาฐานลูกค้าค้าส่งทีมีอยู่อย่าง
ต่อเนือง โดยบริษัทฯ ได้กําหนดให้มีโครงการส่งเสริมการขาย
สําหรับลูกค้าค้าส่งเปนประจํา
เพื อส่งเสริมให้ลูกค้าค้าส่งซือ
สินค้าจากบริษัทฯ ตามเปาหมายทีกําหนดในแต่ละป นอกจากนี
บริษัทฯ
ได้มุ่งเน้นการขยายธุรกิจโดยการเปดร้านสาขาเพิ มขึน
อย่างต่อเนืองในทุกๆ ปให้ครอบคลุมพื นทีในจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดใกล้เคียง ทําให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ
ในพื นทีต่างๆ ได้มากขึนและลูกค้าสามารถซือสินค้าอุปโภคบริโภค
ในร้านเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ ได้สะดวกมากขึนด้วยเช่นกัน
ดังนัน บริษัทฯ จึงเห็นว่าความเสียงจากการลดลงของรายได้ค้า
ส่งจะไม่มีผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทฯ เชือมันว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการค้าปลีกได้
มากขึนผ่านการขยายร้านสาขา

1.9 ความเสียงทีไม่สามารถหาพื นทีเช่าและไม่สามารถต่อ
สัญญาพื นทีเช่า

บริษัทฯ มีแผนการขยายร้านสาขาอย่างต่อเนืองโดยมุ่งเน้นเปด
ร้านสาขาในพื นทีจังหวัดสงขลา พั ทลุง สตูล และจังหวัดอืนๆ
ในภาคใต้
โดยมุ่งเน้นการเช่าทีดินเพื อเปดร้านสาขาเปนหลัก
ทังนี หากพื นทีใดเปนทีดินทีมีศักยภาพในการตังร้านสาขา และ
เปนทําเลทีมีโอกาสในการเติบโตของแหล่งชุมชน บริษัทฯ อาจจะ
พิ จารณาซือทีดินดังกล่าวเพื อเปนทีตังร้านสาขาได้ ณ วันที 31
ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าทีดินและอาคารกับบุคคล
ภายนอกเพื อเปนทีตังร้านสาขา
ซึงมีทังสัญญาระยะสันและ
สัญญาระยะยาว ทังหมด 27 สัญญา รายละเอียดดังนี
1. สัญญาเช่าระยะสัน ทีมีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ป จํานวน 6
สัญญา
2. สัญญาระยะยาว ทีมีอายุ 10-15 ป จํานวน 21 สัญญา
ทังนี หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ อาจส่งผลให้
ต้องปดร้านสาขานันๆ และมีค่าใช้จ่ายในการรือถอน ค่าใช้จ่ายใน
การโอนย้ายทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างหรือโอนย้าย
บุคลากรประจําร้านสาขา รวมถึงอาจส่งผลต่อกระทบต่อรายได้
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
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อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ
มีความสัมพั นธ์ทีดีกับผู้ให้เช่าโดยได้
ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาเช่าทีดินและอาคาร มีประวัติการ
ชําระเงินทีดีซึงเปนการสร้างความน่าเชือถือทางธุรกิจให้กับผู้ให้
เช่า ไม่เคยมีกรณีพิพาทกับผู้ให้เช่าและได้รับการต่ออายุสัญญา
มาโดยตลอด ทังนี สัญญาเช่าทีดินและอาคารส่วนใหญ่เปน
สัญญาทีให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการต่อสัญญาเช่าก่อนผู้อืน โดย
ปกติหากสัญญาเช่าทีตังร้านสาขาใดใกล้ครบกําหนดอายุสัญญา
แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการเจรจากับเจ้าของทีดินและสิงปลูก
สร้างเพื อขอต่ออายุสัญญาเช่าเปนการล่วงหน้า 3 – 6 เดือน
ก่อนถึงวันครบกําหนดอายุสัญญาเช่านันๆ

1.10 ความเสียงในการขาดแคลนบุคลากรฝายปฏิบัติงาน
ในสาขา

บริษัทฯ มีร้านสาขาชือ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จํานวน 28
สาขา และมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนือง บุคลากรฝาย
ปฏิบัติงานในร้านสาขาจึงเปนกลไกสําคัญในการบริหาร
และ
ดําเนินงาน โดยปกติบริษัทฯ มีบุคลากรฝายปฏิบัติงานในร้าน
สาขาประมาณ 7 – 10 คน ทังนีขึนอยู่กับขนาดของร้านสาขา
ด้วยเช่นกัน นอกจากนี บริษัทฯ มีแผนทีจะขยายสาขาใหม่อย่าง
ต่อเนือง หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาบุคลากรฝายปฏิบัติงานใน
สาขาให้เพี ยงพอเพื อรองรับการขยายร้านสาขาหรือทดแทน
บุคลากรทีลาออกได้ทันเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน
ร้านสาขา คุณภาพการให้บริการ โอกาสในการสร้างรายได้และผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทําแผนงานวิเคราะห์อัตรากําลังพล
ของบุคลากรฝายปฏิบัติงานในสาขาอย่างสมําเสมอ เพื อนําเสนอ
ให้ผู้บริหารพิ จารณา
และวางแผนอัตรากําลังพลของบุคลากร
ฝายปฏิบัติงานในสาขาให้เหมาะสมและเพี ยงพอ ทังนี บริษัทฯ มี
การประชาสัมพั นธ์รับสมัครบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ ผ่านร้าน
สาขา มหาวิทยาลัย และสือออนไลน์ ฝายทรัพยากรบุคคลจะเปน
ผู้สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครทีมีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ทีผ่าน
การคัดเลือกจะต้องได้รับการปฐมนิเทศและอบรมตามตําแหน่ง
งานเกียวกับหน้าที ความรับผิดชอบ และขันตอนการปฏิบัติงาน
เพื อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติงานในมาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสวัสดิการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง
สมําเสมอ เพื อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีสวัสดิการทีเหมาะสม
เปนธรรม
และสามารถแข่งขันกับบริษัทอืนในอุตสาหกรรม
เดียวกันได้ ดังนัน บริษัทฯ จึงเชือมันว่าจะสามารถจัดหาและ
พั ฒนาพนักงานทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาร่วมงานในร้าน
สาขาทังปจจุบันและร้านสาขาทีจะเปดในอนาคตได้
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1.11 ความเสียงจากการทุจริตของพนักงาน

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ร้านสาขา 28 สาขาและศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ซึงจําเปนต้อง
ใช้พนักงานในการบริหารงานจํานวนมาก โดยลักษณะงานต่างๆ
มีความเกียวข้องกับสินค้าและเงินสด ดังนัน การทุจริตอาจเกิด
ขึนได้ในหลายรูปแบบได้แก่
การทุจริตของพนักงานคลังสินค้า
การทุจริตของพนักงานสาขา รวมถึงการทุจริตของลูกค้า ซึง
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
และมีความมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯ
จึงมีการกําหนดมาตรการต่างๆ เพื อปองกันและตรวจสอบการ
ทุจริตทีอาจเกิดขึน ดังนี การปลูกฝงความซือสัตย์ในองค์กร
โดยมีการจัดทําคู่มือจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และสือสารให้พนักงานทุกคนรับ
ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การสร้างระบบควบคุมภายใน
ทีรัดกุม
มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าทีและกําหนดวงเงินอํานาจ
อนุมัติอย่างชัดเจน การตรวจนับสินค้าคงคลังสําหรับร้านสาขา
และศูนย์กระจายสินค้าเปนประจําทุกไตรมาสและทุกเดือน
ตาม
ลําดับ ตรวจสอบการบริหารงานและการบริหารจัดการเงินสดที
ร้านสาขาเปนประจําเดือนละ 1 ครัง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(Surprise Check) การติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปดทังใน
ร้านสาขาและศูนย์กระจายสินค้า
การกําหนดบทลงโทษอย่าง
ชัดเจนสําหรับผู้ทีทุจริต

1.12 ความเสียงจากกฎหมายทีเกียวข้อง

บริษัทฯ ยึดหลักการดําเนินธุรกิจทีโปร่งใสภายใต้กฎหมายต่างๆ
อย่างเคร่งครัด เช่น พระราชบัญญัติค้าปลีก พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญัติควบคุมราคา
พระราช
บัญญัติควบคุมอาหารและยา
กฎหมายแรงงาน
รวมถึงข้อ
กําหนดต่างๆ
ของเทศบัญญัติตามทีแต่ละท้องถินกําหนดขึน
ทังนี
หากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐมีการเปลียนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายใหม่ อาจส่งผลต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตาม
ข่าวสาร การเปลียนแปลงนโยบายของรัฐบาล หรือ เหตุการณ์
อืนๆ
ทีส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
อย่างใกล้ชิด เพื อบริษัทฯ สามารถวางแผนการดําเนินธุรกิจและ
แผนการรองรับการเปลียนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
ด้วยความยืดหยุ่นในการปรับเปลียนองค์กรและแนวทางการ
ดําเนินงาน บริษัทฯ เชือมันว่าจะสามารถปรับเปลียนกลยุทธ์ เพื อ
รับมือกับการเปลียนแปลงได้ทันต่อสถานการณ์
และควบคุม
ผลกระทบให้อยู่ในระดับทียอมรับได้
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1.13 ความเสียงจากภัยธรรมชาติ

จังหวัดสงขลามีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชืน มีฝนตกชุก และมี
สภาพภูมิประเทศทีเปนทีราบลุ่ม
ทําให้จังหวัดสงขลาประสบ
อุทกภัยบ่อยครัง โดยจังหวัดสงขลาเกิดอุทกภัยครังใหญ่ในป
2543 และ 2553 ด้วยทําเลทีตังของจังหวัดสงขลาทีอยู่ใกล้
ทะเลทําให้สามารถระบายนําได้อย่างรวดเร็ว ทังนี บริษัทฯ เคยได้
รับผลกระทบจากอุทกภัยครังใหญ่ในป 2553 ซึงสร้างความเสีย
หายให้กับคลังสินค้าสํานักงานใหญ่ซึงในตอนนันตังอยู่ทีตําบล
หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และความเสียหายที
เกิดขึนกับร้านสาขาอีก 11 สาขา ทังนี หากอนาคตภัยธรรมชาติมี
ความรุนแรงและยาวนานมากขึน อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญได้
อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงความเสียงจากภัย
ธรรมชาติในทุกรูปแบบ
และได้พิจารณาถึงทําเลทีตังของคลัง
สินค้าและร้านสาขาอย่างรอบคอบ เมือป 2554 บริษัทฯ ได้ย้าย
คลังสินค้า สํานักงานใหญ่ มายังทีตังปจจุบันทีตําบลคลองแห
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนืองจากบริษัทฯ พิ จารณาแล้ว
ว่าทําเลทีตังดังกล่าว
เปนทีมีความเสียงไม่มากนักทีจะเกิด
อุทกภัยและสร้างความเสียหายกับสินค้าคงคลัง อีกทัง บริษัทฯ
มีมาตรการในการปองกันและรับมือกับภัยธรรมชาติ ได้แก่ การ
ทําประกันภัยความเสียงภัยทรัพย์สิน
และการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักทังในส่วนของคลังสินค้า สํานักงานใหญ่ และร้าน
สาขา เพื อชดเชยค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติ การฝกอบรม
พนักงานให้มีความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติ เปนต้น
ทังนี การเตรียมความพร้อมของฝายบริหารเปนการเพิ มความ
มันใจให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นในการ
เตรียมความพร้อมในกรณีทีภัยธรรมชาติเกิดขึน

1.14 ความเสียงจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานการณ์การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย เกิดขึนในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาสทีมีมา
มากกว่า 2 ทศวรรษ โดยปจจุบันพื นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังคงอยู่ภายใต้พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน หากการ
ก่อความไม่สงบในพื นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรุนแรง
มากขึนและรุกคืบเข้าสู่จังหวัดสงขลา
อาจส่งผลกระทบต่อ
โอกาสในการสร้างรายได้
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ร้านสาขาของบริษัทฯ ตังอยู่ใน
พื นทีจังหวัดสงขลา พั ทลุง และสตูล ซึงไม่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่อย่างใด เนืองจากร้านสาขาของบริษัทฯ ไม่ได้ตังอยู่ในพื นที
เขตความไม่สงบและไม่ได้เปนสถานทีเชิงสัญลักษณ์ในการก่อ
เหตุการณ์ความไม่สงบ นอกจากนี
บริษัทฯ ไม่มีแผนในการ
ขยายร้านสาขาไปยังพื นทีจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ใน
อนาคตอันใกล้นีด้วย
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1.15 ความเสียงจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19
(COVID-19)

การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19
(COVID-19)
ใน
ประเทศไทยได้เริมต้นขึนในเดือนมกราคม 2563 และมีการยืนยัน
พบผู้ติดเชือเพิ มขึนอย่างต่อเนือง
รัฐบาลและหน่วยงานที
เกียวข้องจึงกําหนดมาตรการต่างๆ เพื อควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ได้แก่ การประกาศใช้พระ
ราชกําหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน) การสังปดสถานทีทีมีความเสียง และการประกาศห้าม
ประชาชนออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟว) ในช่วงเวลาทีกําหนด
ซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินชีวิต
และการประกอบ
อาชีพของประชาชน และการดําเนินธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ ทําให้
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
จึงมีแนวโน้มชะลอตัวลง
ประชาชนบางรายอาจได้รับผลกระทบจากการว่างงาน
ถูกลด
เงินเดือน
หรือมีรายได้ไม่แน่นอนซึงอาจส่งผลให้ประชาชนมี
กําลังซือลดลงและมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึน
ทังนี หากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรง
และยาวนานมากขึน รวมถึงมีการแพร่ระบาดในพื นทีของบริษัทฯ
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสําคัญ
อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคซึงเปนการจําหน่ายสินค้าทีจําเปนในชีวิตประจําวัน
โดยธุรกิจค้าปลีกเปนการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้าน
สาขาชือ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จํานวน 28 สาขา ซึง
บริษัทฯ ยังคงเปดให้บริการร้านสาขาทัง 28 สาขา ในช่วงของ
การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยบริษัทฯ
มีการปรับเปลียนเวลาทําการของแต่ละสาขา
ให้สอดคล้องกับ
มาตรการต่างๆ ของภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวข้อง ประชาชน
ในพื นที
จึงสามารถเข้ามาซือสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านสาขา
อย่างต่อเนือง
ในส่วนของธุรกิจค้าส่ง
ร้านค้าปลีกในพื นที
จังหวัดสงขลาและพื นทีใกล้เคียงทีเปนลูกค้าค้าส่งของบริษัทฯ
ยังคงสังซือสินค้าอุปโภคบริโภคกับบริษัทฯ
เพื อนําไปจําหน่าย
ต่อและรองรับความต้องการของลูกค้าทีมาซือสินค้า โดยลูกค้า
ส่วนใหญ่ในร้านสาขาจะชําระค่าสินค้าด้วยเงินสด และหากลูกค้า
ชําระค่าสินค้าด้วยบัตรประชารัฐและบัตรเครดิต บริษัทฯ จะได้รับ
เงินค่าสินค้าในวันรุ่งขึน
ในขณะทีลูกค้าค้าส่งจะได้รับวงเงิน
เครดิตและระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit Term) จํานวน
7 -14 วัน โดยคํานึงถึงฐานะการเงินและประวัติการชําระหนีเปน
สําคัญ บริษัทฯ จึงเชือมันว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดและ
บริหารสภาพคล่องได้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือง
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นอกจากนี บริษัทฯ ได้สังซือสินค้าจากผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า
ได้ตามปกติในช่วงของการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19
(COVID-19) เนืองจากประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน
(เคอร์ฟว) ได้มีข้อยกเว้นโดยอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าทีจําเปน
สามารถดําเนินการขนส่งได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ผลิตและจัด
จําหน่ายสินค้าจึงสามารถจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมายังคลัง
สินค้าของบริษัทฯ ได้ตามปกติ ทังนี บริษัทฯ มีการประเมิน
ปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคทีจําหน่ายในร้านสาขาอย่างใกล้ชิด
เพื อให้บริษัทฯ
สามารถพิ จารณาสังซือและกระจายสินค้าไปยัง
ร้านสาขาในปริมาณทีเหมาะสมและเพี ยงพอสําหรับการจําหน่ายให้
แก่ลูกค้า ทําให้ลูกค้ามันใจได้ว่าร้านสาขามีสินค้าเพี ยงพอในการ
จําหน่ายและไม่จําเปนต้องสํารองสินค้าในปริมาณมาก
บริษัทฯ
จึงเชือมันว่าจะสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังในคลังสินค้า
และร้านสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทีมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลง
ประชาชนในพื นทีบางรายอาจได้รับผลกระทบจาก
การว่างงาน ถูกลดเงินเดือน หรือมีรายได้ไม่แน่นอน ทําให้ส่งผล
ต่อกําลังซือ
และความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า
ของบริษัทฯ ดังนัน ลูกค้าของบริษัทฯ จึงอาจเลือกซือสินค้าใน
ปริมาณทีน้อยลง ซึงอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
สินค้าทีลดลง อย่างไรก็ตาม สินค้าทีบริษัทฯ จําหน่ายเปนสินค้า
อุปโภคบริโภคซึงส่วนใหญ่เปนสินค้าทีจําเปนต้องใช้ในชีวิตประจํา
วัน บริษัทฯ จึงเชือมันว่าลูกค้าของบริษัทฯ จะมาเลือกซือสินค้า
ของบริษัทฯ อย่างสมําเสมอ และบริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้
และกําไรจากการขายสินค้าได้อย่างต่อเนือง
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ในส่วนของมาตรการต่างๆ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสียง
จากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และให้
ความสําคัญต่อสุขอนามัยของพนักงานทุกคน บริษัทฯ จึงได้
ปฏิบัติตามคําสังของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้กําหนดมาตรการต่างๆ ในร้านสาขา
เพื อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานร้านสาขา โดยกําหนด
ให้พนักงานร้านสาขาทัง 28 สาขาต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะ
ปฏิบัติงาน
และลูกค้าทีมาใช้บริการทุกท่านต้องสวมหน้ากาก
อนามัยก่อนเข้าใช้บริการในร้านสาขา กําหนดให้มีจุดบริการเจล
ล้างมือแอลกอฮอล์บริเวณเคาเตอร์ชําระเงินสําหรับลูกค้า
และ
พนักงานร้านสาขา
เพิ มความถีในการทําความสะอาดร้านสาขา
และอุปกรณ์ทีใช้ในร้านสาขา เช่น รถเข็น และตะกร้า เปนต้น มี
จุดในการยืนรอชําระเงินให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และจํากัด
จํานวนลูกค้าในร้านสาขาในกรณีทีลูกค้ามาใช้บริการพร้อมกัน
เปนจํานวนมาก นอกจากนี บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการต่างๆ
สําหรับพนักงานและผู้ทีมาติดต่อในบริเวณคลังสินค้า
และ
สํานักงานใหญ่
โดยพนักงานและผู้ทีมาติตต่อต้องได้รับการ
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื นที สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
และล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ทังนี หากพบว่าพนักงานร้านสาขา
ลูกค้าทีเข้ามาใช้บริการในร้านสาขา พนักงานและผู้ทีมาติดต่อใน
บริเวณคลังสินค้าและสํานักงานใหญ่
ติดเชือโควิด-19
(COVID-19) บริษัทฯ จะพิ จารณาปดร้านสาขาหรือพื นทีบริเวณ
นันๆ ทันที เพื อทําความสะอาดและพ่ นยาฆ่าเชือ และให้พนักงาน
ทีมีความเสียงหยุดปฏิบัติงาน
เพื อเฝาสังเกตอาการตามคํา
แนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
ดังนัน
บริษัทฯ จึงเชือมันว่าจะสามารถดําเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และสามารถ
สร้างรายได้ได้อย่างต่อเนือง
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2 ความเสียงด้านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสียงจากการบริหารงานทีพึ งพิ งผู้บริหารหลัก

2.2 ความเสียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกัน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปทีผ่านมา

เกินกว่าร้อยละ 50

เปนการบริหารงานโดยผู้บริหารหลักอย่าง นายกวิศพงษ์ สิริธน
นนท์สุกล ดํารงตําแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ และนางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
ซึงเปนบุคคลทีมีความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ รวมถึง
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย

และแนวทางการดําเนิน

ธุรกิจให้บริษัทฯ เติบโตและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่าง
ต่อเนือง ดังนัน บริษัทฯ อาจมีความเสียงจากการพึ งพิ งความ
สามารถในการบริหารงานของผู้บริหารหลักทังสองท่าน

รวมถึงการ

กระจายอํานาจในการบริหารงานตามความเหมาะสม พร้อมทังคัด
เลือกบุคลากรทีมีความชํานาญและประสบการณ์ในสายงานขึนมา
เปนผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อํานวยการสาย
งาน ทังนี ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จํานวนมากเปน
บุคคลทีร่วมงานกับบริษัทฯ มาเปนระยะเวลานานและมีความเข้าใจ
ในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เปนอย่างดี จึงเปนปจจัยทีช่วยส่ง
เสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ

ให้เติบโตยิงขึนไปในอนาคต

นอกจากนี บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการพั ฒนาบุคลากร
โดยจัดการฝกอบรมความรู้ให้กับพนักงานอย่างสมําเสมอ

เพื อ

เพิ มพู นความรู้และทักษะในการทํางานทีมีประสิทธิภาพทีดียิงขึน
การให้ความสําคัญกับโครงสร้างองค์กร
การบริหารงาน

การกระจายอํานาจใน

และการพั ฒนาบุคลากรจะทําให้การพึ งพิ งผู้

บริหารหลักของบริษัทฯ ลดลง

บริษัทฯ จํานวน 151,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท คิดเปนสัดส่วนร้อยละ 65.76 ของทุนจดทะเบียนทีออกและ
ชําระแล้วจํานวน 115.00 ล้านบาท จึงทําให้กลุ่มครอบครัวสิริธน
นนท์สกุล สามารถควบคุมมติทีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทังหมดไม่
ว่าจะเปนเรืองการแต่งตังกรรมการ หรือการขอมติในเรืองอืนที
ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรืองกฏหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ทีกําหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน ผู้ถือหุ้นรายอืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวม

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรทีชัดเจนในการแบ่ง
แยกหน้าทีและความรับผิดชอบตามแต่ละสายงาน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ครอบครัวสิริธนนนท์สกุลถือหุ้นใน

คะแนนเสียงเพื อตรวจสอบและถ่วงดุลเรืองทีผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอ
ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรและแนวทาง
การปฏิบัติของคณะกรรมการด้วยการสร้างกลไกในการตรวจ
สอบและถ่วงดุลอํานาจของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน

3

โดยการ

ท่านเพื อทําหน้าที

ตรวจสอบ พิ จารณา และกลันกรองให้เกิดความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน

อีกทัง

บริษัทฯ

กําหนดนโยบายการทํารายการ

ระหว่างกัน เพื อเปนแนวทางปฏิบัติในการทํารายการทีเกียวโยง
กันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ทีอาจมีความขัดแย้ง

โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอํานาจอนุมัติใน

การทํารายการนันๆ ซึงทําให้บริษัทฯ เกิดการตรวจสอบและถ่วง
ดุล มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและมีระบบทีตรวจสอบได้
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ
้ อ
ื หุน
้
1. จํานวนทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 115,000,000 บาท (หนึงร้อยสิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเปนหุ้น
สามัญจํานวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

2. ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

จํานวนหุ้น

ร้อยละ

1. กลุ่มสิริธนนนท์สกุล
1.1 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
1.2 นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล
1.3 นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล
1.4 นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล
1.5 นางภาวิณีย์ สิริธนนนท์สกุล
1.6 นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล
รวมกลุ่มสิริธนนนท์สกุล

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

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

รวมกลุ่มนริสศิริกุล

3,110,000
255,000
100,000
3,465,000

1.35
0.11
0.04
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

3. กลุ่มแซ่วี
3.1 นายพงษ์สุทัศน์ แซ่วี
3.2 นายรัตชาติ แซ่วี

รวมกลุ่มแซ่วี

4. นางสาววรพั ศทาอร วาดรักชิด
5. กลุ่มบุญแสวง
5.1 นายอนุรักษ์ บุญแสวง
5.2 นางปยะรัตน์ บุญแสวง

รวมกลุ่มบุญแสวง

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
7. นางสาวรุ่งรพี พร วรรณปลูก
8. นายประดิษฐ์พงศ์ วรยิงยง
9. นายพศวัต ผานิชชัย
10. นายกิตติ ตังเวียงวัง
11. ผู้ถือหุ้นอืน

รวมทังหมด
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นโยบายการจ่ายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีได้กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่าย
เงินปนผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ ขึนอยู่กับความจําเปนและความเหมาะสมอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดย
บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจําเปนในการใช้เปน
เงินทุนหมุนเวียนเพื อบริหารกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และปจจัยอืนๆ ทังนี การจ่ายเงินปนผลประจําปจะต้องได้
รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่การจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลได้เปน
ครังคราว เมือเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนันได้โดยบริษัทฯ จะรายงานการจ่ายเงินปนผลดังกล่าวให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
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โครงสร้างการจัดการ
1. โครงสร้างการจัดการ

1.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ
นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

ผู้ตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

ฝายธุรการ

ผู้อํานวยการสายงาน
สนับสนุน

ฝายบุคคล

ฝายพั ฒนา
ธุรกิจ

ฝายการตลาด

ฝายค้าส่ง

ผู้อํานวยการสาย
งานการตลาด

ฝายค้าปลีก

ฝายคลัง

ผู้อํานวยการสาย
งานซัพพลายเชน

ฝายจัดซือ

ฝายการเงิน

ฝายบัญชี

ผู้อํานวยการสายงาน
บัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

หมายเหตุ
1. ปจจุบัน บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทจากภายนอกคือ บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จํากัด เปนผู้ตรวจสอบภายใน
2. นางสาวปรีดา ช่องพิ ทักษ์ ปฏิบัติหน้าทีเปนสมุห์บัญชีจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการทีมีส่วนได้เสียสาธารณะ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ทังนี บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัททีมี
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่านและไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมดของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 39/2559 เรืองการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ (และทีมีการแก้ไขเพิ มเติม) ครบถ้วนทุกประการ
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2. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี

ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

1. นายวินัย มงคลธารณ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2. นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายพี ระพล สาครินทร์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการ

5. นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการ

6. นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการ

7. นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการ

โดยมีนางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล ปฏิบัติหน้าทีเปนเลขานุการบริษัท ซึงได้รับการแต่งตังจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที
10/2561 เมือวันที 29 ตุลาคม 2561
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพั นบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพั นบริษัทฯ คือ
(1)
นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล และนางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
หรือ
(2)
นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล หรือนางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล คนใดคนหนึง ลงลายมือชือร่วมกับ นายสรวีย์ สิริธน
นนท์สกุล หรือนางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล คนใดคนหนึง รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2563 รายละเอียดดังนี

ชือ - สกุล

จํานวนครังทีเข้าประชุม / จํานวนการประชุมทังหมด
ป 2563

1. นายวินัย มงคลธารณ์

5/5

2. นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

5/5

3. นายพี ระพล สาครินทร์

5/5

4. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

5/5

5. นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

5/5

6. นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

5/5

7. นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

5/5
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจํานวน3 ท่าน ดังนี

ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

1. นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

ประธานกรรมการการตรวจสอบ

2. นายวินัย มงคลธารณ์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายพี ระพล สาครินทร์

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล เปนกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน ซึงนายวิศิษฐ์
เด่นอริยะกูล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (การบัญชี) และมี
ประสบการณ์ดํารงตําแหน่งสรรพากรในพื นทีจังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส ตังแต่ป 2546 – 2555 รวมระยะเวลา 10 ป

โดยมีนางสาวกชนิภา แสนเกือ ปฏิบัติหน้าทีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบ ครังที 1/2561 เมือวันที 29 พฤศจิกายน 2561

ซึงได้รับการแต่งตังจากทีประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2563 รายละเอียดดังนี

ชือ - สกุล

จํานวนครังทีเข้าประชุม / จํานวนการประชุมทังหมด
ป 2563

1. นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

4/4

2. นายวินัย มงคลธารณ์

4/4

3. นายพี ระพล สาครินทร์

4/4

4. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี

ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

1. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการบริหาร

3. นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการบริหาร

4. นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการบริหาร

5. นายอนุชิต อมรรัตน์วิทยา

กรรมการบริหาร

6. นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

กรรมการบริหาร

7. นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการบริหาร

8. นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการบริหาร
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สําหรับป 2563 รายละเอียดดังนี

ชือ - สกุล

จํานวนครังทีเข้าประชุม / จํานวนการประชุมทังหมด
ป 2563

1. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

13/13

2. นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

13/13

3. นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

12/13

4. นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

13/13

5. นายอนุชิต อมรรัตน์วิทยา

12/13

6. นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

13/13

7. นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

13/13

8. นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

13/13

5. คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี

ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

1. นายพี ระพล สาครินทร์

ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

2. นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

3. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวสุจิตรา พระธาตุ ปฏิบัติหน้าทีเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ครังที 1/2562 เมือวันที 9 เมษายน 2562

ซึงได้รับการแต่งตังจากที

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน สําหรับป 2563 รายละเอียดดังนี

ชือ - สกุล

จํานวนครังทีเข้าประชุม / จํานวนการประชุมทังหมด
ป 2563

1. นายพี ระพล สาครินทร์

1/1

2. นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

1/1

3. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

1/1
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6. ผู้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 9 ท่าน รายละเอียดดังนี

ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

1. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

3. นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

4. นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

5. นายอนุชิต อมรรัตน์วิทยา

ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

6. นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

ผู้อํานวยการสายงานซัพพลายเชน

7. นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

ผู้อํานวยการสายงานการตลาด

8. นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

ผู้อํานวยการสายงานสนับสนุน

9. นางสาวปรีดา ช่องพิ ทักษ์

ผู้จัดการฝายบัญชี

7. เลขานุการบริษัท
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 10/2561 เมือวันที 29
ตุลาคม 2561 มีมติแต่งตังนางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล
ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังทีได้แก้ไขเพิ มเติม)
ด้วยความรับผิดชอบ
ความ
ระมัดระวัง
และความซือสัตย์สุจริต
รวมทังต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติทีประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี ทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2562 เมือวันที 9 กันยายน
2562
มีมติกําหนดบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของ
เลขานุการ รายละเอียดดังนี
1. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รายงานประจําปของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรม
การหรือผู้บริหารตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้
แก้ไขเพิ มเติม) รวมถึงจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีบริษัทฯ ได้รับ
รายงานนัน

3. ให้คําแนะนําเบืองต้นเกียวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อ
บังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ทีคณะกรรมการบริษัทต้องทราบ
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสมําเสมอ รวม
ถึงรายงานการเปลียนแปลงข้อกําหนด และ/หรือ กฎหมาย
ทีมีนัยสําคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้เปนไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึ ง
ปฏิบัติทีเกียวข้อง
5. ดูแลให้มีการเปดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วน
ทีรับผิดชอบต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง
ตามระเบียบและข้อ
กําหนดของหน่วยงานดังกล่าว
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดําเนิน
การอืนใดให้เปนไปตามกฎหมาย
และ/หรือ
ตามทีคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และ/หรือ ตามทีได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดําเนินการอืนใดตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประ
กาศกําหนด
8. ปฏิบัติหน้าทีอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรม
การบริษัท รวมทังมีอํานาจดําเนินการใดๆ ทีจําเปนในการ
ปฏิบัติหน้าทีดังกล่าว
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8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบในการกํากับ
การทํางานของบริษัทฯ และผ่านการพิ จารณาความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี

8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนทีเปนตัวเงิน
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป 2563 เมือวันที 13 มีนาคม 2563 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ตําแหน่งกรรมการ

ค่าเบียประชุมต่อครัง

ประธานกรรมการ

10,000

กรรมการ 1

8,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10,000

กรรมการตรวจสอบ

8,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

10,000

กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

8,000

หมายเหตุ กรรมการทีดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

ในป 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเปนตัวเงินให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี

ค่าตอบแทนกรรมการ
ป 2563 (บาท)

รายชือกรรมการ
กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

กรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

1. นายวินัย มงคลธารณ์

50,000

32,000

-

82,000

2. นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

40,000

40,000

8,000

88,000

3. นายพี ระพล สาครินทร์

40,000

32,000

10,000

82,000

4. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

-

-

-

-

5. นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

-

-

-

-

6. นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

-

-

-

-

7. นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

-

-

-

-

130,000

104,000

18,000

252,000

รวม
ค่าตอบแทนอืน
- ไม่มี -
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8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนทีเปนตัวเงิน
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเปนตัวเงินให้แก่ผู้บริหารจํานวน 8 คน มีรายละเอียดดังนี

ป 2562
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ป 2563

จํานวน

ค่าตอบแทน
(บาท)

จํานวน

ค่าตอบแทน
(บาท)

8

5,803,746

8

5,903,316

เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลียง
ชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าตอบแทนอืน
- ไม่มี -

9. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าทีรายงานการถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีซือ ขายโอนหรือรับโอนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนีการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 8 ท่าน ซึงนับรวมถึงการถือหุ้น
ของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี

ชือ-สกุล

จํานวนหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

1. นายวินัย มงคลธารณ์

333,000

2. นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

333,000

3. นายพี ระพล สาครินทร์

233,000

4. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

57,744,450

5. นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

35,777,780

6. นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

35,777,780

7. นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

17,888,890

8. นายอนุชิต อมรรัตน์วิทยา

-

9. นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

-

10. นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

-

11. นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

-
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10. บุคลากร
10.1 จํานวนพนักงานทังหมด

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทังหมด (ไม่นับรวมผู้บริหารจํานวน 8 คน) รวมจํานวน 381 คน รายละเอียดดังนี
จํานวนพนักงานประจําทีสํานักงานใหญ่
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานประจําทีสํานักงานใหญ่รวมทังสินจํานวน 159 คน โดยแบ่งตามสายงาน รายละเอียด
ดังนี

จํานวนพนักงาน (คน)

ฝาย

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

1. ฝายบัญชี

17

18

2. ฝายการเงิน

4

4

3. ฝายจัดซือ

18

17

4. ฝายคลังสินค้า

76

83

5. ฝายค้าส่ง

13

13

6. ฝายค้าปลีก

6

5

7. ฝายการตลาด

0

3

8. ฝายพั ฒนาธุรกิจ

1

1

9. ฝายทรัพยากรบุคคล

3

3

6

6

7

6

151

159

10. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ฝายธุรการ

รวม

จํานวนพนักงานสาขา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานสาขาทังหมด รวมจํานวน 222 คน ประกอบด้วยพนักงานประจําและพนักงานรายวัน มี
รายละเอียดดังนี

จํานวนพนักงาน (คน)

สาขา

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

ประจํา

รายวัน

ประจํา

รายวัน

1. สาขาสามชัย

11

7

14

4

2. สาขาเขต 8

6

2

9

-

3. สาขาเพชรเกษม

5

1

6

-
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จํานวนพนักงาน (คน)

สาขา

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

ประจํา

รายวัน

ประจํา

รายวัน

4. สาขาป.ณัฐพล

6

3

8

1

5. สาขาจิระนคร

6

2

8

-

6. สาขาท่าเคียน

7

1

8

-

7. สาขาช่างอุต

5

-

5

-

8. .สาขาสิงหนคร

5

2

7

-

9. สาขาหัวรัว

4

4

6

2

10. สาขาคลองแห

4

3

8

-

11. สาขาทุ่งลุง

11

-

9

1

12. สาขาปริก

7

-

7

1

13. สาขาบ้านพรุ

6

-

6

-

14. สาขาสะเดา

7

-

7

1

15. สาขาคลองแงะ

8

-

7

1

16. สาขาแม่ขรี

7

1

7

1

17. สาขาจะนะ

9

-

8

1

18. สาขาควนหิน

5

2

8

-

19. สาขาควนลัง

7

-

7

1

20. สาขานวลแก้ว

8

-

8

-

21. สาขาสนามบิน

5

2

6

1

22. สาขาสทิงพระ

7

-

6

-

23. สาขาทางไปคูเต่า

4

1

5

1

24. สาขาฟุ กเทียน

7

-

6

1

25. สาขาควนกาหลง

6

-

6

-

26. สาขาสีแยกพั ทลุง-ตรัง

5

1

6

-

27. สาขานาหม่อม

-

-

7

-

28. สาขาคลองหวะ

-

-

3

2

29. สาขาบ้านหน้าควน

-

-

-

5

32

198

24

รวม
25

168
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10.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ในป 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนทีเปนตัวเงินให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รายละเอียดดังนี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลียง
ชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ป 2562

ป 2563

54,080,060

59,154,568

10.3 กองทุนสํารองเลียงชีพ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกองทุนสํารองเลียงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟนด์ ซึงจดทะเบียนแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟ
ซี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจัดการกองทุน เมือวันที 10 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน
และเพื อจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ซึงเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทังทีมี
การแก้ไขเพิ มเติม) โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทังหมดจํานวน 381 คน โดยมีพนักงานทีเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเลียงชีพจํานวน 98 คน

10.4 ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
-ไม่มี-

10.5 นโยบายในการพั ฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการฝกอบรมและการพั ฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื อทีจะเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่
พนักงาน เพื อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลียนแปลงและเปนไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
1. การฝกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทําเปนแผนการฝกอบรมรายป โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ
2. การฝกอบรมและพั ฒนาพนักงานเปนหน้าทีทีจะทําร่วมกัน ดังนี
บริษัทฯ มีเปาหมาย มุ่งมันทีจะฝกอบรมและพั ฒนาพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผู้ดําเนินการ
และกําหนดเปนแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝกอบรมจํานวนเท่าใดต่อป
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝกอบรมและพั ฒนาอย่างสมําเสมอ
โดยพิ จารณาจาก
แผนการฝกอบรม
พนักงานต้องขวนขวายทีจะพั ฒนา และปรับปรุงตนเองตามแผนพั ฒนา ให้ทันกับภารกิจทีเปลียนแปลง
3. การฝกอบรมและพั ฒนาพนักงานประกอบด้วยสองส่วนคือ การฝกอบรมเกียวกับงานในหน้าที
บริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอืนๆ โดยให้กําหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจําเปน

และการฝกอบรมเกียวกับการ

4. การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝกอบรมกําหนดให้ต้องมีการตรวจสอบกับงบประมาณทีได้รับ และการอนุมัติการใช้งบประมาณดังกล่าว
ให้เปนไปตามทีกําหนดไว้ในคู่มืออํานาจดําเนินการ
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ
ผูบ
้ ริหาร และเลขานุการบริษท
ั
1. กรรมการบริษัท

นายวินย
ั
มงคลธารณ์

ป ระธ า นก รร ม กา ร / กรร มก า รอิ ส ระ /
กรร ม กา รตร วจ สอ บ

อายุ
75 ป

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์ จํากัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2561 - 2562
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่ 2009
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2546 – 2548
ผูว
้ า่ ราชการ จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานราชการ
2544 – 2546
รองผูว
้ า่ ราชการ จังหวัดสงขลา กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานราชการ
2542 - 2544
รองผูว
้ า่ ราชการ จังหวัดพั ทลุง กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานราชการ

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พั ฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 151/2018

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

นายวิศษ
ิ ฐ์
เด่นอริยะกูล

กร รม ก าร / กร ร มก าร อิ สร ะ /
ป ร ะธา น กร ร มกา ร ตร ว จส อ บ

อายุ
68 ป

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์ จํากัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2561 - 2562
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่ 2009
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2559 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั เวชชาภินน
ั ท์ จํากัด.
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม
2552 – 2555
สรรพากรพื นทีสงขลา สํานักงานสรรพากรพื นทีสงขลา 2
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานราชการ
2547 – 2552
สรรพากรพื นทีตรัง สํานักงานสรรพากรพื นทีตรัง
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานราชการ

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พั ฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 151/2018

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

นายพี ระพล
สาครินทร์

กร รม ก าร / กร ร มก าร อิ สร ะ /
กรร ม กา รตร วจ สอ บ

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษท
ั เค
แอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2561 - 2562
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษท
ั เค.
แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2563 – ปจจุบน
ั
ประธานกรรมการ บริษท
ั แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด
ประเภทธุรกิจ : เชือเพลิงยานยนต์
2560 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั เอ พี ที เซาเทิรน
์ แลนด์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : พั ฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั สาครินทร์ ธุรกิจหาดใหญ่ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : พั ฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 – ปจจุบน
ั
ประธานกรรมการ บริษท
ั หาดใหญ่โกลเด้นท์ทาวเวอร์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม
2555 – ปจจุบน
ั
ประธานกรรมการ บริษท
ั ว.ส.หาดใหญ่เกษตรกรรม จํากัด
ประเภทธุรกิจ : จําหน่ายยางแผ่น
2552 - 2554
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน
หน่วยงานราชการ
2552 - 2554
กรรมการ องค์กรตลาดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานราชการ
2551 - 2553
กรรมการ บริษท
ั ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตไฟฟา

อายุ
69 ป

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พั ฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 151/2018

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

นายกวิศพงษ์
สิรธ
ิ นนนท์สกุล
ก รร ม กา ร / ป ร ะ ธาน กรร ม กา รบ ริ ห า ร /
กรร ม กา รผู้ จั ดกา ร

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ
้ ด
ั การ
บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2552 - 2562
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ
้ ด
ั การ
บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2536 – 2552
หุน
้ ส่วนผูจ
้ ด
ั การ / ผูจ
้ ด
ั การทัวไป ห้างหุน
้ ส่วนจํากัด เค.
แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2559 – เม.ย. 2564
ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา
ศูนย์รวมของผูป
้ ระกอบวิสาหกิจในจังหวัดสงขลา
2563 – ปจจุบน
ั
ประธานกรรมการ บริษท
ั ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา
(วิสาหกิจเพื อสังคม) จํากัด
ประเภทธุรกิจ : สินค้าเกษตร แปรรูป และส่งเสริมการท่อง
เทียวชุมชน
2558 – ปจจุบน
ั
กรรมการ / กรรมการผูจ
้ ด
ั การ บริษท
ั เคพี วินวิน โค้ชชิง
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ทีปรึกษาทางธุรกิจ
2557 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั เยนสตูดโิ อ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : รับออกแบบ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
2552 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั หัวหินทรัพย์สริ ิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด
ประเภทธุรกิจ : พั ฒนาอสังหาริมทรัพย์
2528 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั โก่วย่งฮัวร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

อายุ
60 ป

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 147/2018
ผูบ
้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน
่
ที 28 (วตท.28)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
35.56

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
น้องชายของ นางสาวนรีรต
ั น์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
พี ชายของ นายสรวีย์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
บิดาของ นางสาวฐิตานันท์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล

53

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

นางสาวนรีรต
ั น์
สิรธ
ิ นนนท์สกุล
กรร ม กา ร / กร ร มก าร บ ริ หา ร / ร อง
ก รร ม กา ร ผู้ จั ด กา ร

อายุ
ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ
้ ด
ั การ
บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์ จํากัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2552 - 2562
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ
้ ด
ั การ
บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่ 2009
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2536 – 2552
ผูจ
้ ด
ั การฝายการเงิน เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2528 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั โก่วย่งฮัวร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

69 ป

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 147/2018

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
22.22

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
พี สาวของ นายกวิศพงษ์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล และ นายสรวีย์ สิรธ
ิ นนนท์
สกุล
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

นายสรวีย์

สิรธ
ิ นนนท์สกุล
นางพิ ชชานันท์
สิรธ
ิ นนนท์สกุล
ก ร ร มก าร / กร ร มก าร บริ หา ร /
ผู้ ช่ ว ย ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก าร

อายุ
49 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 141/2017

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์
จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2552 - 2562
กรรมการ บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่
2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2536 – 2552
หุน
้ ส่วนผูจ
้ ด
ั การ ผูจ
้ ด
ั การฝายจัดซือ เค. แอนด์ เค.
ซุปเปอร์คา้ ส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2528 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั โก่วย่งฮัวร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
31.11

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
น้องชายของ นางสาวนรีรต
ั น์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล และ นาย
กวิศพงษ์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล

กรร ม กา ร / กร รม ก าร บ ริ ห า ร /
ผู้ ช่ วย ก รรม ก า รผู้ จั ดกา ร

อายุ
63 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 156/2019

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์
จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2552 - 2562
กรรมการ บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่
2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2536 – 2552
ผูจ
้ ด
ั การฝายคลังสินค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2528 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั โก่วย่งฮัวร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
11.11

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
น้องสะใภ้ของนางสาวนรีรต
ั น์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
พี สะใภ้ของ นายกวิศพงษ์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล และนายสรวีย์
สิรธ
ิ นนนท์สกุล
มารดาของนางสาวมณีรต
ั น์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล และ นางสาว
ปวีณพ
์ ร สิรธ
ิ นนนท์สกุล

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)
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2. ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

นายกวิศพงษ์
สิรธ
ิ นนนท์สกุล
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้ จั ดการ

อายุ
60 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 147/2018
ผูบ
้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุน
่ ที 28 (วตท.28)

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
น้องชายของ นางสาวนรีรต
ั น์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
พี ชายของ นายสรวีย์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
บิดาของ นางสาวฐิตานันท์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
35.56

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ
้ ด
ั การ
บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2552 - 2562
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ
้ ด
ั การ
บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2536 – 2552
หุน
้ ส่วนผูจ
้ ด
ั การ / ผูจ
้ ด
ั การทัวไป ห้างหุน
้ ส่วนจํากัด เค.
แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2559 – เม.ย. 2564
ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา
ศูนย์รวมของผูป
้ ระกอบวิสาหกิจในจังหวัดสงขลา

2563 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา
(วิสาหกิจเพื อสังคม) จํากัด
ประเภทธุรกิจ : สินค้าเกษตร แปรรูป และส่งเสริมการท่อง
เทียวชุมชน
2558 – ปจจุบัน
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิง
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ทีปรึกษาทางธุรกิจ
2557 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท เยนสตูดิโอ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : รับออกแบบ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
2552 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี จํากัด
ประเภทธุรกิจ : พั ฒนาอสังหาริมทรัพย์
2528 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท โก่วย่งฮัวร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

นางสาวนรีรต
ั น์
สิรธ
ิ นนนท์สกุล

นายสรวีย์

สิรธ
ิ นนนท์สกุล
กร ร มก า ร / ก ร ร มก า ร บ ริ ห าร /
ร อ งกร ร มก าร ผู้ จั ด ก า ร

อายุ
69 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 147/2018

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ
้ ด
ั การ บริษท
ั
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2552 - 2562
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ
้ ด
ั การ บริษท
ั
เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2536 – 2552
ผูจ
้ ด
ั การฝายการเงิน เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2528 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั โก่วย่งฮัวร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
22.22

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
พี สาวของ นายกวิศพงษ์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล และ นายสรวีย์ สิริ
ธนนนท์สกุล

กรร ม กา ร / กร รม กา ร บ ริ ห า ร /
ผู้ ช่ ว ย กร รม กา ร ผู้ จั ด ก า ร

อายุ
49 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 141/2017

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์ จํากัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2552 - 2562
กรรมการ บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่
2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2536 – 2552
หุน
้ ส่วนผูจ
้ ด
ั การ ผูจ
้ ด
ั การฝายจัดซือ เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์
ค้าส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2528 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั โก่วย่งฮัวร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
31.11

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
น้องชายของ นางสาวนรีรต
ั น์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล และ นาย
กวิศพงษ์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

นางพิ ชชานันท์
สิรธ
ิ นนนท์สกุล
นายอนุชต
ิ
อมรรัตน์วท
ิ ยา
ก ร ร มก าร / ก ร ร มก าร บริ หา ร /
ผู้ ช่ ว ย ก รร มก า ร ผู้ จั ด ก าร

อายุ
63 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 156/2019

ก รร ม กา รบ ริ ห า ร /
ผู้ อํา น วย กา ร สา ย ง า นบั ญชี แ ละ ก า รเ งิ น

อายุ
63 ป

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์
จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2552 - 2562
กรรมการ บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่
2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2536 – 2552
ผูจ
้ ด
ั การฝายคลังสินค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2528 – ปจจุบน
ั
กรรมการ บริษท
ั โก่วย่งฮัวร่วมกิจ จํากัด
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
11.11

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
น้องสะใภ้ของนางสาวนรีรต
ั น์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
พี สะใภ้ของ นายกวิศพงษ์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล และนายสรวีย์
สิรธ
ิ นนนท์สกุล
มารดาของนางสาวมณีรต
ั น์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล และ นางสาว
ปวีณพ
์ ร สิรธ
ิ นนนท์สกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรผูผ
้ า่ นการอบรมวิชาว่าความ
สภาทนายความ
Strategic Financial Leadership
Program (SFLP) 2019

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการบริหาร / ผูอ
้ ํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2552 - 2562
กรรมการบริหาร / ผูอ
้ ํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

นางสาวปวีณพ
์ ร
สิรธ
ิ นนนท์สกุล
นางสาวฐิตานันท์
สิรธ
ิ นนนท์สกุล
ก ร ร มก า รบ ริ หา ร /
ผู้ อํา นวย ก าร ส า ยง า นซั พ พล าย เ ช น

อายุ
37 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน
่ ที 156/2019

กร รม กา รบ ริ ห าร /
ผู้ อํา นว ย กา ร สา ย ง าน กา รต ล า ด

อายุ
32 ป

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการบริหาร / ผูอ
้ ํานวยการสายงานซัพพลายเชน
บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์ จํากัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2553 - 2562
กรรมการบริหาร / ผูอ
้ ํานวยการสายงานซัพพลายเชน
บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่ 2009
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บุตรของ นางพิ ชชานันท์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
หลานสาวของ นางสาวนรีรต
ั น์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล นาย
กวิศพงษ์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล และ นายสรวีย์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
น้องสาวของ นางสาวมณีรต
ั น์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม
ปริญญาโท Marketing Northumbria
University
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุน
่ ที 90/2018

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการบริหาร / ผูอ
้ ํานวยการสายงานการตลาด บริษท
ั
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2556 - 2562
กรรมการบริหาร / ผูอ
้ ํานวยการสายงานการตลาด บริษท
ั
เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บุตรของ นายกวิศพงษ์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
หลานสาวของ นางสาวนรีรต
ั น์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล และ นาย
สรวีย์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

นางสาวมณีรต
ั น์
สิรธ
ิ นนนท์สกุล
นางสาวปรีดา
ช่องพิ ทก
ั ษ์
ก ร ร มก า รบ ริ หา ร /
ผู้ อํา น วย ก าร ส ายง า น สนั บส นุ น /
เ ล ข า นุ ก า รบ ริ ษั ท

อายุ
41 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่
หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุน
่ ที 90/2018

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
กรรมการบริหาร / ผูอ
้ ํานวยการสายงานซัพพลายเชน
บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน
์ จํากัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2554 - 2562
กรรมการบริหาร / ผูอ
้ ํานวยการสายงานซัพพลายเชน
บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง หาดใหญ่ 2009
จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บุตรของ นางพิ ชชานันท์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
หลานสาวของ นางสาวนรีรต
ั น์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล นาย
กวิศพงษ์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล และ นายสรวีย์ สิรธ
ิ นนนท์สกุล
พี สาวของ นางสาวปวีณพ
์ ร สิรธ
ิ นนนท์สกุล

ผู้ จั ด กา ร ฝา ยบั ญชี

อายุ
34 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบน
ั
ผูจ
้ ด
ั การฝายบัญชี บริษท
ั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์
เทิรน
์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
2553 - 2562
ผูจ
้ ด
ั การฝายบัญชี บริษท
ั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์คา้ ส่ง
หาดใหญ่ 2009 จํากัด
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
- ไม่มี -

ความสัมพั นธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี
ว่าเปนสิงสําคัญทีจะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพิ มความสามารถในการแข่งขัน
และการเติบโตอย่างยังยืน ซึงจะนําไปสู่ความเชือมันของผู้มีส่วน
เกียวข้องทุกฝายว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ กระทําด้วยความ
เปนธรรม และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกียวข้องทุก
ฝายตังแต่พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอืนๆ
บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 เพื อเปน
แนวทางในการบริหารองค์กรซึงประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8
ประการดังนี
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผู้นําองค์กรทีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน
2. กําหนดวัตถุประสงค์และเปาหมายหลักของกิจการทีเปนไป
เพื อความยังยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการทีมีประสิทธิผล
4. สรรหาและพั ฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5.
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับ
ผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในที
เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชือถือทางการเงินและการเปดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรทีสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยังยืน

1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิด
ชอบในฐานะผู้นําทีต้องกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที
ดี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการซึงกําหนด
อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทังในการปฏิบัติ
หน้าทีและกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ข้อบังคับมติทีประชุมคณะกรรมการ
และมติที
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความ
ซือสัตย์สุจริตเพื อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
รวมถึงมีหน้าทีในการกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการ
ดําเนินธุรกิจ นโยบาย เปาหมาย

งบประมาณร่วมกับฝายจัดการ
และการกํากับดูแลติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีของฝายจัดการ และรายงานผลการ
ดําเนินงานดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํานโยบายต่างๆ เช่น นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื อการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเปนประโยชน์ต่อสังคม และสิงแวดล้อม
ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปจจัยการเปลียนแปลง เพื อ
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน ทังนี คณะกรรมการบริษัท
ได้ติดประกาศนโยบายต่างๆ
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานไว้ที
บริษัทฯ เพื อให้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงสือสารให้เกิด
ความเข้าใจเพื อให้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี คณะ
กรรมการบริษัทยังมีหน้าทีในการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่างๆ
ให้สอด คล้องกับสภาวการณ์
3. คณะกรรรมการบริษัทมีหน้าทีดูแลให้กรรมการและ ผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
และซือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมทัง
ปฏิบัติให้เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที
ประชุมคณะกรรมการและมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีระบบ
และกลไกอย่างเพี ยงพอทีจะทําให้มันใจได้ว่าการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที
ประชุมคณะกรรมการ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย
ต่างๆ
ของบริษัทฯ เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝาย
ตรวจสอบภายในดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
มติทีประชุมทีเกียวข้อง
มีกลไกในการรับเรืองร้องเรียนและ
ดําเนินการในกรณีทีมีการทุจริตคอร์รัปชัน เปนต้น รวมทังมี
กระบวนการอนุมัติการดําเนินงานทีสําคัญ ซึงรวมถึงการลงทุน
การทําธุรกรรมทีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ การ
ทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง
ทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปนผล ซึงจะต้องเปนไปตามกฎหมาย
และนโยบายทีเกียวข้องในเรืองนันๆ เช่น นโยบายการลงทุนและ
บริหารงานของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นโยบายการ
เข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน นโยบายเกียวกับการปองกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เปนต้น

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

หลักปฏิบัติ 2: กําหนดวัตถุประสงค์และเปาหมายหลักของ
กิจการทีเปนไปเพื อความยังยืน

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวัตถุประสงค์และเปาหมายหลัก
ขององค์กรในการดําเนินธุรกิจเพื อให้เกิดความยังยืน
และ
สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝาย และสังคมโดยรวม รวมทังมีการสือสารให้บุคลากรในทุก
ระดับยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติหน้าทีเพื อบรรลุวัตถุประสงค์
และเปาหมายทีกําหนดไว้ และเพื อเปนวัฒนธรรมขององค์กร
นอกจากนี
คณะกรรมการจะส่งเสริมการนําเทคโนโลยี
และ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื อให้การดําเนินธุรกิจเปนไปตามนโยบาย
ทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังกําหนดให้มีการทบทวน
วัตถุประสงค์ เปาหมาย รวมทังแผนกลยุทธ์ทุกป เพื อให้มันใจว่า
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร
และ
ติดตามการประเมินผลอย่างใกล้ชิด

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการทีมีประสิทธิผล

บริษัทฯ
มีนโยบายในการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้
เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯ และเปนตาม
ทีกฎหมายกําหนด ดังนี
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลทีมีคุณสมบัติหลาก
หลาย ทังในด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทีสามารถ
เอือประโยชน์ให้กับบริษัทฯ
โดยเปนผู้มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร
ตลอดจนมีบทบาท
สําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิน
งานของบริษัทฯ ให้เปนไปตามแผนทีวางไว้
2. คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12
ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททังหมด แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 3 คน อันจะทําให้เกิดการถ่วงดุลในการพิ จารณาและออก
เสียงในเรืองต่างๆ อย่างเหมาะสม ทังนี กรรมการอิสระของ
บริษัทฯทุกท่าน
มีคุณสมบัติตามทีกําหนดไว้ในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุน
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด และกฎหมายอืนๆ ที
เกียวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนจะ
ทําหน้าทีในการสรรหาบุคคลซึงมีความรู้ความชํานาญ
และ
ประสบการณ์ทีเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าทีทีเปนประโยชน์
กับธุรกิจของบริษัทฯ
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เพื อนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื อพิ จารณาแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ทังนี ภายหลังจากทีบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเปดเผย
ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อาทิ อายุ เพศ
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จํานวนปที
ดํารงตําแหน่ง จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท ทังทีเปนตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน การดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน
บทบาทหน้าทีและ
ความรับผิดชอบ
และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจําปของ
บริษัทฯ และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน
3 ป ตามกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด โดยกรรมการอิสระจะมี
วาระการดํารงตําแหน่งต่อเนืองไม่เกิน 9 ป เว้นแต่มีเหตุผลและ
ความจําเปนตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
4. กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ในเครือหรือ
บริษัทอืนได้
แต่ต้องเปนไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลัก
เกณฑ์ ข้อกําหนด และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง ทังนี
กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื อให้สามารถปฏิบัติหน้าทีและ
จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม
โดยจะเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุม
คณะกรรมการทังหมดทีจะจัดขึนในปนันๆ
5. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะไม่เปน
บุคคลคนเดียวกัน
เพื อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิด
ชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหาร
งานประจํา โดยบริษัทฯ ได้กําหนดอํานาจหน้าที และความรับผิด
ชอบในการดําเนินงานของกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน และ
กําหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องเปนกรรมการอิสระ
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6. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยเพื อทํา
หน้าทีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า
ตอบแทน รวมทังได้กําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะเพื อให้ทราบถึงอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน อีกทังได้กําหนดให้มีการ
ทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างสมําเสมอให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ดังนี
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวน
อย่างน้อย 5 ท่าน เพื อทําหน้าทีช่วยสนับสนุนคณะกรรมการ
บริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เปนไปตาม
นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคําสังใดๆ รวมทังเปาหมาย
ทีกําหนดไว้
ภายใต้กรอบทีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท รวมถึงช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท
ในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสียงทีเหมาะสม
เพี ยงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกํากับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสียงโดยรวมให้
อยู่ในระดับทียอมรับได้
โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ
คุณสมบัติ อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบปรากฏอยูใน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
จํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื อทําหน้าทีช่วยสนับสนุนคณะ
กรรมการบริษัทในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหาร
งาน
การควบคุมภายใน
และการปฏิบัติตามกฎหมายที
เกียวข้อง รวมทังการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื อให้การ
ปฏิบัติงานและการเปดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
เปนไปอย่าง
โปร่งใสและน่าเชือถือ
โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ
คุณสมบัติ อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบปรากฏอยูใน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ประกอบ
ด้วยกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 3
ท่านเพื อทําหน้าทีสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื อ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อยและ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รวมทังพิ จารณารูปแบบ
และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
ให้
สะท้อนภาระหน้าที และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และ
เสนอความเห็นต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื อพิ จารณาอนุมัติต่อไป
(แล้วแต่กรณี)
โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ อํานาจหน้าที
และความรับผิดชอบปรากฏอยูในกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
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นอกจากนี บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื อทําหน้าที
ในการดําเนินการทีเกียวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังสนับสนุนงานของคณะ
กรรมการบริษัทโดยการให้คําแนะนําในเรืองข้อกําหนดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าทีของคณะกรรมการบริษัท
7. ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
นัน บริษัทฯ จะพิ จารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึงมีคุณสมบัติ
และประสบการณ์ทีเหมาะสมกับธุรกิจทีบริษัทฯ เข้าลงทุน เข้าเปน
กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื อกํากับดูแล
การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวมถึง
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว
ให้ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบ ทังนี สัดส่วน
ตัวแทนของบริษัทฯ ทีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
อย่างน้อยจะเปนไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ/หรือตามทีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมแต่ละบริษัทกําหนด

หลักปฏิบัติ 4:
สรรหาและพั ฒนาผู้บริหารระดับสูงและ
การบริหารบุคลากร

1.
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทนมีหน้าทีในการกําหนดคุณสมบัติและหลัก
เกณฑ์ในการสรรหาบุคคลทีมีความเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
และกําหนดรูปแบบและกระบวนการในการ
พั ฒนากรรมการผู้จัดการเพื อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
และสภาวการณ์ เช่น การฝกอบรมเพื อพั ฒนาความรู้ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมทังพิ จารณารูปแบบและหลัก
เกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการอย่าง
เหมาะสม เพื อให้ทีประชุมของคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีในการกําหนดกฎระเบียบ หลัก
เกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และข้อกําหนดสําหรับโครงสร้างองค์กร
ในตําแหน่งซึงตํากว่ากรรมการผู้จัดการแต่สูงกว่าพนักงานระดับ
ผู้จัดการฝาย ในขณะทีกรรมการผู้จัดการมีหน้าทีในการกําหนด
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และข้อกําหนดสําหรับ
โครงสร้างองค์กรในตําแหน่งผู้จัดการฝายและระดับถัดลงไปจาก
ผู้จัดการฝาย
3.
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง
(Succession
Plan)
เพื อเปนการเตรียมสืบทอดตําแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อให้การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เปนไปอย่างต่อเนือง
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4. คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีการบริหารและพั ฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจทีเหมาะ
สม
และจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทีสอดคล้องกับ
ทิศทางและกลยุทธ์ของกิจการ
ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วม
อบรมเพื อเพิ มพู นความรู้ ความสามารถ และกํากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเปนธรรมเพื อรักษาบุคลากรทีมีความ
สามารถไว้
5. บริษัทฯ กําหนดให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพเพื อให้พนักงานมี
การออมอย่างเพี ยงพอสําหรับรับรองการเกษียณ
รวมทัง
สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
เงิน เพื อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตทีดี และทํางานกับบริษัทฯ ได้
ในระยะยาว

หลักปฏิบัติ 5:
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญ
และสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมทีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณ
ประโยชน์แก่ลูกค้าหรือผู้ทีเกียวข้อง
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิงแวดล้อม และดูแลให้ฝายจัดการจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรให้เปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคํานึง
ถึงผลกระทบและการพั ฒนาทรัพยากร
เพื อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปาหมายหลักของกิจการได้อย่างยังยืน
นอกจากนี บริษัทฯ ได้คํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝาย
โดยมีหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึงกรรมการบริษัท ผู้
บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
จะต้องยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ดังนี
ผู้ถือหุ้น :บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพเพื อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน
โดยมุ่งมันทีจะสร้างผลการดําเนินงานทีดี
และการเจริญ
เติบโตทีมันคง เพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว รวมทังดําเนินการเปดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและ
เชือถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่า
เทียม เปนธรรม และให้ผลตอบแทนทีเหมาะสม นอกจากนี
บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญต่อการพั ฒนาทักษะ ความรู้ความ
สามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสมําเสมอ เช่น การ
จัดอบรม การสัมมนา และการฝกอบรม โดยให้โอกาสอย่าง
ทัวถึงกับพนักงานทุกคน
และพยายามสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานทีมีความรู้ความสามารถสูง
ให้คงอยู่กับบริษัทฯ
เพื อพั ฒนาองค์กรต่อไป อีกทังยังได้กําหนดแนวทางในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทังปลูกฝงให้พนักงานทุก
คนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เปนต้น
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คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่
ค้าแข่งขันบนข้อมูลทีเท่าเทียมกัน
และคัดเลือกคู่ค้าด้วย
ความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่
ค้าของบริษัท นอกจากนี บริษัทฯ ยังได้จัดทํารูปแบบ
สัญญาทีเหมาะสมและเปนธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝาย และจัด
ให้มีระบบติดตามเพื อให้มันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงือนไข
ของสัญญาอย่างครบถ้วน
และปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจัดหา
โดย
บริษัทฯ จะเข้าทําธุรกรรมกับคู่ค้าภายใต้เงือนไขทางการค้า
โดยทัวไป
ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด
ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มาก
ทีสุด เพื อมุ่งเน้นการสร้างความพึ งพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะ
ยาว นอกจากนี บริษัทฯ คํานึงถึงการให้ข้อมูลเกียวกับ
สินค้าและบริการทีถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทังยัง
จัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ
สามารถแจ้งปญหา
สินค้าและบริการทีไม่เหมาะสมเพื อทีบริษัทฯ
จะได้ปองกัน
และแก้ไขปญหาเกียวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ
ได้
อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่นํา
ไปใช้เพื อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ทีเกียวข้องโดยมิชอบ
เจ้าหนี : ตามสัญญาทีมีต่อเจ้าหนีเปนสําคัญ รวมทังการ
ชําระคืนเงินต้น ดอกเบียและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภาย
ใต้สัญญาทีเกียวข้อง
คู่แข่ง :
บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันทีดี มี
จรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย
รวมทัง
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเปน
ธรรม
ชุมชนและสิงแวดล้อม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสําคัญต่อ
ความปลอดภัยต่อสังคม สิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ผู้คนทีมีส่วนเกียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
และ
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิด
ชอบต่อสิงแวดล้อมและสังคม
รวมทังจัดให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ
ทีเปนการสร้างและรักษาไว้ซึงสิงแวดล้อม
และสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถินทีบริษัทฯ
ดําเนินกิจการอยู่
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นอกจากนี ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อ
ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูก
ต้องของรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายในทีบกพร่อง
หรือการผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้างต้น
ผ่านช่องทางทีบริษัทฯ กําหนดได้ ทังนี ข้อมูลร้องเรียนและ
เบาะแสทีแจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เปนความลับโดยบุคคลที
บริษัทฯ
กําหนดจะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทาง
แก้ไข (หากมี) และ/หรือ พิ จารณาเสนอเรืองร้องเรียนทีสําคัญ
พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื อพิ จารณาดําเนินการ
ต่อไป
ทังนี
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรทีสอดคล้องกับ
ความต้องการของบริษัทฯ
รวมทังดูแลให้มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิ มโอกาสทางธุรกิจและพั ฒนาการดําเนิน
งาน การบริหารความเสียง เพื อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปาหมายหลักขององค์กร

หลักปฏิบัติ 6:
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสียง
และการควบคุมภายในทีเหมาะสม

1. เพื อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสียงทีมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการบริหาร เพื อช่วย
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสียงทีอาจเกิดขึนกับ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าทีต่างๆ ซึงรวม
ถึง
พิ จารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสียงทีบริษัทฯ
ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึนและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
(Identification of Risk) และกําหนดระดับความเสียงที
ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite)
พิ จารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสียงทังภายนอก
และภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื อพิ จารณาอนุมัติ ทังนี ต้องครอบคลุมความเสียง
อย่างน้อย 4 ประการ ดังนี
ความเสียงทางการเงิน (Financial Risk)
ความเสียงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)
ความเสียงด้านกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
(Strategic
Risk)
ความเสียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)
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พิ จารณากําหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
ความเสียงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสียง
ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกํากับดูแลระดับความ
เสียงให้อยู่ในระดับทียอมรับได้
พิ จารณากําหนดวิธีการตอบสนองต่อความเสียงทีเกิดขึน
และอาจเกิดขึนกับบริษัทฯ เพื อใช้เปนกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ
งานตามสถานการณ์ความเสียงแต่ละประเภทเพื อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
รายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับความเสียงและการ
จัดการความเสียง

ทังนี
อํานาจหน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารด้านการจัดการความเสียงปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึงมี
คุณสมบัติตามทีกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกําหนดเพื อ
ทําหน้าทีต่างๆ
ซึงรวมถึงหน้าทีในการสอบทาน
และ/หรือ
พิ จารณารายงานทางการเงินความเหมาะสมเพี ยงพอของระบบ
ควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเปนอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิ จารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
การเปดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
3.
นอกเหนือจากอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบใน
การตรวจสอบดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว
บริษัทฯ
ยังกําหนดให้มีนโยบายการปองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื อกําหนดแนวทางในการดําเนินการกรณีทีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึน
4. บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
และนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื อปองกันการใช้ประโยชน์อันมิ
ควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ รวมถึงกําหนด
นโยบายการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน
เพื อปองกันไม่ให้เกิด
การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกันในลักษณะทีไม่สมควร
5.
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทีชัดเจน
โดยสือสารไปยังพนักงานทุกระดับของ
องค์กรและบุคคลภายนอกเพื อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง และ
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทีส่งเสริมและปลูกฝง
ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที
เกียวข้อง
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รวมทังได้จัดให้การรับเรืองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีทีมี
การชีเบาะแส และกําหนดแนวทางปฏิบัติทีชัดเจนไว้ในนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยจัดช่องทางการสือสารทีหลาก
หลายเพื อเปดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกและเหมาะ
สม และบริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลทีให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อ
เท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบ
ธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเปน
พยาน หรือการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ
6. กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าทีรายงานให้
บริษัทฯ
ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลทีมี
ความเกียวข้องซึงเปนส่วนได้เสียทีเกียวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ ทังนี บริษัทฯ ได้กําหนดหน้าที
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรม
การบริษัท โดยกําหนดให้กรรมการบริษัทแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
โดยไม่ชักช้าในกรณีทีกรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมใดทีทํากับบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 7:
การเปดเผยข้อมูล

รักษาความน่าเชือถือทางการเงินและ

1. คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการให้มีการเปดเผยข้อมูลต่างๆ
ทีสําคัญ อย่างถูกต้อง เพี ยงพอ ทันเวลาและเปนไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเกียวข้อง ทังข้อมูลของ
บริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัวไป
2.
คณะกรรมการบริษัทเปนผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน
ประจําป (แบบ 56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจําป (แบบ
56-1)
และรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
โดยจัดทําตาม
มาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป
และใช้ดุลยพิ นิจอย่าง
ระมัดระวังในการจัดทํา
รวมทังกําหนดให้มีการเปดเผยข้อมูล
สําคัญอย่างเพี ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ
เปนผู้ดูแลเกียวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และเปนผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญเกียวกับสภาพคล่อง
ทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนีของบริษัทฯ โดย
กําหนดให้ฝายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน
และสภาพคล่องของกิจการเปนประจําอย่างสมําเสมอ
และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส
.

4. ภายหลังจากทีบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯจะทําการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
ต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่าน
ช่องทาง
และสือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีผู้รับผิดชอบเพื อ
ทําหน้าทีติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทีเกียวข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ
5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึงนอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปดเผย
ข้อมูลทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอืนด้วย
เช่น
เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทังนําเสนอข้อมูลทีเปนปจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8:
กับผู้ถือหุ้น

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสาร

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิขันพื น
ฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซือ ขาย โอน หลักทรัพย์ที
ตนถืออยู่
สิทธิในการทีจะได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ
สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพี ยงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
เพื อใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นเพื อแต่งตังหรือ
ถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที
สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และ
เรืองทีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปนผล การ
กําหนดหรือการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
บริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ มทุน และการอนุมัติรายการพิ เศษ
เปนต้น ทังนี บริษัทฯ มีพันธกิจในการส่งเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี
1. มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที และวาระการประชุม โดยมีคํา
ชีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติทีขอตามที
ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพี ยง
พอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และละเว้นการกระทําใดๆ ที
เปนการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษัทฯ
2. อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที และละเว้นการกระทําใดๆ ที
เปนการจํากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ใช้สถานที
ซึงสะดวกแก่การเดินทาง
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โดยจะแนบแผนทีซึงแสดงสถานทีจัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาทีเหมาะสม และจัดสรร
เวลาในการประชุมอย่างเพี ยงพอ รวมทังการเข้าประชุมเพื อออก
เสียงลงมติไม่ควรมีวิธีทียุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
3. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้
ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผู้ถือหุ้น
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
และเสนอชือ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในทีประชุมจะจัดสรรเวลาให้
เหมาะสมและบริษัทฯ จะเปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือตังคําถามในวาระต่างๆ ทีเกียวข้อง
ได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ
6. ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ทุกคนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื อตอบข้อซักถามของผู้ถือ
หุ้น
7. จัดให้มีการลงมติทีประชุมผู้ถือหุ้นสําหรับแต่ละรายการในกรณี
ทีวาระนันมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตังกรรมการบริษัท
8. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที
สําคัญ เช่น การทํารายการเกียวโยง การทํารายการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ เปนต้น เพื อความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ในการนับผลการลงคะแนน
9. บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลทีเปนอิสระทําหน้าทีช่วยในการตรวจ
นับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
และเปดเผยให้ที
ประชุมทราบพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุม
10. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทํา
รายงานการประชุมทีบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนใน
สาระสําคัญ รวมทังจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิด
เห็น และข้อเสนอแนะทีสําคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี บริษัทฯ จะนําผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระ
รวมทังเผยแพร่รายงานการประชุมบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
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11.
บริษัทฯ
จะจัดส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น
12. ส่งเสริมให้บริษัทฯ นําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น
ทังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื อ
ให้การดําเนินการประชุมสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นยํา
นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปนผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
ถือหุ้นรายย่อย
ผู้ถือหุ้นทีเปนผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นทีมิได้เปนผู้
บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี
1. ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัท
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
และเผยแพร่กําหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด และกฎหมาย
อืนๆ ทีเกียวข้อง
2. กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชือ
บุคคลเพื อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยสามารถเสนอ
ชือผ่านช่องทางทีบริษัทฯ กําหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม
ทังเผยแพร่ข้อมูลประกอบการพิ จารณาด้านคุณสมบัติและการให้
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชือ
3.
กําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ มวาระการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเปนการล่วงหน้า
เพื อแสดงถึงความเปนธรรมและโปร่งใสในการพิ จารณาว่าจะ
เพิ มวาระทีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
4. ผู้ถือหุ้นทีเปนผู้บริหารไม่ควรเพิ มวาระการประชุมทีไม่ได้แจ้ง
เปนการล่วงหน้าโดยไม่จําเปน
โดยเฉพาะวาระสําคัญทีผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
5. ในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง บริษัทฯ จะให้
โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยก่อนเริมการ
ประชุม
ประธานในทีประชุมจะชีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีใช้ในการประชุม วิธีการใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นทีต้องลงมติในแต่ละวาระ
6. ในวาระเลือกตังกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการ
เลือกตังกรรมการบริษัทเปนรายคน
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7. กําหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุมใดๆ
อย่างน้อยก่อนการพิ จารณาในวาระทีเกียวข้องใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รวมทังห้ามมิให้
กรรมการบริษัททีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญในลักษณะทีจะไม่
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระทีเกียวข้องมีส่วนร่วม
ในการประชุมในวาระนันๆ

8.
กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการนําข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้เปนลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และกําหนดให้กรรมการ
บริษัททุกคนและผู้บริหารทีมีหน้าทีรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ตามกฎหมาย
โดยมีหน้าทีจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
เลขานุการบริษัท เพื อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบใน
การประชุมครังถัดไปและเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ
ทังนี
บริษัทฯ
จะจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมในการนํา
นโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดีไปปรับใช้กับธุรกิจของ
บริษัทฯ เปนประจําทุกป

2. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน รวมทังผู้บริหารของบริษัทฯ
รายละเอียดดังนี

2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน มีดังนี

ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

1. นายวินัย มงคลธารณ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2. นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายพี ระพล สาครินทร์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการ

5. นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการ

6. นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการ

7. นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการ

โดยมีนางสาวมณีรัตน์
สิริธนนนท์สกุล
ปฏิบัติหน้าทีเปน
เลขานุการบริษัท
ซึงได้รับการแต่งตังจากทีประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครังที 10/2561 เมือวันที 29 ตุลาคม 2561
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2562 เมือวันที 9
กันยายน 2562 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี

อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1 ปฏิบัติหน้าทีและกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง
ซือสัตย์สุจริตเพื อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
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2.
กําหนดวิสัยทัศน์
กลยุทธ์
ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
นโยบาย เปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารจัดการ และอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตาม
ทีฝายจัดการนําเสนอ
รวมถึงกํากับดูแลการบริหารงานและผล
การปฏิบัติงานของฝายจัดการหรือบุคคลใดๆ
ซึงได้รับมอบ
หมายให้ทําหน้าทีดังกล่าว
และส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิ มโอกาสทางธุรกิจและผลการดําเนินงาน
เพื อให้เปนไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผลเพื อเพิ มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีของฝายจัดการอย่าง
ต่อเนืองและสมําเสมอเพื อให้บรรลุ
กลยุทธ์และเปนไปตามแผน
งานและงบประมาณ
4. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การ
ปรับขึนเงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบําเหน็จ
รางวัลของกรรมการผู้จัดการ
5. ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีทีเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพ
และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชีทีเชือถือได้
รวมทังจัดให้มีระบบควบคุมภายใน
และระบบตรวจสอบภายในทีเพี ยงพอและเหมาะสม และระบบจัด
เก็บเอกสารทีทําให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
ในภายหลัง และส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การเผยแพร่ข้อมูล
6. พิ จารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และการกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบนําเสนอ
ก่อนการนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพื อ
พิ จารณาอนุมัติ
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ กํากับดูแลให้กิจการมี
กลไกในการรับเรืองร้องเรียนและดําเนินการกรณีมีการชีเบาะแส
8. พิ จารณาอนุมัติการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน (ใน
กรณีทีขนาดของรายการไม่จําเปนต้องได้รับการพิ จารณาโดยที
ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินงานใดๆ
ให้เปนไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
9. พิ จารณาอนุมัติรายการทีเกียวโยงกัน (ในกรณีทีขนาดของ
รายการไม่จําเปนต้องได้รับการพิ จารณาโดยทีประชุมผู้ถือหุ้น) ให้
เปนไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
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10. พิ จารณาอนุมัติการจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
11.
สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสียง
และทบทวนการปฏิบัติงาน
12. ดูแลไม่ให้เกิดปญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทังนี ในกรณีทีกรรมการ
รายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดทีทํากับบริษัทฯ
หรือมีสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเพิ มขึนหรือลดลง ให้
กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
13. กําหนดนโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี และความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัด
ให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
14. แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอืน
ใด
เพื อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีของคณะ
กรรมการบริษัทตามความเหมาะสม รวมถึงแต่งตังกรรมการผู้
จัดการของบริษัทฯ
15. แต่งตังเลขานุการบริษัท เพื อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท
ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปน
ไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
16.
ขอความเห็นทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกหากมีความ
จําเปนเพื อประกอบการตัดสินใจทีเหมาะสม
17. จัดทํารายงานประจําป และรับผิดชอบต่อการจัดทําและเปด
เผยงบการเงินเพื อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนิน
งานของบริษัทฯ ในรอบปทีผ่านมาเพื อเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
18.
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเปนการประชุมสามัญประจําป
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ
19. พิ จารณาอนุมัติเรืองต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ บริษัทฯ อย่างเปนธรรม
20. มอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคนหรือบุคคลอืนใด
ปฏิบัติการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท
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2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีดังนี

ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

1. นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

ประธานกรรมการการตรวจสอบ

2. นายวินัย มงคลธารณ์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายพี ระพล สาครินทร์

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล เปนกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน ซึงนายวิศิษฐ์
เด่นอริยะกูล สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (การบัญชี) และมี
ประสบการณ์ดํารงตําแหน่งสรรพากรในพื นทีจังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส ตังแต่ป 2546 – 2555 รวมระยะเวลา 10 ป

โดยมีนางสาวกชนิภา แสนเกือ ปฏิบัติหน้าทีเปนเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ
ซึงได้รับการแต่งตังจากทีประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ ครังที 1/2561 เมือวันที 29 พฤศจิกายน
2561
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2562 เมือวันที 9
กันยายน 2562 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี
อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเปดเผยข้อมูลอย่างเพี ยงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal
control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิ จารณาความเปนอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิ จารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
และกฎหมายทีเกียวข้องซึงมีผลใช้บังคับกับ
บริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิ จารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเปน
อิสระเพื อทําหน้าทีเปนผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ พร้อมทังเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
รวมทังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปละ
1
ครัง

5. พิ จารณารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจจะมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เปนไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
รวมทังข้อบังคับและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือ
กฎหมายที
เกียวข้องซึงมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ
และ/หรือ
ธุรกิจของ
บริษัทฯ ทังนี เพื อให้มันใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสม
ผลและเปนประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท
โดยเปดเผยไว้ในรายงานประจําปของบริษัทฯ
ซึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เปนทีเชือถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความเห็นเกียวกับความเพี ยงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ
ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายอืนๆ
ที
เกียวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของ
บริษัทฯ
ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีตามกฎบัตร (charter)
รายการอืนใดทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทัวไป
ควรทราบภายใต้ขอบเขตอํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ
ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแก้ไขขอบ
เขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
8.
ตรวจสอบผู้ทีเกียวข้องภายใต้อํานาจหน้าทีของคณะกรรม
การตรวจสอบ
และมีอํานาจในการว่าจ้างหรือนําผู้เชียวชาญ
เฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้
จ่าย
9. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี
ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจริตหรือมีสิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีสําคัญใน
ระบบควบคุมภายใน
การฝาฝนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ
และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาข้างต้น
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจ
รายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ให้ความเห็นต่อฝายจัดการเกียวกับการแต่งตัง เลิกจ้าง ผล
การดําเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝายตรวจสอบภายใน
11. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกียวกับนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
และการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
12. สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
และการต่อต้านการ
คอร์รัปชันประจําปของบริษัทฯ
13. ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน มีดังนี

ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

1. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการบริหาร

3. นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการบริหาร

4. นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการบริหาร

5. นายอนุชิต อมรรัตน์วิทยา

กรรมการบริหาร

6. นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

กรรมการบริหาร

7. นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการบริหาร

8. นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการบริหาร

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2562 เมือวันที 9 กันยายน 2562 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหาร มีรายละเอียดดังนี
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อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบด้านการบริหาร
1. จัดทําและกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
นโยบาย เปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารจัดการ และอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดําเนินการตามทีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงตรวจสอบและ
ติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าวให้เปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เปนผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทีเกียว
ข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริษัทฯ
3. อนุมัติการเข้าทําสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ทีเกียวกับการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซือขาย การลงทุนหรือ
ร่วมทุนกับบุคคลอืนเพื อการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ
และเปนไปเพื อประโยชน์ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ)
ภายในวงเงินตามทีกําหนดไว้ในอํานาจอนุมัติ
(Authority Limits) หรือตามทีคณะกรรมการกําหนด
4. อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชือใดๆ จากสถาบันการเงิน
การให้กู้ยืม ตลอดจนการจํานํา จํานอง หรือเข้าเปนผู้คําประกัน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามทีกําหนดไว้ใน
อํานาจอนุมัติ (Authority Limits) หรือตามทีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนด
5. อนุมัติแต่งตังทีปรึกษาด้านต่างๆ ทีจําเปนต่อการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณทีผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละป
6. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดทีเกียวข้อง
ของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที
เกียวข้องตามความจําเปน
7.
กําหนดโครงสร้างองค์กรในตําแหน่งซึงตํากว่ากรรมการผู้
จัดการแต่สูงกว่าพนักงานระดับผู้จัดการฝาย
8. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การ
ปรับขึนเงินเดือน การกําหนดโบนัส ค่าตอบแทน และบําเหน็จ
รางวัลของผู้บริหารและพนักงานซึงดํารงตําแหน่งตํากว่า
กรรมการผู้จัดการ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานทีสําคัญของคณะกรรมการบริหาร
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจํา
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10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโดยรวม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิ จารณาเปนประจําทุกป
อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบด้านการ
จัดการความเสียง
.1 พิ จารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสียงทีบริษัทฯ ประ
สบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึนและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
(Identification of Risk) และกําหนดระดับความเสียงทียอมรับ
ได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite)
2. พิ จารณากําหนดนโยบายการบริหารความเสียงทังภายนอก
และภายในบริษัทฯ
ให้มีความครอบคลุม
และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ
และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื อพิ จารณาอนุมัติ ทังนี ต้องครอบคลุมความเสียง
อย่างน้อย 4 ประการ ดังนี
ความเสียงทางการเงิน (Financial Risk)
ความเสียงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)
ความเสียงด้านกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
ความเสียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance
Risk)
3.
พิ จารณากําหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
ความเสียงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสียง
ให้
สามารถประเมิน ติดตามผล และกํากับดูแลระดับความเสียงให้
อยู่ในระดับทียอมรับได้
4.
กํากับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการ
บริหารความเสียงเพื อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสียงที
มีประสิทธิภาพทัวทังองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนือง
5.
พิ จารณากําหนดโครงสร้างและแต่งตังคณะทํางานบริหาร
ความเสียง เพื อทําหน้าทีประเมินและติดตามผลการจัดการความ
เสียง
6. พิ จารณากําหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความ
เสียงทีเกิดขึนและอาจเกิดขึนกับบริษัทฯ เพื อใช้เปนกฎเกณฑ์ใน
การปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสียงแต่ละประเภทเพื อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
7. ทบทวนความเหมาะสมและเพี ยงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และ
แนวปฏิบัติในการบริหารความเสียงของบริษัทฯ เพื อให้มันใจว่า
นโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
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และสามารถกํากับดูแลระดับความเสียงให้อยู่ในระดับทียอมรับได้
รวมทังให้คําแนะนําและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ในเรือง
การบริหารความเสียงระดับองค์กร
รวมถึงส่งเสริม
และ
สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพั ฒนาระบบบริหารความเสียง
อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
8. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับความเสียงและการจัด
การความเสียง

อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบทัวไป
1. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแก้ไข ขอบ
เขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
2.
ดําเนินการอืนใดตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
3.
มอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึงหรือหลายคนปฏิบัติการ
อย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีดังนี

ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

1. นายพี ระพล สาครินทร์

ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

2. นายวิศิษฐ์ เด่นอริยะกูล

กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

3. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวสุจิตรา พระธาตุ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ครังที 1/2562 เมือวันที 9 เมษายน 2562

ซึงได้รับการแต่งตังจากทีประชุมคณะ

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2562 เมือวันที 9 กันยายน 2562 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสรรหาและ พิ จารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี

อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทน
1. กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ กรรม
การชุดย่อย
และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
รวมถึง
พิ จารณาคัดเลือกผู้ทีมีความเหมาะสม
ในด้านความรู้
ประสบการณ์ และความเชียวชาญเพื อเสนอชือให้คณะกรรมการ
บริษัทพิ จารณาแต่งตัง และ/หรือ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
พิ จารณาแต่งตังต่อไป (แล้วแต่กรณี)

และเปนไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึงการกําหนดอัตราค่า
จ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึนเงิน
เดือนสําหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
เพื อนําเสนอให้ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

2. พิ จารณาความเปนอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื อให้
แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯเปนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

6. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาแก้ไขขอบ
เขตอํานาจ
หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรร
หาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

3.
พิ จารณารูปแบบและกระบวนการในการพั ฒนากรรมการผู้
จัดการ เพื อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวการณ์
4. พิ จารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
(ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออืนใด) ของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสม เปนธรรม

5. พิ จารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาให้ความเห็นชอบ

7. ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรร
หาฯ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิ จารณา รวมทังจัดทํา
รายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
8.
ดําเนินการอืนใดตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
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2.5 ผู้บริหาร

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 ท่าน มีดังนี

ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

1. นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

กรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

3. นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

4. นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

5. นายอนุชิต อมรรัตน์วิทยา

ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

6. นางสาวปวีณ์พร สิริธนนนท์สกุล

ผู้อํานวยการสายงานซัพพลายเชน

7. นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล

ผู้อํานวยการสายงานการตลาด

8. นางสาวมณีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล

ผู้อํานวยการสายงานสนับสนุน

9. นางสาวปรีดา ช่องพิ ทักษ์

ผู้จัดการฝายบัญชี

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2562 เมือวันที 9 กันยายน 2562 มีมติกําหนดอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ มีรายละเอียดดังนี
อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจ
เพื อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เปนไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการ
ดําเนินงาน
และแผนงบประมาณประจําปทีอนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ
คณะ
กรรมการบริษัท
2. อนุมัติการเข้าทําสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ
ทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซือขาย
การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอืนเพื อการทําธุรกรรมตาม
ปกติของบริษัทฯ และเปนไปเพื อประโยชน์ในการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ)
ภายในวงเงินตามทีกําหนดไว้ใน
อํานาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามทีคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกําหนด และ/
หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง และ/หรือ ตามข้อ
บังคับของบริษัทฯ
3. อนุมัติการกู้ยืมเงินและการขอสินเชือใดๆ จากสถาบันการเงิน
การให้กู้ยืม ตลอดจนการจํานํา จํานอง หรือเข้าเปนผู้คําประกัน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามทีกําหนดไว้ใน
อํานาจอนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามทีคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกําหนด

4. กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจด้านการเงิน การตลาด งาน
บริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอืนๆ โดยรวมเพื อให้เปนไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน
และแผนงบประมาณประจําปของบริษัทฯ
ทีอนุมัติไว้โดยคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
5. แต่งตังทีปรึกษาด้านต่างๆ ทีจําเปนต่อการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ภายในอํานาจและวงเงินตามทีกําหนดไว้ในอํานาจอนุมัติ
(Authority Limits) และ/หรือ ตามทีคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกําหนด
6. กําหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อกําหนด
สําหรับโครงสร้างองค์กรในตําแหน่งผู้จัดการฝายและระดับถัด
ลงไปจากผู้จัดการฝาย รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตัง โยกย้าย
ปลดออก
และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตําแหน่งผู้จัดการฝาย
และระดับถัดลงไปจากผู้จัดการฝาย
7. กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวัล เงินโบนัส
และปรับขึนเงินเดือนสําหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทใน
ตําแหน่งถัดลงไปจากกรรมการผู้จัดการจนถึงพนักงานระดับผู้
จัดการฝาย
ภายใต้กรอบและนโยบายทีคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้
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8. ออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ
เพื อให้การดําเนินงานของบริษัทฯเปนไปตามนโยบาย และเพื อผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัย ภายในองค์กร

ทังนี การมอบอํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้
จัดการนันจะไม่มีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วง
ทีทําให้กรรมการผู้จัดการ
หรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้
จัดการสามารถอนุมัติรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัด
แย้ง (ตามทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน)
อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะ
ใดๆ
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเปนการอนุมัติรายการทีเปน
ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

9. ปฏิบัติหน้าทีอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทังมีอํานาจดําเนิน
การใดๆ ทีจําเปนในการปฏิบัติหน้าทีดังกล่าว
10.
มอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึงหรือหลายคนปฏิบัติการ
อย่างหนึงอย่างใดแทนกรรมการผู้จัดการ

3. อํานาจอนุมัติรายการทีสําคัญ
ผู้มีอํานาจอนุมัติ
รายการ

การลงทุนสาขาใหม่

จัดซือสินค้าเพื อขาย

การอนุมัติขายสินค้า
ประเภทค้าส่ง (ต่อ
รายการ)

จัดซือสินทรัพย์

การประชาสัมพั นธ์

การขอวงเงินกู้
กับสถาบัน
การเงินทังในประเทศ
และต่างประเทศ

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
บริหาร

กรรมการผู้
จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้อํานวยการ
สายงาน

เกิน
20,000,000
บาท

ไม่เกิน
20,000,000
บาท

-

-

-

-

เกิน
20,000,000
บาท

ไม่เกิน
20,000,000
บาท

ไม่เกิน
15,000,000
บาท

ไม่เกิน
10,000,000
บาท

ไม่เกิน
3,000,000
บาท

ไม่เกิน
2,000,000
บาท

เกิน
5,000,000
บาท

ไม่เกิน
5,000,000 บาท

ไม่เกิน
1,000,000
บาท

ไม่เกิน
500,000 บาท

ไม่เกิน
250,000 บาท

ไม่เกิน
100,000 บาท

เกิน
5,000,000
บาท

ไม่เกิน
5,000,000 บาท

ไม่เกิน
2,000,000
บาท

ไม่เกิน
500,000 บาท

ไม่เกิน
70,000 บาท

ไม่เกิน
50,000 บาท

เกิน
2,000,000
บาท

ไม่เกิน
2,000,000 บาท

ไม่เกิน
1,000,000
บาท

ไม่เกิน
500,000 บาท

ไม่เกิน
70,000 บาท

ไม่เกิน
50,000 บาท

เกิน
100,000,000
บาท

ไม่เกิน
100,000,000
บาท

-

-

-

-

ห ม า ย เ ห ตุ
1. อํา น า จ ใ น ก า ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป น ก า ร อ นุ มั ติ ก า ร ข อ ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ ต่ อ ค รั ง
2. ผู้มีอํานาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมัติรายการทีตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ก า ร อ นุ มั ติ ทุ ก ร า ย ก า ร ต้ อ ง เ ป น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ใ น ก า ร ดํา เ นิ น ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ

แ ล ะ อ ยู่ ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต า ม ตํา แ ห น่ ง ป ก ติ แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง ถื อ

ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที เ กี ย ว ข้ อ ง
4. ก า ร ทํา ร า ย ก า ร กั บ บุ ค ค ล ที อ า จ มี ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์

จ ะ ต้ อ ง ดํา เ นิ น ก า ร ต า ม ขั น ต อ น ข อ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ

สํา นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํา กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ร ว ม ทั ง ก ฎ ห ม า ย ที เ กี ย ว ข้ อ ง
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4. การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
4.1 กรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการบริษัทจะพิ จารณาคุณสมบัติ
โดยคณะ
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื อพิ จารณาอนุมัติการแต่งตัง
โดยมีองค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี
1. คณะกรรมการบริษัทไม่จําเปนต้องเปนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจํานวนตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด
แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจํานวนอย่างน้อย 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดนัน
ต้องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
ทังนี ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึงเปนประธาน
กรรมการบริษัท และในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
อาจพิ จารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึงหรือหลายคนเปนรอง
ประธานกรรมการบริษัทก็ได้
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี
1. เปนบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซือสัตย์สุจริต มี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพี ยงพอทีจะอุทิศ
ความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าทีให้แก่บริษัทฯ ได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง รวมทังต้องไม่มี
ลักษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้
วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีมีมหาชนเปนผู้ถือหุ้นตามทีคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
3.
ไม่เปนบุคคลทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เปนการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเปนหุ้นส่วนหรือ
กรรมการในนิติบุคคลอืนซึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเปนการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
ไม่ว่าจะทํา
เพื อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผู้
ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง

การแต่งตังและการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท
ละเอียดดังนี

มีราย

1. คณะกรรมการบริษัทจะเปนผู้ทําการสรรหาและเสนอชือบุคคล
ซึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีระบุไว้ข้างต้น เพื อดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ โดยจะนําเสนอชือบุคคลดังกล่าวต่อทีประชุมผู้
ถือหุ้นพิ จารณาเลือกตังต่อไป
และในกรณีทีบริษัทฯ
มีคณะ
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนแล้ว ให้อํานาจหน้าทีใน
ข้อนีเปนของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
2. ให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นเปนผู้เลือกตังกรรมการบริษัท แต่ในกรณี
ทีเปนการเลือกตังกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการทีว่างลง
เพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทสามารถเลือกบุคคลซึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีระบุไว้
ข้างต้น เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ทังนี บุคคลซึงเข้ารับ
ตําแหน่งเปนกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตําแหน่งเพี ยง
เท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปทุกครัง ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด ถ้า
จํานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเปนสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
โดยกรรมการซึงพ้ นจาก
ตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้
ทังนี
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปแรกและปทีสองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนัน ให้จับสลากกัน ส่วนปต่อๆ ไปให้กรรมการ
คนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเปนผู้ออกจากตําแหน่ง
4. นอกจากกรณีพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรม
การบริษัทอาจพ้ นจากตําแหน่งเมือ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายหรือมีลักษณะทีแสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการทีมีมหาชนเปนผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
ศาลมีคําสังให้ออก
กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยืนใบลาออกต่อ
บริษัทฯ
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4.2 กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระจะพิ จารณาคุณสมบัติ
โดยคณะ
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื อพิ จารณาอนุมัติการแต่งตัง ซึงบุคคลทีจะมา
ดํารงตําแหน่งเปนกรรมการอิสระจะพิ จารณาจากคุณสมบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและกฏระเบียบ
ทีเกียวข้อง ทังนี จํานวนกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึงใน
สามของจํานวนกรรมการทังหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีรายละเอียดดังนี
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทัง
หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทังนี ให้นับรวมการ
ถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2. ไม่เปนหรือเคยเปนกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปก่อนได้รับการแต่งตัง ทังนี ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเปนข้าราชการ หรือ
ทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเปนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เปนบุคคลทีมีความสัมพั นธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเปนบิดา มารดา คู่สมรส พี
น้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน ผู้
บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รับ
การเสนอให้เปนกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพั นธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ
ในลักษณะทีอาจเปนการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เปนหรือเคยเปนผู้ถือ
หุ้นทีมีนัย
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพั นธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปก่อนได้รับการแต่ง
ตัง ความสัมพั นธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการ
ทางการค้าทีกระทําเปนปกติเพื อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
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ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
คําประกัน
การให้สินทรัพย์เปนหลัก
ประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนใดในทํานองเดียวกัน ซึง
เปนผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีต้องชําระต่ออีกฝาย
หนึง ตังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
หรือตังแต่ยีสิบล้านบาทขึนไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี
การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลค่า
ของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกันโดย
อนุโลม สําหรับการพิ จารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี
ทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปก่อนวันทีมีความสัมพั นธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เปนหรือเคยเปนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัท ใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เปนผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปก่อนได้รับการแต่งตัง
6. ไม่เปนหรือเคยเปนผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการ
ให้บริการเปนทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เปนผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้น
ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปก่อนได้รับการแต่ง
ตัง
7.
ไม่เปนกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพื อเปนตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึงเปนผู้
ทีเกียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8.
ไม่เปนบุคคลซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เปนการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
หรือเข้าเปนหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเปนกรรมการทีมี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน
ประจํา
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเปนการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเปนอิสระ
เกียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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4.3 กรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิ จารณาคุณสมบัติโดยคณะ
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื อพิ จารณาอนุมัติการแต่งตัง
โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน
อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้อง
เปนผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่าง
เพี ยงพอทีจะสามารถทําหน้าทีสอบทานความน่าเชือถือของงบ
การเงินได้
ทังนี ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบหนึง
คน ดํารงตําแหน่งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตัง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื อช่วยเหลือการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับการนัดหมายการประชุม
การจัดเตรียมวาระการประชุม
การนําส่งเอกสารประกอบการ
ประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี
1. เปนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเปนกรรมการอิสระตามหลัก
เกณฑ์และเงือนไขทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
2. ไม่เปนกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เปนกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย
ลําดับเดียวกันเฉพาะทีเปนบริษัทจดทะเบียน
4. เปนผู้มีความรู้และประสบการณ์เพี ยงพอทีจะสามารถทําหน้าที
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน เปนผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงิน
อย่างเพี ยงพอทีจะสามารถทําหน้าทีสอบทานความน่าเชือถือของ
งบการเงินได้
การแต่งตังและการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดดังนี

มี

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ถือหุ้นเปนผู้แต่งตัง
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนกรรมการตรวจสอบ โดยวาระ
การดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เปนไปตามวาระ
การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ทังนี กรรมการตรวจสอบซึงพ้ นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่ง
ตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเปนกรรมการตรวจสอบได้อีก
ใน
กรณีทีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่
อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ ซึงจะส่งผลให้บริษัทฯ
มีจํานวนกรรมการตรวจสอบตํากว่า 3 คน ให้ทีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตังกรรมการ
ตรวจสอบรายใหม่
เพื อให้มีจํานวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้า
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันทีมีจํานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ
ถ้วน
เพื อให้เกิดความต่อเนืองในการปฏิบัติหน้าทีของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

4.4 กรรมการบริหาร

การสรรหากรรมการบริหารจะพิ จารณาคุณสมบัติโดยคณะ
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื อพิ จารณาอนุมัติการแต่งตัง
โดยคณะ
กรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คน โดย
กรรมการบริหารไม่จําเปนต้องดํารงตําแหน่งเปนกรรมการบริษัท
ทังนี ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารหนึงคน ให้
ดํารงตําแหน่งเปนประธานกรรมการบริหาร
และแต่งตัง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื อช่วยเหลือในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารเกียวกับการนัดหมายการประชุม จัด
เตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสารประกอบการประชุม และ
บันทึกรายงานการประชุม
คุณสมบัติของกรรมการบริหาร มีรายละเอียดดังนี
1. เปนผู้มีความรู้ความสามารถ ซือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพี ยงพอทีจะอุทิศความรู้ความสามารถ
และปฏิบัติหน้าทีแก่บริษัทฯได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที
เกียวข้อง
3. ไม่เปนบุคคลซึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เปนการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเปนหุ้นส่วน หรือ
กรรมการในนิติบุคคลอืนซึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเปนการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
ไม่ว่าจะทํา
เพื อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อืน
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
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การแต่งตังและการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร
ละเอียดดังนี

มีราย

คณะกรรมการบริษัทเปนผู้แต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามทีระบุไว้ข้างต้น เพื อดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร โดย
กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ป และให้
เปนไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
(กรณี
กรรมการบริหารดํารงตําแหน่งเปนกรรมการบริษัทด้วย) ทังนี
กรรมการบริหารซึงพ้ นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตังเปน
กรรมการบริหารได้อีก
ในกรณีทีกรรมการบริหารครบวาระการดํารงตําแหน่ง
หรือไม่
อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ ซึงจะส่งผลให้มีจํานวน
กรรมการบริหารตํากว่า 5 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง
กรรมการบริหารรายใหม่ให้มีจํานวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า
ภายใน 3 เดือน นับแต่วันทีมีจํานวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน
เพื อให้เกิดความต่อเนืองในการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการ
บริหาร

4.5 กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย
สมาชิกจํานวนอย่างน้อย 3 คน ซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เปนส่วนใหญ่ ทังนี ให้คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า
ตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ซึงเปน
กรรมการอิสระ 1 คน ดํารงตําแหน่งเปนประธานกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทน และแต่งตังเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
เพื อช่วยเหลือการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาต่าตอบแทน
เกียวกับ
การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน มีราย
ละเอียดดังนี
1.
เปนผู้มีความรู้ความสามารถ
มีความซือสัตย์สุจริต
มี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพี ยงพอทีจะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบัติหน้าทีแก่บริษัทฯ ได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที
เกียวข้อง

3. ไม่เปนบุคคลซึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เปนการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเปนหุ้นส่วน หรือ
กรรมการในนิติบุคคลอืนซึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเปนการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
ไม่ว่าจะทํา
เพื อประโยชน์ของตนหรือผู้อืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมคณะ
กรรมการบริษัททราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
การแต่งตังและการดํารงตําแหน่งของกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี
ให้คณะกรรมการบริษัทเปนผู้แต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนเพื อดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า
ตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนมีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ป และให้เปนไปตามวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า
ตอบแทน
ดํารงตําแหน่งเปนกรรมการบริษัทด้วย)
ทังนี
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนซึงพ้ นตําแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งตังเปนกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า
ตอบแทนได้อีก
ในกรณีทีกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า
ตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่ง
จนครบกําหนดวาระได้ ซึงจะส่งผลให้มีจํานวนกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทนตํากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตังกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนรายใหม่ให้ครบ
ถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันทีจํานวน
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน เพื อให้เกิด
ความต่อเนืองในการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน

4.6 ผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการผู้จัดการจะพิ จารณาโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนถึงคุณสมบัติทีครบถ้วน เหมาะ
สม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทีเปน
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ
และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทพิ จารณาอนุมัติต่อไป ในส่วนของผู้บริหารระดับ
สูงอืนๆ จะพิ จารณาถึงคุณสมบัติทีครบถ้วนและความเหมาะสม
โดยกรรมการผู้จัดการ
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5. การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ
บริษัทฯ

ให้ความสําคัญต่อการปองกันการใช้ข้อมูลภายในของ
โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร

พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นําข้อมูลทียังไม่ได้มีการเปด
เผยต่อสาธารณชนซึงอาจมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงราคา
หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (“ข้อมูลภายใน”) ไปเปดเผย
แก่บุคคลใดๆ หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อืน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
รวมทังต้องไม่ทําการซือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพั นตาม
สัญญาซือขายล่วงหน้าทีเกียวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
โดยใช้ข้อมูลภายใน ทังนี บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางปองกันการ
ใช้ข้อมูลภายใน ดังนี

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
เกียวกับหน้าทีในการรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์
และสัญญาซือขายล่วงหน้าของตนเอง
คู่สมรสหรือผู้ทีอยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึง
นิติบุคคลทีกรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ทีอยู่กินฉันสามี
ภริยา และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร
ดังกล่าวเปนผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของนิติบุคคลดังกล่าว
ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
มีการแก้ไขเพิ มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) รวมทัง
การรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงหลักทรัพย์ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์ฯ
2. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทัง

คู่สมรสหรือผู้ทีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรทียังไม่บรรลุ
นิติภาวะจัดทําและเปดเผยรายงานการการเปลียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที

กําหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และ
ประกาศทีเกียวข้อง รวมทังจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้แก่
เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับทีวันทีส่งรายงานต่อสํานักงาน
ก.ล.ต.

3. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องงด
การซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ในช่วง 1 เดือนก่อนทีงบการเงินหรือข้อมูลภายในนันจะเปดเผย
ต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัวโมงภายหลังจากทีข้อมูล
ดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที
เกียวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปดเผยข้อมูลนันให้ผู้อืน
ทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทังนี หากมีการกระทําอันฝาฝนระเบียบปฏิบัติดัง
กล่าว บริษัทฯ จะถือเปนความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการ
ทํางานของบริษัทฯ
โดยจะพิ จารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
ตังแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การตัด
ค่าจ้าง การพั กงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ตลอดจนการเลิกจ้างให้
พ้ นสภาพการเปนพนักงาน

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการเงินสําหรับงวดบัญชี
ป 2561 - 2563 ให้แก่บริษัท พี วี ออดิท จํากัด รายละเอียด
ดังนี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ป 2561
900,000 บาท
ป 2562 1,050,000 บาท
ป 2563 1,440,000 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจ
การทีดีในเรืองอืนๆ

บริษัทฯ
ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใสและปองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทีประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครังที 11/2561 เมือวันที 29 พฤศจิกายน
2561
มีมติกําหนดนโยบายเกียวกับการปองกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเปนไปเพื อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลียงการกระทําทีอาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ การกระทําใดทีผู้มี
ส่วนเกียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการได้รับประโยชน์หรือ
เสียประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้า
ทํารายการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกําหนดให้ผู้ทีมีส่วน
เกียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการทีพิ จารณาต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพั นธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนใน
รายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิ จารณา รวมถึงไม่มี
อํานาจในการอนุมัติธุรกรรมนันๆ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลทีดี มี
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
โดยมีความมุ่งมันทีจะ
พั ฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิงแวดล้อม ทังนี บริษัทฯ ตังมันทีจะดํารงตนให้เปนบริษัทฯ
ทีเปนแบบอย่างทีดีของสังคม (Good Corporate Citizen)
ในการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยังยืนภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) บนพื นฐาน
ของจริยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี รวมทังสามารถ
สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึง
ถึงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจทีมีต่อผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับ
บริษัทฯ ในทุกด้าน บริษัทฯ จึงได้จัดทํานโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี

1.1 การประกอบกิจการด้วยความเปนธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์สุจริต
เปนธรรม โปร่งใส เปดเผยข้อมูลทีสําคัญและสามารถตรวจสอบ
ได้ ตลอดจนตังมันทีจะแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค โดย
ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบทีเกียวข้องและหลักจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจทีเปนสากล
รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ
ก็ตามทีขัดขวางการแข่งขันอย่างเปนธรรม เช่น การแสวงหา
ข้อมูลทีเปนความลับของคู่แข่งทางการค้าการเรียกรับ และการให้
ผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริตทางการค้า เปนต้น

1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม
ยึดมันในหลักการการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมาย
ทีเกียวข้องกับการปองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การ
ให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าทีของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ
ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ
กระบวนการทํางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงาน
ให้มีความชัดเจน เพื อให้มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมใน
การตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี
บริษัทฯ
ยังได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ดังนี
ห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ
ดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทัง
ทางตรงและทางอ้อม
โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที
เกียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชันนีอย่างสมําเสมอ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าทีต้อง
รายงานให้บริษัทฯ
ทราบถึงการกระทําทีเข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปชันทีเกียวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลทีรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
บริษัทฯ จะให้ความเปนธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนทีแจ้ง
เรืองการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทังบุคคลทีให้ความร่วมมือใน
การรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการ
ต้องปฏิบัติตนเปนแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน
และมีหน้าทีในการให้การส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เพื อสือสารไปยัง
พนักงานและผู้ทีเกียวข้องทุกฝาย
รวมทังทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื อให้เหมาะสมกับ
การเปลียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อ
กําหนดของกฎหมาย
ผู้ทีกระทําการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิ จารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบทีบริษัทฯ กําหนดไว้ และอาจได้รับโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิดกฎหมาย
บริษัทฯ
จัดให้มีการสือสารนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัทฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสือสารภายในของ
บริษัทฯ
เพื อให้ผู้เกียวข้องทราบและนํานโยบายไปปฏิบัติ
เปนต้น
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บริษัทฯ กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มี
การสือสารทีหลากหลายช่องทาง
เพื อให้พนักงานและผู้มี
ส่วนเกียวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย และจัดให้มี
มาตรการการปกปองผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกปดตัวตน
ของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด
เพื อหลีกเลียงการถูก
ลงโทษหรือถูกโยกย้ายทีไม่เปนธรรม รวมถึงมีการแต่งตัง
บุคคลเพื อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสทีมีการแจ้งเข้ามา
บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอืนทีต้อง
ปฏิบัติหน้าทีทีเกียวข้องกับบริษัทฯ
รายงานการละเมิด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
บริษัทฯ
มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลือนตําแหน่ง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน
และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง
ของบริษัทฯ อย่างเปนธรรมและเพี ยงพอ เพื อปองกันการทุ
จริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเปนการสร้างหลักประกัน
ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบการจัดซือจัด
จ้าง โดยกําหนดวงเงิน ตารางอํานาจอนุมัติ วัตถุประสงค์
ในการทํารายการ
และผู้รับ
ซึงต้องมีเอกสารหลักฐานที
ชัดเจนประกอบ และมีการกําหนดอํานาจอนุมัติในแต่ละระดับ
อย่างเหมาะสม
เพื อความชัดเจนในการดําเนินการในเรืองทีมีความเสียงสูง
กับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรืองดังต่อไปนี
ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ
ด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลียงรับรองจะ
ต้องเปนไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เปนตาม
ธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที
เหมาะสม
การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเปนไป
อย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมันใจ
ว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าว
ไม่ได้เปนการอําพรางการติดสินบน
ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล
และการดําเนินการอืนๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
จะต้องเปนไปอย่างโปร่งใส
และถูกต้องตามกฎหมาย
นอกจากนี กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัทฯ
จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขันตอน
ของการดําเนินกิจการ

1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน
โดยการปฏิบัติต่อผู้ทีมีส่วนเกียวข้องไม่ว่าจะเปนพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความ
เปนมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีเท่าเทียมกัน ไม่
ละเมิดสิทธิขันพื นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเปนในเรืองของ
เชือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม

รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ
เข้าไปมีส่วน
เกียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก
และการคุกคามทางเพศ เปนต้น นอกจากนี บริษัทฯ ได้ส่งเสริม
ให้มีการเฝาระวังการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชน
โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และช่อง
ทางในการร้องเรียนสําหรับผู้ทีได้รับความเสียหายจากการถูก
ละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนิน
การเยียวยาตามสมควร

1.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปนธรรม

บริษัทฯ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพั ฒนาทรัพยากร
มนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปนธรรม
อันเปนปจจัยทีจะ
ช่วยเพิ มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยังยืนของบริษัทฯ ในอนาคต
ทังนี บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี
เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงาน
จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน
และเงือนไขการจ้างงานเปน
ธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการพิ จารณาผล
งานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการ
ทํางานทีเปนธรรม
ส่งเสริมการพั ฒนาบุคลากร
โดยจัดให้มีการจัดอบรม
สัมมนา ฝกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ
ฝกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ทีเกียวข้องเพื อพั ฒนาความรู้
ความสามารถศักยภาพของบุคลากร
รวมถึงปลูกฝง
ทัศนคติทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเปนทีมแก่
บุคลากร นอกจากนี บริษัทฯ ยังสนับสนุนการพั ฒนา
องค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทํางานทีมี
ประสิทธิภาพ
การกําหนดบทบาทหน้าทีของพนักงานให้
ชัดเจน การกําหนดผลตอบแทนทีเหมาะสม การพั ฒนาระบบ
การประเมินและเพิ มสมรรถนะการทํางานของพนักงาน
จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สําหรับพนักงานตามทีกฎหมาย
กําหนด เช่น ประกันสังคม เปนต้น และนอกเหนือจากที
กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
เปนต้น
รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ
แก่
พนักงาน
เช่น
เงินช่วยเหลือพนักงานสําหรับค่าพิ ธี
ฌาปนกิจบิดามารดาทีเสียชีวิตของพนักงาน เปนต้น
ดําเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุข
อนามัยในสถานทีทํางานทีดี
โดยจัดให้มีมาตรการปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสํานึกด้าน
ความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝกอบรม และส่งเสริมให้
พนักงานมีสุขอนามัยทีดี
และดูแลสถานทีทํางานให้ถูก
สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
เปดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้อง
เรียนเกียวกับปฏิบัติอย่างไม่เปนธรรมหรือการกระทําทีไม่ถูก
ต้องในบริษัทฯ
รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานทีรายงาน
เรืองดังกล่าว
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1.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ
มุ่งมันทีจะพั ฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ
และ
บริษัทในเครือเพื อความพึ งพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
และยึดมันในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ
ความ
ซือสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้า ดังนี
บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมถึง
พั ฒนาระบบการบริการเพื อให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าและได้รับ
บริการทีมีคุณภาพ และได้รับความพึ งพอใจสูงสุด
บริษัทฯ ยึดมันในการตลาดทีเปนธรรม โดยมีนโยบายในการ
ดําเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกียวกับสินค้าและบริการ
ของบริษัทฯ ทีถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณา
เกินจริง เพื อให้ลูกค้ามีข้อมูลทีถูกต้องและเพี ยงพอในการ
ตัดสินใจ
บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมันทีจะให้
ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการทีมีคุณภาพ โดยบริษัทฯ จะ
ตรวจสอบสินค้าและบริการอยู่เสมอ
เพื อให้ลูกค้ามีความ
มันใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้า
และบริการของบริษัทฯ
บริษัทฯ
จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพั นธ์เพื อใช้ในการสือสาร
ติดต่อกับลูกค้า
รวมถึงการรับเรืองร้องเรียนเกียวกับ
คุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
Facebook และ Line@ ของบริษัทฯ เพื อให้สามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เปนความลับ และจะไม่ใช้
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางทีมิชอบ

1.6 การดูแลรักษาสิงแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแล
รักษาสิงแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดําเนินการและควบคุมให้การผลิต
สินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที
เกียวข้องกับการดูแลรักษาสิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ซึงที
ผ่านมาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงความความ
ปลอดภัยต่อสิงแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ นอกจากนี
บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.7 การร่วมพั ฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม บริษัทฯ
จึงมีนโยบายทีจะดําเนินธุรกิจทีเปนประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และ
สังคม และยึดมันการปฏิบัติตนเปนพลเมืองทีดี รวมทังปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับทีเกียวข้องอย่างครบถ้วน
โดย
บริษัทฯ มุ่งมันทีจะพั ฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
สังคมและชุมชนอันเปนทีทีบริษัทฯ
ตังอยู่ให้มีคุณภาพดีขึน
พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ เพื อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง
ดังนัน
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพั ฒนาสังคม
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
กับชุมชนโดยรอบในพื นทีที
บริษัทฯ เข้าดําเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทังตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อชุมชน
สังคมและสิงแวดล้อมอัน
เนืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงาน
ของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมและ
สังคมด้วย
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2. กิจกรรมเพื อประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม (after process)
บริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจไปพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงเวลาทีผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีส่ง
เสริมการทําประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี

1. โครงการจิตอาสาพั ฒนาภูมิทัศน์

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแก่จิตอาสาทีทํากิจกรรมพั ฒนาภูมิทัศน์ ในโครงการจิตอาสาพั ฒนาภูมิทัศน์
เพื อฟนฟู ภูมิทัศน์สถานทีศักดิสิทธิและสถานทีท่องเทียวของหาดใหญ่ ณ ขันบันไดหน้าพระพุ ทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะ บนเขา
คอหงส์ อ.หาดใหญ่

2. กิจกรรมมอบของเล่นแก่โรงเรียนทีขาดแคลน

บริษัทฯ
ร่วมกับผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าจัดกิจกรรมมอบของเล่นแก่โรงเรียนทีขาดแคลน
เพื อสนับสนุนของเล่นแก่เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนให้มีโอกาสเล่นของเล่นเสริมทักษะ การเรียนรู้ เหมือนนักเรียนในตัวเมือง โครงการนีจัดขึนปละ 1-2 ครัง

3. กิจกรรมบวชปา อนุรักษ์ผืนปาผาดํา

บริษัทฯ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลา และสมาคมต่างๆ ร่วมกันบวชปาผาดํา เพื ออนุรักษ์ผืนปา ในพื นทีจังหวัดสงขลา
ณ เขตอนุรักษ์ผืนปาผาดํา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ในวันที 30 กรกฎาคม 2560

บริ ษั ท เคแอนด์ เ ค ซุ ป เปอร์ ส โตร์ เซาท์ เ ทิ ร์ น จํา กั ด (มหาชน)

84

4. กิจกรรม K&K เดิน-วิงการกุศล

บริษัทฯ จัดกิจกรรม K&K เดิน-วิงการกุศล ขึนทุกป โดยในป 2562 เปนปที 13 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื อบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิ และ
โรงพยาบาล และเพื อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและพนักงานของบริษัทฯ

5. กิจกรรม K&K ตักบาตรพระภิกษุ 109 รูป

บริษัทฯ จัดกิจกรรมตักบาตรพระ 109 รูปขึนทุกป โดยสิงของทีตักบาตรส่วนหนึงมอบให้แก่วัด และอีกส่วนหนึง มอบให้แก่โครงการลูก
เหรียง ซึงเปนโครงการช่วยเหลือเยาวชนทีได้รับผลกระทบจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้

6. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

บริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาในการแจกถุงยังชีพ อาหารกล่อง และนําดืม เพื อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริเวณหน้าร้านสาขาของบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2563
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การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสียง
1. ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการระบบควบคุม
ภายในทีดี เพื อช่วยให้การดําเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานใน
หน้าทีต่างๆ มีความโปร่งใส เชือถือได้ และมีกลไกการถ่วง
ดุลอํานาจ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบทําหน้าทีสอบทานให้บริษัทฯ
มีระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ทีดี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ
ให้เปนไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื อให้
มันใจว่าบริษัทฯ มีระบบการดําเนินธุรกิจทีสอดคล้องกับแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที
1/2564 เมือวันที 25 กุมภาพั นธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจ
สอบทังสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้
ประเมินความเพี ยงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม
แบบประเมินความเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายในของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใต้แนวคิดของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission
(“COSO”) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝายบริหารทัง 5 ด้าน
ได้แก่
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสียง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information and
Communication)
5. ระบบติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุม
ภายในทีเพี ยงพอและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจแล้ว
โดยระบบควบคุมภายในทัง 5 ส่วนมีประสิทธิผลทีจะปองกัน
เรืองการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลทีเกียวข้องของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี บริษัทฯ
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพี ยงพอทีจะดําเนินการตามระบบการ
ควบคุมภายใน และติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงาน เพื อให้
สามารถปองกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการทีกรรมการหรือผู้
บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลทีมีความขัดแย้งและบุคคลทีเกียวโยงอย่าง
เพี ยงพอ อีกทัง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์
จํากัด (“ยูนีค แอดไวเซอร์”) เพื อทําหน้าทีตรวจสอบ และประเมิน
ความพอเพี ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยการ
สัมภาษณ์และสอบถามจากผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติ
งานทีเกียวข้องตามโครงสร้างองค์กร
การตรวจสอบเอกสาร
เปนต้น โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนําเสนอรายงาน
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื อให้บริษัทฯ ได้ดําเนินการ
แก้ไขและพั ฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึงจะนํา
ไปสู่การเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการทีดี
(Good
Corporate Governance) ให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในการพิ จารณาแบบประเมินความพอเพี ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึงมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทัง 3 ท่านเข้า
ร่วมประชุมด้วยนัน กรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
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รายการระหว่างกัน
1. ลักษณะความสัมพั นธ์
บริษัทฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร
และบริษัททีเกียวข้องซึงหมายถึงบริษัททีมีบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพั นธ์เกียวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้
ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึงสามารถสรุปลักษณะความสัมพั นธ์ได้ดังนี

บุคคล / นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพั นธ์

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล (“นายกวิศพงษ์”)

เปนกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล (“นางสาวนรีรัตน์”)

เปนกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล (“นายสรวีย์”)

เปนกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นางพิ ชชานันท์ สิริธนนนท์สกุล (“นางพิ ชชานันท์”)

เปนกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นางสาวฐิตานันท์ สิริธนนนท์สกุล
(“นางสาวฐิตานันท์”)
นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล (“นายกมลวิชย์”)
นายวรุตม์ธพน พงศ์ธณาฤทธิ (ชือเดิม นายนพวิทย์
สิริธนนนท์สกุล "นายวรุตม์ธพน")

เปนผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สายงานการตลาด
เปนบุตรของนายกวิศพงษ์ ซึงนายกวิศพงษ์เปนกรรมการ
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
เปนบุตรของนางพิ ชชานันท์ ซึงนางพิ ชชานันท์เปน
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เปนญาติสนิทของนางสาวนรีรัตน์ นายกวิศพงษ์ และ นาย

นายชลิตพงศ์ สิริธนนนท์สกุล (“นายชลิตพงศ์”)

สรวีย์ ซึงทัง 3 ท่านเปนกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

บริษัท หาดใหญ่ โกว่ย่งฮัว จํากัด
(“หาดใหญ่ โกว่ย่งฮัว”)
บริษัท โกว่ย่งฮัวร่วมกิจ จํากัด
(“โกว่ย่งฮัวร่วมกิจ”)
บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิง จํากัด
(“เคพี วินวิน โค้ชชิง”)
บริษัท หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี จํากัด
(“หัวหินทรัพย์สิริ”)
บริษัท ธารธารา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(“ธารธารา”)
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติง จํากัด
(“สหสากลมาร์เก็ตติง”)

ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

กรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
(เดิมชือ บริษัท เดอะสลีป หัวหิน จํากัด)
ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

2.1 รายการระหว่างกันทีบริษัทฯ เข้าทํารายการกับบุคคล/นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งสําหรับงวดบัญชี
ป 2562 - 2563 มีรายละเอียดดังนี

บุคคล /
นิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ง
นางพิ ชชานันท์
สิริธนนนท์สกุล

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ป
2562

ซือสินค้า
ซือสินค้า
เจ้าหนีการ
ค้า
ซือสินทรัพย์
ตู้เจ้าที

0.40
0.10

0.02

ป
2563

-

นายวรุตม์ธพน
พงศ์ธณาฤทธิ

ซือสินทรัพย์
ตู้เจ้าที

-

0.02

บริษัท หาดใหญ่

ซือสินค้า
ซือสินค้า

0.20

-

โก่วย่งฮัว จํากัด

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ซือตู้เจ้าที และเครืองไหว้สัก
การะบูชา
เพื อนํามาตังบูชาพระทีร้าน
สาขาทีเปดใหม่ของบริษัทฯ
เพื อความเปนสิริมงคล ทังนี ราคาซือ
ขายดังกล่าวเปนราคาทีสามารถเทียบ
เคียงได้กับราคาตลาด

การทํารายการดังกล่าวเปน
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ซึงเปนการซือสินค้ามาจําหน่ายต่อ
เพื อรองรับความต้องการของ
ลูกค้าทีหลากหลาย
โดยราคา
สินค้าทีซือจากนางพิ ชชานันท์
สามารถเทียบเคียงได้กับราคา
ตลาดดังนัน การทํารายการนีจึงมี
ความสมเหตุสมผลและเปนไปเพื อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

สืบเนืองจากตังแต่ป 2563 นางพิ ชชา
นันท์ได้โอนกิจการค้าขายเครืองสังฆ
ภัณฑ์ในชือร้านธนรัตน์สังฆภัณฑ์ให้แก่
นายนพวิทย์ ซึงเปนบุตรชาย จึงทําให้
ตังแต่ป 2563 เปนต้นไป ในกรณีทีมี
การซือขายเครืองสังฆภัณฑ์และ
อุปกรณ์ทีเกียวข้อง บริษัทฯ จะมี
รายการระหว่างกันกับนายนพวิทย์แทน
ทังนี ราคาซือขายดังกล่าวเปนราคาที
สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

การทํารายการดังกล่าวเปน
รายการซือตู้เจ้าที และเครืองไหว้
สักการะบูชา เพื อนํามาตังบูชาพระ
ทีร้านสาขาทีเปดใหม่ของบริษัทฯ
เพื อความเปนสิริมงคล โดยราคา
สินค้าทีซือจากนายนพวิทย์
สามารถเทียบเคียงได้กับราคา
ตลาด ดังนัน การทํารายการนีจึง
มีความสมเหตุสมผล และเปนไป
เพื อประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ซือสินค้าประเภทไฟแช็คจาก
หาดใหญ่ โกว่ย่งฮัว เพื อนํามาจําหน่าย
ต่อให้แก่ลูกค้า ทังนี หาดใหญ่ โก่วย่ง
ฮัว เปนผู้แทนจําหน่ายไฟแช็คยีห้อหนึง
เพี ยงรายเดียวในจังหวัดสงขลา และ
สินค้าแบรนด์ดังกล่าวเปนทีได้รับการ
ยอมรับและเปนทีนิยมของลูกค้า
บริษัทฯ จึงมีความจําเปนต้องสังซือ
สินค้าไฟแช็คแบรนด์ดังกล่าวจาก
หาดใหญ่ โก่งย่งฮัว เพื อรองรับความ
ต้องการของลูกค้าในการเลือกซือสินค้า
ในร้านสาขา โดยราคาซือขายสามารถ
เทียบเคียงได้กับราคาตลาด อย่างไรก็
ดี บริษัทฯ กําหนดราคาขายสินค้าทีซือ
มาจาก หาดใหญ่ โก่วย่งฮัว เพื อ
จําหน่ายต่อ โดยอ้างอิงจากราคาต้นทุน
บวกอัตรากําไรทีเหมาะสม

การทํารายการดังกล่าวเปน
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ซึงเปนการซือสินค้ามาจําหน่ายต่อ
เพื อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า สินค้าแบรนด์ดังกล่าวเปน
แบรนด์ทีได้รับการยอมรับและเปน
ทีนิยมของลูกค้า บริษัทฯ จึงมี
ความจําเปนต้องสังซือสินค้าไฟ
แช็คจาก หาดใหญ่ โก่งย่งฮัว ซึง
เปนตัวแทนจําหน่ายสินค้านีราย
เดียวในจังหวัดสงขลา และราคา
ซือขายสามารถเทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด ดังนัน การทํารายการ
นีจึงมีความสมเหตุสมผล และเปน
ไปเพื อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
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บุคคล /
นิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะ
รายการ

ป
2562

ขายสินค้า
รายได้จาก
การขาย

บริษัท โกว่ย่งฮัว
ร่วมกิจ จํากัด

ใช้บริการห้อง
พั ก
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร

บริษัท เคพี วินวิน

ขายสินค้า
รายได้จาก
การขาย

โค้ชชิง จํากัด

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

1,273.00
บาท

0.23

0.01

ป
2563

-

0.18

-

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ในป 2562 หาดใหญ่ โก่วย่งฮัว ได้มี
การสังซือสินค้าอุปโภคบริโภคจาก
บริษัทฯ
ทังนี
การเข้าทํารายการนี
เปนการดําเนินธุรกิจตามปกติโดยมี
ราคาจําหน่ายสินค้าและเงือนไขทางการ
ค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอืนๆ

การทํารายการดังกล่าวเปน
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยราคาสินค้าทีจําหน่ายให้แก่
หาดใหญ่ โก่วย่งฮัว เปนราคา
เดียวกันกับทีบริษัทฯ จําหน่ายให้
แก่ลูกค้ารายอืนๆ
ซึงไม่ได้ทําให้
บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
ดังนัน การทํารายการนีจึงสมเหตุ
สมผล
และเปนการดําเนินธุรกิจ
ปกติเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก

บริษัทฯ ได้ใช้บริการห้องพั กของ
โรงแรมจีทูและโรงแรมเก็นติงในอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื อเปน
สถานทีรับรองผู้มาติดต่องานกับ
บริษัทฯ และเปนทีพั กของพนักงาน
บริษัทฯ เมือมีการจัดงานสัมมนา ทังนี
บริษัทฯ ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
กับ โกว่ย่งฮัวร่วมกิจ ในการกําหนด
อัตราค่าบริการห้องพั กในราคาพิ เศษ
500 บาท/ห้อง/คืน โดยอัตราค่า
บริการห้องพั กดังกล่าวเปนอัตราทีตํา
กว่าอัตราค่าบริการห้องพั กสําหรับ
โรงแรมทีมีทีตังและลักษณะห้องพั กใกล้
เคียงกัน ซึงบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
มีอายุ 1 ป เริมตังแต่ 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม ของทุกป

การทํารายการดังกล่าวเปนการใช้
บริการห้องพั กในโรงแรมของ
โก่วย่งฮัวร่วมกิจในราคาพิ เศษ
ซึงมีการทําบันทึกข้อตกลงร่วม
กันกับโก่วย่งฮัวร่วมกิจ
ดังนัน
การทํารายการนีจึงมีความสมเหตุ
สมผล และไม่ได้ทําให้บริษัทฯ เสีย
ประโยชน์แต่อย่างใด

เคพี วินวิน โค้ชชิง ได้มีการสังซือ
สินค้าอุปโภคบริโภคจากบริษัทฯ
ทังนี การเข้าทํารายการนีเปนการดําเนิน
ธุรกิจตามปกติโดยมีราคาจําหน่าย
สินค้าและเงือนไขทางการค้าเช่นเดียว
กับลูกค้ารายอืนๆ

การทํารายการดังกล่าวเปน
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
โดยราคาสินค้าทีจําหน่ายให้แก่
เคพี วินวิน โค้ชชิง เปนราคา
เดียวกันกับทีบริษัทฯ จําหน่ายให้
แก่ลูกค้ารายอืนๆ
ซึงไม่ได้ทําให้
บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
ดังนัน การทํารายการนีจึงสมเหตุ
สมผล
และเปนการดําเนินธุรกิจ
ปกติเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก
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บุคคล /
นิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะ
รายการ

บริษัท หัวหิน
ทรัพย์สิริ พร็อพ
เพอร์ตี จํากัด

ดอกเบียรับ

เงินกู้ยืม
ดอกเบีย
จ่าย

บริษัท ธารธารา
ดีเวลลอปเม้นท์

เงินกู้ยืม
ดอกเบียรับ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ป
2562

ป
2563

0.12

-

438.36
บาท

-

0.44

-

0.73
0.08

0.75
0.12

จํากัด

บริษัท สหสากล
มาร์เก็ตติง จํากัด

ซือสินค้า
ซือสินค้า
เจ้าหนีการ
ค้า

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

เมือวันที 3 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้
ให้เงินกู้ยืมแก่ หัวหินทรัพย์สิริ อีกครัง
ในจํานวน 8.00 ล้านบาท การให้กู้เงิน
ดังกล่าวมีอัตราดอกเบียร้อยละ 6.50
ต่อป และไม่มีหลักทรัพย์คําประกัน
ทังนี บริษัทฯ ได้รับชําระคืนเงินกู้ครบ
ทังจํานวนแล้วในเดือนมีนาคม
2562
และได้รับชําระดอกเบียจากการให้กู้ยืม
แล้วในเดือนเมษายน 2562
ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ กู้ยืม
เงินจาก หัวหินทรัพย์สิริ จํานวนทังสิน
1.60 ล้านบาท การกู้เงินดังกล่าวมี
อัตราดอกเบียร้อยละ 5.00 ต่อป และ
ไม่มีหลักทรัพย์คําประกัน ทังนี การกู้
ยืมเงินในครังนีเปนการกู้ยืมเปนระยะ
เวลา 2 วัน เพื อใช้เปนเงินทุนหมุนเวียน
และเสริมสภาพคล่องในการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานัน อย่างไรก็
ดี บริษัทฯ ได้ชําระคืนเงินกู้พร้อม
ดอกเบียให้แก่ หัวหินทรัพย์สิริ ครบทัง
จํานวนแล้วในเดือนเดียวกัน
เมือวันที 2 มกราคม 2562 บริษัทฯ ให้
เงินกู้ยืมแก่ธารธาราอีกครังในจํานวน
32.00 ล้านบาท การให้กู้เงินดังกล่าวมี
อัตราดอกเบียร้อยละ 6.50 ต่อป และ
ไม่มีหลักทรัพย์คําประกัน ทังนี ธารธารา
ได้ชําระคืนเงินกู้ดังกล่าวแล้วในเดือน
มีนาคม 2562 และได้ชําระดอกเบียจาก
การกู้ยืมแล้วในเดือนเมษายน 2562
บริษัทฯ มีการซือสินค้าประเภทเทียน
จาก สหสากลมาร์เก็ตติง ซึงเปน
โรงงานผลิตเทียนในจังหวัดราชบุรี
โดยสินค้าทีสังซือมีวัตถุประสงค์เพื อนํา
มาจําหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า และรองรับ
ความต้องการของลูกค้าทีหลากหลาย
ในการเลือกซือสินค้าในร้านสาขา โดย
ราคาสินค้าทีซือจากสหสากลมาร์เก็ตติง
สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ กําหนดราคาขาย
สินค้าทีซือมาจาก สหสากลมาร์เก็ตติง
เพื อจําหน่ายต่อโดยอ้างอิงจากราคา
ต้นทุนบวกอัตรากําไรทีเหมาะสม

การทํารายการดังกล่าวเปนราย
การธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ซึง
เปนการซือสินค้า และจําหน่ายต่อ
เพื อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า โดยราคาสินค้าทีซือจากสห
สากลมาร์เก็ตติงสามารถเทียบ
เคียงได้กับราคาตลาด
อีกทัง
บริษัทฯ กําหนดราคาขายสินค้าที
ซือมาจาก
สหสากลมาร์เก็ตติง
เพื อจําหน่ายต่อโดยอ้างอิงจาก
ราคาต้นทุนบวกอัตรากาไรทีเหมาะ
สม ดังนัน การทํารายการนีจึงมี
ความสมเหตุสมผลและไม่ได้ทําให้
บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
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3. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1/2564 เมือวันที 25
กุมภาพั นธ์ 2564 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริ
ษัทฯ ในรอบปบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ
จากฝายบริหารของบริษัทฯ
ทรวมทังสอบทานข้อมูลตามทีระบุในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 แบ่งการทํารายการออกเปน 3 กลุ่ม ได้แก่
3.1 รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสินค้า การซือสินค้ามา
เพื อจําหน่ายต่อ เปนต้น ซึงเปนรายการทีบริษัทฯ กระทําเปน
ปกติเพื อประกอบธุรกิจ ซึงรายการดังกล่าวเปนรายการทีมี
ความจําเปน สมเหตุสมผล และไม่ทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
แต่อย่างใด โดยราคาขายสินค้าทีบริษัทฯ กําหนดเปนราคา
เดียวกันกับราคาขายให้แก่บุคคลภายนอก และราคาซือสินค้า
เพื อจําหน่ายต่อเปนราคาทีสามารถเทียบเคียงได้กับราคา
ตลาด

3.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การซือทีดินเพื อเปด
สาขา ค่าทีพั กผู้มาติดต่อ เปนต้น ซึงรายการดังกล่าวเปน
รายการทีมีความจําเปน สมเหตุสมผล และไม่ทําให้บริษัทฯ
เสียประโยชน์แต่อย่างใด
โดยราคาทีดินนันอ้างอิงจากผู้
ประเมินราคาอิสระทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. และค่าทีพั กผู้มาติดต่อได้มีการทําบันทึกข้อตกลงกับ
บริษัททีเกียวข้องราคาทีพั กไว้อย่างชัดเจน
3.3
รายการอืนๆ
นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การกู้ยืมเงิน การคํา
ประกันวงเงินสินเชือ
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จารณารายการระหว่างกันดังกล่าวและมีความเห็นว่าเปน
รายการทีเกิดขึนตามความจําเปนและสมเหตุสมผล และไม่ทํา
ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด ทังนี ในส่วนของการให้
เงินกู้ยืมแก่กรรมการหรือบริษัททีเกียวข้อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าเปนรายการทีไม่มีความสมเหตุสม
ผล และทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ในการนํากระแสเงินสด
ส่วนนีมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ซึงรายการลักษณะดังกล่าว
จะต้องไม่เกิดขึนอีกในอนาคต

4. มาตรการและขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 11/2561 เมือวันที 29
พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติกําหนดนโยบายและขันตอนการทํา
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
หรือบุคคลทีเกียวข้องกัน
เพื อให้การทํารายการเปนไปอย่าง
โปร่งใสและเปนการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ
จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทังข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข้อกําหนดของคณะกรรม
การกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดเกียวกับการเปดเผยข้อมูล การทํารายการทีเกียว
โยงกันและหลักเกณฑ์อืนทีเกียวข้อง ทังนี ผู้ทีมีส่วนได้เสียจะไม่
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้
ใน
กรณีทีกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้รายการทีเกียวโยงกันนันต้อง
ได้รับอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื อพิ จารณาและให้
ความเห็นเกียวกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุ
สมผลของรายการนันๆ ทังนี ในการเข้าทํารายการธุรกิจปกติ
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทีเปนข้อตกลงทางการค้าทีมี
เงือนไขการค้าโดยทัวไป และรายการทีเปนข้อตกลงทางการค้าที
ไม่เปนเงือนไขการค้าโดยทัวไปให้เปนไปตามหลักการดังนี

4.1 การทํารายการทีเปนข้อตกลงทางการค้าทีมีเงือนไขการ
ค้าโดยทัวไป
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเปนหลักการให้ฝายจัดการ
สามารถอนุมัติการทํารายการทีเกียวโยงกันทีเปนข้อตกลง
ทางการค้าทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไประหว่างบริษัทฯ
และบริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหาร
หรือบุคคลทีมีความ
เกียวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนันมีข้อตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับทีวิญ ูชน
จะพึ งกระทํากับคู่สัญญา
ทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้า
ทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเปนกรรมการ
ผู้
บริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้อง ทังนี บริษัทฯ จะจัด
ทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกล่าวเพื อรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
ประชุมคณะ
กรรมการในทุกไตรมาส
4.2 การทํารายการทีเปนข้อตกลงทางการค้าทีไม่เปนเงือนไข
การค้าโดยทัวไป
การทํารายการทีเปนข้อตกลงทางการค้าทีไม่เปนเงือนไขการ
ค้าโดยทัวไปจะต้องได้รับการพิ จารณา และให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือทีประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี)
เพื อ
พิ จารณาอนุมัติต่อไป
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ทังนี
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือ ข้อกําหนด
ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะ
กรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกียวกับการ
เปดเผยข้อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน และหลักเกณฑ์
อืนทีเกียวข้อง ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิ จารณารายการทีเกียวโยงกันทีอาจจะเกิด
ขึน

บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลทีมีความรู้ความชํานาญพิ เศษ เช่น
ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินทีมีความเปนอิสระ
เปนผู้ให้ความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันดังกล่าว
เพื อให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เปนข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเพื อให้มันใจว่าการเข้าทํารายการดัง
กล่าวมีความจําเปน และมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เปนสําคัญ ทังนี บริษัทฯ จะเปด
เผยรายการทีเกียวโยงกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประ
จําปและหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
ในกรณีทีมีการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันในอนาคต
คณะ
กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เปนไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังข้อบังคับ ประกาศ คําสัง
หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และ
ตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อ
กําหนด เกียวกับการเปดเผยข้อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน
ของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนด
โดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
และหลักเกณฑ์อืนทีเกียวข้อง บริษัทคาดว่าจะมีรายการระหว่าง
กันเกิดขึนอีกในอนาคต ซึงรายการเหล่านีได้ผ่านการอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ
หรือทีประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังต่อไปนี
5.1 การใช้บริการห้องพั กกับบริษัท โก่วย่งฮัวร่วมกิจ จํากัด
(“โก่วย่งฮัวร่วมกิจ”) เพื อเปนทีพั กรับรองผู้มาติดต่องาน
กับบริษัทฯ ซึงบริษัทฯ และ โก่วย่งฮัวร่วมกิจ ได้ทําบันทึก
ข้อตกลงกําหนดอัตราค่าบริการห้องพั กในราคาพิ เศษ ซึงข้อ
ตกลงดังกล่าวเปนลักษณะปต่อป และคาดว่าจะมีการเข้าทํา
รายการนีต่อไปในอนาคต ทังนี รายการนีได้ผ่านการตรวจ
สอบและอนุมัติในหลักการการเข้าทํารายการโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

5.2 การซือสินค้าประเภทเทียนกับบริษัท สหสากลมาร์เก็ต
ติง จํากัด (“สหสากลมาเก็ตติง”) เพื อนํามาจําหน่ายต่อ ซึง
สหสากลมาร์เก็ตติงเปนโรงงานผลิตเทียนในจังหวัดราชบุรี
ทังนี รายการนีได้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติในหลักการ
การเข้าทํารายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษัทแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการ
ระหว่างกันทีเปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปน
รายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การทํารายการทีไม่ได้เปนไปตาม
ธุรกิจปกติทีอาจเกิดขึนในอนาคต
บริษัทฯ
จะจัดให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจําเปนและความสมเหตุ
สมผลของการเข้าทํารายการนันก่อนการเข้าทํารายการระหว่าง
กันทุกครัง
ทังนี
ในกรณีทีมีการทํารายการระหว่างกันใดๆ
บริษัทฯ จะดําเนินการเปดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของ
บริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การวิเคราะห์และคําอธิบาย
ของฝายจัดการ
1. คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
โดยธุรกิจค้าปลีกเปนการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้าน
สาขาชือ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จํานวน 28 สาขา ซึง
ครอบคลุมพื นทีในจังหวัดสงขลา พั ทลุง และสตูล และบริษัทฯ
มีศูนย์กระจายสินค้าจํานวน 1 แห่งในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เพื อรองรับการดําเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
และเปนสถานทีกระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขา ทังนี ร้าน เคแอนด์
เค ซุปเปอร์สโตร์ เปนร้านค้า Modern-Traditional Trade
ในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตทีผสมผสานระหว่างความทันสมัยของ
ร้านค้าโมเดิร์นเทรดและความร่วมสมัยของร้านค้าในท้องถิน
โดยจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทีใช้ในชีวิตประจําวัน ซึงมีความ
หลากหลายของสินค้าให้เลือกสรรมากกว่า 8,000 รายการ

จากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้ามากกว่า 300 ราย ภายใต้แนวคิด
“ซือของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที K&K ทุกสาขา ใกล้บ้าน
คุณ” ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจกว่า 28 ปทีผ่านมา ด้วย
ความเข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิตและความต้องการสินค้าของ
คนในพื นทีเปนอย่างดี บริษัทฯ จึงสามารถปรับกลยุทธ์ทางการ
ค้าเพื อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเปาหมายในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยมุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ทีเปนทียอมรับในระดับสากลจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าทีน่า
เชือถือ ดังนัน ร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ จึงเปนทีไว้วางใจ
ของลูกค้าและตัวเลือกอันดับแรกๆ ของลูกค้าในการเข้าซือสินค้า
อุปโภคบริโภค ทําให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้และผลกําไร
ทีดีอย่างต่อเนือง

ภาพรวมของการดําเนินงานทีผ่านมา
รายไดจากคาสง
16%

รายไดอ่ น
ื
1%

รายไดจากคาสง
17%

รายไดอ่ น
ื
1%

รายไดจากสาขา
83%

ป 2561

รายไดจากคาสง
16%

รายไดอ่ น
ื
1%

รายไดจากสาขา
82%

ป 2562

ในป 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 973.56 ล้านบาท เพิ ม
ขึนจากปก่อนหน้าจํานวน 37.57 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 4.01
เนืองจากกําลังซือของผู้บริโภคทีเพิ มขึนจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ
รวมถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือแรงงาน-ลูกจ้างของ
สถานประกอบการทีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19
และการเพิ มขึนของรายได้จากการขยายร้านสาขา
ใหม่จํานวน 2 สาขา จากผลการดําเนินงานข้างต้น ใน 2563
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 14.61 ล้านบาท คิดเปนอัตรากําไร
สุทธิร้อยละ 1.50 เพิ มขึนจากปก่อนหน้าจํานวน 3.08 ล้านบาท
คิดเปนร้อยละ 26.68

รายไดจากสาขา
83%

ป 2563
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน
366.95 ล้านบาท สินทรัพย์ทีสําคัญประกอบด้วย
สินค้าคง
เหลือ ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทฯ มีหนีสินรวมจํานวน 212.21
ล้านบาท หนีสินส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนีการค้า และ
เจ้าหนีอืน หนีสิน9สัญญาเช่าการเงิน และเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือ
หุ้นจํานวน 154.74 ล้านบาท
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2. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายและรายได้อืน ในป 2561 – 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 948.49
ล้านบาท 935.98 ล้านบาท และ 973.56 ล้านบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดดังนี

โครงสร้างรายได้

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1. รายได้จากค้าปลีก

783.11

82.56

771.17

82.39

810.52

83.25

2. รายได้จากค้าส่ง

155.85

16.43

158.13

16.89

158.22

16.25

รายได้จากการขาย

938.97

99.00

929.30

99.29

968.74

99.51

รายได้อืน 1

9.52

1.0

6.68

0.71

4.81

0.49

รวมรายได้

948.49

935.98

100.00

973.56

100.00

100.00

หมายเหตุ 1. รายได้อืน ได้แก่ รายได้ค่าเช่าพื นทีหน้าร้าน รายได้ค่าเช่าพื นทีตู้ ATM ดอกเบียรับ เปนต้น

รายได้จากการขาย
ในป 2561 – 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจํานวน 938.97 ล้านบาท 929.30 ล้านบาท และ 968.74ล้านบาท ตามลําดับ คิดเปน
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

จํานวนร้านสาขา

ป 2561

ต้นงวด
เปด (ปด) สาขาระหว่างงวด
ปลายงวด
รายได้จากค้าปลีก (ล้านบาท)
ในป 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากค้าปลีกเพิ มขึนจากปก่อนหน้า
จํานวน 51.66 ล้านบาท หรือเพิ มขึนร้อยละ 7.06 มีสาเหตุหลัก
จากการเพิ มขึนของรายได้จากร้านสาขาเดิมทีเปนผลมาจาก
กําลังซือของผู้บริโภคทีเพิ มขึนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้
แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รวมถึง
การเพิ มขึนของรายได้จากการขยายร้านสาขาใหม่จํานวน
3
สาขาในปนี

ป 2562

ป 2563

22

25

26

3

1

2

25

26

28

783.11

771.17

810.52

ในป 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากค้าปลีกจํานวน 771.17 ล้านบาท
คิดเปนร้อยละ 82.39 ของรายได้รวม ซึงลดลงจากงวด
เดียวกันของปก่อนหน้าจํานวน 11.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 1.53 มีสาเหตุหลักจากในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ร้านค้า
ปลีกรายอืนๆ
ในจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการ
แห่งรัฐและติดตังเครืองรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ทําให้ประชาชนผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐมีทางเลือกในการเข้าซือสินค้าในร้านค้าทีเข้าร่วมโครงการได้
หลากหลาย จึงส่งผลให้รายได้จากค้าปลีกในงวดนีลดลง
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ในป 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากค้าปลีกจํานวน 810.52 ล้าน
บาท เพิ มขึนจากปก่อนหน้าจํานวน 39.35 ล้านบาท คิดเปนร้อย
ละ 5.10 เนืองจากกําลังซือของผู้บริโภคทีเพิ มขึนจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือแรงงานลูกจ้างของสถานประกอบการทีได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 และการเพิ มขึนของรายได้จากการ
ขยายร้านสาขาใหม่จํานวน 2 สาขา
จากสัดส่วนรายได้จากค้าปลีกในป 2561 – 2563 บริษัทฯ มีราย
ได้จากค้าปลีกจํานวน 783.11 ล้านบาท, 771.17 ล้านบาท, และ
810.52 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเปนร้อยละ 82.56, ร้อยละ
82.39, และร้อยละ 83.25 ของรายได้รวม ตามลําดับ แสดงให้
เห็นว่าบริษัทฯเน้นขายผ่านร้านสาขา เนืองจากกราคาขายสินค้า
โดยเฉลียในจะสูงกว่าการค้าส่ง
อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายสาขาเดิม
(Same
Store Sales Growth)
ในป 2562 และป 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสาขาเดิม
จํานวน 25 สาขา (ไม่นับสาขาทีเปดระหว่างงวด 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 มีรายได้จากค้าส่งลดลงจากปก่อนหน้า
จํานวน 29.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.04 มีสาเหตุหลัก
จากผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซือสินค้าในร้านค้าทีสามารถชําระเงิน
ค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ อย่างไรก็ดี ลูกค้าค้าส่ง
ของบริษัทส่วนใหญ่คือ ร้านค้าปลีกทีไม่ได้ติดตังเครืองรับชําระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทําให้ลูกค้าค้าส่ง
ของบริษัทฯ ทีเปนร้านค้าปลีกจําหน่ายสินค้าได้น้อยลง ส่งผลให้
ลูกค้าค้าส่งสังซือสินค้าจากบริษัทฯ ลดน้อยลงตาม
ในป 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากค้าส่งจํานวน 158.13 ล้านบาท
คิดเปนร้อยละ 16.89 ของรายได้รวม ซึงเพิ มขึนจากงวด
เดียวกันของปก่อนหน้าจํานวน 2.28 ล้านบาท หรือเพิ มขึนร้อย
ละ 1.46
ป 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากค้าส่งจํานวน 158.22 ล้านบาท
คิดเปนร้อยละ 16.25 ของรายได้รวม ซึงใกล้เคียงกับปก่อนหน้า
อย่างไรก็ดี ในปจจุบันบริษัทฯ ไม่มีแผนการขยายฐานลูกค้าค้าส่ง
แต่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขยายธุรกิจโดยการเปดร้านสาขาเพิ ม
ขึนอย่างต่อเนืองในทุกๆ ปให้ครอบคลุมพื นทีในจังหวัดสงขลา
และจังหวัดใกล้เคียง

ต้นทุนขายและกําไรขันต้น
ต้นทุนขายและกําไรขันต้นของบริษัทฯ สําหรับป 2561 – 2563 มีรายละเอียดดังนี

ต้นทุนขาย และกําไรขันต้น
(ล้านบาท)

งบการเงิน

ป 2561

ป 2562

ป 2563

รายได้จากการขาย

938.97

929.30

968.74

ต้นทุนขาย

827.25

815.81

847.77

กําไรขันต้น

111.71

113.49

120.97

อัตรากําไรขันต้น (ร้อยละ)

11.90

12.21

12.49
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ในป 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเพิ มขึนจากปก่อนหน้าจํานวน
16.53 ล้านบาท หรือเพิ มขึนร้อยละ 2.04 ซึงสอดคล้องกับราย
ได้จากการขายทีเพิ มขึน ส่วนใหญ่เปนต้นทุนในการซือสินค้าเพื อ
จําหน่ายจํานวน 811.99 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 98.15 ของ
ต้นทุนขายทังหมด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรขันต้นจํานวน 111.71
ล้านบาท คิดเปนอัตรากําไรขันต้นร้อยละ 11.90 ซึงปรับตัวลดลง
จากปก่อนหน้า
เนืองจากค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานทีเพิ มขึน
จากการเพิ มจํานวนบุคลากรในฝายคลังสินค้าและฝายจัดซือ
เพื อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

เนืองจากผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าหลายรายมีการจัดรายการส่ง
เสริมการขายและต้องการประชาสัมพั นธ์ให้สินค้าเปนทีรู้จักของ
ลูกค้ามากขึน จึงได้มีการเช่าพื นทีหัวชันและกองโชว์เพื อจัดวาง
สินค้าของตนเองให้อยู่พืนทีทีเปนจุดทีลูกค้าสามารถเห็นสินค้า
มากทีสุดและเปนการสร้างโอกาสให้ลูกค้าเลือกซือสินค้ามากยิง
ขึน ทังนี รายได้ค่าเช่าพื นทีหัวชันและกองโชว์เปนสิงตอบแทนที
บริษัทฯ ได้รับจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า บริษัทฯ จึงบันทึก
รายได้ค่าเช่าพื นทีหัวชันและกองโชว์หักจากราคาสินค้า หรือหัก
ลดยอดต้นทุนขาย

ในป 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจํานวน 815.81 ล้านบาท ลดลง
จากปก่อนหน้าจํานวน 11.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.38
โดยต้นทุนขายส่วนใหญ่เปนต้นทุนในการซือสินค้าเพื อจําหน่าย
จํานวน 799.28 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ 97.97 ของต้นทุนขาย
ทังหมด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรขันต้นจํานวน 113.49 ล้านบาท
คิดเปนอัตรากําไรขันต้นร้อยละ 12.21 ซึงเปนอัตราทีสูงขึนจากป
ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าพื นทีหัวชัน
และกองโชว์เพิ มขึนจากปก่อนหน้าร้อยละ 16.43

ของป 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจํานวน 847.77 ล้านบาท
เพิ มขึนจากงวดเดียวกันของปก่อนหน้าจํานวน 31.96 ล้านบาท
หรือเพิ มขึนร้อยละ 3.92 โดยต้นทุนส่วนใหญ่เปนต้นทุนในการ
ซือสินค้าเพื อจําหน่ายจํานวน 831.29 ล้านบาท คิดเปนร้อยละ
98.06 ของต้นทุนขายทังหมด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรขันต้น
จํานวน 120.97 ล้านบาท คิดเปนอัตรากําไรขันต้นร้อยละ 12.49
ซึงเปนอัตรากําไรขันต้นทีเพิ มขึนจากงวดเดียวกันของปก่อน
หน้า มีสาเหตุหลักจากป 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าพื นที
หัวชันและกองโชว์และรายการส่งเสริมการขายเพิ มขึน 2.73 ล้าน
บาท

รายได้อืน

รายได้อืน
(ล้านบาท)

งบการเงิน

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ดอกเบียรับจากบุคคลทีเกียวข้อง

2.92

0.56

-

รายได้ค่าเช่าพื นทีหน้าร้านค้า

1.70

1.61

1.73

รายได้ค่าเช่าพื นทีสําหรับตู้ ATM

1.28

1.37

1.27

อืน ๆ

3.62

3.14

1.81

รวมรายได้อืน

9.52

6.68

4.81

ในป 2561 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้อืนจํานวน 9.52 ล้านบาท 6.68 ล้านบาท และ 4.81 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้อืนของบริษัทฯ มีแนว
โน้มลดลงมีสาเหตุหลักจากการลดลงของดอกเบียรับจากการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันเปนสําคัญ ทังนี ในป 2562
บริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันเรียบร้อยแล้วตังแต่เดือนมีนาคม 2562 และการลดลงของรายได้จากการ
ส่งเสริมการขายซึงเปนสินค้าทีได้รับจากผู้จัดหาและจําหน่ายสินค้า ได้แก่ ทองคํา เครืองใช้ไฟฟา เปนต้น
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

โครงสร้างรายได้
รายได้รวม

ป 2561
ล้านบาท

ป 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

ป 2563

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

948.49

100.00

935.98

100.00

973.56

100.00

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

65.64

6.92

70.62

7.55

71.40

7.33

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

27.00

2.85

29.63

3.17

30.30

3.11

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

92.64

9.77

100.25

10.72

101.63

10.43

ในป 2561 - 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 92.64 ล้านบาท 100.25 ล้านบาท และ 101.63 ล้านบาท ตามลําดับ
คิดเปนร้อยละ 9.77 ร้อยละ 10.72 และร้อยละ 10.43 ของรายได้รวม ซึงการเพิ มขึนของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เกิดจากการเพิ มขึนของค่าใช้
จ่ายในการขยายสาขาเพิ มขึน เช่น เงินเดือน ค่าเสือมราคา ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เปนต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพั นธ์การเสนอขายหุ้น ค่าทีปรึกษากฎหมาย
เกียวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบียทีเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และสัญญาเช่าการเงิน ในป 2561 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 7.53 ล้านบาท 6.19 ล้านบาท และ 6.35 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเปนร้อยละ 0.79 ร้อยละ
0.66 และร้อยละ 0.65 ของรายได้รวม ตามลําดับ
ในป 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ มขึนจากงวดเดียวกันของปก่อนหน้าจํานวน 0.16 ล้านบาท หรือเพิ มขึนร้อยละ 2.58 เนือง
จากบริษัทฯ ได้บันทึกต้นทุนทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรืองสัญญาเช่า ซึงบริษัทฯ ได้นํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบัติใช้ครังแรก

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
ฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)

งบการเงิน
31/12/2561

31/12/2562 31/12/2563

สินทรัพย์รวม

312.02

322.69

366.95

หนีสินรวม

226.89

232.59

212.21

85.13

90.09

154.74

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
จํานวน 312.02 ล้านบาท 322.69 ล้านบาท และ 366.95 ล้าน
บาท ตามลําดับ สินทรัพย์ทีสําคัญประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เปนต้น ป 2563 สินทรัพย์รวมเพิ มขึน
จากปก่อนหน้า 44.26 ล้านบาท หรือเพิ มขึนร้อยละ13.72 มี
สาเหตุหลักจากสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ มขึนจากการรับรู้
สินทรัพย์ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง
สัญญาเช่า

หนีสิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษัทฯ มีหนีสินรวม
จํานวน 226.89 ล้านบาท 232.59 ล้านบาท และ 212.21 ล้าน
บาท ตามลําดับ หนีสินส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนีการค้าและ
เจ้าหนีอืน หนีสินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน และเงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เปนต้น ป
2563 หนีสินรวมลดลงจากปก่อนหน้า 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 มขึนจากปก่อนหน้า
64.65 ล้านบาท หรือเพิ มขึนร้อยละ 49.13 มีสาเหตุหลักจากการ
จําหน่ายหุ้นเพิ มทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จํานวน 51.65 ล้าน
บาท และกําไรสุทธิ 14.61 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปนผลระหว่าง
ปจํานวน 1.61 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในป 2561 – 2563 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ
ร้อยละ 20.58 ร้อยละ 13.16 และร้อยละ 11.93 ตามลําดับ ซึง
การเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจะเปนไปตามการ
เพิ มขึนหรือลดลงของกําไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละป
ทังนี บริษัทฯ มีการจ่ายปนผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในป 2561 – 2563
จํานวน 4.00 ล้านบาท 64.58 ล้านบาท และ 1.61 ล้านบาท ตาม
ลําดับ คิดเปนอัตราการจ่ายเงินปนผลร้อยละ 24.60 ร้อยละ
559.97 และ 11.02 ตามลําดับ อย่างไรก็ดี หลังจากที บริษัทฯ
ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทฯ
จะดําเนินการจ่ายเงินปนผลตามนโยบายจ่ายเงินปนผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะ
กิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรร
ทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีได้กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อ
บังคับของบริษัทฯ

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีสิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ากับ 2.67 เท่า 2.58 เท่า
และ 1.37 เท่า ตามลําดับ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นลดลงจากปก่อนหน้า จากการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะ
สันและระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน ขณะทีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ ม
ขึนจากการจําหน่ายหุ้นเพิ มทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และผล
การดําเนินงานในปดังกล่าว
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4. การวิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่อง
ในป 2561 – 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รายละเอียดดังนี

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ป 2561

ป 2562

ป 2563

26.79
35.77
(55.03)

6.65
(9.54)
(5.52)

65.69
(12.53)
(39.51)

7.53

(8.40)

13.65

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป

22.16

29.68

21.28

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินป

29.68

21.28

34.93

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึน
(ลดลง) – สุทธิ

ในป 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จํานวน 26.79 ล้านบาท ขณะทีบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมลงทุนจํานวน 35.77 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เปนการรับ
ชําระคืนเงินให้กู้ยืมจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้อง
และการ
ลงทุนในสินทรัพย์เพื อขยายร้านสาขา และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 55.03 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่
เปนการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาวให้กับสถาบัน
การเงิน และการจ่ายเงินปนผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ
มีกระแสเงินสดเพิ มขึนสุทธิจํานวน 7.53 ล้านบาท และมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน
29.68 ล้านบาท
ในป 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จํานวน 6.65 ล้านบาท ซึงลดลงจากปก่อนหน้าอย่างมีนัย
สําคัญ เนืองจากบริษัทฯ มีกําไรก่อนภาษีเงินได้ทีลดลง รวมถึง
บริษัทฯ มีลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนทียังไม่ชําระค่าสินค้าเพิ มขึน
จํานวน 5.29 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือทีเพิ มขึนจํานวน 11.69
ล้านบาท จากการสังซือสินค้าเพื อรองรับความต้องการซือสินค้า
ในช่วงเทศกาลปใหม่ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีเจ้าหนีการค้าและเจ้า
หนีอืนลดลงจํานวน 4.32 ล้านบาท ทังนี การลดลงของเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงานส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินสดต่อ
การทํากําไรและอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบียลดลง

ในขณะที บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน
9.54 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เปนการลงทุนในสินทรัพย์เพื อขยาย
ร้านสาขา และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 5.52 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เปนการจ่ายเงินปนผลและ
การรับเงินสดจากการเพิ มทุนในหุ้นสามัญทีออกใหม่ของบริษัทฯ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 8.40 ล้าน
บาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31
ธันวาคม 2562 จํานวน 21.28 ล้านบาท
ป 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จํานวน 65.69 ล้านบาท ซึงเพิ มขึนจากงวดเดียวกันของปก่อน
หน้าอย่างมีนัยสําคัญ
เนืองจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ
เปนสําคัญ ทังนี การเพิ มขึนของเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไรและอัตราส่วน
ความสามารถชําระดอกเบียเพิ มขึน ในขณะที บริษัทฯ มีเงินสด
สุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 12.53 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่
เปนการลงทุนในสินทรัพย์เพื อขยายร้านสาขา และบริษัทฯ มี
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 39.51 ล้านบาท ซึง
ส่วนใหญ่เปนชําระคืนเงินกู้และดอกเบียให้แก่สถาบันการเงิน และ
การเพิ มขึนของเงินกู้ยืมภายใต้มาตรการสินเชือดอกเบียตําเพื อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีได้รับผลกระทบทังทางตรงและทาง
อ้อมจากการระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) รวมถึง
การรับเงินสดจากการเพิ มทุนในหุ้นสามัญทีออกใหม่ของบริษัทฯ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ มขึนสุทธิจํานวน 13.65 ล้าน
บาท
และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ
วันที
31ธันวาคม 2563 จํานวน 34.93 ล้านบาท
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5. ปจจัยและอิทธิพลหลักทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
5.1 การขยายร้านสาขา

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการขยายร้านสาขาอย่างต่อเนืองในจังหวัด
สงขลาและพื นทีจังหวัดใกล้เคียง เพื อเพิ มช่องทางการจําหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมพื นทีต่างๆ มากยิงขึน รวมถึง
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างแบรนด์ร้าน เคแอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์ ให้เปนทีรู้จักและจดจําของคนในพื นที และเปนตัว
เลือกอันดับแรกของลูกค้าในการเข้าซือสินค้าอุปโภคบริโภค ดัง
นัน การขยายร้านสาขาจึงเปนการเพิ มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าในพื นทีใหม่ๆ ซึงส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างราย
ได้และผลการ

5.2 การแข่งขันของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในพื นที

จังหวัดสงขลาถือเปนศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ทีมีเศรษฐกิจ
เติบโตอย่างต่อเนืองและมีการขยายความเปนเมือง
(Urbanization) มากขึน ทําให้ผู้ประกอบการทังทีเปนบริษัทราย
ใหญ่ในประเทศและบริษัทข้ามชาติให้ความสนใจในการลงทุน ใน
การขยายสาขาของร้านค้าปลีกในรูปแบบร้านซุปเปอร์มาเก็ต
ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซือ รวมถึงผู้ประกอบการ
บางรายมีช่องทางการสังซือสินค้าผ่านทางออนไลน์
พร้อม
บริการส่งสินค้าฟรีถึงบ้าน
ทําให้ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภค
บริโภคในจังหวัดสงขลามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึงอาจส่ง
ผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ได้

5.3 การเปลียนแปลงนโยบายของภาครัฐ

นโยบายช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐจึงเปนปจจัยสําคัญใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึงรัฐบาลสนับสนุนเงินให้แก่
ประชากรในระดับฐานรากหรือผู้มีรายได้น้อย เพื อใช้ในการจับจ่าย
ใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคทีจําเปนในชีวิตประจําวัน และได้มีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนือง ดังนัน นโยบายของภาครัฐเปนส่วน
สําคัญทีส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ

5.4 การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19
(COVID-19)
ใน
ประเทศไทยได้เริมต้นขึนในเดือนมกราคม 2563 และแพร่ระบาด
ขยายเปนวงกว้างอย่างต่อเนือง
ซึงส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในทุกภาคส่วนของธุรกิจ
และ
อุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซึงความไม่แน่นอน
และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ
ในบาง
ธุรกิจต้องหยุดกิจการ หรือเลิกว่าจ้างพนักงาน หรือปรับค่า
ตอบแทนพนักงานให้ลดลง ทําให้ประชาชนอาจมีกําลังซือสินค้าที
ลดลงและมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึน ดังนัน
การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 ในภาคใต้ซึงเปนพื นทีทีตัง
ของร้านสาขาของบริษัทฯ อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการ
สร้างรายได้และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคซึงเปนการจําหน่ายสินค้าทีจําเปนในชีวิตประจําวัน
โดยธุรกิจค้าปลีกเปนการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้าน
สาขาชือ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จํานวน 28 สาขา ซึง
บริษัทฯ ยังคงเปดให้บริการร้านสาขาทัง 28 สาขาในช่วงของ
การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยบริษัทฯ
มีการปรับเปลียนเวลาทําการของแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับ
มาตรการต่างๆ ของภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวข้อง ประชาชน
ในพื นทีจึงสามารถเข้ามาซือสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านสาขา
อย่างต่อเนือง
ในส่วนของธุรกิจค้าส่ง
ร้านค้าปลีกในพื นที
จังหวัดสงขลาและพื นทีใกล้เคียงทีเปนลูกค้าค้าส่งของบริษัทฯ
ยังคงสังซือสินค้าอุปโภคบริโภคกับบริษัทฯ
เพื อนําไปจําหน่าย
ต่อและรองรับความต้องการของลูกค้าทีมาซือสินค้า โดยลูกค้า
ส่วนใหญ่ในร้านสาขาจะชําระค่าสินค้าด้วยเงินสด และหากลูกค้า
ชําระค่าสินค้าด้วยบัตรประชารัฐและบัตรเครดิต บริษัทฯ จะได้รับ
เงินค่าสินค้าในวันรุ่งขึน
ในขณะทีลูกค้าค้าส่งจะได้รับวงเงิน
เครดิตและระยะเวลาชําระค่าสินค้า (Credit Term) จํานวน 7
-14 วัน โดยคํานึงถึงฐานะการเงินและประวัติการชําระหนีเปน
สําคัญ บริษัทฯ จึงเชือมันว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดและ
บริหารสภาพคล่องได้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือง
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