IPO FOCUS

FOCUS

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน

บริ ษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิ รน์ จากัด (มหาชน)
(K&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกจานวน 69,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.88 บาท
แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 62,100,000 หุน้ เสนอขายต่อประชาชน
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 6,900,000 หุน้ เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
และจัดสรรหุน้ สามัญส่วนเกิน จานวนไม่เกิน 10,350,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.88 บาท
(การจัดสรรหุน้ จานวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษทั ฯ และผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์)
ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 – 30 กันยายน 2563 และวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : วันที่ 27 กันยายน 2562
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ : วันที่ 28 กันยายน 2563
คาเตือน
ในการเสนอขายหุ้น ครัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นเดิม คือนางภาวินีย์ สิรธิ นนนท์สกุล จะให้สิทธิผู้จดั หาหุ้น ส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จดั
จาหน่ายเป็ นจานวนไม่เกิน 10,350,000 หุน้ เพื่อให้ผจู้ ดั หาหุน้ ส่วนเกินสามารถจัดหาหุน้ เพื่อส่งมอบคืนผูใ้ ห้ยมื หุน้ เพื่อการจัดสรรหุน้ สามัญส่วนเกินจานวน
ได้ และการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้มคี วามต้องการซือ้ หลักทรัพย์มากขึน้ เมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ ากว่ าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคา
เสนอขายอาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ทส่ี ามารถนามาซือ้ ขายได้มากขึน้
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมู ลรายละเอียดเกีย่ วกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้
ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน
ฉบับนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือรับ รองความ
ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีขอ้ ความหรือรายการที่เป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซอ้ื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับและ
ยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มสี ิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั ฯ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะได้รวู้ ่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนเป็ นเท็จหรือ
ขาดข้อความทีค่ วรจะต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนได้ท่ีศนู ย์สารสนเทศตลาดทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวัน
ทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน

บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2

บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย่ ง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้อมูลสาคัญอื่น

ส่วนที่ 1 หน้า 1

ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.6 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.7 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 1

ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
10. โครงสร้างการจัดการ
11. การกากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
14. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2.3.9 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3.12 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3.13 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 1

ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
15. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่วนที่ 2.4.15 หน้า 1
ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 1

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
2. ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
3. ทีม่ าของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย
5. ราคาหุน้ สามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 3 หน้า 1

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 หน้า 1

บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริษทั (compliance)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
งบการเงิน สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุด วันที่ 30 มิถุนายน 2563
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2562 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2561 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2560 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2559 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน)

คาจากัดความ
โก่วย่งฮัว้ ร่วมกิจ
เคพี วินวิน โค้ชชิง่
ดีซพี ี หรือ DCP
ธารธารา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET
ทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริษทั ฯ หรือ KK
ยูนีค แอดไวเซอร์
ผูส้ อบบัญชี
สหสากลมาร์เก็ตติง้
สานักงาน ก.ล.ต.
หัวหินทรัพย์สริ ิ
หาดใหญ่ โก่วย่งฮัว้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษทั โก่วย่งฮัว้ ร่วมกิจ จากัด
บริษทั เคพี วินวิน โค้ชชิง่ จากัด
บริษทั เค แอนด์ เค ดีซพี ี จากัด
บริษทั ธารธารา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนีค แอดไวเซอร์ จากัด
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
บริษทั สหสากลมาร์เก็ตติง้ จากัด
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษทั หัวหินทรัพย์สริ ิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
บริษทั หาดใหญ่ โก่วย่งฮัว้ จากัด

บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิ รน์ จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 1 หน้า 1

บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ ยงของบริ ษทั ที่ ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษทั ฯ”) ดังนัน้ ผู้ลงทุน
ต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ และบริษทั ฯ
หรือ อาจศึ ก ษาข้ อ มูลได้ จ ากแบบแสดงรายการข้ อ มูล และหนั งสื อ ชี้ ช วนที่ บ ริ ษัท ฯ ยื่ น ต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ได้ ที่
website ของสานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็ นครังแรก
้
(Initial Public Offering - IPO)
บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิ รน์ จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ 29 – 30 กันยายน 2563 และวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย

: บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน)
(“บริษทั ” หรือ “KK”)

ประเภทธุรกิ จ

: ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ช่อื “ร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์”

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

: 1. หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 69,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ของจานวน
หุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้
เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
2. การจัด สรรหุ้ น สามัญ ส่ ว นเกิ น (Over-allotment shares) จ านวนไม่ เ กิ น
10,350,000 หุน้
ทัง้ นี้ หาก ณ วันสิ้นสุดการเสนอขายหุ้น มีผู้จองซื้อ หุ้นเป็ นจานวนมากกว่าหุ้น
ทัง้ หมดที่เสนอขายจานวน 69,000,000 หุ้น อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจานวน
ไม่เกิน 10,350,000 หุ้น โดยการจัดสรรจะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ และ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

:

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนในครัง้ นี้จานวน 69,000,000 หุน้ มีสดั ส่วนการเสนอขายหุน้ ดังนี้
เสนอขายต่อ
บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
รวม

จานวน (หุน้ )
51,750,000
10,350,000
6,900,000
69,000,000

ร้อยละ
75.00
15.00
10.00
100.00

ในกรณีทม่ี กี ารจัดสรรหุน้ ส่วนเกินจานวนไม่เกิน 10,350,000 หุน้ จะดาเนินการเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายเท่านัน้
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เงื่อนไขการจัดจาหน่ าย

:  รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)
 ไม่รบั ประกันการจาหน่าย (Best Effort)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน

: 0.88 บาทต่อหุน้

มูลค่าการเสนอขายรวม

:

•
•

มูลค่ารวมการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 60,720,000 บาท กรณีไม่
มีการจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน
มูลค่ารวมการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน ไม่เกิน 69,828,000 บาท
กรณีมกี ารจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน

มูลค่าที่ตราไว้ (par)

0.50 บาทต่อหุน้

มูลค่าตามราคาบัญชี

0.60 บาทต่อหุน้ คานวณจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จากงบการเงิน ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเท่ ากับ 96.86 ล้านบาท และหารด้วยจานวนหุ้นที่ออกและ
ชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จานวน 161,000,000 หุน้

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ ายื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานจนถึงช่วงเสนอขาย
 ไม่ม ี
 มี
บริษทั ฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญจานวน 116,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนในราคา
เสนอขายหุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่งผูถ้ อื หุน้ เดิมได้จองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2562
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่ เสนอขาย:
การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อ
หุน้ ของบริษทั ฯ (Price to Earnings Ratio : P/E ratio) ทัง้ นี้ ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายหุน้ ละ 0.88 บาท
•

คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) เท่ากับ 20.03 เท่า โดยคานวณจากกาไรสุทธิ 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึง่ เท่ากับ 10.11 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อก
และชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ (Fully Diluted) จานวน 230,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.04 บาทต่อหุน้ หรือ

•

คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) เท่ากับ 14.02 เท่า โดยคานวณจากกาไรสุทธิ 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึง่ เท่ากับ 10.11 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อก
และชาระแล้วก่อนการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ (Pre Diluted) จานวน 161,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.06 บาทต่อหุน้

อย่างไรก็ดี อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (P/E Ratio) เฉลีย่ ในช่วงเวลา 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กันยายน 2562 ถึง
วันที่ 21 กันยายน 2563 ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ าเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคคล้ายคลึงกันกับบริษทั ฯ
คือ บริษทั ธนพิรยิ ะ จากัด (มหาชน) เท่ากับ 20.47 เท่า
ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุน้
ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio: P/E ratio) เฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ จานวน 1 บริษทั โดยเป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคซึง่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บริษทั ธนพิรยิ ะ จากัด (มหาชน) (“TNP”)
โดยอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 23 กันยายน 2562 ถึง
วันที่ 21 กันยายน 2563 ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ เท่ากับ 20.47 เท่า
รายละเอียดดังนี้
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บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน)
ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

ตลาดรองที่จด
ทะเบียน / กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ราคาเฉลี่ย
(บาท)1

P/E ratio
เฉลี่ย2
(เท่า)

ค้ า ปลี ก และค้ า ส่ ง สิน ค้ า อุ ป โภค
บริโภคที่ไ ม่รวมอาหารสดภายใต้
ชือ่ "ธนพิรยิ ะ"

ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai)
/ บริการ

2.48

20.47

บริ ษทั
บริษทั ธนพิรยิ ะ จากัด (มหาชน)

ทีม่ า: SETSMART
หมายเหตุ:
1. ราคาเฉลีย่ คือ ราคาหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักซึง่ คานวณโดยใช้มลู ค่าการซือ้ ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ ขายย้อนหลัง 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 23
กันยายน 2562 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563
2. P/E ratio เฉลี่ย คือ P/E ratio เฉลี่ยคานวณจากข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 21 กันยายน
2563 โดยราคาหุน้ (P) เป็ นราคาซือ้ ขายของหุน้ ในช่วงเวลานัน้ ๆ และกาไรสุทธิต่อหุน้ (E) เป็ นกาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ

นอกจากนี้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมีบริษทั ที่มกี ารประกอบธุ รกิจใกล้เคียงกับบริษทั ฯ อีกจานวน 2 บริษทั
ได้แก่ บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“CPALL”) และ บริษทั สยามแม๊คโคร จากัด (มหาชน) (“MAKRO”) มีรายละเอียด
ดังนี้
บริษทั

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

ตลาดรองที่จดทะเบียน /
กลุ่มอุตสาหกรรม

1. บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

ร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า
7-Eleven และให้สทิ ธิแก่ผคู้ า้ ปลีกรายอื่น
ในการดาเนินธุรกิจในประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) / บริการ

2. บริษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

ศูนย์จาหน่ ายสินค้าแบบค้าส่ง ภายใต้ช่อื
"แม็คโคร"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) / บริการ

ทัง้ นี้ CPALL มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่ม ีความคล้ายคลึงกันกับบริษ ัท ฯ ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกผ่านร้านสาขา ซึ่ง
จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มคี วามจาเป็ นในชีวติ ประจาวัน รวมถึงมีลกั ษณะความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจที่คล้า ยคลึงกัน
ในแง่ของผลกระทบโดยภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ กาลังซื้อสินค้าของลูกค้า การออกมาตรการจากรัฐบาล และการได้รบั การ
สนับสนุนหรือส่งเสริมจากภาครัฐ เป็ นต้น
อีก ทัง้ MAKRO มีการประกอบธุรกิจที่ม ีความคล้ายคลึงกัน กับบริษ ัท ฯ ในส่วนของการจาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคใน
ลักษณะธุรกิจค้าส่งทีม่ กี ลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคือร้านค้าปลีกที่ซอ้ื สินค้าไปเพื่อจาหน่ ายต่อ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ อาจไม่ได้มงุ่ เน้น
ในการขยายฐานลูกค้าค้าส่งในอนาคต แต่ในปั จจุบนั การประกอบธุรกิจค้าส่งของบริษทั ฯ ยังคงมีลกั ษณะความเสีย่ งในการ
ดาเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับ MAKRO ในแง่ของผลกระทบโดยภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ กาลังซื้อสินค้าของลูกค้า การออก
มาตรการจากรัฐบาล และการได้รบั การสนับสนุนหรือส่งเสริมจากภาครัฐ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่สามารถเทียบเคียงกับ CPALL และ MAKRO ได้ เนื่ องจากความแตกต่างในด้านของขนาดบริษ ัท และ
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เป็ นต้น
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จานวน 34,500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ของ
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
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ตลาดรอง

:  SET

กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)

: บริการ

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน

:  profit test

 mai
 market capitalization test

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครัง้ นี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ น
จานวนเงินสุทธิประมาณ 58.90 ล้านบาท ไปใช้ดงั ต่อไปนี้
จานวนเงินที่คาดว่าจะใช้
ระยะเวลาการใช้เงิน
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
(ล้านบาท)
โดยประมาณ
ภายในปี 2564
1. เป็ นเงินทุนในการขยายร้านสาขาเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์
24.00
ภายในปี 2563
2. ชาระคืนเงินกูแ้ ก่สถาบันการเงิน
34.00
ภายในปี 2563
3. เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ
0.90
รวม
58.90
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจาก
หักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและการจัดสรรทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กบั ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร โดยบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทาง
การเงิน แผนการลงทุ น ความจาเป็ น ในการใช้เป็ น เงินทุ น หมุน เวียนเพื่อ บริห ารกิจการและขยายธุรกิจของบริษ ัท ฯ ภาวะ
เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลประจาปี จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการ
บริษทั อาจอนุ มตั จิ า่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีกาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ ได้โดยบริษทั ฯ
จะรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรือ “KK”) จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม
2536 มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยธุรกิจค้าปลีกเป็ นการจาหน่ ายสินค้าอุปโภค
บริโภคผ่านร้านสาขาชื่อ “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์สโตร์” จานวน 28 สาขา ซึ่งครอบคลุมพืน้ ที่ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล
รวมถึงบริษทั ฯ มีศูนย์กระจายสินค้าจานวน 1 แห่งในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการดาเนิ นธุรกิจค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภค และเป็ นสถานที่กระจายสินค้าให้แก่รา้ นสาขาของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ด้วยการดาเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคในพื้นที่จงั หวัดสงขลามาเป็ นระยะเวลามากกว่า 27 ปี ทาให้บริษทั ฯ มีความเข้าใจในวิถีการดาเนินชีวติ และ
ความต้องการสินค้าของคนในพืน้ ที่ได้เป็ นอย่างดี บริษทั ฯ มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ซื้อของครบ พบของถูก ถูก
ทุกวัน ที่ K&K ทุกสาขา ใกล้บา้ นคุณ”
บริษทั ฯ จาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็ นสินค้าที่ใช้ในชีวติ ประจาวันมากกว่า 8,000 รายการ ในรูปแบบสินค้าปลีก สินค้า
เป็ นแพ็ค และสินค้าเป็ นลัง เพื่อรองรับความต้องการสินค้าในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในร้านสาขา และลูกค้าค้า
ส่งที่ต้องการซื้อสินค้าไปเพื่อ จาหน่ ายต่อ ทัง้ นี้ ลักษณะสินค้าของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าอุปโภค และสินค้า
บริโภค มีรายละเอียดดังนี้
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1. สินค้าอุปโภค ประกอบด้วยสินค้า 5 หมวดดังนี้
•
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดในครัวเรือน ได้แก่ ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ ายาอัดกลีบ เป็ นต้น
•
ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจาวัน ได้แก่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ ายาบ้วนปาก เป็ นต้น
•
ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวและเส้นผม ได้แก่ แชมพู ครีมอาบน้ า สบู่ เป็ นต้น
•
ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงาม ได้แก่ แป้ ง ครีมบารุงผิว โคโลญจน์ เป็ นต้น
•
ผลิตภัณฑ์ของใช้เด็กและผูใ้ หญ่ ได้แก่ แปรงล้างขวดนม ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ เป็ นต้น
2. สินค้าบริโภค ประกอบด้วยสินค้า 5 หมวดดังนี้
•
ผลิตภัณฑ์ชงดื่ม ได้แก่ ผงโกโก้ กาแฟ ครีมเทียม เป็ นต้น
•
ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่ง ได้แก่ นมผง นมข้นหวาน นม UHT เป็ นต้น
•
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ได้แก่ น้ าดื่ม น้ าอัดลม เครื่องดื่มบารุงสุขภาพ เป็ นต้น
•
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงและอาหารแห้ง ได้แก่ เครื่องปรุงรส น้ ามันพืช ข้าวสาร เป็ นต้น
•
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคีย้ ว ได้แก่ ขนมขบเคีย้ ว หมากฝรั ่ง ลูกอม เป็ นต้น
บริษ ัท ฯ มีช่อ งทางการจาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคจานวน 2 ช่อ งทาง ได้แก่ การจาหน่ ายสินค้าผ่านร้านสาขา และการ
จาหน่ายสินค้าค้าส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
1. การจาหน่ ายสิ นค้าผ่านร้านสาขา
บริษทั ฯ จาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคในลักษณะการขายปลีกผ่านร้านสาขาในรูปแบบร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้ช่อื
ร้าน “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จานวน 28 สาขา ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล โดยร้านสาขาจะ
ตัง้ อยู่ในเขตชุมชนที่เป็ นที่พกั อาศัย และตัง้ อยู่บนถนนเส้นหลักที่ม ีการสัญ จรของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ลูกค้าที่มาซื้อ
สินค้าในร้านสาขาจะมีลกั ษณะการซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ในชีวติ ประจาวัน และส่วนใหญ่เป็ นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ประโยชน์
ในครัวเรือน ทัง้ นี้ ลูกค้าเป้ าหมายของการจาหน่ายสินค้าผ่านร้านสาขา ได้แก่
•
•
•

ลูกค้าทั ่วไปทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ กล้กบั ร้านค้าสาขา
ลูกค้าทีส่ ญ
ั จรผ่านหน้าร้านค้าสาขา
กลุ่มนักท่องเทีย่ วทีผ่ า่ นหน้าร้านสาขา

2. การจาหน่ ายสิ นค้าค้าส่งผ่านศูนย์กระจายสิ นค้า
บริษทั ฯ มีศูนย์กระจายสินค้าจานวน 1 แห่งตัง้ อยู่ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็ นช่อ งทางในการจาหน่ าย
สินค้าแบบค้าส่งให้แก่ลูกค้า รวมถึง เป็ นสถานที่กระจายสินค้าให้แก่รา้ นสาขาของบริษทั ฯ ลูกค้าที่ซ้อื สินค้าค้าส่งจะมี
ลักษณะการซื้อสินค้าที่หลากหลาย และมีปริมาณการสั ่งซื้อต่อครัง้ ในจานวนมาก โดยมีวตั ถุประสงค์เ พื่อนาสินค้าไป
จ าหน่ า ยต่ อ อี ก ทอดหนึ่ ง ทั ง้ นี้ กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมายของการจ าหน่ า ยสิน ค้ า ค้ า ส่ ง ผ่ า นศู น ย์ ก ระจายสิน ค้ า คื อ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกทีต่ งั ้ อยูใ่ นจังหวัดสงขลา และพืน้ ที่จงั หวัดใกล้เคียง
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 และภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดงั นี้

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

การจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุน
ในครัง้ นี้ให้แก่
กรรมการ1
จานวนหุน้

ก่อนการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
จานวนหุน้

ร้อยละ

หลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ในกรณีทไี่ ม่มกี ารใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้
สามัญส่วนเกิน2

ในกรณีทมี่ กี ารใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้
สามัญส่วนเกินทัง้ จานวน3

จานวนหุน้

จานวนหุน้

ร้อยละ

ร้อยละ

1.

นายกวิศพงษ์

สิรธิ นนนท์สกุล

57,244,450

35.56

500,000

57,744,450

25.11

57,744,450

25.11

2.

นางสาวนรีรตั น์

สิรธิ นนนท์สกุล

35,777,780

22.22

-

35,777,780

15.56

35,777,780

15.56

3.

นายสรวีย์

สิรธิ นนนท์สกุล

35,777,780

22.22

-

35,777,780

15.56

35,777,780

15.56

4.

นางพิชชานันท์

สิรธิ นนนท์สกุล

17,888,890

11.11

-

17,888,890

7.78

17,888,890

7.78

5.

นางภาวิณยี ์

สิรธิ นนนท์สกุล

14,311,100

8.89

-

14,311,100

6.22

3,961,100

1.72

รวม

161,000,000

100.00

500,000

161,500,000

70.22

151,150,000

65.72

จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทัวไป
่
รวมทัง้ หมด

161,000,000

100.00

500,000

68,500,000
230,000,000

29.78
100.00

78,850,000
230,000,000

34.28
100.00

หมายเหตุ
1. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้
แรกในครัง้ นี้ให้แก่นายกวิศพงษ์ สิรธิ นนนท์สกุล จานวน 500,000 หุน้ ในฐานะกรรมการของบริษทั ฯ ส่งผลให้ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ นายกวิศพงษ์ สิรธิ นนนท์สกุล จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ เท่ากับร้อยละ 25.11
2. ภายใต้สมมติฐานทีผ่ จู้ ดั หาหุน้ ส่วนเกิน (Over-allotment Agent) ไม่ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจากนางภาวิณีย์ สิรธิ นนนท์สกุล
3. ภายใต้สมมติฐานทีผ่ จู้ ดั หาหุน้ ส่วนเกิน (Over-allotment Agent) ใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญจากนางภาวิณีย์ สิรธิ นนนท์สกุล จานวน 10,350,000 หุ้น
เพื่อคืนหุน้ สามัญให้แก่ผใู้ ห้ยมื หุน้ เพื่อการจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน ได้แก่ นางสาวนรีรตั น์ สิรธิ นนนท์สกุล จานวน 5,175,000 หุน้ และนายสรวีย์ สิรธิ น
นนท์สกุล จานวน 5,175,000 หุน้
4. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้
นี้ให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ราย ได้แก่ นายวินยั มงคลธารณ์ จานวนไม่เกิน 1,000,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนการถือ
หุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.43 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ นายวิศษิ ฐ์ เด่นอริยะกูล
จานวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.43 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อ
ประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ และนายพีระพล สาครินทร์ จานวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.43 ของ
จานวนหุน้ ทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทัง้ 3
ราย มีสดั ส่วนการถือหุน้ รายละไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อ
ประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้

คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังนี้
1. นายวินยั
มงคลธารณ์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิศษิ ฐ์
เด่นอริยะกูล
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพีระพล
สาครินทร์
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายกวิศพงษ์
สิรธิ นนนท์สกุล
กรรมการ
5. นางสาวนรีรตั น์
สิรธิ นนนท์สกุล
กรรมการ
6. นายสรวีย์
สิรธิ นนนท์สกุล
กรรมการ
7. นางพิชชานันท์
สิรธิ นนนท์สกุล
กรรมการ
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บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน)

สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
1.1 ความเสีย่ งจากการแข่งขันทีข่ องร้านค้าปลีกหลายประเภทในพืน้ ที่
1.2 ความเสีย่ งจากนโยบายภาครัฐ
1.3 ความเสีย่ งจากการบริหารสินค้าคงคลัง
1.4 ความเสีย่ งจากการขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า
1.5 ความเสีย่ งจากการขัดข้องของระบบสารสนเทศ
1.6 ความเสีย่ งจากการขยายสาขา
1.7 ความเสีย่ งของรายได้ทข่ี น้ึ กับฤดูกาล
1.8 ความเสีย่ งจากการไม่ขยายฐานลูกค้าค้าส่ง
1.9 ความเสีย่ งที่ไม่สามารถหาพืน้ ทีเ่ ช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพืน้ ที่เช่า
1.10 ความเสีย่ งในการขาดแคลนบุคลากรฝ่ ายปฏิบตั งิ านในสาขา
1.11 ความเสีย่ งจากการทุจริตของพนักงาน
1.12 ความเสีย่ งจากกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
1.13 ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
1.14 ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.15 ความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสีย่ งจากการบริหารงานทีพ่ ง่ึ พิงผูบ้ ริหารหลัก
2.2 ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
3.1 ความเสีย่ งจากการนาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 ความเสีย่ งจากราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อาจผันผวนซึง่ ก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนยั สาคัญต่อผูล้ งทุนทีซ่ อ้ื หุน้
สามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้
3.3 ความเสีย่ งจากการทีผ่ จู้ ดั หาหุน้ ส่วนเกินไม่สามารถทาการรักษาระดับราคา (Stabilization) และอาจต้องยุตกิ ารทา
การรักษาระดับราคา
3.4 ความเสีย่ งจากการทีผ่ ถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อาจมีขอ้ จากัดการใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ใน
อนาคต
สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ สาหรับปี 2559-2562 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2563
รายการ1
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
ต้นทุนขาย (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
รายได้อ่นื (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
กาไรสุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน3 (บาท)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)

งบการเงิ น
เฉพาะกิ จการ
ปี 2559
941.57
841.81
99.76
3.96
16.91
0.42
10.60
1.79

งบการเงิ น
รวม2
ปี 2560
929.21
810.72
118.49
8.69
17.90
0.45
12.75
1.91

งบการเงิ น
เฉพาะกิ จการ
ปี 2561
938.97
827.25
111.71
9.52
16.26
0.36
11.90
1.71

งบการเงิ น
เฉพาะกิ จการ
ปี 2562
929.30
815.81
113.49
6.68
11.53
0.14
12.21
1.23

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ม.ค. – มิ .ย. 2562
452.18
393.03
59.15
3.89
8.19
0.18
13.08
1.80

ม.ค. – มิ .ย. 2563
481.98
422.10
59.89
2.16
6.77
0.04
12.42
1.40

หมายเหตุ 1. เนื่องจากในปี 2562 บริษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า มาใช้จดั ทางบ
การเงิน ซึง่ รายได้ค่าเช่าพืน้ ทีห่ วั ชัน้ และกองโชว์ของบริษทั ฯ เป็ นสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายสินค้า บริษทั ฯ จึงบันทึก
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บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน)
รายได้หวั ชัน้ และกองโชว์หกั จากราคาสินค้า หรือหักลดยอดต้นทุนขาย อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี
2559 – 2561 โดยนารายได้ค่าเช่าพื้นทีห่ วั ชัน้ และกองโชว์จากเดิมทีบ่ นั ทึกเป็ นรายได้อ่นื มาบันทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย เพื่อ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับปี ปัจจุบนั
2. ในปี 2560 บริษทั ฯ จัดทางบการเงินรวม เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั ฯ ได้ซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั เค แอนด์ เค ดีซพี ี
จากัด (“เค แอนด์ เค ดีซีพี”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 และในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ได้จาหน่ ายเงินลงทุนทัง้ หมดร้อยละ
99.98 ให้แก่บุคคลภายนอก มีผลทาให้ตงั ้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม 2560 เค แอนด์ เค ดีซพี ี ไม่เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ อีกต่อไป
3. จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักอ้างอิงจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับมูลค่าทีต่ ราไว้
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในปั จจุบนั
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี้สนิ รวม (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

ณ 31 ธันวาคม
2559
341.20)
264.93)
76.27)
3.47)
4.96)
22.17)

ณ 31 ธันวาคม
2560
348.91
276.04
72.87
3.79
5.19
24.01

ณ 31 ธันวาคม
2561
312.02
226.89
85.13
2.67
4.92
20.58

ณ 31 ธันวาคม
2562
322.69
232.59
90.09
2.58
3.63
13.16

ณ 30 มิ ถนุ ายน
2563
349.69
252.83
96.86
2.61
4.02
14.48

คาอธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
ผลการดาเนิ นงาน
ในปี 2559 – 2562 บริษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 945.52 ล้านบาท 937.90 ล้านบาท และ 948.49 ล้านบาท และ 935.98 ล้าน
บาท ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้างรายได้

1

1. รายได้จากค้าปลีก
2. รายได้จากค้าส่ง
3. รายได้ จ ากตัว แทน
จาหน่ายสินค้า3
รายได้จากการขาย
รายได้อ่นื 4
รวมรายได้

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
773.13
81.77
168.43
17.81
941.57
3.96
945.52

99.58
0.42
100.00

งบการเงิ นรวม2
ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
731.45
77.99
185.62
19.79
12.13
1.29
929.21
8.69
937.90

99.07
0.93
100.00

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
783.11
82.56
155.85
16.43
938.97
9.52
948.49

99.00
1.00
100.00

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ
771.17
82.39
158.13
16.89
929.30
6.68
935.98

99.29
0.71
100.00

หมายเหตุ 1. เนื่องจากในปี 2562 บริษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า มาใช้จดั ทางบ
การเงิน ซึง่ รายได้ค่าเช่าพืน้ ทีห่ วั ชัน้ และกองโชว์ของบริษทั ฯ เป็ นสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายสินค้า บริษทั ฯ จึงบันทึก
รายได้หวั ชัน้ และกองโชว์หกั จากราคาสินค้า หรือหักลดยอดต้นทุนขาย อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี
2559 – 2561 โดยนารายได้ค่าเช่าพื้นทีห่ วั ชัน้ และกองโชว์จากเดิมทีบ่ นั ทึกเป็ นรายได้อ่นื มาบันทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย เพื่อ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับปี ปัจจุบนั
2. ในปี 2560 บริษทั ฯ จัดทางบการเงินรวม เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั ฯ ได้ซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั เค แอนด์ เค ดีซพี ี
จากัด (“เค แอนด์ เค ดีซีพี”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 และในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ได้จาหน่ ายเงินลงทุนทัง้ หมดร้อยละ
99.98 ให้แก่บุคคลภายนอก มีผลทาให้ตงั ้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม 2560 เค แอนด์ เค ดีซพี ี ไม่เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ อีกต่อไป
3. รายได้จากตัวแทนจาหน่ายเป็ นรายได้จาก เค แอนด์ เค ดีซพี ี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
4. รายได้อ่นื ได้แก่ รายได้ค่าเช่าพืน้ ทีห่ น้าร้าน รายได้ค่าเช่าพืน้ ทีต่ ู้ ATM ดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น

งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 484.14 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้างรายได้
1. รายได้จากค้าปลีก
2. รายได้จากค้าส่ง
รายได้จากการขาย

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ม.ค. – มิ .ย. 2562
ม.ค. – มิ .ย. 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
376.80
82.62
404.31
83.51
75.38
16.53
77.67
16.04
452.18
99.15
481.98
99.55
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บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน)
รายได้อ่นื 1
รวมรายได้

3.89
456.06

0.85
100.00

2.16
484.14

0.45
100.00

หมายเหตุ 1. รายได้อ่นื ได้แก่ รายได้ค่าเช่าพืน้ ทีห่ น้าร้าน รายได้ค่าเช่าพืน้ ทีต่ ู้ ATM ดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น

รายได้จากการขาย
ในปี 2559 – 2562 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายจานวน 941.57 ล้านบาท 929.21 ล้านบาท 938.97 ล้านบาท และ 929.30
ล้านบาท ตามลาดับ และงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจานวน 481.98 ล้านบาท การ
วิเคราะห์รายได้จากการขายแบ่งตามลักษณะการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1. รายได้จากค้าปลีก
รายได้จากค้าปลีกเป็ นรายได้จากการจาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านสาขาชื่อ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” จานวน
27 สาขา โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ได้แก่ ลูกค้าทั ่วไปทุกเพศ ทุกวัย ทุ กอาชีพ ที่พกั อาศัยอยู่ใกล้กบั ร้านสาขา ลูกค้า
สัญ จรผ่านหน้ าร้านสาขา และกลุ่ม นักท่ องเที่ยวที่ผ่านหน้ าร้านสาขา ในปี 2559 – 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จากค้าปลีก
จานวน 773.13 ล้านบาท 731.45 ล้านบาท และ 783.11 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 81.77 ร้อยละ 77.99 และร้อย
ละ 82.56 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากค้าปลีกลดลงจากปี ก่อนหน้ า มีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้ท่ชี ะลอตัว ซึ่งได้รบั
ผลกระทบมาจากการปรับลดลงของราคายางพาราและราคาน้ ามันปาล์ม ประชาชนส่วนใหญ่ ในจังหวัดสงขลาประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมซึง่ ได้รบั ผลกระทบดังกล่าว ทาให้ประชาชนในพืน้ ที่มกี าลังในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าน้อยลง อย่างไร
ก็ดี ภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนผูม้ รี ายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรัฐบาลจะโอนเงิน
เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผูม้ สี ทิ ธิทุกเดือน เพื่อนาไปจับจ่ายใช้สอยซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
สวัสดิการแห่งรัฐ ซึง่ ร้าน เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เป็ นร้านค้าท้องถิน่ รายแรกในจังหวัดสงขลาที่เข้า ร่วมโครงการดังกล่าว
และติดตัง้ เครื่อ งรับชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเริม่ ดาเนิ นการรับชาระเงินค่าสินค้าผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2560
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จากค้าปลีกเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากร้านสาขาเดิมที่
เป็ น ผลมาจากกาลังซื้อ ของผู้บ ริโภคที่เพิ่ม ขึ้น จากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ให้แก่ ป ระชาชนผู้ม ีรายได้น้ อ ยผ่านบัต ร
สวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการขยายร้านสาขาใหม่จานวน 3 สาขาในปี น้ี
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้จากค้าปลีกจานวน 771.17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 82.39 ของรายได้รวม ซึง่ ลดลงจากปี ก่อน
หน้ามีสาเหตุหลักจากในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ร้านค้าปลีกรายอื่นๆ ในจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่ง
รัฐและติดตัง้ เครื่องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทาให้ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี
ทางเลือกในการเข้าซือ้ สินค้าในร้านค้าทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้หลากหลาย จึงส่งผลให้รายได้จากค้าปลีกในงวดนี้ลดลง
งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้จากการค้าปลีกจานวน 404.31 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83.51 ของรายได้
รวม ซึ่งเพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า มีสาเหตุหลักจากในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 ประเทศไทยมี
การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด -19 (COVID-19) และขยายเป็ นวงกว้างอย่างต่อ เนื่ อ ง รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราช
กาหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุ กเฉิน) และได้มกี ารสั ่งปิ ดสถานที่หลายแห่งเพื่อยับยัง้ การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มคี วามตื่นตระหนกในสถานการณ์ดงั กล่าวและเข้า
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ในร้านค้า เพื่อเตรียมสารองไว้ใช้ในยามฉุ กเฉิน ท าให้รายได้จากการค้าปลี กของบริษทั ฯ
ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 สูงขึน้
อัตราการเติ บโตของรายได้จากการขายสาขาเดิ ม (Same Store Sales Growth)
ในปี 2559 และปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายของสาขาเดิม 19 สาขา (ไม่นับสาขาที่เปิ ดระหว่างปี 2559 และปี
2560) จานวน 756.47 ล้านบาท และ 676.99 ล้านบาท ตามลาดับ บริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้จากการขายสาขา
เดิม (Same Store Sales Growth) ของปี 2560 เทียบกับปี 2559 เท่ ากับร้อ ยละ (10.51) โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะ
เศรษฐกิจ ของภาคใต้ ท่ีช ะลอตัว ซึ่ง ได้ร บั ผลกระทบมาจากการปรับ ลดลงของราคายางพาราและราคาน้ ามัน ปาล์ ม
ส่วนที่ 1 หน้า 10

บริษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิรน์ จากัด (มหาชน)

ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดสงขลาประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึง่ ได้รบั ผลกระทบดังกล่าว ทาให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ กี าลัง
ในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าน้ อยลง ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการค้าปลีก รวมทุกสาขาจานวน 22 สาขาในปี 2560 ที่
ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ (5.39)
ในปี 2560 และปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายของสาขาเดิม 21 สาขา (ไม่นับสาขาที่เปิ ดระหว่างปี 2560 และปี
2561) จานวน 714.91 ล้านบาท และ 747.65 ล้านบาท ตามลาดับ บริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้จากการขายสาขา
เดิม (Same Store Sales Growth) ของปี 2561 เทียบกับ ปี 2560 เท่ ากับร้อ ยละ 4.58 โดยมีสาเหตุหลัก มาจากกาลังซื้อ
ของผู้บริโภคที่เพิม่ ขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐให้แก่ประชาชนผูม้ รี ายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึง่ สอดคล้องกับรายได้จากการค้าปลีกรวมทุกสาขาจานวน 25 สาขาในปี 2561 ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2560 ร้อยละ 7.06
ในปี 2561 และปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายของสาขาเดิม 22 สาขา (ไม่นับสาขาที่เปิ ดระหว่างปี 2561 และ ปี
2562) จานวน 757.34 ล้านบาท และ 712.35 ล้านบาท ตามลาดับ บริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้จากการขายสาขา
เดิม (Same Store Sales Growth) ของปี 2562 เทียบกับปี 2561 เท่ากับร้อยละ (5.94) โดยมีสาเหตุหลักจากในช่วงเดือน
ธันวาคม 2561 ร้านค้าปลีกรายอื่นๆ ในจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐและติดตัง้ เครื่อ งรับชาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทาให้ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีทางเลือกในการเข้าซื้อสินค้าใน
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้หลากหลาย จึงส่งผลอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายสาขาเดิม (Same Store Sales
Growth) ลดลง ซึง่ สอดคล้องกับรายได้จากการค้าปลีกรวมทุกสาขาจานวน 27 สาขาในปี 2562 ที่ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ
(1.53)
งวด 6 เดือ นแรกของปี 2562 และปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายสาขาเดิม จานวน 25 สาขา (ไม่นับสาขาที่เปิ ด
ระหว่างงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 และปี 2563) จานวน 372.23 ล้านบาท และ 387.18 ล้านบาท ตามลาดับ บริษทั ฯ มี
อัตราการเติบ โตของรายได้จากการขายของสาขาเดิม (Same Store Sales Growth) ของงวด 6 เดือ นแรกของปี 2563
เทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เท่ากับร้อยละ 4.02 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายของ
สาขาเดิมในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 ซึ่งประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และ
ขยายเป็ นวงกว้างอย่างต่อ เนื่ อง ประชาชนในพื้นที่มคี วามตื่นตระหนกในสถานการณ์ ดงั กล่าวและเข้าซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคต่างๆ ในร้านค้า เพื่อเตรียมสารองไว้ใช้ในยามฉุ กเฉิน ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการค้าปลีกรวมทุกสาขาจานวน
28 สาขาในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 7.30
2. รายได้จากค้าส่ง
รายได้จากค้าส่งเป็ นรายได้จากการจาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านศูนย์กระจายสินค้าจานวน 1 แห่งซึ่งตัง้ อยู่ในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่ตงั ้ อยู่ในจังหวัดสงขลา และพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียง ในปี 2559 – 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จากค้าส่งจานวน 168.43 ล้านบาท 185.62 ล้านบาท และ 155.85
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 17.81 ร้อยละ 19.79 และร้อยละ 16.43 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากค้าส่งเพิ่ม ขึ้นจากปี ก่อ นหน้ า มีสาเหตุหลัก จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสาหรับ
ลูกค้าค้าส่งเพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค ในปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จากค้าส่งลดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุ
หลักจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ เลือกซื้อสินค้าในร้ านค้าที่สามารถชาระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ อย่างไรก็ดี
ลูกค้าค้าส่งของบริษทั ส่วนใหญ่คอื ร้านค้าปลีกที่ไม่ได้ตดิ ตัง้ เครื่องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทา
ให้ลูกค้าค้าส่งของบริษทั ฯ ที่เป็ นร้านค้าปลีกจาหน่ ายสินค้าได้น้อ ยลง ส่งผลให้ลูกค้าค้าส่งสั ่งซื้อ สินค้าจากบริษทั ฯ ลด
น้อยลงตาม ในปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้จากค้าส่ง จานวน 158.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.89 ของรายได้รวม
งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้จากค้าส่งจานวน 77.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.04 ของรายได้รวม ซึ่ง
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า มีสาเหตุหลักจากในช่วงตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยมีการแพร่ระบาด
ของเชื้อ ไวรัสโควิด -19 (COVID-19) และขยายเป็ นวงกว้างอย่างต่ อ เนื่ อ ง รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกาหนดบริห าร
ราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุ กเฉิน) และได้มกี ารสั ่งปิ ดสถานที่หลายแห่งเพื่อยับยัง้ การระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ประชาชนในพื้นที่มคี วามตื่นตระหนกในสถานการณ์ดงั กล่าวและเข้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ต่างๆ ในร้านค้า เพื่อเตรียมสารองไว้ใช้ในยามฉุ กเฉิน ส่งผลให้รา้ นค้าปลีกในพื้นที่จงั หวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็ น
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ลูกค้าค้าส่งของบริษทั ฯ สั ่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกับบริษทั ฯ ในปริมาณทีม่ ากขึน้ เพื่อนาไปจาหน่ ายต่อและรองรับความ
ต้องการของลูกค้าทีม่ าซือ้ สินค้าในช่วงเวลานัน้
อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั บริษทั ฯ ไม่มแี ผนการขยายฐานลูกค้าค้าส่ง เนื่องจากในช่วงปี ท่ผี ่านมาร้านค้าปลีกที่เป็ นลูกค้าค้าส่ง
ในพื้นที่จงั หวัดสงขลาและพื้นที่จงั หวัดใกล้เคียงมีจานวนลดลง อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้ นการขยายธุรกิจโดยการเปิ ดร้าน
สาขาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ทาให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึน้ และลูกค้าสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านเคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ ได้
สะดวกมากขึน้ ดังนัน้ รายได้จากค้าส่งอาจจะลดลงในอนาคต
3. รายได้จากตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้า
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากตัวแทนจาหน่ ายสินค้าซึ่งมาจาก เค แอนด์ เค ดีซพี ี จานวน 12.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 1.27 ของรายได้รวม อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้จาหน่ ายเงินลงทุ น ทัง้ หมดในหุ้นสามัญ ของ เค แอนด์ เค ดีซีพี ให้แก่
บุคคลภายนอกแล้ว และบริษทั ฯ จะไม่มรี ายได้จากการเป็ นตัวแทนจาหน่ายนี้อกี ต่อไป
ต้นทุนขายและกาไรขัน้ ต้น
ในปี 2559 บริษ ัท ฯ มีต้นทุ น ขายจานวน 841.81 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น ต้น ทุ น ในการซื้อ สิน ค้าเพื่อ จาหน่ าย ส่งผลให้
บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 99.76 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.60
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีต้น ทุ น ขายจานวน 810.72 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อ นหน้ าตามรายได้จากการขายที่ลดลง ส่งผลให้
บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้น รวมจานวน 118.49 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น รวมร้อยละ 12.75 ซึ่งปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน
หน้ า เนื่องจากในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้ค่าเช่าหัวชัน้ และกองโชว์ในปี 2560 จานวน 13.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559
ซึ่งมีเพียงจานวน 7.85 ล้านบาท โดยรายได้ค่าเช่าพื้นที่หวั ชัน้ และกองโชว์น้ีได้นามาบันทึกหักลดจากยอดต้นทุนขาย ทาให้
ต้นทุนขายในปี 2560 ลดลง รวมถึงบริษทั ฯ รับรูก้ าไรขัน้ ต้นจาก เค แอนด์ เค ดีซพี ี ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยจานวน 5.74 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 47.35 ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นในปี 2560 สูงขึน้ จากปี ก่อนหน้า
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีต้นทุนขายจานวน 827.25 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนหน้ าตามรายได้จากการขายที่เพิม่ ขึ้น ส่งผลให้
บริษ ัท ฯ มีก าไรขัน้ ต้น จานวน 111.71 ล้านบาท คิด เป็ นอัต ราก าไรขัน้ ต้น ร้อ ยละ 11.90 ซึ่ง ปรับ ตัวลดลงจากปี ก่ อ นหน้ า
เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจานวนบุคลากรในฝ่ ายคลังสินค้าและฝ่ ายจัดซื้อ เพื่อรองรับก าร
เติบโตของธุรกิจ
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีต้นทุ น ขายจานวน 815.81 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อ นหน้ าตามรายได้จากการขายที่ลดลง ส่งผลให้
บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 113.49 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 12.21 ซึ่งเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นที่สูงขึน้ จากปี
ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ มีรายได้จากค่าเช่าพืน้ ที่หวั ชัน้ และกองโชว์เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าร้อยละ 16.43 เนื่องจาก
ผูผ้ ลิตและจาหน่ ายสินค้าหลายรายมีการจัดรายการส่งเสริมการขายและต้องการประชาสัมพันธ์ให้สนิ ค้าเป็ นที่รจู้ กั ของลูกค้า
มากขึน้ จึงได้มกี ารเช่าพืน้ ที่หวั ชัน้ และกองโชว์เพื่อจัดวางสินค้าของตนเองให้อยู่พ้นื ที่ท่เี ป็ นจุดที่ลูกค้าสามารถเห็นสินค้ามาก
ที่สุดและเป็ นการสร้างโอกาสให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้ามากยิง่ ขึ้น ทัง้ นี้ รายได้ค่าเช่าพืน้ ที่หวั ชัน้ และกองโชว์เป็ นสิง่ ตอบแทนที่
บริษทั ฯ ได้รบั จากผู้ผลิตและผูจ้ าหน่ ายสินค้า บริษทั ฯ จึงบันทึกรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่หวั ชัน้ และกองโชว์หกั จากราคาสินค้า หรือ
หักลดยอดต้นทุนขาย
งวด 6 เดือ นแรกของปี 2563 บริษ ัท ฯ มีต้นทุ นขายจานวน 422.10 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น จากงวดเดียวกันของปี ก่อ นหน้ าตาม
รายได้จากการขายที่เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 59.89 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 12.42 ซึ่ง
เป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้
จากค่าเช่าพืน้ ที่หวั ชัน้ และกองโชว์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมจานวน 18.52 ล้านบาท ลดลงจากงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2562 ซึ่งมีรายได้ดงั กล่าวจานวน 21.51 ล้านบาท คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 13.91 ซึ่งการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของรายได้
จากค่าเช่าพืน้ ที่หวั ชัน้ และกองโชว์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ จะขึน้ กับการจัดรายการส่งเสริมการขายของผูจ้ ดั หาและ
จาหน่ ายสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ทัง้ นี้ รายได้ค่าเช่าพื้นที่หวั ชัน้ และกองโชว์และรายการส่งเสริม การขายต่างๆ เป็ นสิง่ ตอบ
แทนทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ ายสินค้า บริษทั ฯ จึงบันทึกรายได้ค่าเช่าพืน้ ที่หวั ชัน้ และกองโชว์หกั จากราคาสินค้า
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หรือหักลดยอดต้นทุนขาย
รายได้อื่น
รายได้อ่นื ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่หน้ าร้านค้า รายได้ค่าเช่าพื้นที่สาหรับตู้ ATM ดอกเบี้ยรับ เป็ นต้น ในปี 2559 –
2562 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จานวน 3.96 ล้านบาท 8.69 ล้านบาท 9.52 ล้านบาท และ 6.68 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ
0.42 ร้อยละ 0.93 ร้อยละ 1.00 และร้อยละ 0.71 ของรายได้รวม ตามลาดับ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื จานวน 2.16 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.45 ของรายได้รวม ซึง่ ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากการลดลงของดอกเบี้ยรับจากการให้เงินกู้ยมื แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ น
สาคัญ และการลดลงของรายได้จากการส่งเสริม การขายซึ่งเป็ นสินค้าที่ได้รบั จากผู้จดั หาและจาหน่ ายสินค้า ได้แก่ ทองคา
เครื่องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รบั คืนเงินให้กู้ยมื แก่บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้องกันเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่เดือนมีนาคม
2562 จึงทาให้งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไม่มดี อกเบีย้ รับในส่วนนี้
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ในปี 2559 - 2561 บริษ ัท ฯ มีต้ น ทุ น ในการจัด จ าหน่ า ยจ านวน 51.55 ล้ า นบาท 62.86 ล้ า นบาท และ 65.64 ล้ า นบาท
ตามลาดับ ในปี 2560 บริษทั ฯ มีต้นทุ นในการจัดจาหน่ ายเพิ่ม ขึ้นจากปี ก่อนหน้ า มีสาเหตุ จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
เพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับการเปิ ดร้านสาขาใหม่ และการเพิม่ ขึน้ ค่าใช้จา่ ยในร้านสาขาที่เปิ ดใหม่ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าทีด่ นิ
และอาคาร และค่าวัสดุสน้ิ เปลือง และบริษทั ฯ มีต้นทุนในการจัดจาหน่ ายสาหรับ เค แอนด์ เค ดีซีพี จานวน 4.33 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนของ เค แอนด์ เค ดีซพี ี ในปี 2560 เพียงปี เดียวเท่านัน้ เนื่องจากบริษทั ฯ ได้จาหน่ าย
เงินลงทุนใน เค แอนด์ เค ดีซพี ี ให้แก่บุคคลภายนอกแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีต้นทุนในการจัดจาหน่ ายเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้ า มีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการเปิ ดร้านสาขาใหม่อกี จานวน 3 สาขา และการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยในร้านสาขา ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า
ที่ดนิ และอาคาร และค่าวัสดุสน้ิ เปลือง (อุปกรณ์ท่ใี ช้ในสานักงาน เช่น กระดาษบิล ปากกา สมุดฉีก เป็ นต้น) จากการเปิ ดร้าน
สาขาใหม่
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีต้นทุนในการจัดจาหน่ ายจานวน 70.62 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึ้น
ของค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน เพื่อรองรับการเปิ ดร้านสาขาใหม่ รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยในร้านสาขา และการเพิม่ ขึน้
ของค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็ นค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ในร้านสาขาที่เปิ ดใหม่ในช่วงปลายปี 2561 จานวน 3 สาขา และ
ในปี 2562 จานวน 1 สาขา
งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีต้นทุนในการจัดจาหน่ ายจานวน 34.80 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้า ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จา่ ยในร้านสาขาทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึ่งเกิดจากการรับรูค้ ่าใช้จ่ายในร้านสาขาที่
เพิม่ ขึน้ จานวน 1 สาขาที่เปิ ดในเดือนมีนาคม 2562 และอีก 2 สาขาที่เปิ ดในเดือนมกราคมและเมษายน 2563 อย่างไรก็ดี ใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยเกี่ยวกับวัสดุสน้ิ เปลืองจานวน 1.07 ล้านบาท ลดลงจากงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2562 ซึ่ ง บริษ ัท ฯ มีค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ย วกับ วัส ดุ ส้ิน เปลือ งจ านวน 2.09 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากบริษ ัท ฯ มีน โยบายการไม่ ใ ช้
ถุงพลาสติกสาหรับการซือ้ สินค้าในร้านสาขา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2559 - 2561 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารจานวน 22.71 ล้านบาท 32.41 ล้านบาท และ 27.00 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึ้น มีสาเหตุหลักจากค่าที่ปรึกษาในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับ เค แอนด์ เค ดีซีพี จานวน 4.07 ล้าน อย่างไรก็ดี
บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนของ เค แอนด์ เค ดีซพี ี ในปี 2560 เพียงปี เดียวเท่านัน้ เนื่องจากบริษทั ฯ ได้จาหน่ ายเงินลงทุนใน
เค แอนด์ เค ดีซพี ี ให้แก่บุคคลภายนอกแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
เค แอนด์ เค ดีซีพี จ านวน 4.07 ล้านบาทที่บ ริษ ัท ฯ รับ รู้ในปี 2560 อย่า งไรก็ดี ตัง้ แต่ ปี 2561 บริษ ัท ฯ จะไม่ ม ีก ารรับ รู้
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ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวอีกต่อไป
ในปี 2562 บริษ ัท ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 29.63 ล้านบาท ซึ่งเพิ่ม ขึ้นจากปี ก่อ นหน้ ามีสาเหตุ หลักจากปรับขึ้น
เงินเดือนพนักงานประจาปี โดยปกติของบริษทั ฯ และการปรับเพิม่ อัตราค่าชดเชยให้กบั ลูกจ้างที่ทางานตัง้ แต่ 20 ปี ขน้ึ ไปให้ได้
ค่าชดเชยอัตราใหม่เป็ น 400 วัน (จากเดิม 300 วัน) รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของค่าที่ปรึกษาในการวางกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ซึ่ง
ทาหน้าทีว่ เิ คราะห์ความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ของการเปิ ดร้านสาขาใหม่ และวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กบั บริษทั ฯ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารจานวน 15.56 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้า มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานเป็ นสาคัญ เนื่องจากมีการปรับขึน้ เงินเดือนพนักงานประจาปี
เพื่อเสริมสร้างกาลังใจและสร้างศักยภาพในการทางานของบริษทั ฯ และค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเสนอขายหุน้ ค่าที่ปรึกษากฏหมายเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุน้ ของบริษทั ฯ
กาไรสุทธิ
ในปี 2559 – 2561 บริษ ัท ฯ มีกาไรสุท ธิจานวน 16.91 ล้านบาท 17.90 ล้านบาท และ 16.26 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
อัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 1.79 ร้อยละ 1.91 และร้อยละ 1.71 ตามลาดับ
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้ า มีสาเหตุหลัก จากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ค่าเช่าพื้นที่หวั ชัน้ และกองโชว์
ซึง่ บันทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย ทาให้กาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิปรับตัวสูงขึน้ จากปี ก่อน
หน้า
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิลดลงจากปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากการลดลงของกาไรขัน้ ต้น และการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเปิ ดร้านสาขาใหม่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าสาธารณู ปโภค ค่าเช่า เป็ นต้น ส่งผลให้กาไรสุท ธิและ
อัตรากาไรสุทธิปรับตัวลดลงจากปี ก่อนหน้า
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 11.53 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 1.23 ซึ่งกาไรสุทธิลดลงจากปี ก่อนหน้า
มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการขายจากการค้าปลีก และบริษทั ฯ มีต้นทุนในการจัดจาหน่ ายเพิม่ ขึน้ ในส่วนของ
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานที่เพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับการเปิ ดร้านสาขาใหม่ การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในร้านสาขา และค่าเสื่อมราคา
และการเพิ่ม ขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานประจาปี การปรับเพิ่ม อัตราค่าชดเชยให้กบั
ลูกจ้างทีท่ างานตัง้ แต่ 20 ปี ขน้ึ ไปให้ได้ค่าชดเชยอัตราใหม่เป็ น 400 วัน (จากเดิม 300 วัน) และการเพิม่ ขึน้ ของค่าที่ปรึกษาใน
การวางกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 6.77 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 1.40ซึ่งกาไรสุทธิและ
อัตรากาไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ามีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่ลดลงจากรายได้ค่าหัวชัน้
และกองโชว์และรายได้สง่ เสริมการขายที่ลดลง ซึ่งรายการดังกล่าวบันทึกหักจากราคาสินค้าหรือหักลดยอดต้นทุนขาย รวมถึง
บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิม่ ขึน้ จากการปรับขึน้ เงินเดือนพนักงานประจาปี และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุ นทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึง่ บริษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ใิ ช้ครัง้ แรก
ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2562 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 341.20 ล้านบาท 348.91 ล้านบาท 312.02 ล้านบาท และ
322.69 ล้านบาท ตามลาดับ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 349.69 ล้านบาท สินทรัพย์
ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด และลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อ่นื
ในปี 2559 – 2562 บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 4.96 ร้อยละ 5.19 ร้อยละ 4.92 และร้อยละ
3.63 ตามลาดับ และบริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับร้อยละ 27.00 ร้อยละ 26.67 ร้อยละ 21.75 และ
ร้อยละ 17.06 ตามลาดับ และงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 4.02
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และมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับร้อยละ 19.07 ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ถาวรเปลีย่ นแปลงตามการเปลีย่ นแปลงของกาไรสุทธิ มูลค่าสินทรัพย์รวม และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในปี นนั ้ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2562 บริษทั ฯ มีหนี้สินรวมจานวน 264.93 ล้านบาท 276.04 ล้านบาท 226.89 ล้านบาท และ
232.59 ล้านบาท ตามลาดับ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 252.83 ล้านบาท หนี้สนิ ส่วนใหญ่
ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2562 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 76.27 ล้านบาท 72.87 ล้านบาท 85.13 ล้านบาท และ
90.09 ล้านบาท ตามลาดับ และ ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 96.86 ล้านบาท
ในปี 2559 – 2562 บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ เท่ากับร้อยละ 22.17 ร้อยละ 24.01 ร้อยละ 20.58 และร้อยละ 13.16
ตามลาดับและงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ากับร้อยละ 14.48 ซึง่ การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ จะเป็ นไปตามการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของกาไรสุทธิและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละปี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการ
จ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นในปี 2560 - 2562 จานวน 24.60 ล้านบาท 4.00 ล้านบาท และ 64.58 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 137.40 ร้อยละ 24.60 และร้อยละ 559.97 ตามลาดับ ทัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้
ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุ มตั ิการจ่ายปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็ นเงินทัง้ สิ้นไม่เกิน 1.61 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 23.80 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดาเนิ นการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 7
กันยายน 2563 นี้ โดยการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวมีกระทบต่อการลดลงของกาไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
จาก 16.36 ล้านบาท เป็ น 14.75 ล้านบาท และการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จาก 96.86 ล้าน
บาท เป็ น 95.25 ล้านบาท ส่งผลทาให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จาก 2.61 เท่า เพิม่ ขึน้
เป็ น 2.65 เท่า
นักลงทุนสัมพันธ์
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2563
บาท
30 มิ ถุนายน 2563

31 ธันวาคม 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หมายเหตุ

"สอบทานแล้ว"

"ตรวจสอบแล้ว"

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ

5

25,239,014.40

21,281,443.13

2, 6

22,568,551.95

22,686,687.70

7

136,036,508.94

147,194,030.59

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

401,179.68

127,130.22

719,399.93

183,971,205.51

192,282,741.03

2, 4, 8

120,041,563.40

125,409,926.31

2, 9

40,627,792.88

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

2,525,638.01

2,637,874.37

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,555,547.04

1,419,098.08

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนทีเป็ นหลักประกัน

198,000.00

198,000.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

770,828.50

738,328.50

165,719,369.83
349,690,575.34

130,403,227.26
322,685,968.29

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ลงชือ..................................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

2

บริษัท เคแอนด์ เค ซุปเปอร์ สโตร์ เซาท์ เทิร์น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2563
บาท
30 มิ ถุนายน 2563

31 ธันวาคม 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หมายเหตุ

"สอบทานแล้ว"

"ตรวจสอบแล้ว"

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี สิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน

10

84,647,442.49

101,800,745.94

4, 11

105,748,807.18

105,519,712.62

12

9,609,407.53

9,290,409.59

2, 13

5,766,430.47

1,641,148.34

ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

816,114.67

หนี สิ นหมุนเวียนอืน

2

-

51,425.00

310,272.70

206,639,627.34

218,562,289.19

12

7,273,002.75

4,077,601.98

2, 13

31,606,861.12

2,613,430.28

5,434,141.00

5,073,869.00

1,880,203.74

2,267,658.08

46,194,208.61

14,032,559.34

252,833,835.95

232,594,848.53

รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี สิ นตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีสิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน

2

รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

ลงชือ..................................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

3

บริษัท เคแอนด์ เค ซุปเปอร์ สโตร์ เซาท์ เทิร์น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2563
บาท
30 มิ ถุนายน 2563

31 ธันวาคม 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หมายเหตุ

"สอบทานแล้ว"

"ตรวจสอบแล้ว"

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้

14

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 230,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

115,000,000.00

115,000,000.00

80,500,000.00

80,500,000.00

2,826,592.05

2,826,592.05

13,530,147.34

6,764,527.71

96,856,739.39
349,690,575.34

90,091,119.76
322,685,968.29

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 161,000,000 หุน้ ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ลงชือ..................................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

4

บริษัท เคแอนด์ เค ซุ ปเปอร์ สโตร์ เซาท์ เทิร์น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
บาท

หมายเหตุ

งวดสามเดือน

งวดหกเดือน

สิ นสุ ด 30 มิถุนายน

สิ นสุด 30 มิถุนายน

2563

2562

2563

2562

รายได้ จากการขาย

237,172,480.48

236,295,808.23

481,982,128.77

452,176,851.97

ต้นทุนขาย

(205,434,839.60)

(204,055,987.81)

(422,096,810.44)

(393,030,656.16)

กําไรขันต้น

31,737,640.88

32,239,820.42

59,885,318.33

59,146,195.81

904,757.52

1,653,794.49

2,157,500.94

3,886,936.54

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(17,174,954.50)

(18,021,018.16)

(34,795,858.46)

(34,958,867.40)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(7,915,955.83)

(7,524,662.27)

(15,556,868.41)

(14,639,192.88)

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน

7,551,488.07

8,347,934.48

11,690,092.40

13,435,072.07

ต้นทุนทางการเงิน

(1,656,982.27)

(1,347,213.86)

(3,698,115.59)

(3,262,465.51)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

5,894,505.80

7,000,720.62

7,991,976.81

10,172,606.56

(928,099.72)

(1,368,572.01)

(1,226,357.18)

(1,980,517.97)

กําไรสํ าหรับงวด

4,966,406.08

5,632,148.61

6,765,619.63

8,192,088.59

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

4,966,406.08

5,632,148.61

6,765,619.63

8,192,088.59

3

0.03

0.13

0.04

0.18

3

161,000,000

45,000,000

161,000,000

45,000,000

4

รายได้อืน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

15

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ น้ )

ลงชือ..................................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5

บริษัท เคแอนด์ เค ซุปเปอร์ สโตร์ เซาท์ เทิร์น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
บาท
ทุนทีออก
และชําระแล้ว
ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2563

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

80,500,000.00

2,826,592.05

6,764,527.71

90,091,119.76

กําไรสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

80,500,000.00

2,826,592.05

6,765,619.63
13,530,147.34

6,765,619.63
96,856,739.39

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2562

22,500,000.00

2,030,000.00

60,604,278.80

85,134,278.80

22,500,000.00

2,030,000.00

8,192,088.59
68,796,367.39

8,192,088.59
93,326,367.39

การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้

การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

ลงชือ..................................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

6

บริษัท เคแอนด์ เค ซุ ปเปอร์ สโตร์ เซาท์ เทิร์น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
บาท
2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

7,991,976.81

10,172,606.56

8,256,184.00

4,938,905.72

(30,862.43)

(450,424.88)

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดสุ ทธิ
ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์

-

(119,056.25)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์

401,179.68

ประมาณการหนี สิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

360,272.00

1,166,424.00

ดอกเบียรับ

(15,425.31)

(588,021.82)

3,698,115.59

3,262,465.51

20,661,440.34

18,382,898.84

(213,992.25)

(2,379,704.27)

11,188,384.08

6,737,281.45

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

592,269.71

616,273.10

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

(32,500.00)

(125,135.00)

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน

256,845.84

(557,394.30)

หนีสิ นหมุนเวียนอืน

(190,175.00)

313,481.04

หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน

172,200.00

103,082.59

เงินสดรับจากการดําเนิ นงาน

32,434,472.72

23,090,783.45

(546,691.47)

(1,876,777.81)

31,887,781.25

21,214,005.64

ต้นทุนทางการเงิน

-

กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน
การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ

การเปลียนแปลงในหนี สิ นดําเนิ นงานเพิมขึน(ลดลง)

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

ลงชือ..................................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

7

บริษัท เคแอนด์ เค ซุ ปเปอร์ สโตร์ เซาท์ เทิร์น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
บาท
2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันเพิมขึน

-

(40,000,000.00)

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันลดลง

-

40,000,000.00

ซื ออาคารและอุปกรณ์

(7,543,162.68)

(6,544,753.53)

ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(122,000.00)

(188,600.00)

เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์

-

รับดอกเบีย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

198,053.75

15,425.31

588,021.82

(7,649,737.37)

(5,947,277.96)

(17,153,303.45)

(8,368,016.33)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันเพิมขึน

-

1,600,000.00

เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันลดลง

-

(1,600,000.00)

รับเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

8,329,000.00

จ่ายชําระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

(4,814,601.29)

(5,391,434.29)

จ่ายชําระหนี สิ นตามสัญญาเช่า

(2,941,307.71)

(653,250.51)

จ่ายดอกเบีย

(3,700,260.16)

(3,341,925.77)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(20,280,472.61)

(17,754,626.90)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ

3,957,571.27

(2,487,899.22)

21,281,443.13
25,239,014.40

29,684,907.82
27,197,008.60

2,498,689.11

1,007,476.04

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด

-

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสด
สิ นทรัพย์ทีได้มาจากการทําสัญญาเช่า
เจ้าหนีจากการซื อทรัพย์สินต้นงวด
เจ้าหนีจากการซื อทรัพย์สินปลายงวด

121,906.71

-

96,300.00

-

ลงชือ..................................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

8

บริษัท เคแอนด์ เค ซุปเปอร์ สโตร์ เซาท์ เทิร์น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ ว)
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมื่ อวันที่ 3 สิ งหาคม 2552 และได้แปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดและ
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จากเดิม “บริ ษทั เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ คา้ ส่ ง หาดใหญ่ 2009 จากัด” เป็ น “บริ ษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์ สโตร์
เซาท์เทิร์น จากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บริ ษทั ประกอบธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
บริ ษทั มีสานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และบริ ษทั มีสาขาจานวน
28 สาขา (ปี 2562 มี 27 สาขา)

2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล เพื่อให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติมจากงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเน้นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์
และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควร
ต้องอ่านควบคู่กบั งบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงิ นระหว่างกาลของบริ ษทั ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่ วยเงิ นตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงิ นระหว่างกาล
ดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้น เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับ
ภาษาไทย บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่ ง มีผลกระทบต่อการรับรู ้และการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารได้ใช้ดุลยพินิจอย่างมีนยั สาคัญในการถือปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของบริ ษทั
และแหล่งข้อมูลสาคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการซึ่ งถือปฏิ บตั ิเช่นเดียวกันในการจัดทางบการเงินสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เกิดการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจ
ลงชื่อ...................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
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อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ
มูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลย
พินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
การเปลีย่ นแปลงจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด 2563 บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งใหม่และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผล
บั ง คับ ใช้ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ มในหรื อหลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อ ปฏิ บั ติ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงิ นของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ ยนแปลงหลักการสาคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

เครื่ องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่ องมือทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของบริ ษทั (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
ลงชื่อ...................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชี สาหรั บผูใ้ ห้เช่ าไม่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมี สาระสาคัญ ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่า
ดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิโดยบริ ษทั รับรู ้ผลกระทบสะสมจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับนี้ มาถื อ ปฏิ บัติใ ช้ครั้ งแรกโดยปรั บปรุ ง กับ ก าไรสะสม ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ ป รั บ ย้อ นหลัง
งบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้

31 ธันวาคม 2562

บาท
ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

22,686,687.70

(332,128.00)

22,354,559.70

125,409,926.31

(7,951,873.03)

117,458,053.28

41,217,005.56

41,217,005.56

1,641,148.34

4,233,334.51

5,874,482.85

310,272.70

(68,672.70)

241,600.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนีส้ ิน
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

ลงชื่อ...................................................................................................................กรรมการ
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31 ธันวาคม 2562

บาท
ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม 2563

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

2,613,430.28

29,327,997.06

31,941,427.34

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

2,267,658.08

(559,654.34)

1,708,003.74

การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า มาถือปฏิ บตั ิครั้งแรก บริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่า
สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูค่ ิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน
บริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
บาท
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก ค่าเช่าค้างจ่ายตามวิธีเส้นตรง

20,134,509.80
(628,327.04)

บวก สิ ทธิที่จะขยายระยะเวลาที่คอ่ นข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ

23,921,171.30

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี

(9,866,022.49)

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

33,561,331.57
4,254,578.62
37,815,910.19

ประกอบด้วย
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

5,874,482.85
31,941,427.34
37,815,910.19
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รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก ณ วันที่
1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
ที่ดิน

22,799,879.23

อาคาร

10,465,253.30
7,951,873.03

ยานพาหนะ

41,217,005.56

รวม

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวสาหรั บทางเลื อกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่ อรองรั บผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิ ดความชัดเจนใน
วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมี ผลบังคับใช้สาหรับ
การจัดทางบการเงิ นของบริ ษทั ที่ มี รอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่ ว งเวลาระหว่า งวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึ ง วันที่
31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
-

ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และไม่นาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปใน
อนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

ไม่นาการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่า (ถ้ามี) มาถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าโดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญา
เช่าที่ครบกาหนดแต่ละงวดตามสัดส่ วนที่ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับรายการค่าเสื่ อมราคาจากค่าเสื่ อมราคาจากสิ นทรั พย์
สิ ทธิ การใช้และดอกเบี้ ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ ยงั คงรับรู ้ในแต่ละงวดตามสัดส่ วนของค่าเช่ าที่ ลดลง และบันทึ ก
ผลต่างที่เกิดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุน

-

ไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถื อเป็ นข้อบ่งชี้ การด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์
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3.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่มาถือปฏิบตั ิ ดังนี้
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
บริ ษ ัทรั บรู ้ ผลขาดทุ นด้า นเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นต่อ สิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ นที่ ว ดั มูล ค่า ด้ว ยวิธี ราคาทุ นตัดจาหน่ า ย โดย
ไม่จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริ ษทั พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิต
ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเป็ นระดับ และกาหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตและการคานวณดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งที่
แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับลูกหนี้ การค้าที่ ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับการจัดหาเงิ นที่ มีนัยสาคัญ ซึ่ ง
บริ ษทั ใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
สัญญาเช่ า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
บริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิ ดขึ้น จานวนเงินที่จ่าย
ชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากบริ ษทั ไม่มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่บริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล บริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่า
ตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่าย
ช าระตามสัญ ญาเช่ า ที่ จ่ า ยช าระแล้ว นอกจากนี้ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ า จะถู ก วัด มู ล ค่ า ใหม่ เมื่ อ มี การ
เปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสาหรับงวดด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายและ
ชาระแล้วในระหว่างงวด โดยได้มีการปรับจานวนหุ ้นสามัญเพื่อ สะท้อนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
(การแตกหุ ้น) จากเดิมมูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท โดยบริ ษทั ได้ดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้กบั กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ดังนั้น กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานของงวดก่อนได้ถูกคานวนใหม่ โดยถือเสมือน
ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต้ งั แต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562

กาไรสาหรับงวด (บาท)

2563

2562

4,966,406.08

5,632,148.61

161,000,000

225,000

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก (หุ้น)
หุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 เมษายน

-

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
หุน้ สามัญตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

44,775,000

161,000,000

45,000,000

0.03

0.13

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562

กาไรสาหรับงวด (บาท)

2563

2562

6,765,619.63

8,192,088.59

161,000,000

225,000

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก (หุ้น)
หุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
หุน้ สามัญตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

-

44,775,000

161,000,000

45,000,000

0.04

0.18
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4.

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั มีรายการธุรกิ จที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายการบัญชีสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
บาท
2563

2562

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
รายได้จากการขายสิ นค้า

-

10,510.80

ดอกเบี้ยรับ

-

561,315.06

ซื้อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น

322,877.47

364,119.89

67,757.02

104,850.50

ดอกเบี้ยจ่าย

-

438.36

-

395,586.00

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ซื้อสิ นค้า
ซื้อสิ นทรัพย์

9,500.00

8,500.00

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2563

2562

2,838,294.00

2,536,000.00

67,519.00

390,712.00

2,905,813.00

2,926,712.00
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
บาท
2563

2562

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จากัด

90,422.90

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

83,402.40
9,500.00

การคา้ ประกันหนีส้ ินระหว่ างกัน
กรรมการบริ ษทั ได้ค้ าประกันสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าบางส่วน
ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อ

ประเทศ/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั โก่วย่งฮั้วร่ วมกิจ จากัด

ไทย

กรรมการ/ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

บริ ษทั เคพี วินวิน โค้ชชิ่ง จากัด

ไทย

กรรมการ/ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

บริ ษทั ธารธารา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

ไทย

ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

บริ ษทั สหสากลมาร์เก็ตติง้ จากัด

ไทย

ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

บริ ษทั หัวหิ นทรัพย์สิริ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

ไทย

กรรมการ/ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

บริ ษทั หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว จากัด

ไทย

ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ไทย

ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ และสมาชิกในครอบครัวของผูบ้ ริ หาร

(เดิมชื่ อ บริ ษัท เดอะสลีป หั วหิ น จำกัด)

และผูถ้ ือหุน้
หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน
นโยบายการกาหนดราคา
มูลค่าการซื้อ - ขายสิ นค้า

ราคาตลาดเทียบเคียงกับราคาขายกับบุคคลภายนอก

มูลค่าการซื้อสิ นทรัพย์

ตามที่ตกลงกันตามสัญญาเทียบเคียงราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - จ่าย

ตามที่ตกลงกันตามสัญญาและอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์

ค่าใช้จ่ายอื่น

ราคาตามปกติธุรกิจ

การค้ าประกันหนี้สินระหว่างกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน

ลงชื่อ...................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
17

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
บาท
2563

2562

4,962,844.95

6,755,244.80

เงินฝากธนาคาร

20,276,169.45

14,526,198.33

รวม

25,239,014.40

21,281,443.13

เงินสด

6.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
บาท
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนื้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม

2563

2562

5,275,176.50

6,362,661.75

10,185,909.14

9,813,034.55

7,107,466.31

6,510,991.40

22,568,551.95

22,686,687.70

บริ ษทั มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจานวนเดือนที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
2563

2562

4,777,342.50

5,568,854.00

459,594.00

793,807.75

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
รวม

38,240.00
5,275,176.50

6,632,661.75

ลงชื่อ...................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
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ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้ที่เกิดจากการดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนการขายและลูกหนี้จากการให้เช่า
พื้นที่และบริ การอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั มียอดลูกหนี้อื่นคงเหลือ โดยแยกตามจานวนเดือนที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
2563

2562

7,329,297.87

6,591,575.03

934,478.56

1,866,036.35

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

1,642,018.77

1,081,236.50

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน

257,969.58

274,186.67

ลูกหนีอ้ ื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน

22,144.36

มากกว่า 12 เดือน

10,185,909.14

รวม
7.

9,813,034.55

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
บาท
2563

2562

สิ นค้าสาเร็ จรู ป

137,278,665.10

148,387,298.35

วัสดุสิ้นเปลือง

210,854.39

290,605.22

137,489,519.49

148,677,903.57

(1,453,010.55)

(1,483,872.98)

136,036,508.94

147,194,030.59

(30,862.43)

(450,424.88)

รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า

ลงชื่อ...................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
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8.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

125,409,926.31
(7,951,873.03)

ปรับปรุ งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (ดูหมายเหตุ 2)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

117,458,053.28

ซื้อ - ราคาทุน

7,517,555.97

ค่าเสื่ อมราคา

(4,934,045.85)
120,041,563.40

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
9.

สินทรัพย์ สิทธิการใช้
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

ปรับปรุ งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (ดูหมายเหตุ 2)

41,217,005.56

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

41,217,005.56

เพิ่มขึ้น

2,498,689.11

ค่าเสื่ อมราคา

(3,087,901.79)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

40,627,792.88

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
บาท
2563

2562

เงินเบิกเกินบัญชี

22,647,442.49

39,800,745.94

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

62,000,000.00

62,000,000.00

รวม

84,647,442.49

101,800,745.94

ลงชื่อ...................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
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11. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
บาท
2563
เจ้าหนี้การค้า

2562

99,067,319.64

102,152,704.39

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5,543,563.26

2,286,148.73

อื่น ๆ

1,137,924.28

1,080,859.50

105,748,807.18

105,519,712.62

เจ้าหนี้อื่น

รวม
12. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
บาท
2563

2562

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

16,882,410.28

13,368,011.57

หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(9,609,407.53)

(9,290,409.59)

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

7,273,002.75

4,077,601.98

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
บาท
2563
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม

13,368,011.57

2562
23,583,580.91

บวก เงินกูย้ มื

8,329,000.00

-

หัก จ่ายชาระ

(4,814,601.29)

(5,391,434.29)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน

16,882,410.28

18,192,146.62

ในระหว่างงวด 2563 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน จานวนเงิน 8.33 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
กาหนดระยะเวลาจ่ายชาระคืนเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ ยเดื อนละจานวนเงิ น 0.35 ล้านบาท และชาระคืนให้เสร็ จสิ้ นภายใน 24
เดือน นับตั้งแต่วนั เบิกเงินกูค้ รั้งแรก บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยได้ค้ าประกันสัญญากูย้ มื เงินดังกล่าว

ลงชื่อ...................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
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13. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
หนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
บาท
2563

2562

หนี้สินตามสัญญาเช่า

47,586,134.03

4,616,967.47

หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

(10,212,842.44)

(362,388.85)

รวม

37,373,291.59

4,254,578.62

หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(5,766,430.47)

(1,641,148.34)

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

31,606,861.12

2,613,430.28

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4,254,578.62

ปรับปรุ งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (ดูหมายเหตุ 2)

33,561,331.57

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

37,815,910.19

บวก เพิ่มขึ้น

2,498,689.11

หัก จ่ายชาระ

(2,941,307.71)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

37,373,291.59

บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าที่ดิน อาคารและยานพาหนะ เพื่อใช้ในการดาเนินงาน อายุสญ
ั ญาเช่าโดยประมาณ 3 ปี ถึง 15 ปี
บริ ษทั มีหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่า ดังนี้
บาท
2563

2562

7,759,876.04

1,839,939.35

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

21,925,565.39

2,777,028.12

มากกว่า 5 ปี

17,900,692.60

รวม

47,586,134.03

ระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี

4,616,967.47

ลงชื่อ...................................................................................................................กรรมการ
นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

3,087,901.79

ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า

1,110,879.79

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น

191,768.96
4,390,550.54

รวม
14. ทุนเรื อนหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ดังนี้
14.1 การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 69 ล้านหุน้ ตามสัดส่วนดังนี้

- ผูม้ ีอุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ จานวน 51.75 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ สามัญที่เสนอขาย
- ผูม้ ีอุปการคุณของบริ ษทั จานวน 10.35 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 15 ของจานวนหุน้ สามัญที่เสนอขาย
- กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานของบริ ษ ัท จ านวน 6.90 ล้านหุ ้น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10 ของจ านวนหุ ้น สามัญ
ที่เสนอขาย
14.2 การจัดสรรหุน้ สามัญส่วนเกิน
จัดสรรหุน้ สามัญส่วนเกินจานวนไม่เกิน 10.35 ล้านหุน้ คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนหุน้ สามัญที่เสนอขาย โดย
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีอานาจพิจารณา
กาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ ส่วนเกินดังกล่าว
15. ภาษีเงินได้
บริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีเงินได้สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ด้วยประมาณการที่ดีที่สุด
โดยอัตราที่ใช้ในการคานวณเป็ นอัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักทั้งปี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรอบปี บัญชีน้ นั บริ ษทั อาจ
ปรับปรุ งจานวนภาษีเงินได้คา้ งจ่ายในงวดระหว่างกาลต่อมาของรอบปี บัญชีเดียวกัน หากการประมาณการของอัตราภาษีเงิ นได้
ประจาปี เปลี่ยนแปลงไป
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
บาท
2563

2562

1,362,806.14

2,014,205.17

การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว

(136,448.96)

(33,687.20)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,226,357.18

1,980,517.97

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

16. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานสอดคล้องกับรายงานภายในสาหรับใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานของผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ดังนั้น บริ ษทั มีส่วนงานธุรกิจเพียงส่ วนงานเดียว โดยดาเนิน
ธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย
17. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
17.1 หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร จานวนเงิน 0.82 ล้านบาท
17.2 ภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาจ้าง และสัญญาบริ การอื่น จานวนเงิน 2.65 ล้านบาท
18. มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยส่ วนใหญ่เป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ซึ่ งมีการให้
สิ นเชื่อระยะสั้น และหนี้สินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งเป็ นสิ นเชื่อระยะสั้น เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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นายกวิศพงษ์ สิ ริธนนนท์สกุล และนางสาวนรี รัตน์ สิ ริธนนนท์สกุล
24

19. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
การนาเสนองบการเงินงวดปั จจุบนั ดังนี้
ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

บาท
จัดประเภท
รายการใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

10,931,557.93

(10,931,557.93)

-

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

-

9,290,409.59

9,290,409.59

-

1,641,148.34

1,641,148.34

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
20. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2563 มีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
-

ให้กยู้ มื เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน วงเงินจานวนเงิน 50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน

-

จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 1.61 ล้านบาท

21. การอนุมตั งิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2563
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รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการของบริษัท เคแอนด์ เค ซุปเปอร์ สโตร์ เซาท์ เทิร์น จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2563 และงบกาไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ สาหรั บ งวดสามเดื อนและ
หกเดือนสิ้นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์ สโตร์ เซาท์เทิร์น จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิน
และบัญชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2 บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง
สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้

(นายบุญเกษม สารกลิ่น)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11888
บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ 11 สิ งหาคม 2563

บริ ษทั เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จากัด (มหาชน)
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

