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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1  การเปล่ียนแปลง และการพัฒนาการท่ีสําคัญ 
บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทฯ นําเขาและจัดจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคประเภท

เคร่ืองสําอาง บริษัทฯ ไดวางรากฐานธุรกิจใหเติบโตอยางม่ันคงท้ังทางดานชองทางจัดจําหนาย, ดานการบริหาร
จัดการ, ดานระบบการควบคุมภายใน,ดานระบบการจัดเก็บและจัดสงสินคารวมถึงดานพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอด
ระยะเวลาที่ผานมานับวาตลาดใหการตอบรับผลิตภัณฑของบริษัทอยางดีอยางเกินความคาดหมาย การเปล่ียนแปลง
และพัฒนาการท่ีสําคัญในป 2556 ของบริษัทดังนี้ 

บริษัทฯ เร่ิมขยายงานดานการบริหารผลิตภัณฑซ่ึงเดิมนําเขาผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากตางประเทศแตเพียง
อยางเดียว  มาเปนการปรับพื้นท่ีสวนหนึ่งของอาคารและท่ีดินท่ีมีอยูเดิมทําเปนโรงงานบรรจุและผลิตเคร่ืองสําอาง  
นอกจากนี้บริษัทยังทําการตลาดในทุกชองทางจําหนายมากข้ึน เพื่อสรางการรับรูแบรนดในวงกวางซ่ึงไดให
ความสําคัญในการขยายชองทางคาปลีกท่ีมีสาขาจํานวนมากเพิ่มข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
อยางท่ัวถึง อยางไรก็ตามบริษัทยังคงใหความสําคัญและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคูคาชองทางด้ังเดิมอยางกลุม
ตัวแทนจําหนาย (Traditional Trade) และ ใหการสนับสนุนดานการตลาดแกผูประกอบการ Karmarts Shop อยาง
ตอเนื่อง เพื่อสรางความแข็งแกรงของเคร่ืองหมายการคา KARMARTS ไปในเวลาเดียวกัน และขยายฐานลูกคาใน
การจําหนาย ไปยังตางประเทศโดยตรงซ่ึงจากเดิมในปกอนหนาบริษัทมีการจําหนายสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน
ผานตัวแทนจําหนายในประเทศเทานั้น ท้ังนี้เพื่อเตรียมพรอมกับทิศทางยอดจําหนายที่เติบโตอยางรวดเร็ว 

1.2  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคประเภทกลุมผลิตภัณฑ

เคร่ืองสําอาง, กลุมผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา, กลุมผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย, กลุมผลิตภัณฑอุปกรณความงาม, กลุม
ผลิตภัณฑอาหารเสริม และอ่ืนๆ ภายใตแบรนดตางๆจากหลากหลายประเทศ เชน เกาหลี, ฮองกง, เวียดนาม, 
ไตหวัน, จีน และญ่ีปุนเปนตน 

การจัดจําหนายสินคาของบริษัทฯ แบงเปน 5 ชองทาง ดังนี้ ชองทางคารมารทช็อป, ชองทางรานคาปลีก
ดั้งเดิมหรือรานคาตัวแทนจําหนาย,  ชองทางการจัดจําหนายแบบสมัยใหม,  ชองทางสงออก,  ชองทางรานคา
ออนไลน  
บริษัทยอย 

บริษัท มาย บัส จํากัด  
บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในบริษัท มาย บัส จํากัด โดยถือหุนท้ังส้ิน 8,564,511 หุน รวมเปนเงิน 9,173,531.32 

บาท  โดยแบงเปนจํานวน 1 ลานหุน (สําหรับหุนท่ีชําระเต็มมูลคาแลว 10 บาท) และจํานวน 8 ลานหุน (สําหรับหุน
ท่ีชําระยังไมเต็มมูลคา 2.75 บาท ) คิดเปนสัดสวน 95.16% ประกอบธุรกิจเดินรถโดยสารประจําทางปรับอากาศสาย 
ปอ.64 มีสิทธิการเดินรถ 8 ป 9 เดือน โดยนับต้ังแตวันท่ี 25 ส.ค. 2552 ถึง 31 พ.ค. 2561 โดยระยะทางเริ่มจาก
กระทรวงพาณิชย (แหงใหม) – ถนนรัตนาธิเบศร – สนามหลวง 
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บริษัท  เตาเบา  จํากัด 
บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในบริษัท เตาเบา จํากัด โดยถือหุนท้ังส้ิน 199,998  หุน  รวมเปนเงิน 999,990  บาท 

คิดเปนสัดสวน  99.99%  ของทุนจดทะเบียน  (ทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน  1,000,000  บาท แบงเปน  200,000  หุน  
มูลคาหุนท่ีตราไว  5  บาทตอหุน)  ประกอบธุรกิจ  จําหนายเคร่ืองสําอางออนไลน 

 
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

กลุมตระกูลทีฆคีรีกุล  ผูถือหุนรายอ่ืนๆ 

32.62%  67.38% 
 
 

 
บริษัท  คารมารท  จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

 
 

นโยบายการแบงการดาํเนินงานของบริษัทในกลุม 

เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไดลงทุนใน บริษัท มาย บัส จํากัด เพื่อขยายธุรกิจดานรถยนต NGV 
ซ่ึงบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในการเดินรถยนตโดยสารประจําทางปรับอากาศสาย ปอ.64 โดยระยะทางเริ่มจาก
กระทรวงพาณิชย (แหงใหม) ถนนรัตนาธิเบศร – สนามหลวง และไดรับสิทธิการเดินรถ 8 ป 9 เดือน มูลคา 14.50 
ลานบาท โดยนับต้ังแตวันท่ี 25 ส.ค. 2552 – 31 พ.ค 2561 บริษัทอยูในระหวางการเรงติดตอและเจรจาเพื่อท่ีจะ
จําหนายกิจการใหแกบุคคลท่ีสนใจตอไป 

เม่ือวันท่ี  12  กรกฎาคม  2556 บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท เตาเบา จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจจําหนาย
เคร่ืองสําอางออนไลน 

 
 
 
 

บริษัท เตาเบา จํากัด  
99.99% 

บจ. มาย บัส  
95.16% 

• เดินรถโดยสารประจําทาง
ปรับอากาศ ปอ. 64 

• จําหนายเครื่องสําอาง
ออนไลน 
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1.3  โครงสรางรายได 
บริษัทฯ มีมูลคาการจําหนายสินคาอุปโภคและผลิตภัณฑรถยนตใชกาซธรรมชาติป 2554 – 2556 ดังนี ้

ผลิตภณัฑ 
2556 2555 2554 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

มูลคาการจําหนายรถยนตใชกาซธรรมชาต ิ       
- รถยนตใชกาซธรรมชาติ (NGV)     - - 5,390 0.85 55,433 14.47 
- เคร่ืองยนต 3,192 0.38 - - - - 
- ถังกาซ  - - - - - - 
- อ่ืนๆ - - - - 653 0.17 

รวมมูลคาการจําหนายรถยนตใชกาซธรรมชาต ิ 3,192 0.39 5,390 0.85 56,086 14.64 

มูลคาการจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค       
- เคร่ืองสําอาง       

ผลิตภัณฑดแูลรางกาย 285,430 34.38 218,260 34.04 160,327 41.85 
ผลิตภัณฑดแูลผิวหนา 244,437 29.45 198,079 30.89 75,388 19.68 
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 239,308 28.83 153,308 23.91 59,124 15.43 

- อุปกรณเสริมความงาม 15,048 1.81 6,128 0.96 5,230 1.37 
- อุปกรณตกแตงรานและส่ือสงเสริมการขาย 27,243 3.28 49,915 7.78 18,108 4.73 
- ผลิตภัณฑอาหารและยา 12,820 1.54 1,292 0.20 27 0.01 
- อ่ืน ๆ  2,651 0.32 2,380 0.37 4,251 1.11 

รวมมูลคาการจําหนายสินคาอุปโภและบริโภค 826,937 99.62 629,362 98.88 322,455 84.17 

รวมมูลคาการจําหนาย    830,129 100.00 634,752 99.73 378,541 98.81 

รายไดคาบริการ    - - 1,745 0.27 4,562 1.19 
รวมรายไดจากการจําหนายและบริการ   830,129 100.00 636,497 100.00 383,103 100.00 

อัตราเพิ่ม (ลด) ของรายได 30.42  66.14  214.60  
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1.4  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
1. บริษัทฯ จะเปนศูนยจําหนายสินคากลุมเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑเสริมความงามหลายยี่หอจาก

ประเทศแถบเอเชียภายใตการจัดจําหนายโดย “KARMARTS” ซ่ึงเนนคุณภาพท่ีเหมาะสมกับราคา และมีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยสินคาท้ังหมดตองผานการทดลองใชจริงและคัดสรรมาจากแหลงผลิตท่ี
เช่ือถือและไวใจไดเพื่อใหลูกคาม่ันใจไดวาสินคาทุกชนิดท่ีทางบริษัทฯ นําเขาเปนสินคาท่ีไดมาตรฐานอยางแทจริง 

2. บริษัทฯ ตองการสรางชองทางคาปลีกเพื่อจําหนายสินคากลุมเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑเสริมความงาม
ใหเปนท่ีรูจักแกผูบริโภคในนามของราน “KARMARTS” ท้ังใน และตางประเทศ  

3. บริษัทฯ ตองการจัดหาผลิตภัณฑใหมของแตละสายผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการ 
ของผูอุปโภคและบริโภค  

4. บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินงานท่ีโปรงใส และไดสรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจการในระยะยาว, บริหาร
บริษัทฯ ดวยความรอบครอบระมัดระวัง ควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมรวมท้ังมีจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจและบริหารงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว รวมท้ังสรางความ
เช่ือม่ันใหแกผูถือหุนและบริหารงานเพ่ือกอประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 
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2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
จากบริษัท ไดสตาร จํากัด (มหาชน) เปล่ียนเปน บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) อยางเปนทางการในป 

2554 ประกอบธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายสินคากลุมผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง, กลุมผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา และผิว
กาย, กลุมอุปกรณความงาม, กลุมผลิตภัณฑอาหารเสริม และอ่ืนๆ จากหลากหลายประเทศท่ัวโลก เชน เกาหลี, 
ฮองกง, เวียดนาม, ไตหวัน, จีน และญ่ีปุน เปนตน     

บริษัทฯ เร่ิมจากการนําเขาเคร่ืองสําอางเพียงไมกี่รายการ ตอมาบริษัทฯไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจน
กลายเปนอาณาจักรเคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑเพื่อความงามทุกประเภท ต้ังแตเสนผมจรดปลายเทา ภายใตแนวคิด 
Multi brands ไมจํากัดคาย ไมจํากัดแบรนด คัดสรรสินคาคุณภาพจากท่ัวทุกมุมโลกอยางพิถีพิถัน  

และในปเดียวกนัหลังจากท่ีบริษัทฯ มีการสํารวจวิจัยตลาด และความตองการของลูกคามาระยะหนึ่ง บริษัท
ฯ ไดเร่ิมพัฒนาสินคา House Brands ข้ึน เพื่อสรางทางเลือกใหกับลูกคา โดยนําเสนอสินคาท่ีมีคุณภาพในราคาท่ี
สมเหตุสมผลใหกับทองตลาดนับต้ังแตนั้นเปนตนมา  

ตลอดระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ พยายามท่ีจะสรางสรรคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ควบคูกับการสรางแบ
รนด “KARMARTS” และ “CATHY DOLL” จากการทําการตลาดอยางตอเนื่อง คัดสรรทีมบริหารที่มีคุณภาพ และ
มีประสบการณตรงเขามาบริหารธุรกิจ สงใหผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโนมท่ีดีข้ึนทุกป 

นอกจากความมุงม่ันในการสรรหาผลิตภัณฑแลว อีกหนึ่งภารกิจหลักของบริษัทฯ คือขยายชองทางการจัด
จําหนายสินคาในทุกชองทางอยางตอเนื่อง ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯ มีชองทางจัดจําหนายสินคาหลากหลายชองทาง
ท่ัวทุก ภูมิภาคในประเทศไทย และในขณะน้ีบริษัทฯ ไดเร่ิมขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิ 
สิงคโปร กัมพูชา พมา เวียดนาม มาเลเซีย ลาว จีน ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย  โดยเปาหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือ 
กาวเปนแบรนดอันดับหนึ่งของประเทศไทย และกาวไกลเปนอันดับหนึ่งของเอเชียตอไป 
ประวัติความเปนมาและการเปล่ียนแปลง 
ป 2525  กอต้ังบริษัท ไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรชั่น จํากัด ผูจัดจําหนายเคร่ืองใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
ป 2529  บริษัท ไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรชั่น จาํกัด เร่ิมผลิตโทรทัศนเปนคร้ังแรก 
ป 2537 บริษัท ไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรชั่น จาํกัด ประกาศจดทะเบียนใน The Stock Exchange of 

Thailand (SET) เขาสู บริษัทจํากัดมหาชนอยางเต็มรูปแบบ 
ป 2549 บริษัท ไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจสูกาซ

ธรรมชาติสําหรับยานยนต ภายใตแบรนด “HIGER” ซ่ึงเปนการระดมทุนรวมกับบริษัทคูคาใน
ประเทศจีน 

ป 2552 เร่ิมธุรกิจนําเขาเคร่ืองสําอาง, ผลิตภัณฑบํารุงผิว, ผลิตภัณฑประเภทสินคาอุปโภคบริโภค เพื่อจัด
จําหนายในชองทางตางๆ ภายใตเคร่ืองหมายการคาคารมารท ควบคูกับการดําเนินธุรกิจ HIGER 

ป 2553 จากยอดขายท่ีโตข้ึนกวา 100% ในระยะเวลาเพียง 5 เดือน คารมารทไดเปดตัวรานคาปลีกรานแรก 
สาขาสํานักงานใหญ เพื่อรองรับปริมาณความตองการสินคาของตลาด 
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ป 2554  เปล่ียนช่ือบริษัทจาก บริษัท ไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท คารมารท 
จํากัด (มหาชน) อยางเปนทางการ ขยายรานคาปลีกคารมารทช็อป 20 สาขา, ตัวแทนจาํหนายกวา 
500 รานคาท่ัวประเทศ รานคาสงกวา 1,000 รานคา ภายในระยะเวลา 1 ป 

ป 2555 คารมารทช็อป ขยายแฟรนไชสครบ 100 สาขา  และเร่ิมขยายสูชองทางการจัดจําหนายแบบ
สมัยใหม (Modern Trade) 

ป 2556 สินคาขยายเขาสูชองทางการจัดจําหนายแบบสมัยใหม (Modern Trade)  กวา 20 แหง ตลอดจน
รานคาชองทางออนไลน และเร่ิมขยายธุรกิจสูการสงออกสินคาในภูมิภาคเอเชีย 

  
 2.2  การตลาด และการขาย 

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดป 2556 ท่ีผานมาบริษัทฯ ไดขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง 
เพื่อตอบสนองกลุมลูกคาท่ีมีความหลากหลาย ปจจุบันชองทางการจัดจําหนายสินคาของบริษัทฯ มีท้ังส้ิน 5 
ชองทางที่สําคัญ  ในป 2556 บริษัทฯ ไดเพิ่มชองทางรานคาออนไลนเขามาเสริมทัพอีกหนึ่งชองทางเพื่อใหเขาถึง
กลุมลูกคาไดอยางหลากหลายยิ่งข้ึน  

1. ชองทางคารมารทช็อป (Karmarts Shop) 
2. ชองทางรานคาปลีกดั้งเดิม หรือรานคาตัวแทนจําหนาย (Traditional Trade) 
3. ชองทางการจดัจําหนายแบบสมัยใหม (Modern Trade) 
4. ชองทางสงออก (Export) 
5. ชองทางรานคาออนไลน (Online) 

 
 1.  ชองทางคารมารทช็อป (Karmarts Shop) 
“รานสะดวกซ้ือความงาม” ธุรกิจรานคาปลีกภายใตแนวคิด “มัลติแบรนด” ท่ีรวบรวมผลิตภัณฑเพื่อ

ความงามทุกประเภทตั้งแตเสนผมจรดปลายเทาไวในท่ีแหงเดียว (วันสต็อปเซอรวิส) ภายใตการตกแตงรานดวย
โทนสีชมพูช็อคกิ้งพิงค ท่ีเปรียบเสมือนหองแตงตัวของสาวนอยสดใสสไตลเกาหลี  

คารมารทช็อปเร่ิมกอต้ังในป 2553 จากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีตองการเลือกซ้ือสินคาหลากหลาย
แบรนดในท่ีแหงเดียว คารมารทช็อปจึงไดคัดสรรสินคาหลากหลายแบรนดท่ีมีอยูแลวในตลาดจากตางประเทศ อีก
ท้ังยังมีการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มเขาสูตลาดอยางตอเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญในการเปด
ประสบการณท่ีแปลกใหมใหผูบริโภครูสึกสนุกกับการเลือกซ้ือสินคาในแตละหมวดหมูดวยแพ็คเกจสีสันสดใสที่
ดึงดูดใจดวยคุณภาพท่ีดีไดมาตรฐาน 

ส้ินป 2556 คารมารทช็อปมีสาขารวมท้ังส้ิน 80 สาขา โดยจํานวนสาขา ณ ส้ินป2556 สุทธิลดลง
เนื่องจากอยูในระหวางการยายพื้นท่ี  ตลอดระยะเวลาของการขยายชองทางนี้บริษัทฯ มีความพยายามท่ีจะยกระดับ
รานคารมารทช็อปดานความหลากหลายของสินคา รวมถึงคุณภาพของสินคาและบริการใหไดมาตรฐานมากข้ึน  
ปจจุบันคารมารทช็อปเปนธุรกิจแบบแฟรนไชนส 100%  ใชรูปแบบของการขายสินคาขาดใหแกผูประกอบการ
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บริษัทฯ ชวยสนับสนุนดานกิจกรรมสงเสริมการขายในทุกๆ รอบเดือนอยางตอเนื่อง โดยแตละสาขาจะมีเจาหนาท่ี
ฝายปฏิบัติการขายท่ีมีประสบการณในการบริหารจัดการรานคาคารมารทช็อปเขาดูแล พรอมใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
เทคนิคการบริหารรานคาอยางใกลชิด เพื่อใหรานคาดําเนินธุรกิจตรงตามมาตรฐานท่ีทางบริษัทฯ ไดวางรูปแบบไว  

รูปแบบธุรกิจ 

• ผูประกอบการเปนผูลงทุนคาตกแตงกอสรางและเฟอรนิเจอร 

• ผูประกอบการทําสัญญาเชาโดยตรงกับเจาของพื้นท่ี 

• ผูประกอบซ้ือสินคาขาด 

• ราคาขายและโปรโมช่ันหลักประจําเดือนเปนไปตามท่ีบริษัทกําหนด 

• ผูประกอบการตองทําการขายสินคาผานระบบ POS ซ่ึงเช่ือมตอขอมูลมายังบริษัทฯ เทานั้น 
 
บริษัทฯ ใหการสนับสนุนผูประกอบการที่สนใจธุรกิจตามรายละเอียดดังนี ้

ระยะกอนเปดรานคา 

• สนับสนุนการออกแบบรานคา และเฟอรนเิจอร 

• สงทีมงานท่ีมีคุณภาพเขาไปดูแลในข้ันตอนตกแตงรานคาและหลังจากเปดดําเนนิการแลว 

• อบรมการใชระบบการขาย POS พรอมใหยืมอุปกรณ  

• อบรมการบริหารรานคาและอบรมสินคาพรอมเทคนิคการขายสินคา 

• แนะนําสินคาท่ีเหมาะสมในแตละพื้นท่ีขาย และอบรมการจัดเรียงสินคา 

• อบรมการใชระบบหนารานคาในวนั Set up 
ระยะหลังเปดดําเนินการ 

• อบรมสินคาใหมอยางตอเนือ่งทุกเดือน 

• ใหคําปรึกษาในการบริหารสตอกสินคาและการทําการตลาดในแตละพื้นท่ีจําหนาย  

• สนับสนุนการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ และออกแบบการตกแตงหนาราน 

• บริหารระบบสมาชิกสําหรับทุกสาขา 

• การสนับสนุนรายการสงเสริมการขายตางๆ ในแตละรอบเดือน 
 
มาตรฐานการคัดเลือกผูประกอบการคารมารทช็อป 

• มีความพรอมดานการลงทุน  

• มีเวลาในการบริหารจดัการอยางเต็มเวลา และสามารถเดินทางมาดแูลสาขาไดสะดวก 

• มีความรูความเขาใจในการบริหารธุรกิจแฟรนไชน 

• มีทัศนคติท่ีดีในการบริการงานคาปลีก 

• มีความชอบในสินคากลุมเคร่ืองสําอาง 
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การศึกษา และวิเคราะหพฤตกิรรมของผูบริโภคถือเปนหวัใจสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของคาร
มารทช็อป กลยุทธท่ีสรางความจงรักภกัดีใหกับแบรนด (Brand Loyalty) และจัดกจิกรรมสงเสริมการขายสําหรับ
สมาชิกคารมารทช็อปอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทางบริษัทใหความสําคัญมาโดยตลอด 
 
 2.  ชองทางรานคาปลีกดั้งเดมิ หรือรานคาตัวแทนจําหนาย (Traditional Trade) 

ชองทางการขายสินคา ผานตัวแทนจําหนาย แมวาปจจุบันการขยายตัวของรานคาสมัยใหมจะเติบโต
ข้ึนอยางรวดเร็ว แตชองทางการคาปลีกดั้งเดิมก็ยังคงเปนหัวใจสําคัญในการสรางยอดขาย ซ่ึงปจจุบันรานคาตัวแทน
จําหนายของคารมารทนั้นครอบคลุมรานคาปลีกไดอยางกวางขวางท่ัวประเทศ 

ปจจุบันคารมารทมีรานคาตัวแทนจําหนายกระจายตัวอยูท่ัวประเทศไทยกวา 500 ราย โดยแบง
รานคาเปน 2 ประเภทหลักคือ รานคาปลีก และรานคาสง 

•    กลุมรานคาประเภทปลีก ประกอบดวย ตัวแทนจําหนายคาเคร่ืองสําอาง, ตัวแทนจําหนายกลุม
ซุปเปอรมารเก็ตทองถ่ิน หรือรานสะดวกซ้ือทองถ่ิน, ตัวแทนจําหนายรานขายยาทองถ่ิน เปนตน 

•    กลุมรานคาประเภทสง ประกอบดวย ตัวแทนจําหนายกลุมรานเคร่ืองสําอาง, ตัวแทนจําหนาย
กลุมสินคาอุปโภคบริโภค ท่ีมีเคร่ืองสําอางจําหนาย เปนตน 
 
 3.  ชองทางการจัดจําหนายแบบสมัยใหม (Modern Trade)  

บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพของการคาปลีกผานชองทางท่ีมีระบบการจัดการสมัยใหมท่ีมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  ดังนั้นในป 2556 ท่ีผานมา บริษัทฯ ไดรุกสูตลาดการจัดจําหนายแบบสมัยใหมอยางเต็ม
ตัว โดยไดมีการขยายยอดขายจากชองทางนี้ ท้ังในแนวนอน และแนวดิ่ง ไมวาจะเปนการเพ่ิมรายการสินคาจากท่ีมี
สินคาของคารมารทขายอยูแลว และการเพ่ิมจํานวนคูคาเพื่อใหสามารถรองรับความตองการของผูบริโภคอยาง
ท่ัวถึงอีกดวย 
 ชองทางการจัดจําหนายแบบสมัยใหมของบริษัทฯ ในป 2556 ท่ีผานมา มีดังนี้ 

• ประเภทรานคาสะดวกซ้ือ (Convenience Store) : ซ่ึงเนนจํานวนสาขา ความสะดวกสบาย สถานท่ี
ต้ังอยูใกลกับผูบริโภค เปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ธุรกิจรูปแบบนี้ เชน 7-11, Family Mart, Jiffy, 108Shop, Big C 
Mini, Lotus Express, Pure และ Tops Daily  

• ประเภทซุปเปอรมารเก็ต/ ไฮเปอรมารเก็ต และ ดิสเคาทสโตร : รานคาปลีกขนาดใหญ เนนจําหนาย
สินคาอุปโภคบริโภคท่ีหลากหลายและมีมาก ราคาประหยัด คุณภาพสินคามี ต้ังแตสินคาคุณภาพดีจนถึงสินคา
คุณภาพปานกลาง  เชน Tops Market, Home Fresh Mart, Gourmet Market, Tesco Lotus 

• ประเภทรานคาเฉพาะอยาง (Specialty Store):  จําหนายสินคาเฉพาะอยาง เนนสินคาอุปโภคบริโภค
เกี่ยวกับเวชภัณฑ เคร่ืองสําอาง ดูแลผิว ดูแลเสนผม มีสินคาหลากหลาย ท่ีพัฒนาใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  พรอมมี
การบริการที่สะดวก และเปนกันเอง เชน Watsons, Ogenki, Tsuruha และ Lotus ETC 

• ประเภทรานคาในแคตตาล็อก: Friday Catalog, 7-Catalog, Wear you want และ TV Direct 
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ในป 2556 ท่ีผานมา ชองทางท่ีบริษัทฯ ไดขยายเพิ่มเติมจากปท่ีผานมานั้น ไดแก Family Mart, Big C Mini,  
7-Cat on shelf, Lotus ETC, Ogenki และ Tsuruha รวมถึงกลุมรานยาแบบ Chain stores ของ Tesco Lotus หรือ 7-
Extra 
 
 4. ชองทางสงออก (Export) 

 ดวยแพ็คเกจท่ีนารัก สดใส มีเอกลักษณแตกตางจากสินคาของแบรนดอ่ืนๆ ในตลาด จนกลายเปน
ท่ีกลาวขานในวงกวาง สงผลใหเกิดความตองการในสินคาเพิ่มมากข้ึน สินคาถูกกระจายไปท่ัวประเทศอยางรวดเร็ว 
จนกระท่ังชวงกลางปท่ีผานมาบริษัทฯ ไดรับการติดตอจากคูคาตางประเทศเขามาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะคูคา
จากภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดท่ีมีโอกาสเติบโตในอนาคต จึงไดเร่ิมศึกษาตลาดและกล
ยุทธการทําการตลาดในตางประเทศอยางจริงจัง ประกอบกับขอตกลงเปดเสรีดานเศรษฐกิจ (FTA) ระหวาง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงประเทศไทยมีนโยบายในการลดภาษีนําเขาระหวาง AEC รวมถึงระบบการ
ขนสงท่ีพัฒนามากข้ึน สงผลใหการนําเขา – สงออกสินคาทําไดอยางคลองตัว และในป 2556 ท่ีผานมาบริษัทฯ 
สามารถขยายชองทางการจัดจําหนายไปยังตางประเทศไดสําเร็จโดยเร่ิมจากประเทศใกลเคียง เชน ลาว เขมร พมา 
สิงคโปร มาเลเซีย และเวียดนาม เปนตน 

 
คูคาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการคา และความม่ันคงในการลงทุน ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีคูคาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจของเราขยายตัวไปในตลาดใหมไดอยางราบรื่น และสามารถ
ดําเนินธุรกิจเพื่อรุกไปในอุตสาหกรรมของในแตละประเทศได จึงตัดสินใจรวมลงทุนกับคูคาท่ีไวใจได และเขาใจ
ตลาดของประเทศนั้นๆ เปนอยางดี รวมถึงสามารถใชกลยุทธตางๆ อยางชาญฉลาด เพื่อกระตุนการบริโภคจนได
ตามเปาหมายที่กําหนด ซ่ึงในป 2556 เนื่องดวยปจจัยทางพื้นท่ี จํานวนประชากร และคานิยมของการบริโภคท่ีมี
ความแตกตางกันอยางมาก ตลอดจนความพรอมของคูคาในแตละประเทศท่ีแตกตางกัน บริษัทฯ จึงแบงระดับของคู
คาเปน 2 ประเภท ไดแก Distributor  และ Sole Distributor ซ่ึงเปนการจําแนกสิทธิทางการคาท่ีแตกตางกัน และใน
ป 2557 นี้ บริษัทฯ จะมีเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งประเภท คือ รูปแบบการรวมทุนทางการคา หรือ Joint Venture 

 

หลักเกณฑการพิจารณาคูคาชองทางสงออก 
‐ มีความพรอมในดานการลงทุนและต้ังใจทําตลาดใหแกแบรนดตางๆของบริษัทฯ อยางต้ังใจจริง 
‐ มีฐานชองทางการจัดจําหนายอยางกวางขวาง 
‐ มีประสบการณการทําธุรกิจเคร่ืองสําอาง 
‐ มีประวัติการดาํเนินธุรกิจท่ีดแีละนาเช่ือถือ 
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 บริษัทฯ ใหการสนับสนุนคูคาในดานตางๆ  ดังตอไปนี ้
1. การจัดอบรมขอมูล คุณสมบัติเกี่ยวกับสินคา และบริการของบริษัทฯ ใหแกคูคาอยางละเอียด 
2. ควบคุม และดูแลการออกแบบหนาราน ติดต้ังอุปกรณอยางครบวงจร 
3. จัดทําส่ือโฆษณาตางๆ รวมถึงรายการสินคาในภาษาตางประเทศ ปจจุบันมีเรียบเรียงท้ังหมด 2 

ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ และเวียดนาม 
4. ใหคําแนะนาํดานระบบซอฟทแวร POS ท่ีมีประสิทธิภาพ 

แนวโนมในการขยายตลาดสงออกในป 2557 
 ป 2556 ท่ีผานมาผลิตภัณฑ Cathy Doll ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากลูกคาตางประเทศ ทําให

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ ในข้ันแรกบริษัทฯ มีการจําหนายผลิตภัณฑไปยัง
ประเทศขางเคียงโดยผานตัวแทนจําหนายในประเทศไทย พรอมเร่ิมศึกษากลไกลการสงออกสินคาไปยัง
ตางประเทศอยางทุมเท และคัดสรรคูคาในตางประเทศท่ีมีศักยภาพเพื่อเสริมทัพใหบริษัทฯ สามารถกาวสูตลาดการ
สงออกอยางเต็มรูปแบบในป 2557 นี้ รวมถึงการมีสวนรวมวางแนวทางการตลาดและรูปแบบชองทางการจัด
จําหนายท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคสินคาของลูกคาในแตละประเทศไดอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดทําส่ือประชาสัมพันธและส่ือโฆษณาภาษาตางประเทศข้ึนเพื่อรองรับกลุมลูกคา
ตางชาติท่ีมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
 
 5.  ชองทางการคาธุรกิจออนไลน 

ปจจุบันผูบริโภคคนไทยใสใจดูแลตัวเองมากข้ึน แตกลับไมมีเวลาออกมาหาซ้ือสินคา ชองทาง
ออนไลนจึงเปนตัวเลือกลําดับตนๆ ท่ีชวยเพิ่มความสะดวกสบายในการจับจายใชสอย และสอดคลองกับพฤติกรรม
ผูบริโภครุนใหม ดังนั้นชองทางการคาแบบธุรกิจออนไลนนั้นถือเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีทางบริษัทฯ ตองการเติม
เต็ม และอํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภคอีกกลุมท่ีไมมีเวลาในการเดินทางไปเลือกซ้ือสินคาดวยตนเอง 

ชองทางออนไลนของบริษัทฯ ในปจจุบันนั้นมี 2 ประเภท 

• รานคาออนไลนของบริษัทฯ: บริษัทฯ มีบริการจัดสงสินคาใหแกลูกคาท่ีส่ังซ้ือผานทาง 
www.karmarts.com สําหรับสินคาคารมารทท้ังหมด และ https://misshath.bentoweb.com/,   
https://periperathailand.bentoweb.com/, https://brtcthailand.bentoweb.com/ สําหรับสินคาในกลุม Korean 
International Brands 

• รานคาออนไลนของคูคา: Friday Online, 7-Catalog online, Lazadda และ Ensogo 
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ภาพรวมของสัดสวนยอดขายของแตละกลุมผลิตภัณฑในป 2556 เปรียบเทียบจากป 2555 

CATEGORY 

Sale (THB) 

2556 
Growth% 

(Y’56 VS Y’55) 

2555 

ยอดขาย 
(พันบาท) 

สัดสวน% 
ยอดขาย 

(พันบาท) 
สัดสวน% 

ผลิตภัณฑดูแลรางกาย 285,430 34.52% 30.78% 218,260 34.68% 

ผลิตภัณฑดูแลผิวหนา 244,437 29.56% 23.40% 198,079 31.47% 

ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 239,308 28.94% 56.10% 153,308 24.36% 

อุปกรณเสริมความงาม 15,048 1.82% 145.56% 6,128 0.97% 

อุปกรณตกแตงราน และสื่อสงเสริมการขาย 27,243 3.29% -45.42% 49,915 7.93% 

ผลิตภัณฑอาหาร และยา 12,280 1.48% 850.46% 1,292 0.21% 

อ่ืน ๆ 2,651 0.32% 11.39% 2,380 0.38% 

Grand Total 826,937 100.00% 31.39% 629,362 100.00% 

หมายเหตุ: ยอดขายไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

 
 2.3  การคัดสรรผลิตภณัฑ 

ในป 2556 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑรวมท้ังส้ินกวา 2,000 รายการ ประกอบไปดวยผลิตภัณฑเสริมความ
งามแบบครบวงจร  จากแรงบันดาลใจของความงามในแบบสาวเกาหลี โดยมีสินคา House Brands  อยาง Cathy 
Doll, Cathy Choo ในป 2556 ท่ีผานมาบริษัทฯ ไดมีการเปดตัวแบนดนองใหมอยาง Baby Bright และกลุมอาหาร
เสริม Jejuvita 

Cathy Doll – แบรนดท่ีมีลักษณะเดนเฉพาะตัว มีการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ ท่ี
มีผลิตภัณฑต้ังแตศีรษะจรดปลายเทา เนนสีสัน สดใส เหมาะสําหรับสาววัยรุนชางฝน ท่ีมีความเปร้ียวอมหวาน
ผสมผสานความม่ันใจ นารักสดใสในตัว เชนเดียวกับตุกตาเคท่ีดอลล ซ่ึงประกอบไปดวยประเภทสินคา ดังนี้ 

• ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

• ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย 

• ผลิตภัณฑบํารุงเสนผม 

• ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 

• ผลิตภัณฑเพื่อการดูแลเฉพาะจุด 

• อุปกรณเสริมความงาม 
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Cathy Choo – ผลิตภัณฑบํารุงผิวท่ีผสานความหอมอยางเปนธรรมชาติจากท่ัวโลก ท้ังจากกล่ินท่ีเกิด
จากดอกไมท่ีมาจากธรรมชาติลวนๆ หรือการผสมผสานจากสมุนไพร เพื่อการบํารุงผิวอันหอมกรุนดวยสูตรจาก
แอนต้ีเคท่ี ชู เหมาะสําหรับสาวท่ีหลงใหลไปกับสมุนไพรธรรมชาติ ช่ืนชอบกล่ินหอมผอนคลาย ดูแลและทะนุ
ถนอมทั้งความงามทางรางกาย และความรูสึก โดยประเภทสินคาของแบรนดเคท่ี ชู มีดังนี้ 

• ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

• ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย 

• ผลิตภัณฑบํารุงเสนผม 

• ผลิตภัณฑเพื่อการดูแลเฉพาะจุด 

• ผลิตภัณฑกลุมอาหาร และเคร่ืองดื่ม 

• อุปกรณเสริมความงาม 
 

Baby Bright - ผลิตภัณฑสําหรับผูท่ีตองการดูแลผิวอยางออนโยน ละมุนละไม ผิวไบรท ใสแบว แบบ
ผิวเด็ก สําหรับผูท่ีมีผิวแพงาย และแหงออนแอ ดวยคุณคาจากธรรมชาติ ชวยปลอบประโลมผิว ใหผิวแข็งแรง
สุขภาพผิวดีข้ึน เนนสูตรออนโยน ใชไดทุกสภาพผิว 

• ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

• ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย 

• ผลิตภัณฑบํารุงเสนผม 

• ผลิตภัณฑเพื่อการดูแลเฉพาะจุด 

• อุปกรณเสริมความงาม 
 

Jejuvita – ผลิตภัณฑเสริมอาหารแนวใหมเอาใจวัยรุน แพ็คเกจนารักสดใสในราคายอมเยา ซ่ึงไดรับ
กระแสตอบรับดีเยี่ยม มีสวนประกอบท่ีผสมผสานคุณคาจากวิตามินนานาชนิด คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเลิศจาก
ตางประเทศ ชวยเติมคุณคาความสวยจากภายในสูภายนอก จนกลายเปนท่ีไววางใจของหนุมสาวท่ัวเอเชีย 

• ผลิตภัณฑกลุมอาหารเสริม และเคร่ืองดื่ม 
 

นอกจากสินคา House Brands ท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น ในปท่ีผานมา ทางบริษัทฯ ยังไดนําเขา 3 แบ
รนดช้ันนําจากเกาหลีมาเผยแพรสูตลาดในประเทศไทยอยางเปนทางการ  เพื่อเติมเต็มความตองการท่ีแตกตางของ
ผูบริโภคในปจจุบัน ไดแก MISSHA, PERIPERA และ BRTC โดยท้ัง 3 แบรนดตางเปนแบรนดท่ีมีช่ือเสียง และมี 
Brand Personalities ท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

MISSHA – หรูหรา เซ็กซ่ี มีระดับ เคร่ืองสําอางช้ันสูงอันดับ 1 จากเกาหลี รังสรรคท้ังผลิตภัณฑบํารุง
ผิว เมคอัพ และนํ้าหอม เพิ่มความหลากหลายใหแกโลกเคร่ืองสําอาง มุงม่ันนําเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุดแกคุณสาวๆ ดวย
นวัตกรรมความงามท่ีไมเคยหยุดนิ่ง การันตีคุณภาพดวยสาขากวา 30 ประเทศท่ัวโลก  
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Peripera - เคร่ืองสําอางสุดชิคสําหรับสาวสุดคูล ใหคุณแตงเติมสีสันอยางไมจํากัด เมคอัพจัดเต็ม 
เปล่ียนลุคไดในทุกวัน ดวยเคร่ืองสําอางสุดอินเทรนดท่ีมากมาย มีใหเลือกสรรอยางครบวงจร ไมวาจะเปนสาวนอย
หรือสาวใหญก็ใชได พรอมแพ็คเกจสุดนารัก เกไก สไตลเกาหลี ไมเหมือนใคร  

BRTC - เวชสําอางช้ันนําจากเกาหลี ท่ีสุดของพลังเพื่อผิวกระจางใส ใสใจปรนนิบัติผิวต้ังแตข้ันตอน
แรกอยางสมบรูณแบบ จนสังเกตเห็นไดถึงผิวท่ีเปลงปล่ัง เรียบเนียน รูสึกกระชับเตงตึง ฟนฟูผิวใหมีชีวิตชีวาสู
ผลลัพธแหงความออนเยาว โดยพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเพื่อใหรองรับกับปญหาของทุกสภาพ
ผิว 

ตลอดปท่ีผานมาฝายสรางสรรคผลิตภัณฑมีผลิตภัณฑมากกวา 1,800 รายการ ออกสูทองตลาด  สินคา 
House Brands อยาง Cathy Doll, Cathy Choo และ Baby Bright ไดเรียงแถวกันออกสูทองตลาดอยางตอเนื่อง 
 
แนวทางสรางสรรคผลิตภัณฑในป 2557 

ในป 2557 บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ อยางตอเนื่อง ซ่ึงในปนี้ทาง
บริษัทฯ ไดทําการศึกษาตลาดอยางหนัก พยายามสรรหานวัตกรรมการผลิตใหมๆ และหาโรงงานผลิตท่ีมีคุณภาพ
ท่ัวโลก เพื่อคัดสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหกับผูบริโภค ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหสามารถรองรับความ
ตองการของตลาดท่ีเพิ่มข้ึนได ซ่ึงในปนี้บริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะยกระดับคุณภาพสินคาข้ึน โดยยังคงราคาท่ี
สมเหตุสมผลใหกับผูบริโภค   

นอกจากนี้การขยายสายผลิตภัณฑ (Product Lines) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินคาในเชิงลึก 
(Vertical Product Lines) ของสินคาใหมีครบทุกหมวดหมู มีการจัดแบรนด Positioningใหมใหกับสินคา House 
brands เพื่อใหเอ้ือตอการเขาถึงกลุมลูกคามากข้ึน รวมถึงการจัดกลุมประเภทของผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับชองทาง
มากข้ึน  

สําหรับผลิตภัณฑท่ีเตรียมเปดตัวในชวงตนป 2557 นี้ ไดแก Snail Series ยิ่งตบยิ่งใสดวยครีมเมือก
หอยทาก, White Tofu Series ผิวเดงนุมฟูดุจเตาหูขาว, ผิวสวยเหนือกาลเวลากับ Stop Time Collection, พลาดไมได
กับกลุมสินคาใหมอาหารเสริมอยาง Col la la และ Colla Q คอลลาเจนคุณภาพดีจากประเทศอิตาลี และตอนรับชวง
ซัมเมอรหนารอน กับเมคอัพคอเลกช่ัน Spring/Summer Collection 2014 อยาง La Vie En Fleur ท่ีพรอมจะมาแตง
แตมสีสันเฉกเชนดอกไมบานสะพร่ังในทุงดอกไม ประเทศฝรั่งเศส 
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2.4  การสื่อสารการตลาด 
บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) มุงม่ันเสนอความแปลกใหม ดวยผลิตภัณฑท่ีโดดเดน และมี

เอกลักษณเฉพาะตัว ดังนั้นการส่ือสารกับกลุมเปาหมายจึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง  
ในป 2556 ท่ีผานมา บริษัทฯ จึงคัดสรรชองทางการส่ือสารเพ่ือประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย เพือ่ให

เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากยิง่ข้ึน ไมวาจะเปนส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโทรทัศน หรือส่ือออนไลน รวมถึงการจัดกจิกรรม
ตางๆ มากมาย โดยส่ือท้ังหมดตองสอดรับกับ Mood&Tone ท่ีเนนความสดใส ราเริง โดดเดน อันเปนเอกลักษณ
ของแบรนดเปนอยางด ี
Above the line 

1. ส่ือส่ิงพิมพ 
1.1 นิตยสาร 
1.2 หนังสือพิมพ 
1.3 แคตตาล็อกรายการสินคา (Magalogue) 

2. ส่ือโทรทัศน  
 ซ่ึงประกอบดวยการ Tie in สินคา และการสัมภาษณผูบริหารในรายการตางๆ ทางชองฟรีทีวี อาทิ 

รายการคันปาก รายการอายนุอยรอยลาน รายการต่ืนมาคุย รายการ Money Talk เปนตน 
Below the line 

1. ส่ือประชาสัมพันธ ณ จดุขาย 
2. ส่ือออนไลน 

2.1  Facebook: Karmartsclub, Missha Thailand, Peripera Thailand 
2.2  Instagram: Karmartsclub, Missha Thailand 
2.3  Website: Karmartsclub, Cathydoll, Missha Thailand, Peripera Thailand 
2.4  Youtube 

3. กิจกรรมสงเสริมการตลาด เพื่อสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย เชน 
3.1 กิจกรรมเปดตัว Missha Shop 
3.2 สนับสนุนคอนเสิรต Infinite 
3.3 รวมจัดกิจกรรมกับนิตยสารตางๆ 

4. รางวัลตาง ๆ ท่ีไดรับจากนติยสารชั้นนํา 
ผลิตภัณฑจาก Cathy Doll และ Peripera ยังไดรับรางวัลจากการประกวดเครื่องสําอางคุณภาพกับ

นิตยสาร CLEO ไดแก Peripera my lash serum dual mascara ไดรับรางวัล Best Mascara that make you lashes long 
& longer  และ Cathy Doll Foundation Brush #02 ไดรับรางวัล Best of foundation brush  
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แผนการส่ือสารการตลาดในป 2557 
                ในปนี้บริษัทฯ มุงเนนไปยังการเพิ่มฐานลูกคาใหมากข้ึน จึงเลือกใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ี
หลากหลายและเหมาะสมมากย่ิงข้ึน อยางส่ือประชาสัมพันธบนรถไฟฟา BTS และส่ือ Mega LED ซ่ึงสามารถ
เขาถึงกลุมลูกคาวัยรุนไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทําใหเกิดการรับรูไดอยางแพรหลายมากข้ึน รวมถึงการ
เลือกใชพรีเซ็นเตอรท่ีมีความสอดคลองเหมาะสมกับแบรนด เพื่อยกระดับภาพลักษณท้ังในระดับองคกรและ
ภาพลักษณของตัวสินคาใหมีความเปน Professional มากข้ึน ท้ังนี้บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสําคัญของส่ือ
โทรทัศน (TVC) เนื่องจากเปนส่ือท่ีมีผูบริโภคสูงสุด นอกจากนี้ยังจัดทําแคตตาล็อกรายการสินคา (Magalogue) 
เปนภาษาตางประเทศข้ึน  เพื่อรองรับกลุมลูกคาตางชาติท่ีมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่องอีกดวย  
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3.  ปจจัยความเส่ียง 
นโยบายการบริหารความเส่ียง  บริษัทฯ  มีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ทางการเงิน และลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการให
สินเช่ือ จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้
การคา ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน และลูกหนี้อ่ืนท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือสินคาและ
อุปกรณเปนเงินตราตางประเทศ  
 ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญท่ีเปน
สกุลเงินตราตางประเทศ 3.77  ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 32.9494) 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร  เงิน
เบิกเกินบัญชี   และเงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหน้ีสิน
ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาด
ในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯและ   บริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า  

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
ใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดังนี้     
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

  อัตรา    
  ดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย   

 อัตรา 
ดอกเบี้ย 

 
ภายใน 1 ป 

มากกวา 
1 ถึง 5 ป 

ปรับขึ้นลง 
ตามราคาตลาด 

ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

 
รวม 

 รอยละตอป      

สินทรัพยทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  0.5 % - - 64 5 69 
- ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน  5.6 % - 10.8 % 1 3 - - 4 
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 121 121 

  1 3 64 126 194 

หนี้สินทางการเงิน       
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

 จากธนาคาร 
MOR และ 3.29% - 

6.88% 
 

131 
 

- 
 

- 
 

- 
 

131 
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - 85 85 
- หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 5 % - 8.5 % 7 6 - - 13 
-  เงินกูยืมระยะยาวอืน่ 0.5 % 2 - - - 2 

  140 6 - 85 231 

 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

  อัตรา    
  ดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย   

 อัตรา 
ดอกเบี้ย 

 
ภายใน 1 ป 

มากกวา 
1 ถึง 5 ป 

ปรับขึ้นลง 
ตามราคาตลาด 

ไมมีอัตรา 
ดอกเบี้ย 

 
รวม 

 รอยละตอป      

สินทรัพยทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.5 % - - 64 5 69 
- ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน  5.6 % - 10.8 % 1 3 - - 4 
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 130 130 
- เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย  6.125 % 24 - - - 24 

  25 3 64 135 227 

หน้ีสินทางการเงิน       
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน จาก

ธนาคาร 
MOR และ 3.29% - - 

6.88% 131 - - - 131 
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - 85 85 
- หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 5 % - 8.5 % 3 6 - - 9 

  134 6 - 85 225 
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4.  สินทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
4.1  ทรัพยสินถาวรและสิทธิการเชาของบริษัท 
 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาตามบัญช ี
(บาท) 

ภาระผูกพัน 

1.  งานระหวางกอสราง 

- สํานักงานและโรงงาน 
- ทรัพยสินระหวางทาง 

2.  สวนปรับปรุงท่ีดิน 
- สํานักงาน 

เปนเจาของ 
 
 

539,975.60 
- 
 

2.00 

 
 

 
 

3.  ท่ีดิน 

- ท่ีดิน (สวนถนน-หอพัก) - 1 ไร - งาน   
25.9 ตรว. 

 
 
140 หมู 4 ต.มาบยางพร  
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

 
 

เปนเจาของ 

 
 

541,100.55 

 
 

- ท่ีดินสํานักงาน - 2 ไร 2 งาน 29 ตรว. 
                                  

81-81/1 เพชรเกษม54 
แยก3 เขตภาษีเจริญ กทม. 

เปนเจาของ 
 

26,320,000.00 
 

* 
 

 รวมท่ีดิน 27,401,078.15  

4.  สวนปรับปรุงอาคารโรงงานและสํานักงาน 5,071,508.64  

5.  อาคารสํานกังาน 81-81/1 เพชรเกษม 54  แยก 3  
เขตภาษีเจริญ กทม. 

เปนเจาของ 286,381.52 * 

6.  เคร่ืองจักรและอุปกรณ 140, 140/1 หมู 4 ต. มาบยางพร  
อ. ปลวกแดง จ.ระยอง 
81-81/1 เพชรเกษม 54  แยก 3  
เขตภาษีเจริญ กทม. 

เปนเจาของ 31,552,010.49  

7.  ยานพาหนะ  เปนเจาของ  18,459,335.89  

รวมทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจท้ังส้ิน 82,770,314.69  

หมายเหตุ  :  *   สินทรัพยท่ีติดจํานองเพื่อไปคํ้าประกันสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
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 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาตามบัญช ี
(บาท) 

ภาระผูกพัน 

1.  ท่ีดิน     

- ท่ีดินโรงงาน - 19 ไร - งาน 29.10 ตรว. 140 หมู 4 ต.มาบยางพร   
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

เปนเจาของ 42,000,000.00 * 
 
* - ท่ีดินโรงงาน - 14 ไร - งาน 70.10 ตรว. 140/1 หมู 4 ต.มาบยางพร  

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เปนเจาของ 22,000,000.00 

- ท่ีดินโรงงาน - 6 ไร - งาน 57.00 ตรว. 140, 140/1 หมู 4 ต.มาบยาง
พร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

เปนเจาของ - * 

 รวมท่ีดิน 64,000,000.00  

2.  อาคาร     

- อาคารโรงงานและสํานักงาน 140 หมู 4 ต.มาบยางพร   
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

เปนเจาของ 63,000,000.00 * 
 
* - อาคารโรงงานและสํานักงาน 140/1 หมู 4 ต.มาบยางพร  

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เปนเจาของ 37,000,000.00 

 รวมอาคารและสิ่งปลูกสราง 100,000,000.00  

รวมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท้ังส้ิน 164,000,000.00  

หมายเหตุ  :  *   สินทรัพยท่ีติดจํานองเพ่ือไปคํ้าประกันสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

สินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกัน 
 บริษัทฯ ไดนําท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีใชในการประกอบธุรกิจมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 จํานวน 26.60 ลานบาท ไปคํ้าประกันสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยท้ังระยะส้ันและระยะ
ยาว และ ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 164.00 ลานบาท ไป
วางเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

 

 

 

 

 

19 



รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
 

 	
�

	
	 	

4.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
     บริษัทฯ ไดซ้ือโปรแกรม Car Services System และ โปรแกรม Karmart System เปนเงิน 

2,801,483.74 บาท เพื่อรองรับการทํางานและการรวบรวมขอมูลของบริษัทใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มูลคาสุทธิ
ตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 1,367,434.07 บาท 
     
 บริษัท มายบัส จํากัด 

บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการเดินรถสาย ปอ.64 โดยระยะทางเร่ิมจากกระทรวงพาณิชย (แหงใหม) 
ถนนรัตนาธิเบศร - สนามหลวง ระยะเวลาสิทธิ 8 ป 9 เดือน (25 ส.ค. 2552 - 31 พ.ค. 2561) เปนเงิน 
14,500,000.00 บาท เพื่อใชในการประกอบกิจการ มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 
7,489,116.10 บาท 

 
4.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ในป  2557  บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนดงันี้ 
- บริษัท Karmarts Vietnam Investment Company Limited  ถือหุนจํานวน 510,000 หุน  คิดเปน

สัดสวนรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน  มูลคาเงินลงทุน  765,000 บาท  
- บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอรต้ี จํากัด บริษทัฯ จะเขาซ้ือหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ดิ ไอโคนิค 

พรอพเพอรต้ี จํากัด จํานวน 6,666,666 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.33% ของหุนท่ีออก (ทุนจด
ทะเบียน 200,000,000 บาท) ในราคาตามมูลคาหุนท่ีตราไว คิดเปนมูลคารวม 66,666,660 บาท  
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5.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

   สืบเนื่องจากในป 2552 ศาลภาษีอากรกลางไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ (ภายใตช่ือเดิมคือ บริษัท ไดสตาร 
อิเลคทริก คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ชําระเงินคาภาษีอากรพรอมท้ังเงินเพิ่มท่ีเกีย่วของในคดีเกี่ยวกับการนําเขา
สินคาในอดีตรวมเปนเงิน 6.2 ลานบาท (ประกอบไปดวยเงินคาอากรจํานวน 1.6 ลานบาท และเงินเพิ่มจํานวน 4.6 
ลานบาท) โดยบริษัทฯไดชําระเงินคาภาษอีากรดังกลาวท้ังจํานวนแลว ตามท่ีเคยไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 19 ของงบการเงินของบริษัทฯสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

 ตอมาเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2556 พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
4 ไดยื่นฟองบริษัทฯ ในฐานะนิติบุคคลท่ี 1 พรอมท้ังกรรมการของบริษัทฯ ในฐานะสวนตัวท่ี 2 ตอศาลอาญา
กรุงเทพใต ในฐานความผิดรวมกันสําแดงเท็จเพื่อเล่ียงอากรดังกลาว ขณะน้ีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ช้ันตน  
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6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 

ชื่อ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน)                                                                        
ท่ีตั้ง สํานักงานและบริการ 

 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดวน 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

 โทรศัพท 0-2805-2756-60 

 โทรสาร 0-2805-2751-2 
 โรงงาน 
 140 หมู 4 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 

 โทรศัพท  038-891-811-15 
 โทรสาร  038-891-821-22 
ประกอบธุรกิจ   การจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค  ใหเชา  และใหบริการคลังสินคา  

ทุนจดทะเบียน  396,000,000  บาท (ณ วันท่ี  25  เมษายน  2556) 
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 374,119,490.40 บาท (ณ  วันท่ี  8  พฤศจิกายน  2556) 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 11 พฤษภาคม 2525 

จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน 18 มีนาคม 2537 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 31 ตุลาคม 2537 
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000823  (เดิมเลขท่ี บมจ. 329) 

Corporate Website 
E-commerce Website  

www.karmarts.co.th 
www.karmarts.com 

นายทะเบียนหุน  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ผูสอบบัญช ี นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล   
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3516 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั 
 (เดิม บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) 
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นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ชําระ 

สัดสวน
การลงทุน 

บริษัท มายบัส จํากัด 
สถานท่ีต้ัง   เลขท่ี 214                   
ถนนลาดหญา แขวงคลองสาน       
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
10600 
โทรศัพท  :  0-2805-0220 
โทรสาร   :   0-2805-0220 

 
เดินรถโดยสารประจําทาง 

 
90,000,000 

 
32,000,000 

 
95.16% 

บริษัท เตาเบา จํากัด 
สถานท่ีต้ัง   เลขท่ี 81-81/1             
ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 
ถนนเพชรเกษม  แขวงบางดวน 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท  :  0-2805-2756-60 
โทรสาร   :  0-2805-2751-2 

 
จําหนายเครื่องสําอางออนไลน 

 
1,000,000  

 
1,000,000 

 
99.99% 
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7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7.1 หลักทรัพยของบริษัท 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 396,000,000 บาท (เดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 360,000,000 บาท) แบง 
เปนหุนสามัญจํานวน 660,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.60 บาท (เดิม 600,000,000 หุน)  ทุนจดทะเบียนเรียกชําระ
แลวจํานวน 374,119,490.40 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 623,532,484 หุน 

7.2 ผูถือหุน 

รายช่ือกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2557 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวน (%) 

1.  กลุมตระกลูทีฆคีรีกุล 207,769,899 32.62 

นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล 149,162,709 23.42   
นายพลกฤต  ทีฆคีรีกุล 29,920,000 4.70   
นางสาววรมน  ทีฆคีรีกุล 26,950,000 4.23   
นายวงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล 1,113,490 0.17   
นางสาวนราพรรณ  ทีฆคีรีกุล 396,000 0.06   
นางสาวชลธิดา ทีฆคีรีกุล 227,700 0.04   

2.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 40,774,800 6.40 
3.  นางเฉลา  วัฒนสมบัติ 33,338,560 5.23 
4.  นางวนดิา  แซจิว 23,596,200 3.70 
5.  นายณัฐพล  จุฬางกูร 23,476,500 3.69 
6.  นายสมพงษ  ชลคดีดํารงกุล 22,416,500 3.52 
7.  นายเฉลิมเดช  ลีวงศเจริญ 18,888,800 2.97 
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 16,297,447 2.56 
9.  PHILLIP SECURITIES PTE LTD.   12,100,000 1.90 
10. นายวิสูตร  เอ้ียวศิริกูล 9,012,200 1.41 
11.  อ่ืน ๆ     229,291,925 36.00 

รวม 636,962,831 100.00 
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7.3 การออกหลักทรัพยอ่ืนๆ 

 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 360 ลานบาท (หุนสามัญ 600 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.60 บาท) เปนจํานวน 
396 ลานบาท (หุนสามัญ 660 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.60 บาท) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ โดยไดดําเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว
เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดรับเงินจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญตามท่ี
กลาวไวในหมายเหตุขอ 32 จํานวนรวม 47.1 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 และ 7 สิงหาคม 2556 เปนทุนท่ีชําระแลวจํานวน 
14.1 ลานบาท (หุนสามัญ 23.5 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.60 บาท) โดยสวนท่ีเหลือจํานวน 33 ลานบาท 
บันทึกเปนสวนเกินมูลคาหุนสามัญในงบแสดงฐานะการเงิน  

เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 เพ่ือจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 59,997,956 หนวย ในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนยบาทตอหนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ป นับต้ังแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหมได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 2 บาทตอ 
1 หุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดในวันทําการสุดทายของเดือน
กรกฎาคม 2556 ตุลาคม 2556 มกราคม 2557 และในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนชนิด
ระบุช่ือผูถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได  

 

7.4 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล 50% ของกําไรสุทธิตามท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ หลังหักสํารองตามกฎหมายจํานวนไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปจนกวาสํารองดังกลาวจะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 
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8. โครงสรางการจัดการ 

8.1 โครงสรางการจัดการ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และเลขานุการของบริษัท 

ชื่อ – สกุล 
กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริหาร 

ผูบริหาร เลขานุการ 

1. นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล   *     ⁄ - ⁄ ⁄ - 

2. พลโทกอบบุญ  วิชิต ⁄ ⁄ - - - 

3. นายไกรวิทย  สัตยภิวัฒน   *     ⁄ - ⁄ ⁄ - 

4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช ⁄ ⁄ - - - 

5. ดร.พุฒิธร  จิรายุส    ⁄ ⁄ - - - 

6. นายพริษฐ  ทีฆคีรีกุล ⁄ - - - - 

7. นายวงศววิฒัน  ทีฆคีรีกุล * ⁄ - ⁄ ⁄ - 

8. นายเซียะ ซิน ลู    ⁄ - - - - 

9. นางทัศนี  อุนเจริญ - - - ⁄ - 

10. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล - - - ⁄ - 

11. นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน - - - ⁄ ⁄ 
12. นางอุนเรือน  อรุณวิศวกลุ - - - ⁄ - 

13. นายพงศววิัฒน  ทีฆคีรีกลุ - - - ⁄ - 

14. นางสมศรี  วิริยะ - - - ⁄ - 

15. นายยุทธกจิ  เตชสิริถาวร - - - ⁄ - 

16. นายสัจจะพงษ  ยงสกุลโรจน - - - ⁄ - 

17. นางสาวกนกพร  อรุณรัตน - - - ⁄ - 

*   คือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามท่ีระบุไวในหนังสือรับรอง 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 8 ทาน มีหนาท่ีกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนตามมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 

26 



รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
 

 	
�

	
	 	

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน มีความรู
ทางดานบัญชีการเงินและมีประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ี
สอบทานและดูแลการบริหารงานของกิจการตามขอบเขตท่ีกําหนดไวในกฎบัตร ไดแก การสอบทานรายงานทาง
การเงิน, ระบบการควบคุมภายใน, การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ, จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผย
ไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในกฎระเบียบของทางการและขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน แตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท  โดย
ใหมีอํานาจหนาท่ีบริหารและควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

อํานาจหนาท่ีของคณะผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังกรรมการผูจัดการเพื่อมีอํานาจ และหนาท่ีใหการบริหารและจัดการ
กิจการของบริษัทฯ ใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน กรรมการผูจัดการมีอํานาจในการ
แตงต้ังคณะผูบริหารเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินธุรกิจเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนธุรกิจและนโยบายของบริษัทฯ  ท่ีไดกําหนดไว 

8.2 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ และผูบริหาร 
บริษัทฯ มีวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงต้ัง เปนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ โดยผานการเสนอ

ช่ือจาก คณะกรรมการบริษัทฯ และจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนหนึ่งหุนมีคะแนนเสียง
เทากับหนึ่งเสียงและใชเสียงขางมากตัดสินซ่ึงเปนไปตามมาตรา 70 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 
กรรมการมาจากผูถือหุนตางประเทศ 1 ทาน, กรรมการอิสระ 3 ทาน และผูบริหารระดับสูง 1 ทาน สําหรับการ
คัดเลือกและการแตงต้ังผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไปจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร สวน
ระดับตํ่ากวาผูอํานวยการ ผูบังคับบัญชาตามสายงานจะเปนผูคัดเลือกและบรรจุตามโครงสรางของบริษัทฯ  

สิทธิของผูลงทุนรายยอยในการแตงต้ังกรรมการ  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ
อยูและใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูในการเลือกต้ังบุคคลเพ่ือเปนกรรมการได บริษัทฯ ไมมีการสรรหากรรมการท่ีเปน
ตัวแทนของผูถือหุนรายยอย แตบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 3 ทาน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณเปน
กรรมการเพื่อกํากับดูแลการบริหารงานและปกปองดูแลผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย 
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8.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

8.3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 11 ทาน  เปนคาตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมมีรายละเอียดดังนี ้

ช่ือ – นามสกุล 
 บาท 
 2556  2555 

1. วาท่ีรอยตรีสมชาย วสันตวิสุทธ์ิ     -  120,000 
2. นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล                   80,000  60,000 
3. นางปรียานชุ  ไพบูลยสิทธิวงศ    30,000  - 
4. พลโทกอบบุญ  วิชิต  140,000  50,000 
5. นายไกรวิทย  สัตยภิวัฒน        40,000  60,000 
7. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช  90,000  60,000 
8. ดร.พุฒิธร จิรายุส   90,000  60,000 
9. นายพริษฐ  ทีฆคีรีกุล                        40,000  60,000 
10. นายวงศววิัฒน  ทีฆคีรีกลุ   40,000  50,000 
11. นายเซียะ ซิน ลู     -  - 

รวม  550,000  520,000 

 คาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2556 จํานวนเงินรวมไมเกิน 5 ลานบาท โดยแบงเปนคาเบ้ียประชุม
สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทตอคร้ังท่ีเขารวมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปน
กรรมการอิสระ 10,000 บาทตอคร้ังท่ีเขารวมประชุม และ ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000 บาทตอคร้ังท่ีเขารวม
ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 10,000 บาทตอคร้ังท่ีเขารวมประชุม 

 คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ ในป 2556 เทากับ 17 ลานบาท และในป 2555 
เทากับ 17  ลานบาท เปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน , โบนัส และคาพาหนะเดินทาง  

8.3.2  คาตอบแทนอ่ืนของกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
-ไมมี – 
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9.  การกํากับดแูลกิจการ 

9.1  แนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ ของบริษัทมีดังนี ้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดแูลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มความโปรงใส เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ และเพิ่มความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย  จึงได
กําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสําคัญ ดังนี้ 

• การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกันเปนธรรมตอทุกฝาย 

• คณะกรรมการมีความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความ
รอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และ
รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง 

• การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูท่ี
เกี่ยวของทุกฝาย 

• การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเส่ียงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

• บริษัทฯ มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อใหกรรมการและพนักงานถือ
ปฏิบัติ 

2.  สิทธิของผูถือหุน 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน  โดยการกําหนดสิทธิของผูถือหุนไวในขอบังคับของ
บริษัทฯ เชนสิทธิการไดรับขอมูลบริษัทฯ สิทธิการออกเสียง  สิทธิในการดูแลอยางเปนธรรมและการอํานวยความ
สะดวกแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 

3.  สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เชน การเปดเผยสารสนเทศอยางเพียงพอเปน
จริง เช่ือถือไดสมํ่าเสมอและทันเวลาเพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน  และมีการปฏิบัติอยาง
เปนธรรมตอผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ  ไมเอารัดเอาเปรียบรวมท้ังมีการปฏิบัติอยางเปนธรรมตอผูท่ีเกี่ยวของกัน
อ่ืนๆ  และพนักงาน 

4. การประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการจัดประชุมผูถือหุน  โดยกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ  วาดวยการ

ประชุมผูถือหุน  ซ่ึงมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถือหุนเพื่ออํานวยความสะดวก  ให
ขาวสารแกผูถือหุนอยางเพียงพอและเทาเทียมกัน  
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5. ภาวะผูนาํและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบใน วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และ
ความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุนและไดจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อปองกันความขัดแยงทางประโยชน คณะกรรมการไดกําหนดจรรยาบรรณของกรรมการ พึงบริหารงาน

โดยหลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอประโยชนขององคกร  เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยาง
เต็มประสิทธิภาพ, โดยไมหาผลประโยชนสวนตนจากการเปนกรรมการ, ไมใชความลับขององคกรในทางท่ีผิด 
กรรมการยังไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลและรายงานกรณีท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

7. จริยธรรมธุรกิจ 
คณะกรรมการ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  เพื่อใหกรรมการและพนักงาน

ไดรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด  การปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ  จะนําไปสู
การควบคุมภายในท่ีดี รวมท้ังมีการกํากับดูแลท่ีดีเปนกระบวนการตอเนื่องและสัมพันธกัน 

8.  การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 8  ทาน ประกอบดวย 

• กรรมการท่ีเปนผูบริหาร    3  ทาน 

• กรรมการท่ีเปนอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5  ทาน  

9.  การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานคณะกรรมการเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย และไมมีความสัมพันธ

ใดๆ กับฝายบริหาร 
ประธานคณะกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกหนาท่ีอยางชัดเจน 

กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีบริหารบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายและอยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบ้ียประชุมและโบนัสกรรมการตามผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต

ละปภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุน  
คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดซ่ึงเช่ือมโยงกับผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 
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11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการกําหนดประชุมโดยปกติเปนประจําทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา , มีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและ
งวดสะสมโดยสม่ําเสมอและไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการ
ประชุมลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ปกติการประชุมแต
ละคร้ังจะใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง โดยในป 2556 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 4 คร้ัง โดย
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แตละทานสรุปได ดังนี้ 

 

รายชื่อ 

การประชุม
คณะกรรม 

การ
ตรวจสอบ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ 
 

การ
ประชุม
วาระปกต ิ

การ
ประชุม
วาระ
พิเศษ 

รวม 

1.  นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล                   -  4/4 - 4/4  
2.  นางปรียานชุ  สิทธิวงศไพบูลย** -  3/4 - 3/4  
3.  พลโทกอบบุญ  วิชิต * 5/5  4/4 - 4/4  
4.  นายไกรวิทย  สัตยภวิัฒน -  4/4 - 4/4  
5.  นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช * 5/5  4/4 - 4/4  
6.  ดร.พุฒิธร  จิรายุส * 5/5  4/4 - 4/4  
7.  นายพริษฐ  ทีฆคีรีกุล -  4/4 - 4/4  
8.  นายวงศววิฒัน  ทีฆคีรีกุล                -  4/4 - 4/4  
9.  นายเซียะ ซิน ลู -  - - - อยูตางประเทศ 

หมายเหตุ     การบันทึกการเขารวมประชุม = จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุม / จํานวนครั้งท่ีมีการประชุมท้ังป 
*    หมายถึง กรรมการอิสระท่ีเปนกรรมการตรวจสอบ 
**  ลาออกจากตําแหนงกรรมการมีผลต้ังแต 1 กันยายน 2556 

12. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ : ปจจุบันไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือ

วันท่ี 20 มกราคม 2555 แตงต้ังพลโทกอบบุญ  วิชิต เปนประธานกรรมการตรวจสอบ, นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช 
และดร.พุฒิธร  จิรายุส เปนกรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ่าเสมอในป 2556 มีการประชุมท้ังส้ิน 5 คร้ัง (ตามรายละเอียดการเขา
รวมประชุมในขอ 11 “การประชุมคณะกรรมการ”) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการมีหนาท่ี
พิจารณาและดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

• คัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2556 

• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

• ใหคําปรึกษาและพิจารณาทบทวน ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ ท้ังของผูสอบบัญชีและฝาย
ตรวจสอบภายใน รวมท้ังติดตามการดําเนินการของฝายจัดการตอขอเสนอแนะดังกลาวเพื่อเสนอ 
คณะกรรมการบริษัททราบ 

• ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดของหนวยงานท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ 

• ดูแลใหมีการจัดการบริหารความเส่ียง 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

• บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานท้ังองคกรโดย
ไดมีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบเปาหมายและแผนงานท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการมี
การควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติ 
ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังใหความสําคัญตอการควบคุมภายในท่ีเกีย่วกับการเงิน โดยบริษัทฯไดจัดใหมีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบและโดยตรงถึงกรรมการผูจัดการ 

• บริษัทฯ มีสวนตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ  และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมี
ความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกําหนดใหสวน
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการประเมินผล
งานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย   
การบริหารความเส่ียง 

• คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและคํานึงถึงปจจัยความเส่ียงท้ัง
ภายในและภายนอก  โดยไดมีการประเมินความเส่ียงของกิจการและมีการกําหนดมาตรการปองกันและ
จัดการความเส่ียงใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลตอการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ  
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14. รายงานของคณะกรรมการตองบการเงนิและสารสนเทศทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน

รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุด
ในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะกรรมการไดจัดใหมี
การดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทาง
บัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารเปนผูสอบทานการเปดเผยขอมูลและรายงานทางการเงินรวมกับผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบไดมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจและ
สามารถสรางความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือได 

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ท้ังท่ีเกี่ยวกับการเงินและท่ีไมใชการเงิน ลวนมีผล

ตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการใน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลท่ีครบถวนโปรงใสตรงตอความเปนจริง เช่ือถือได สมํ่าเสมอ และทันเวลา ซ่ึงฝาย
บริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น 
บริษัทฯ ยังไมจัดต้ังหนวยงานข้ึนเฉพาะแตไดมอบหมายใหสวนสารสนเทศหรือผูบริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวของ
โดยตรง ทําหนาท่ีติดตอส่ือสารกับผูลงทุน, สถาบัน, ผูถือหุน รวมท้ังนักวิเคราะหและภาครัฐท่ีเกี่ยวของ เนื่องจาก 
กิจกรรมในเร่ืองดังกลาวยังมีไมมากนัก ซ่ึงผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทฯ ไดโทร 0-2805-2756-60 
หรือท่ี website: www.karmarts.co.th 

 

9.2 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแลวมีความเห็นวาการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
นั้นเปนจริยธรรมที่ผูบริหารพึงจะตองมีและยึดปฏิบัติอยางเครงครัดท่ีจะไมนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนนั้น และมาตรการลงโทษมิใชเปนการปองกันท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไมมีการกําหนดไวเปน
ลายลักษณอักษร 
 อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดใหความระมัดระวังและติดตามดูแลขอมูลภายในอยางเครงครัด ผูบริหารระดับสูง
และพนักงานท่ีเกี่ยวของโดยตรงเทานั้นท่ีมีโอกาสรับทราบขอมูลกอนการขอความเห็นชอบจากผูถือหุน  และ
บริษัทฯ ไดกําหนดใหเฉพาะสวนสารสนเทศหรือผูบริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวของโดยตรงเทานั้นท่ีมีหนาท่ีในการ
เผยแพรขอมูลของบริษัทฯ ตอสาธารณชน 
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9.3  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ราย 
การ 

สํานักงานผูสอบบัญชี ชื่อบริษัทผูจาย 
คาสอบบัญชี 

2554 2555 2556 

1 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 950,000 1,030,000 1,110,000 

2 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด บริษัท สตารคอม จํากัด 195,000 120,000 - 

3 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด บริษัท มายบัส จํากัด 195,000 195,000 195,000 

4 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด บริษัท เตาเบา จํากัด - - 65,000 

รวมทั้งหมด 1,340,000 1,345,000 1,370,000 

 

คาบริการอื่น ไดแก คาพาหนะเดินทางมาปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีบริษัท 

ราย 
การ 

สํานักงานผูสอบบัญชี ชื่อบริษัทผูจาย 
คาสอบบัญชี 

2554 2555 2556 

1 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน)    

2 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด บริษัท สตารคอม จํากัด    

3 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด บริษัท มายบัส จํากัด    

4 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด บริษัท เตาเบา จํากัด    

รวมทั้งหมด - - - 

 

9.4 บุคลากร 

จํานวนพนักงานของบริษัท  
 จํานวนพนักงานท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนพนักงานท้ังส้ิน 337คน ซ่ึง
ผลตอบแทนเปนเงินเดือนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน จํานวนท้ังส้ิน 94.10 ลานบาท แบงเปนสายงานหลักดังนี้ 

1.  ดานโรงงาน  จํานวน     51    คน 
2.  ดานสํานักงาน จํานวน   286    คน 

-   การเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
ไมมีขอพิพาทดานแรงงาน 
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-  นโยบายในการพัฒนาพนกังาน 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดใหมีการอบรมพนักงาน  มีหลักสูตรดังตอไปนี้ 

1. หลักสูตรคอมพิวเตอรเบ้ืองตนและการใชงานอินเตอรเน็ต 
2. ขับข่ีปลอดภัยและการใชงานบํารุงรักษารถอยางปลอดภยั 
3. ความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑความงาม 
4. ความรูเกี่ยวกบัการจัดต้ังสาขาเพ่ือขยายผลิตภัณฑของบริษัทฯ 
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10.  ความรับผิดชอบตอสังคม 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนกัถึงความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม  ส่ิงแวดลอม  เพื่อ

ความยั่งยืนของกิจการ  และสังคมโดยรวม  และไดกําหนดนโยบายสนบัสนุนความรับผิดชอบตอสังคม  ดังนี ้
นโยบายการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 
บริษัทฯ สรรหาสินคาผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีเทียบเทาแบรนดช้ันนํา  ราคาเหมาะสมกับการบริโภค

สินคาของผูบริโภค 
และการปองกนัและปราบปรามสินคาลอกเลียนแบบ  การปลอมแปลงสินคา  ซ่ึงอาจทําใหผูบริโภค

เขาใจสับสนและเสียหายโดยดําเนนิการเปนประจํา  หรือไดรับการแจงเตือนจากผูบริโภค 
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
บริษัทฯ ยึดระบบการควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของขบวนการทํางานท้ังองคกร  ตอตานการ

ทุจริตคอรรัปช่ัน  โดยการหาประโยชนอ่ืนใดใหแกตนเองจากบุคคลที่ทําธุรกิจกับบริษัทฯ  ท้ังนี้ ใหครอบคลุมถึง
พนักงาน  คูคา  ลูกคา  และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  และจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการตอตาน
การทุจริตเปนประจํา  และทบทวนขอกําหนดในการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ  
ขอบังคับและกฏหมายตาง ๆ 

นโยบายการรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทฯ  ใหความสําคัญ และมุงม่ันในการคืนผลประโยชนแกสังคมในรูปแบบตางๆ  ดวยการเปน

สวนหนึ่งในการรับผิดชอบตอสังคม  และเปนกระบวนการพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรมของผูบริหาร  และ
พนักงานโดยการจัดกจิกรรมดังนี ้

• กิจกรรมคารมารทปนยิ้มแบงสุขใหนอง ๆ ในวนัเดก็แหงชาติตามโรงเรียนตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

• กิจกรรมคารมารทรวมใจปนรักสูศูนยพัฒนา  การจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 

• กิจกรรมคารมารท  และอินสปริตไทยแลนด  รวมปนยิ้มแบงความสุขสู  มูลนิธิคนปญญาออนแหง
ประเทศไทย 

นโยบายความรับผิดชอบตอผูบริโภค  และสิ่งแวดลอม 
 บริษัทฯ มีนโยบายตรวจสอบคุณภาพสินคา  ใหอยูในมาตรฐานสินคา  และวันหมดอายุสินคา  ทําการ
ตรวจสอบเปนประจําทุก  3  เดือน  และถาสินคาไมไดมาตรฐานดําเนนิการแจงทําลายสินคาโดยใหผูมีสวนรวมเขา
ดําเนินการ  และสังเกตการณ  การทําลายสินคาตองเปนไปโดยวิธีการรักษาส่ิงแวดลอมโดยบริเวณที่จัดท้ิงส่ิงของ
ใหเหมาะสม 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอในการบริหารการดําเนินการของบริษัทฯ และการติดตาม
ดูแลการดําเนินการของบริษัทยอยเพื่อปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยอันเกิดจากการที่ผูบริหาร
นําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจอยางเพียงพอ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นไวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2556 (ตาม
แนบ) วาการดําเนินการของบริษัทฯ ไดดําเนินการภายใตการกํากับดูแลและการตรวจสอบอยางพอเพียงมีการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ท้ังรายไตรมาสและรายปซ่ึงเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

2. บริษัทฯ ไดมีการติดตามรายงานระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปน
ประจําทุกป  ซ่ึงรายงานประจําป 2556 ไดแจงผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานบัญชีตามท่ีเห็น
วาจําเปนในการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบแลวไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญของระบบการควบคุม
ภายในดานบัญชี  สําหรับขอแนะนําท่ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ บริษัทฯ ไดนําประเด็นดังกลาวมา
พิจารณาปรับปรุงแกไขอยางครบถวนแลว 

3. บริษัทฯ มีสวนตรวจสอบภายในทําหนาท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางสม่ําเสมอและเปนไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป  
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รายงานการปฏิบัตงิานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2556 
 
 คณะกรรมการบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิอิสระจํานวน 3 ทาน ซ่ึงไดปฏิบัติหนาท่ีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไวในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 5 คร้ัง โดยกรรมการเขารวม
ประชุมทุกคร้ังและมีการพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีไดดังนี้ 

 
การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลสาระสําคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจําป 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) โดยไดเชิญผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชี และผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน มาประชุมเพื่อช้ีแจงขอ
ซักถามจนเปนท่ีพอใจ และใหฝายจัดการนําความเห็นของผูสอบบัญชีท่ีเปนสาระสําคัญไปปรับปรุงและแกไขให
ถูกตอง คณะกรรมการตรวจสอบจึงใหความเห็นชอบงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกลาว รวมท้ัง
ไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ 1 คร้ัง ซ่ึงไดรับแจงวามีความเปนอิสระและไดรับความรวมมือท่ี
ดีจากฝายจัดการ 

 
การสอบทานระบบควบคุมภายใน สําหรับระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานท้ังองคกร
โดยไดมีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ เปาหมาย และแผนงานท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ มี
การควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติ ผูติดตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในเพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน
สําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี  

 
การสอบทานเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมีการปฏิบัติตามแนวทาง 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีอยางเพียงพอ  

 
การสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝาย
ตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน อยางมีความเปนอิสระและกอใหเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และสอบทานผลการตรวจสอบประจําป 2556 เปนประจําโดยมีการจัดประชุมท้ังส้ิน 5 
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คร้ัง และใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายในประจําป 2556 โดย
ไดเสนอแนะแนวปฏิบัติ ซ่ึงชวยพัฒนาแนวทางการตรวจสอบใหดียิ่งข้ึน พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป 2556 เพื่อใหแผนการตรวจสอบมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ  

 
การประเมินการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการประเมินความเส่ียงของกิจการและ มีการกําหนด
มาตรการปองกันและจัดการความเส่ียงไวอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผล
ตอการดําเนินการของบริษัทฯ โดยมีปจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ คือ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ  

 
การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสอบบัญชีและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนผลท่ี
พอใจมากอยางตอเนื่อง ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติใหความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ขออนุมัติท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ัง นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 3516 แหง
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับป 2556  

 
ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  -ไมมี-    
 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํางบการเงิน 
ถูกตองเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชี และเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดสอดคลองกับ พรบ. การ
บัญชีป 2547 การกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามขอกําหนดของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอยางถูกตอง และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินการบริหารความเส่ียงอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
 

.......................................... 
(พลโทกอบบุญ  วิชิต) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 

       ............................................                                                           ....................................... 
        (นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช)                                                                  (ดร.พุฒิธร  จิรายุส)  
            กรรมการตรวจสอบ                                                                            กรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหวางกัน 

ขอมูลรายการระหวางกัน 
 รายการคาท่ีเปนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไดแก รายการขายสินคาและบริการ 
 1  ลานบาท, ลูกหนี้การคาและลูกหนี้บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันสุทธิ 13.51 ลานบาท, เงินใหบริษัทกูยืมกิจการ
ท่ีเกี่ยวของกันสุทธิ 23.78 ลานบาท ดอกเบ้ียรับ  2  ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน-บุคคลและกิจการท่ี
เกี่ยวของกันสุทธิ 15.16 ลานบาท, คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร คาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแก
กรรมการ และผูบริหารบริษัทฯ และบริษัทยอย 22  ลานบาท  และ 23 ลานบาทซ่ึงเปนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามท่ี
ไดเปดเผยรายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 10 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน เพ่ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจและเปนไปตาม

เง่ือนไขของสัญญาและตามราคายุติธรรมท่ีปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคาท่ัวไป  ซ่ึงรายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
ของการทํารายการตามความจําเปนตามปกติของธุรกิจ  และสําหรับรายการท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินในการทํารายการกบั
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายการท่ีเกี่ยวโยงดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
ตอบริษัทฯ เนื่องจากรายการดังกลาวจะชวยสรางมูลคาเพ่ิมแกบริษัทฯ โดยลักษณะธุรกิจมีความเกี่ยวของและ
สงเสริมซ่ึงกันและกันในการพัฒนาเชิงธุรกิจ และมีความเปนธรรมในเรื่องของราคาและเง่ือนไขการชําระเงินและท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีไมมีสวนไดสวนเสียไดมีมติเอกฉันทเห็นชอบในการลงทุนเพ่ิมใน
หลักทรัพยดังกลาวและเห็นวาจะเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ท้ังทางดานการสงเสริมและสนับสนุนการขยายการคา
ของบริษัทฯ โดยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันโดยสรางความเขมแข็งใหกับสินคาแบรนด "Karmarts" ในราคาและ
เง่ือนไขการชําระเงินท่ีกําหนดสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอบริษัทฯ ท้ังนี้กรรมการผูมีสวนไดเสียไมไดเขา
รวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนี ้

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของกันสําหรับรายการคาปกติ เพ่ือประโยชนในการ

ดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเง่ือนไขของสัญญาและตามราคายุติธรรมท่ีปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคาท่ัวไป ดังนั้น
ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันจึงปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคาท่ัวไป 

สําหรับรายการท่ีเกี่ยวกับการค้ําประกันใหบริษัทท่ีเกี่ยวของตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุมผูถือหุน 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
เนื่องจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวเปนประโยชนเพ่ิมในการดําเนินธุรกิจตามปกติ  ดังนั้นแนวโนมใน

การเขาทํารายการระหวางกันจึงขึ้นอยูกับการเติบโตทางธุรกิจและภาวะของการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 บริษัทยอย บริษัทที่เก่ียวของ 

บมจ.คารมารท บจ.มายบัส บจ. เตาเบา หจก.ชัยวิบูลยฯ 
% การถือหุน ตําแหนง % การถือหุน ตําแหนง % การถือหุน ตําแหนง % การถือหุน ตําแหนง 

1. บมจ.คารมารท -  95.16 - 99.99  -  
2. กลุมตระกูล “ทีฆคีรีกุล”   - -   -  
    2.1 นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล 23.42 กรรมการ - กรรมการ 0.005  -  
    2.2 นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล 0.04  - กรรมการ  กรรมการ -  
    2.3 นายวงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล 0.17 กรรมการ - - 0.005 กรรมการ -  
    2.4 นายพงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล -  -    90.00 หุนสวนผจก. 

    2.5 นายพลกฤต  ทีฆคีรีกุล 4.70  - กรรมการ   -  
    2.6 นายพริษฐ  ทีฆคีรีกุล - กรรมการ - -   -  
    2.7 นางสาววรมน  ทีฆคีรีกุล 4.23  - -   -  
    2.8 นางสาวนราพรรณ ทีฆคีรีกุล 0.06  - -   -  
3. นายไกรวิทย  สัตยภิวัฒน - กรรมการ - กรรมการ   -  
4. อ่ืน ๆ 67.38  4.84    10.00  
              รวม 100.00  100.00  100.00  100.00  

 

 

กรรมการ 
บมจ.คารมารท บจ.มายบัส บจ. เตาเบา หจก.ชัยวิบูลยฯ 

CEO กรรมการAA MD กรรมการA MD กรรมการA MD กรรมการA 
1. นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล √ √  √     

2. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล    √  √   

3. นายวงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล  √    √   

4. นายพงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล        √ 

5. นายไกรวิทย  สตัยภิวัฒน  √  √     

หมายเหตุ  กรรมการA คือ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
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ดําเนินงาน 
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
งบการเงิน 
สรุปรายงานการสอบบัญช ี
งบการเงินรวมป 2554 
ผูสอบบัญชี :   นายโสภณ  เพ่ิมศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182  

   บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
สรุปรายงานผูสอบบัญชี :   ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนรวม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแส
เงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คารมารท จํากัด 
(มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบ
การเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความ
เหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผล
การดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท คาร
มารท จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย และเฉพาะของบริษทั คารมารท จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 และขอ 5 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
เพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ ท้ังนี้ บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงิน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2553 และสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน เพ่ือสะทอนการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวมาถือปฏิบัต ิ
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งบการเงินรวมป  2555 
ผูสอบบัญชี :   นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516  

   บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
สรุปรายงานผูสอบบัญชี :   ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุน
รวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบ
กระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ี
สําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ และไดตรวจสอบ   งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คาร
มารท จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ี
ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช ี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบ
ของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนด    ดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี
เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ใน
การประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชี    ท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท คารมารท จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 
งบการเงินรวมป  2556 
ผูสอบบัญชี : นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3516   
   บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  (เดิมช่ือบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) 
 
สรุปรายงานผูสอบบัญชี  : ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอย ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุน
รวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบ
กระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ี
สําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คาร
มารทจํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

 ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ี
ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช ี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบ
ของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี
เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินวิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ใน
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การประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท คารมารท จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ขอมูลและเหตุการณที่เนน 
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ บริษัทฯได
ปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เพ่ือสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาว และนําเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 เพ่ือเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยใชนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินไดท่ีไดนํามาถือปฏิบัติใหมดวยเชนกัน ท้ังนี้ขาพเจามิไดใหขอสรุปอยางมี
เง่ือนไขตอกรณีนี้แตอยางใด                  
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บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
สินทรัพยหมุนเวียน   (ปรับปรุงใหม)     (ปรับปรุงใหม)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 68,728 7.51 2,427 0.33 18,110 2.46 68,525 7.58 2,198 0.31 17,488 2.81 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 121,035 13.22 111,891 15.20 41,449 5.26 130,309 14.41 118,350 16.80 50,561 8.13 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน - สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,200 0.13 654 0.09 3,428 0.40 1,200 0.13 654 0.09 - 0.55 
เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - - - 23,780 2.63 15,490 2.20 12,246 1.97 
สินคาคงเหลือ 297,191 32.46 277,001 37.64 237,929 27.48 297,191 32.85 277,001 39.33 228,357 36.70 
สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 95,917 10.48 4,249 0.58 - - 95,917 10.60 4,249 0.60 - - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 13,555 1.48 11,119 1.51 7,266 0.84 13,349 1.48 10,624 1.51 6,183 0.99 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 597,626 65.28 407,341 55.34 308,182 35.59 630,271 69.68 428,566 60.85 318,263 51.15 
สินทรัพยไมหมุนเวียน             

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 1,125 0.12 474 0.06 983 0.11 477 0.05 474 0.07 471 0.08 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,969 0.32 4,495 0.61 602 0.07 2,969 0.33 4,495 0.64 602 0.10 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - 1,000 0.11 - - 5,092 0.82 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 164,000 17.92 162,000 22.01 162,000 18.71 164,000 18.13 162,000 23.00 162,000 26.03 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 118,237 12.92 116,187 15.79 105,248 12.16 82,770 9.15 73,914 10.49 56,175 9.03 
อุปกรณโครงขาย - - - - 196,839 22.73 - - - - - - 
สินทรัพยไมมีตัวตน 8,857 0.97 9,638 1.31 11,222 1.30 1,367 0.15 451 0.06 333 0.05 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 16,858 1.84 32,782 4.45 78,433 9.06 16,858 1.86 32,782 4.65 78,433 12.60 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,757 0.63 3,096 0.42 2,369 0.27 4,857 0.54 1,637 0.23 902 0.14 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 317,803 34.72 328,672 44.66 557,696 64.41 274,298 30.32 275,753 39.15 304,008 48.85 
รวมสินทรัพย 915,429 100.00 736,013 100.00 865,878 100.00 904,569 100.00 704,319 100.00 622,271 100.00 

 

ตารางสรุปงบการเงิน 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
 

 
   
  

บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 
 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
หนี้สินหมุนเวียน   (ปรับปรุงใหม)     (ปรับปรุงใหม)   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 130,676 14.27 51,175 6.95 30,580 3.53 130,654 14.44 51,175 7.27 30,580 5.62 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 85,494 9.34 27,741 3.77 223,759 25.84 84,707 9.36 25,514 3.62 21,278 3.91 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,879 0.21 2,172 0.30 2,161 0.25 - - - - - - 
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6,889 0.75 11,295 1.53 12,911 1.49 2,948 0.33 2,575 0.37 1,099 0.20 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - 16,425 2.23 15,282 1.76 - - 16,425 2.33 15,282 2.81 
ภาษีเงินไดคางจาย 23,022 2.51 - - - - 23,022 2.55 - - - - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,940 0.76 6,709 0.91 4,352 0.50 6,931 0.77 6,104 0.87 3,859 0.71 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 254,900 27.84 115,517 15.69 289,045 33.38 248,262 27.45 101,793 14.45 72,098 13.26 
หนี้สนิไมหมุนเวียน             

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5,896 0.64 12,088 1.64 16,309 1.88 5,896 0.65 8,147 1.16 3,270 0.54 
เงินกูยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - 1,879 0.26 4,052 0.47 - - - - - - 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - 15,264 2.07 31,736 3.67 - - 15,264 2.17 31,736 5.28 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 7,510 0.82 6,881 0.93 3,873 0.45 7,464 0.83 6,846 0.97 3,855 0.64 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 22,112 2.42 21,201 2.88 20,692 2.39 22,112 2.44 21,204 3.01 - - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 35,518 3.88 57,316 7.79 76662 8.85 35,472 3.92 51,461 7.31 38,861 6.46 
รวมหนี้สิน 290,418 21.57 172,833 21.57 365,707 42.24 283,734 31.37 153,254 21.76 110,959 18.44 

 
 
 
 
 
 

47 



รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
 

 
   
  

บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 
 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
สวนของผูถือหุน   (ปรับปรุงใหม)     (ปรับปรุงใหม)   
ทุนเรือนหุน             

ทุนจดทะเบียน             
หุนสามัญ 660,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.60 บาท             
(31  ธันวาคม  2555: หุนสามัญ 600,000,000  หุน             
มูลคาหุนละ  0.60 บาท)             
(1  มกราคม  2555:  หุนสามัญ  600,000,000  หุน             
มูลคาหุนละ  1  บาท) 396,000  360,000  600,000  396,000  360,000  600,000  

ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว             
หุนสามัญ 623,532,484 หุน มูลคาหุนละ 0.60 บาท             
(31  ธันวาคม  2555:  หุนสามัญ 600,000,000  หุน             
มูลคาหุนละ  0.60  บาท)             
(1  มกราคม  2555:  หุนสามัญ  600,000,000  หุน             
มูลคาหุนละ  1  บาท) 374,120 40.87 360,000 48.91 600,000 69.29 374,120 41.36 360,000 51.11 600,000 99.74 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 32,945 3.60 - - 165,337 19.09 32,945 3.64 - - 165,337 27.48 
สวนเกินทุนจากการลดทุน 15,267 1.67 15,267 2.07 - - 15,267 1.69 15,267 2.17 - - 
กําไร(ขาดทุน)สะสม             

จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 18,257 1.99 9,829 1.34 4,646 0.54 18,257 2.02 9,829 1.40 4,646 0.77 
ยังไมไดจัดสรร 177,921 19.44 171,210 23.26 (275,650) (31.83) 172,868 19.11 158,590 22.52 (286,741) (47.66) 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 7,378 0.81 7,378 1.00 7,378 0.85 7,378 0.82 7,378 1.05 7,378 1.23 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 625,888 68.37 563,684 76.59 501,711 57.94 620,835 68.63 551,064 78.24 490,620 81.56 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (878) (0.10) (505) (0.07) (1,540) (0.18) - - - - - - 

รวมสวนของผูถือหุน 625,010 56.18 563,179 76.52 500,171 57.76 620,835 68.63 551,064 78.24 490,620 81.56 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 915,428 100.00 736,012 100.00 865,878 100.00 904,569 100.00 704,318 100.00 601,579 100.00 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
 

 
   
  

บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 
 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
   (ปรับปรุงใหม)     (ปรับปรุงใหม)   
รายได             

รายไดจากการขายและบริการ 830,074 94.68 638,079 89.99 381,416 86.29 830,128 95.55 636,497 94.24 383,103 88.56 
รายไดจากการใหบริการเดินรถโดยสารประจําทาง 8,318 0.95 15,430 2.18 12,089 2.74 - - - - - - 
รายไดดอกผลเชาซื้อ 395 0.05 384 0.05 652 0.15 395 0.05 384 0.06 652 0.15 
รายไดจากการใหเชาและใหบริการคลังสินคา 26,417 3.01 26,940 3.80 23,146 5.24 26,417 3.04 26,940 3.99 23,146 5.35 
กําไรจากการปรับมูลคาอสังหาริมทรัพย             

เพ่ือการลงทุนเปนมูลคายุติธรรม 2,000 0.23 - - - - 2,000 0.23 - - - - 
กําไรจากการขายบริษัทยอย - - 9,982 1.41 - - - - 676 - - - 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 9,052 1.28 - - - - 2,664 0.39 - - 
กําไรจากการขายสินทรัพย 148 0.02 1,569 0.22 14,161 3.20 148 0.02 - - 14,155 3.27 
รายไดอื่น 9,407 1.07 7,610 1.07 10,523 2.38 9,672 1.11 8,245 1.22 11,557 2.67 

รวมรายได 876,759 100.00 709,046 100.00 441,987 100.00 868,760 100.00 675,406 100.00 432,614 100.00 
คาใชจาย             

ตนทุนขายและบริการ 421,728 64.00 325,163 65.51 165,530 52.38 421,905 65.53 325,587 69.77 167,218 56.83 
ตนทุนในการใหบริการเดินรถโดยสารประจําทาง 8,704 1.32 8,721 1.75 8,700 2.76 - - - - - - 
ตนทุนจากการใหเชาและใหบริการคลังสินคา 3,930 0.60 3,478 0.70 3,615 1.15 3,930 0.61 3,478 0.75 3,615 1.23 
ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลคาอสังหาริมทรัพย             

 เพ่ือการลงทุนเปนมูลคายุติธรรม - - - - 5,799 1.83 - - - - 5,799 1.97 
คาใชจายในการขาย 123,980 18.81 84,019 16.93 50,645 16.03 123,960 19.25 84,019 18.00 50,645 17.21 
คาใชจายในการบริหาร 84,715 12.86 74,643 15.04 57,121 18.07 78,169 12.14 52,913 11.34 54,116 18.39 

 
 

49 



รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
 

 
   
  

บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 
 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
   (ปรับปรุงใหม)     (ปรับปรุงใหม)   
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย - - - - 14,962- 4.73 - - - - - - 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 6,543 0.99 - - - - 6,543 1.02 - - 12,375 4.21 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 9,345 1.42 - - 9,653 3.05 9,345 1.45 - - 459 0.16 
คาใชจายอื่น ๆ - - 325 0.07 - - - - 675 0.14 - - 

รวมคาใชจาย 658,945 100.00 496,349 100.00 316,025 100.00 643,852 100.00 466,672 100.00 294,228 100.00 
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 217,814 135.62 212,697 139.43 125,962 115.25 224,908 133.43 208,734 138.76 138,386 111.13 
คาใชจายทางการเงิน (12,260) (7.63) (13,991) (9.17) (16,667) (15.25) (11,414) (6.77) (12,144) (6.18) (13,860) (11.13) 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 205,554 127.98 198,706 130.26 109,295 100.00 213,494 126.66 196,590 130.69 124,526 100.00 
คาใชจายภาษีเงินได (44,942) (27.98) (46,163) (30.26) - - (44,941) (26.66) (46,163) (30.69) - - 
กําไรสําหรับป 160,612 100.00 152,543 100.00 109,295 100.00 168,553 100.00 150,427 100.00 124,526 100.00 

             
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 160,986 100.23 151,955 99.61 112,105 102.57 168,553 100.00 150,427 100.00 124,526 100.00 
สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (374) (0.23) (588) 0.39 (2,810) (2.57)       
สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 160,612 100.00 152,543 100.00 109,295 100.00       
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
 

 
   
  

บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) ) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 
 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
   (ปรับปรุงใหม)     (ปรับปรุงใหม)   
กําไร (ขาดทุน) สะสมยกมาจากปกอน 171,209 96.23 (335,236) (195.81) (447,341) (133.44) 158,591 91.74 (346,326) (218.38) (470,852) (135.96) 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได - - 59,585 34.80 - - - - 59,585 37.57 - - 
ลดลงเพ่ือลางขาดทุนสะสม - - 394,716 230.55 - - - - 394,716 248.89 - - 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 160,986 90.48 151,955 88.75 112,105 33.44 168,553 97.50 150,427 94.85 124,526 35.96 
เงินปนผลจาย (145,847) (81.97) (89,982) (52.56) - - (145,847) (84.37) (89,982) (56.74) - - 
สํารองตามกฎหมายสําหรับป (8,428) (4.74) (9,829) (5.74) - - (8,428) (4.88) (9,829) (6.20) - - 
กําไร (ขาดทุน) สะสมปลายป 177,920 100.00 171,209 100.00 (335,236) (100.00) 172,869 100.00 158,591 100.00 (346,326) (100.00) 

             
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน             
กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.27  0.25  0.19  0.28  0.25  0.21  

             
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 605,546  600,000  600,000  605,546  600,000  600,000  
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
 

 
   
  

 
บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) ) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี 205,554 198,707 109,294 213,494 196,590 124,526 
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเปน       

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 23,465 20,517 16,676 14,942 11,986 8,123 
ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนมูลคายุติธรรม (2,000) - 5,799 (2,000) - 5,799 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (523) 197 (1,263) (523) (272) 4,137 
คาเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ (เพ่ิมขึ้น) 826 3,986 (8,694) 826 3,986 (8,694) 
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 2,542 5,728 (6,855) 2,542 (660) 2,338 
ตัดจําหนายสินทรัพย 486 4,046 4,105 486 4,046 4,105 
ขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพยและตราสาร 579 453 - 579 453 - 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน 6,543 (108) - 6,543 (108) - 
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพย (148) (1,569) (14,161) (148) 350 (14,155) 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย (3,550) - - (3,550) - - 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเพ่ิมขึ้น - (79) 14,962 - (79) - 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - (9,982) - - (676) - 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน - - - - - 12,375 
ดอกเบี้ยรับ (692) (751) (350) (3,127) (2,768) (1,981) 
เงินปนผลรับ (270) (76) - (270) (76) - 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 629 3,008 3,873 618 2,992 3,855 
คาใชจายดอกเบี้ย 6,060 10,215 13,010 5,934 8,079 11,332 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  239,500 234,293 136,396 236,346 223,843 151,759 
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บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) ) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง       

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (9,062) (65,311) (8,957) (11,878) (60,602) (12,785) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน 1,549 (504) 23,629 1,549 (504) 23,629 
สินคาคงเหลือ (21,744) (54,561) (35,643) (21,744) (52,622) (35,302) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (2,436) (2,655) (268) (2,725) (2,944) (203) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (2,662) (885) (198) (3,220) (894) (190) 

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)       
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 57,767 6,356 (16,132) 58,606 4,117 (33,966) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 231 2,363 2,409 827 2,245 2,184 

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 263,143 119,096 101,235 257,761 112,639 95,127 
จายภาษีเงินได (5,088) (1,431) (1,216) (5,088) (1,418) (1,203) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (258,055) (117,665) 100,019 252,673 111,221 93,924 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

ดอกเบี้ยรับ 692 713 350 3,127 2,731 1,981 
เงินปนผลรับ 270 76 - 270 76 - 
กระแสเงินสดจายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - (23) - - - - 
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น - - - (400) - - 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น - - - (8,290) (4,830)  
จายเจาหนี้คาหุน - - (1,506) - - (1,506) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ 165,872 5,353 -  165,872 5,353 - 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 2,342 3,250 3,298  2,192 1,331 3,224 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวรที่ไมไดใชดําเนินงาน - 234 127  - 234 127 
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บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) ) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย - - 62,380 - - 62,380 
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ (261,111) (9,910) - (261,111) (9,910) - 
ซือ้อุปกรณ (24,487) (26,031) (17,975) (24,318) (26,001) (17,898) 
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (1,465) (352) (109) (1,465) (352) (109) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (117,887) (26,690) 46,565 (124,124) (31,368) 35,952 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 2,595 - (38,821) 2,574 - (38,821) 
เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 74,396 21,255 21,583 74,396 21,255 21,583 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันลดลง (เพ่ิมขึ้น) (651) (5) (6) (3) (3) (3) 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - 132 (9,930) - 132 (7,855) 
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - (264) - - (264) 
เงินสดจายตามสัญญาเชาทางการเงิน (12,003) (15,604) (14,099) (3,283) (3,414) (2,128) 
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น (2,172) (2,161) (2,151) - - - 
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (31,688) (15,330) (68,175) (31,688) (15,330) (68,175) 
ดอกเบี้ยจาย (5,563) (4,963) (17,612) (5,437) (7,801) (17,506) 
เงินสดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 47,065 - - 47,065 - - 
เงินปนผลจาย (145,847) (89,982) - (145,847) (89,982) - 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยเปลี่ยนแปลง       

จากการเรียกชําระทุนจดทะเบียน 0.01 - - - - - 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (73,868) (106,658) (129,475)  (62,223) (95,143) (113,170) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 66,300 (15,683) 17,109  66,326 (15,290) 16,706 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 2,427 18,109 1,001  2,198 17,488 783 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 68,728 2,427 18,110  68,525 2,198 17,488 
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 
 
 

 
 

 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

31/12/56 31/12/55 31/12/54  31/12/56 31/12/55 31/12/54 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.34 3.53 1.07  2.54 4.21 4.41 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.14 1.07 0.22  1.20 1.28 1.00 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 1.39 0.58 0.27  1.44 1.28 0.62 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 6.12 8.32 9.08  5.56 7.93 8.84 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 59 48 40  65 53 41 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 2.48 1.39 0.86  2.43 1.35 0.86 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 145 259 419  148 267 419 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 3.67 2.66 0.73  3.60 13.92 4.07 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 98 135 493  100 26 88 
CASH CYCLE (วัน) 106 172 -  113 293 368 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
(PROFITABILITY RATIO) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
31/12/56 31/12/55 31/12/54  31/12/56 31/12/55 31/12/54 

กําไรข้ันตน (%) 48.66 48.91 55.72  49.18 48.85 56.35 
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (%) 19.20 30.32 28.49  20.30 30.89 32.50 
อัตรากําไร (ขาดทุน) อ่ืน (%) 8.96 5.10 5.50  7.80 4.03 6.30 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 160.30 59.39 89.22  149.91 56.58 75.43 
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 18.36 21.43 25.36  19.40 22.27 28.78 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 27.07 37.19 26.91  28.77 37.74 31.17 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
31/12/56 31/12/55 31/12/54  31/12/56 31/12/55 31/12/54 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%) 19.50 24.74 13.41  20.95 29.64 20.88 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 65.03 79.46 45.30  75.81 91.76 58.43 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.06 0.89 0.55  1.08 1.02 0.08 
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อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
 (FINANCIAL POLICY RATIO) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
31/12/56 31/12/55 31/12/54  31/12/56 31/12/55 31/12/54 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.46 0.31 0.73  0.46 0.28 0.27 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 38.94 12.52 8.69  38.84 14.77 9.29 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 91.00 45.00 -  87.00 46.00 - 
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  (MD&A) 
1.   ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556 

1.1  รายไดจากการขายและบริการ 
 สําหรับป  2556  บริษัทฯ  มีรายไดจากการขายและบริการจํานวน  830  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  

192  ลานบาท  คิดเปนอัตรารอยละ  30.09  เนื่องจากบริษัทฯ ขายสินคาอุปโภคและบริโภคจํานวน  826  ลาน
บาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  200  ลานบาท  คิดเปนอัตรารอยละ  31.95  โดยรายไดแบงตามกลุมสินคาดูแล
รางกายจํานวน  285  ลานบาท  กลุมสินคาดูแลหนาและเครื่องสําอางจํานวน  484  ลานบาท  กลุมสินคา
อุปกรณเสริมความงามจํานวน 15 ลานบาท  อุปกรณตกแตงรานและส่ือสงเสริมการขายจํานวน  27  ลานบาท  
อาหารและยาจํานวน  13  ลานบาท  และกลุมสินคาอ่ืน ๆ  จํานวน 2  ลานบาท  และขายอุปกรณ NGV จํานวน  
3  ลานบาท  ลดลงจากปกอนจํานวน  7  ลานบาท   

 รายไดจากการใหบริการเดินรถโดยสารประจําทางจํานวน  8  ลานบาท  ลดลงจากปกอนจํานวน  7  ลานบาท  
คิดเปนอัตรารอยละ  46.67 

 รายไดจากการใหเชาและใหบริการคลังสินคาจํานวน  26  ลานบาท  ลดลงจากปกอนจํานวน  1  ลานบาท  คิด
เปนอัตรารอยละ  3.70   

 กําไรจากการปรับมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนมูลคายุติธรรมจํานวน  2  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอน
จํานวน 2 ลานบาท คิดเปนรอยละ100 เนื่องจากบริษัทฯ ไดทําการประเมินราคาใหมเม่ือวันท่ี  26  ธันวาคม  2556 

 รายไดอ่ืนจํานวน  9  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  1  ลานบาท  คิดเปนอัตรารอยละ  12.50  
ประกอบดวยดอกเบ้ียรับ  3  ลานบาท  กําไรจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว  3  ลานบาท และอ่ืนๆ อีกประมาณ 
3 ลานบาท 

 1.2  ตนทุนขายและบริการ และคาใชจายในการขายและบริหาร 
สําหรับป 2556  บริษัทฯ  มีตนทุนขายและบริการจํานวน 422 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  97  ลานบาท  

คิดเปนอัตรารอยละ  29.84  สัดสวนของตนทุนเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย  มีกําไรขั้นตนคิดเปนอัตรารอยละ  
50.72  ซ่ึงใกลเคียงกับปกอน 

ตนทุนในการใหบริการเดินรถโดยสารประจําทาง  จํานวน  9  ลานบาท 
ตนทุนจากการใหเชาและใหบริการคลังสินคา  จํานวน  4  ลานบาท 
คาใชจายในการขายและบริหารจํานวน  209  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  50  ลานบาท  คิดเปนอัตรา

รอยละ 68.55  ตามการขยายตัวของธุรกิจคารมารท  คาใชจายในการขายเพ่ิมขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธสินคา  คาใชจายใน
การบริหารเพ่ิมเกิดจากการจางพนักงาน  ผลประโยชนของพนักงานเพ่ิมขึ้น  เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน  7  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  7  ลานบาท  คิด
เปนอัตรารอยละ  100 เนื่องจากบริษัทฯ  สํารองขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนช่ัวคราว 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 9 ลานบาท  เนื่องจากคาเงินบาทท่ีออนตัวลงเม่ือเทียบกับปกอน (กําไรจาก
อัตราแลกเปล่ียน  9  ลานบาท) 
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คาใชจายทางการเงิน  บริษัทฯ มีดอกเบ้ียจายจํานวน 12 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 2 ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  14.28  เนื่องจากบริษัทฯ  มีสภาพคลองเพ่ิมขึ้น 

คาใชจายภาษีเงินได  45  ลานบาท  ลดลงจากปกอน  1  ลานบาท  คิดเปน  2.17%   
 1.3  กําไร 

ในป 2556 บริษัทฯ  มีผลกําไรจากการดําเนินงานคิดเปนรอยละ  18.36  ของยอดรายไดรวม  ในขณะท่ีปกอนมี
กําไรจากการดําเนินงานรอยละ 21.43 ของยอดรายไดรวม  เนื่องจากบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายสินคาและบรกิาร
เพ่ิมขึ้นจากปกอน 50 ลานบาท  เพ่ือประชาสัมพันธสินคา  และจากการจางพนักงานเพ่ิม  เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจ 
 1.4  อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 

ในป 2556 บริษัทฯ มีผลกําไรจากดําเนินงาน ทําใหบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนจํานวน 0.27 บาท 
 

2.   ฐานะการเงินของบริษัท  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556 
 1.  สินทรัพย 
 1.1  สวนประกอบของสินทรัพย 

ในป  2556  บริษัทฯ  มีสินทรัพยรวมจํานวน  916  ลานบาท  เพ่ิมจากปกอนจํานวน  180  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  24.46 

1.1.1  สินทรัพยหมุนเวียนจํานวน  598  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  191  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
46.92 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 69 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  67  ลานบาท  
เนื่องจากบริษัทฯ  มีการเพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ 

 เงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน  96  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  92  ลานบาท  เนื่องจาก
บริษัทฯ  มีสภาพคลองจึงนําไปลงทุนโดยการซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพยเพ่ือหาผลตอบแทนเพ่ิม 

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนๆ จํานวน 122 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  10  ลานบาท  คิด
เปนรอยละ  8.93  เกิดจากบริษัทฯ  ขายสินคา และเพ่ิมชองทางการจําหนายมากขึ้น 

 สินคาคงเหลือจํานวน  297  ลานบาท  ประกอบดวยสินคาจากธุรกิจเดิมประเภทรถยนตและ
อุปกรณเอ็นจีวีจํานวน 36 ลานบาท โทรศัพทสาธารณะจํานวน 100 ลานบาท และประเภทสินคา
อุปโภคและบริโภคจํานวน 161  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  20  ลานบาท     คิดเปน
รอยละ  7.22    เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มมีการบรรจุสินคาเองโดยซ้ือวัตถุดิบสําเร็จรูปมาบรรจุซอง
หรือหลอด  และเพ่ือใหสอดคลองตามยอดขายท่ีมากขึ้น 

 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนจํานวน 14 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  3  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
27.27  เนื่องจากเปนเงินภาษีรอเรียกคืนจากการใหเชาและบรกิารคลังสินคา 

  
 1.1.2  สินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 318 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 11 ลานบาท คิดเปนรอยละ  3.34 
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 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินจํานวน  3  ลานบาท  ลดลงจากปกอนจํานวน  2  ลานบาท  คิด
เปนรอยละ 40 เกิดจากบริษัทฯไดขายรถยนตเอ็นจีวีในป 2555  และไดรับชําระเงินอยางตอเนื่อง 

 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจํานวน 164  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  2  ลานบาท  คิด
เปนรอยละ  1.23  เนื่องจากบริษัทฯ  ไดทําการประเมินราคาใหมทุกป 

 ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ - สุทธิจํานวน 118 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 2  ลานบาท คิด
เปนรอยละ 1.72 เกิดจากบริษัทฯ ซ้ือเครื่องจักร เพ่ือใชในการบรรจุวัตถุดิบลงซองและหลอด
จํานวน  17  ลานบาท  และตัดคาเส่ือมระหวางงวดจํานวน  15  ลานบาท 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 17 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน  16  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  48.48  เนื่องจากบริษัทฯ  มีกําไรเพ่ิมขึ้นจากความสําเร็จในธุรกิจคารมารท 

 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิจํานวน  9  ลานบาท  ลดลงจากปกอนจํานวน  1  ลานบาท  เกิดจาก
บริษัทฯ  ไดตัดจําหนายสําหรับป  2556 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนๆ  จํานวน  6  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  3  ลานบาท  คิด
เปนรอยละ 100 เนื่องจากบริษัทฯ  ไดจายเงินมัดจําคาเชาสถานท่ี  เพ่ือทําคารมารทชอป 

  
1.2  คุณภาพของสินทรัพย 

ในป 2556 บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้จากลูกหนี้เฉล่ีย 59 วัน ซ่ึงมากกวาปกอน (ป 2555  ระยะเวลา
เก็บหนี้เฉล่ีย  48  วัน)  เนื่องจากบริษัทฯ  ขายสินคา  และเพ่ิมชองทางการจําหนายมากขึ้น  การชําระคาสินคาเปนเครดติ
อยูระหวาง  30 – 60 วัน  ระยะเวลาการเก็บหนี้จึงมากขึ้น 

บริษัทฯ  มีการตั้งสํารองเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญอยางเพียงพอตามจํานวนหนี้ท่ีคาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดจาก
ลูกหนี้  สํารองเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป 2556 มีอัตราเฉล่ียเปนรอยละ 11.63 ของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินป 

 
 2.   สภาพคลอง 
 2.1  กระแสเงินสด 

ในป  2556  บริษัทฯ  มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน  258  ลานบาท  ป  2555  จํานวน
เงิน  118  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  140  ลานบาท  เกิดจากการขายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคมากขึ้น
และ เง่ือนไขการชําระหนี้เปนเงินสดและเครดิตชวงระยะเวลาส้ัน ๆ ประมาณ  30 – 60 วัน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนๆ 
จึงลดลง เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นเกิดจากบริษัทฯ นําเขาสินคากลุมเครื่องสําอางเปนทรัสตรีซีทจาก
ธนาคารพาณิชยระยะเวลาประมาณ 120-150  วัน เม่ือบริษัทฯ  มีสภาพคลองมาก  จึงนําไปจายเงินปนผลแกผูถือหุน  
ชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคารและหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 
 2.2  อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ 

ในป  2556  บริษัทฯ  มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเปน 2.34:1 เทา  มีสภาพคลองสูง  
บริษัทฯ  มีสินทรัพยท่ีสามารถเปล่ียนเปนเงินสดในระยะเวลาส้ันจํานวนมาก  เชน  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ๆ  เงิน
ลงทุนช่ัวคราว  เงินสดและเทียบเทาเงินสด 
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บริษัทฯ สามารถจัดเก็บลูกหนี้ระหวาง  30 – 60 วัน  สินคาคงเหลือ ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย  145  วัน  
ดีกวาปกอน  เนื่องจากบริษัทฯ  ขายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภค  มีอัตราการหมุนเวียนสูง  และบริษัทฯ  ตองเรง
ขายสินคาท่ีเกี่ยวกับรถยนตและอุปกรณเอ็นจีว ี และอุปกรณดานการส่ือสาร  เพ่ือไปลงทุนและหาประโยชนมากขึ้น 
 2.3  ระยะเวลากการเก็บหนี้และจายชําระหนี ้

บริษัทฯ  มีระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกหนี้โดยเฉล่ีย  59  วัน  ขณะท่ีระยะเวลาการจายชําระหนี้เจาหนี้โดย
เฉล่ีย  98  วัน  เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ  ชําระหนี้คาสินคาโดยผานธนาคารพาณิชยโดยวิธีการเปดเลตเตอรออฟเครดิต
และทําทรัสตรีซีทประมาณ 120 – 150 วัน 
 
 3.   รายจายฝายทุน 

ระหวางปบริษัทฯ  มีรายจายลงทุนในการลงทุนในการซ้ือเครื่องจักร  เพ่ือใชในการบรรจุสินคาใสซองและ
หลอด  ตกแตงสํานักงานเพ่ิมเพ่ือรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ  และลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราว 
 
 4.   แหลงที่มาของเงินทุน 
 4.1  โครงสรางเงินทุน 

ในป 2556 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเปน 0.46:1  ขณะท่ีปกอนเปน  0.31:1  เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดออกหุนสามัญระหวางปจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหผูถือหุนเดิมจํานวน  47  ลานบาท 
 4.2  สวนของผูถือหุน 

ในป  2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนจํานวน  626  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอน  63  ลานบาท  ซ่ึงเกิดจาก
บริษัทฯ มีกําไรระหวางปจํานวน 160 ลานบาท  และหุนสามัญท่ีออกระหวางปจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  
และสวนเกินมูลคาหุนจํานวน  47  ลานบาท 
 4.3  หนี้สิน 
 บริษัทฯมีหนี้สินรวม  290 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 117 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.63   
 หนี้สินหมุนเวียนจํานวน  254  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  138  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  118.97  
เนื่องจาก 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 131 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน80ลานบาท 
เกิดจากบริษัทฯ นําเขาสินคากลุมเครื่องสําอางเปนทรัสตรีซีทจากธนาคารพาณิชย 

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนจํานวน  85  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  57  ลานบาท  เนื่องจาก
บริษัทฯ ซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราวคางจายจํานวน 36 ลานบาท ชวงปลายเดือนธันวาคม  2556  และเงินรับ 
ลวงหนาคาสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี3 จํานวน  14 ลานบาท (กําหนดใชสิทธิ  3  กุมภาพันธ 2557)   
และคาใชจายคางจายจํานวน  7  ลานบาท 

 หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน – สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  และหนี้สินตามสัญญาเชาทาง
การเงิน – สุทธิสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน  13  ลานบาท  ลดลงจากปกอนจํานวน  10  
ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯ  ไดชําระอยางตอเนื่อง 
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 สวนของเงินกูระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป  และสวนของเงินกูยืมระยะยาวอ่ืน – สุทธิสวน
ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน  2  ลานบาท  ลดลงจากปกอนจํานวน  2  ลานบาท  บริษัทฯ  ได
ชําระอยางตอเนื่อง 

 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน  0  ลานบาท  ลดลงจากปกอนจํานวน  32  ลานบาท  คิดเปนรอย
ละ  100  เนื่องจากบริษัทฯ  ไดชําระคืนครบเต็มจํานวน 

 ภาษีเงินไดคางจาย  23  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นมากกวาปกอนจํานวน  23  ลานบาท  หรือรอยละ  100  
เนือ่งจากบริษัทฯ  มีกําไรเพ่ิมขึ้นมากจากความสําเร็จในธุรกิจ 

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๆ จํานวน  6  ลานบาท  เนื่องจากภาษีหัก ณ ท่ีจายของเงินปนผลจาย  และรายได
รับลวงหนาจากการใหเชาคลังสินคา 

 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานจํานวน 8 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 1 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ  14.29  เนื่องจากผลประโยชนพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  19 

 หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน  22  ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน  1  ลานบาท  หรือรอยละ  
4.76  เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  12  ภาษีเงินได 
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5.   ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ไดกําหนดแผนการดําเนินงานประจําป, กําหนดยุทธศาสตรและหายุทธวิธี

เพ่ือดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายประจําปท่ีกําหนดไว  ทําใหบริษัทมีความม่ันใจวาจะสามารถปรับเปล่ียนการ
บริหารงานอยางยืดหยุน เพ่ือรองรับปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคตไดดังนี ้

  ปจจัย/อิทธิพลหลัก แนวทางการดําเนินการ 
1. ความเพียงพอของการจัดหาสินคาและ

กระแสความนิยมของสินคา 
1. บริษัทฯ สามารถจัดสรรสินคาท่ีมีอยูปรับเปล่ียนให

เหมาะสมกับกระแสความนิยมท่ีมีอยู ตลอดจนควบคุม
ระบบการจัดซ้ือและรักษาระดับสินคาและของคงคลังให
เพียงพอกับการขาย รวมท้ังบริหารสินคาคงคลังให
หมุนเวียนเร็วทันกับราคาในตลาดท่ีเปล่ียนแปลงลดลง
อยางรวดเร็ว และใหทันกับกระแสความนิยม 

2. การพัฒนาทักษะของบุคลากร 2. บริษัทฯ สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรโดยจัดการ
อบรมพนักงานอยางท่ัวถึงทุกระดับท้ังภายใน และ
ภายนอก เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
ใหทันตอเหตุการณ 

3. ระดับราคาของวัตถุดิบและคาแรงงาน 
 
 
 
 
4. การใหความชวยเหลือทางการเงินหรือ

ดําเนินงานแกบริษัทรวมและบริษัทท่ี
เกี่ยวของกันและภาระหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 

3. บริษัทฯ มีหนวยงานสรรหาและจัดซ้ือสินคาและสินคา
สําเร็จรูปจากแหลงท่ีมีคุณภาพดีราคาเหมาะสมกับราคา
ในตลาดท่ีมีความผันผวนเร็วมาก  รวมท้ังการจัดจางงาน
ใหเหมาะสมกับองคกรเพ่ือใหไดตนทุนขายท่ีต่ําแตสินคา
คุณภาพดี 

4. หากบริษัทฯ ไดใหความชวยเหลือดานการเงินหรือการ
ดําเนินงานแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  บริษัทฯจักดําเนินการ
ตามขั้นตอนของขอบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ อยางครบถวนและโปรงใสสามารถติดตาม
และตรวจสอบไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว 
รวมท้ังบริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระท่ีชวยสอดสอง
ตรวจสอบธุรกรรมตางๆ เพ่ือเปนประโยชนตอผูลงทุน
และผูถือหุนของบริษัทฯ มากท่ีสุด   
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สวนที่  4  การรับรองความถูกตองของ
ขอมูล 



รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

 	
�

	
	 	

 
การรับรองความถูกตองของขอมูล (1) 

 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองวา 

1. งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย
แลว 

2. บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลวรวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

3. บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวและ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31/12/2556 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 
บริษัทไดมอบหมายใหนางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือช่ือของนางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน กํากับไวบริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง
ของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

        ช่ือ-นามสกุล            ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายววิัฒน  ทีฆคีรีกุล กรรมการ ...................................... 

2. นายวงศววิัฒน  ทีฆคีรีกุล กรรมการ ...................................... 

ผูรับมอบอํานาจ   

นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชี ...................................... 
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สวนที่  5  เอกสารแนบ 



รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
 

 	 �
	

	 	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
 

1. นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล * 
 ตําแหนง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท 
 อายุ  (ป) 61 

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรการปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง             
วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจกัร วปอ. รุน 2547 

 การอบรมพิเศษ หลักสูตรการเศรษฐกิจสาธารณะ  สําหรับนกับริหารระดับสูง รุนท่ี 1 
สถาบันพระปกเกลา 

 จํานวนหุนท่ีถือ 149,162,709 หุน 23.42% 

  ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
 ประวัติการทํางาน     

 2556 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท   บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2525 - 2555 กรรมการผูจัดการ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2547 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 

 
2.  พลโทกอบบุญ  วิชิต 
  ตําแหนง กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  อายุ  (ป) 66 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA)  

  จํานวนหุนท่ีถือ    - 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
  ประวัติการทํางาน 

 2554 - ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2551 - ปจจุบัน    ท่ีปรึกษา บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2550 - 2551       ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 
 2548 - 2550       ผูบัญชาการศูนยตอสูปองกันภัยทางอากาศ กองทัพบก 

 
 
 
 

เอกสารแนบ  1 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
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3.  นายไกรวิทย  สัตยภิวัฒน * 
  ตําแหนง กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
  อายุ  (ป) 57 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

  จํานวนหุนท่ีถือ    -      
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
  ประวัติการทํางาน     

 2549 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2531 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2548 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สตารคอม จํากัด 

 
4.  นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช 
  ตําแหนง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  อายุ  (ป) 59 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟากําลัง / ส่ือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย    

  ประกาศนยีบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

  จํานวนหุนท่ีถือ     -   
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 

 ประวัติการทํางาน   
 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 
 2540 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เพียวกรีน จํากัด 
 2548 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จํากัด 
 2538 - 2540 ผูอํานวยการโครงการ บริษัท ปโตรเชน (ประเทศไทย) จํากัด 
 2535 - 2537 ผูจัดการบริหารโครงการตลาด บริษัท บางจากฯ จํากัด (มหาชน) 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
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5.  ดร.พุฒิธร  จิรายุส 
  ตําแหนง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  อายุ  (ป) 38 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London 
Campus)  

  จํานวนหุนท่ีถือ    -   
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 

 ประวัติการทํางาน    
 2552 - ปจจุบัน ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 
 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2542 - 2552 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เอส.พี. โฮมเซ็นเตอร จํากัด 
 2547 - 2551 กรรมการ บริษัท ดี อี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 

 
6.  นายพริษฐ  ทีฆคีรีกุล 
  ตําแหนง กรรมการ 
  อายุ  (ป) 31 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK 

    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  จํานวนหุนท่ีถือ    -   
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 

 ประวัติการทํางาน 
 2548 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2548 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อินสปายด พรอพเพอรต้ี จํากัด 
 2550 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร เอ็กซเพิรท คอนสตรัคช่ัน จํากัด 
 2552 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว แลนดสเคป จํากัด 
 2554 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เซเลบรี (ประเทศไทย) จํากัด 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
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7.  นายวงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล * 
  ตําแหนง กรรมการและกรรมการบริหาร 
  อายุ  (ป) 30 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย                                 

  จํานวนหุนท่ีถือ 1,113,490 หุน 0.17% 

   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
 ประวัติการทํางาน 
  2554 –ปจจุบัน กรรมการ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 

 2554 –ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2553 – 2554 ผูอํานวยการฝายพัฒธุรกิจ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2551 – 2552 ผูจัดการสวนพัฒนาธุรกิจ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2550 กรรมการผูจัดการ บริษัท คนไทยวันนี้ จํากัด 

 
8.  นายเซียะ ซิน ลู 
  ตําแหนง กรรมการ 
  อายุ  (ป) 63 
  คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา 
  จํานวนหุนท่ีถือ    -     
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 

  ประวัติการทํางาน  
 ประสบการณมากกวา 20 ป ในการนําเขาและสงออกเคร่ืองใชไฟฟา     
 2544 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 

 
9.  นางทัศนี  อุนเจริญ 
  ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ 
  อายุ  (ป) 53 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ 

    ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

  จํานวนหุนท่ีถือ 176,000 หุน 0.03% 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
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10.  นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล 
  ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด 
  อายุ  (ป) 32 

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   

  จํานวนหุนท่ีถือ 227,700 หุน 0.04% 

   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
 
11.  นางสาวสวุรรณี  ธาราชวิีน 
  ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชี,  เลขานุการบริษทั 
  อายุ  (ป) 49 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  จํานวนหุนท่ีถือ    - 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
 
12.  นางอุนเรือน  อรุณวิศวกุล 
  ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานคลังสินคาและจัดสง 
  อายุ  (ป) 54 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจาพระยา  
  จํานวนหุนท่ีถือ      - 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
 
13.  นายวิชติ  เตชชาติวนชิ 
  ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานผลิตและคลังสินคา 
  อายุ  (ป) 58 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  จํานวนหุนท่ีถือ           - 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
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14.  นายพงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล 
  ตําแหนง ผูอํานวยการอาวุโสฝายสรางสรรคผลิตภัณฑ 
  อายุ  (ป) 29 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย   
  จํานวนหุนท่ีถือ           - 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
 
15.  นางสมศรี  วิระยะ 
  ตําแหนง ผูอํานวยการฝายบัญชี 
  อายุ  (ป) 45 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  จํานวนหุนท่ีถือ    - 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
 
16.  นายยุทธกิจ  เตชสิริถาวร 
  ตําแหนง ผูอํานวยการฝายขาย 
  อายุ (ป) 36 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทสาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   ปริญญาตรีสาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
  จํานวนหุนท่ีถือ          - 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
 
17.  นายสัจจะพงษ  ยงสกุลโรจน 
  ตําแหนง ผูอํานวนการฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  อายุ (ป) 30 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
  จํานวนหุนท่ีถือ          - 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 
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 18.  นางสาวกนกพร  อรุณรัตน 
  ตําแหนง ผูอํานวยการฝายการตลาด 
  อายุ (ป) 30 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Master of  Economics for Business, University of  Portsmouth  
   ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  จํานวนหุนท่ีถือ                - 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 

หมายเหตุ   :  * คือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามท่ีระบุไวในหนังสือรับรอง 

 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

บริษัทฯ ไดแตงต้ัง นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน ทําหนาท่ีเลขานุการบริษทั ตามขอกําหนด ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดขีองบริษัทจดทะเบียนในหมวด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีภาระหนาท่ีจดัการประชุมและจัดทําและเกบ็รักษาเอกสาร ไดแก ทะเบียน
กรรมการ หนงัสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนงัสือ
นัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุม ผูถือหุน และรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ/ผูบริหาร ใหคําแนะนํา
ขอมูล/กฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติ ดูแลกจิกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ เพือ่ให
กรรมการสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ  
รวมท้ังติดตอประสานงานหนวยงานภายในบริษัทใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุน  
และติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีกํากับดูแล เชน สํานักงานตลาดหลักทรัพยฯ  และดูแลการเปดเผยขอมูล  
และรายงานสารสนเทศตอหนวยงานท่ีกํากบัดูแลสาธารณชน  ใหถูกตองครบถวนตามกฏหมาย  และหนาท่ีอ่ืนๆ  
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 

 
 หมายเหตุ   X = ประธานกรรมการ 
    /   = กรรมการบริษัท 
    //  = กรรมการบริหาร 

ชื่อบริษัท 
บริษัท บริษัทยอย 

KARMARTS MY BUS TAOBAO 

1. นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล / , //, X /  

2. พลโทกอบบุญ  วิชิต /   

3. นายไกรวิทย  สัตยภิวัฒน / , // /  

4. นายประสิทธิ์  ธีรรัตนบงกช /   

5. ดร. พุฒิธร  จิรายุส /   

6. นายพริษฐ  ทีฆคีรีกุล /   

7. นายวงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล / , //  / 

8. นายเซียะ ซิน ลู /   
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบรษิัทยอย 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

บริษัท มายบัส จํากัด ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1. นายววิัฒน  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 
2. นายพลกฤต  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 
3. นายไกรวิทย  สัตยภวิัฒน กรรมการ 
4. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 

 
บริษัท  เตาเบา  จํากัด  ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท  ดังนี ้

1. นายวงศววิัฒน  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 
2. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 
3. นางสาวอุดมพร  ฌูกะวิโรจน กรรมการ 
4. นางทัศนี  อุนเจริญ กรรมการ 
5.  นางสมศรี  วิริยะ กรรมการ 

เอกสารแนบ 2 
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  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน  และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท 

 

         
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลโทกอบบุญ  วิชิต 
 ตําแหนง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 อายุ  (ป) 66 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน 
 บริหารศาสตร (NIDA)  

 จํานวนหุนท่ีถือ   - 
  ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2557 
 ประวัติการทํางาน 
 2554 - ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2551 - ปจจุบัน    ท่ีปรึกษา บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2550 - 2551       ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 
 2548 - 2550       ผูบัญชาการศูนยตอสูปองกันภัยทางอากาศ กองทัพบก 
 

เอกสารแนบ  3 
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    นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช 
 ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ 
 อายุ  (ป) 59 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟากําลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

 ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 จํานวนหุนท่ีถือ   -   
  ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2557 
 ประวัติการทํางาน   
 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ จํากัด 
 2540 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เพียวกรีน จํากัด 
 2548 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จํากัด 
 2538 - 2540 ผูอํานวยการโครงการ บริษัท ปโตรเชน (ประเทศไทย) จํากัด 
 2535 - 2537 ผูจัดการบริหารโครงการตลาดบริษัท บางจากฯ จํากัด (มหาชน) 



รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 
 

  
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดร.พุฒิธร  จิรายุส 
 ตําแหนง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 อายุ  (ป) 38 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษสถาบัน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
  ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental 

University (London Campus)  
 จํานวนหุนท่ีถือ   -   
  ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2557 
 ประวัติการทํางาน    
 2552 - ปจจุบัน ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ 
  แสตมฟอรด 
 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2542 - 2552 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เอส.พี. โฮมเซ็นเตอร จํากัด 
 2547 - 2551 กรรมการ บริษัท ดี อี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ  4 

รายละเอียดการประเมินราคาทรัพยสิน 

วันที่
ประเมิน ประเภททรัพยสิน จํานวน 

(หนวย) 
รวมมูลคาประเมิน

(บาท) วัตถุประสงค บริษัทประเมิน
มูลคาทรัพยสิน 

ผูควบคุม 
การประเมินหลัก 

26/12/56 ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง   เ พ่ื อ ท ร า บ มู ลค า
ทรัพยสิน 

บริษัท เพ็ชรสยาม 
แอพไพรซัล  
จํากัด 

นายเฉลิมชัย  เฉิดสกุล
กิจ 
รหัส สมท.ส.49-3598/
วฒ.263 

กลุมที่  1      
ท่ีดินจํานวน  2  แปลง      โฉนดท่ีดินเลขท่ี  5472,  19999   
เนื้อท่ีรวม 19-0-29.1 ไร     (7,629.1 ตารางวา)    

รวมมูลคาที่ดิน 7,629.1 ตร.ว. 42,722,960  
ส่ิงปลูกสราง :  จํานวน  5  รายการ    
1.   อาคารโรงงานและสํานักงานพรอมช้ันลอย เลขท่ี 140  หมูท่ี 4 1    หลัง 57,308,000  
2.  โรงอาหารและสํานักงาน 1    หลัง 5,775,000    
3.  ปอมยาม (หลังท่ี 1) 1    หลัง 21,000    
4.  ปอมยาม (หลังท่ี 2) 1    หลัง 25,000    
5.  โรงเก็บของช้ันเดียว 1    หลัง 79,000    

รวมมูลคาส่ิงปลูกสราง 5    หลัง 63,208,000    
รวมมูลคาทรัพยสิน กลุมที่ 1 โดยวิธีคิดจากตนทุน  105,930,960    
รวมมูลคาทรัพยสิน กลุมที่ 1 โดยพิจารณาตามรายได  105,000,000    

 

 

 

75 



    รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

    
  

วันที่
ประเมิน ประเภททรัพยสิน จํานวน 

(หนวย) 
รวมมูลคา

ประเมิน(บาท) วัตถุประสงค บริษัทประเมิน
มูลคาทรัพยสิน 

ผูควบคุม 
การประเมินหลัก 

26/12/56 ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง   เ พ่ื อ ท ร า บ มู ล ค า
ทรัพยสิน 

บริษัท เพ็ชรสยาม 
แอพไพรซัล  
จํากัด 

นายเฉลิมชัย  เฉิดสกุล
กิจ 
รหัส สมท.ส.49-
3598/วฒ.263 

กลุมที่  2     
ท่ีดินจํานวน  3  แปลง   โฉนดท่ีดินเลขท่ี  5474, 5475, 5476    
เนื้อท่ีรวม 14-0-70.1 ไร     (5,670.1 ตารางวา)   

รวมมูลคาที่ดิน 5,670.1 ตร.ว. 22,680,400 
ส่ิงปลูกสราง :  จํานวน  5  รายการ   
1. โรงงานและสํานักงาน เลขท่ี 140/1 หมูท่ี 4 1    หลัง 35,591,000 
2.  อาคารเอนกประสงคช้ันเดียว 1    หลัง 557,000 
3.  โรงเก็บของช้ันเดียว 1    หลัง 78,000 
4.  ปอมยาม 1    หลัง 26,000 
5.  โรงจอดรถ (สวนโลงหลังคาคลุม) 1    หลัง 792,000 

รวมมูลคาส่ิงปลูกสราง 5    หลัง 37,044,000 
รวมมูลคาทรัพยสิน กลุมที่ 1 โดยวิธีคิดจากตนทุน  59,724,400 
รวมมูลคาทรัพยสิน กลุมที่ 1 โดยพิจารณาตามรายได  59,000,000 
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    รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

    
  

วันที่
ประเมิน ประเภททรัพยสิน จํานวน 

(รายการ) 
รวมมูลคาประเมิน

(บาท) วัตถุประสงค บริษัทประเมิน
มูลคาทรัพยสิน 

ผูควบคุม 
การประเมินหลัก 

15/01/57 เคร่ืองรับโทรศัพทสาธารณะแบบไรสายพรอมอุปกรณ 4,460 99,178,866 เพ่ือประเมินหา 
มูลคายุติธรรมและ
เหมาะสมเพ่ือการ
ข า ย สิ น ท รั พ ย
ดังกลาวแกบุคคล
ห รื อ ห น ว ย ง า น
ภายนอก  และเพ่ือ
บั น ทึ ก ใ น ง บ
การเงินของบริษัท
ฯ  และบริษัทยอย 

บริษัท เพ็ชรสยาม  
แอพไพรซัล  จํากัด 

นายเฉลิมชัย  เฉิดสกุล 
กิจ 
รหัส สมท.ส.49-3598/
วฒ.263 

(Combined Payphone)   
เลขทะเบียนเครื่องจักร        -   
ยี่หอ                                FUNCTION   
แบบ  การดรูด  และหยอดเหรียญ     รุน  C-740   
หมายเลขเครื่อง                    -   
ขนาดเครื่อง                          -   
ใชในการ                     โทรศัพท          
ขนาดความสามารถ   ระบบสัญญาณรับสง  CDMA   
                                   ขนาด  470  เมกะเฮริทซ   

รวมมูลคาทรัพยสิน  99,178,866 
หรือประมาณ (ปดเศษ)  99,179,000 
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