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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1  การเปล่ียนแปลง และการพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ประวัติความเปนมาและการเปล่ียนแปลง 
ป 2552 เร่ิมธุรกิจนําเขาเครื่องสําอาง,ผลิตภัณฑบํารุงผิว และผลิตภัณฑประเภทสินคาอุปโภคบริโภค เพื่อจัด

จําหนายในชองทางตางๆ ภายใตเคร่ืองหมายการคาคารมารท ควบคูกับการดําเนินธุรกิจ HIGER 
ป 2553 จากยอดขายท่ีโตข้ึนกวา 100% ในระยะเวลาเพียง 5 เดือน คารมารทไดเปดตัวรานคาปลีกรานแรก 

สาขาสํานักงานใหญ เพื่อรองรับปริมาณความตองการสินคาของตลาด 
ป 2554  เปล่ียนช่ือบริษัทจาก บริษัท ไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท คารมารท 

จํากัด (มหาชน) อยางเปนทางการ ขยายรานคาปลีกคารมารทช็อป 20 สาขา, ตัวแทนจําหนายกวา 500 
รานคาท่ัวประเทศ และรานคาปลีกกวา 1,000 รานคา ภายในระยะเวลา 1 ป 

ป 2555 บมจ. คารมารทเขาสูธุรกิจเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑบํารุงผิว  และประเภทสินคาอุปโภคบริโภคอยาง
เต็มตัวในธุรกิจ 

ป 2556 สินคาขยายเขาสูชองทางการจัดจําหนายแบบสมัยใหม (Modern Trade) กวา 20 แหง ตลอดจนรานคา
ชองทางออนไลน และเร่ิมขยายธุรกิจสูการสงออกสินคาในภูมิภาคเอเชีย 

ป 2557 ขยายชองทางรานคาตัวแทนจําหนายไปยังหางทองถ่ินอําเภออ่ืนๆ และหาพารทเนอรทางธุรกิจ
ศักยภาพในการเปดตลาดตางประเทศ 

 
บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทฯ นําเขาและจัดจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคประเภท

เคร่ืองสําอาง บริษัทฯ ไดวางรากฐานธุรกิจใหเติบโตอยางม่ันคงท้ังทางดานชองทางจัดจําหนาย, ดานการบริหาร
จัดการ, ดานระบบการควบคุมภายใน,ดานระบบการจัดเก็บและจัดสงสินคารวมถึงดานพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอด
ระยะเวลาที่ผานมานับวาตลาดใหการตอบรับผลิตภัณฑของบริษัทอยางดีอยางเกินความคาดหมาย การเปล่ียนแปลง
และพัฒนาการท่ีสําคัญในป 2557 ของบริษัทดังนี้ 

บริษัทฯ เร่ิมขยายงานดานการบริหารผลิตภัณฑซ่ึงเดิมนําเขาผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากตางประเทศแตเพียง
อยางเดียว  มาเปนการปรับพื้นท่ีสวนหนึ่งของอาคารและท่ีดินท่ีมีอยูเดิมทําเปนโรงงานบรรจุและผลิตเคร่ืองสําอาง  
นอกจากนี้บริษัทยังทําการตลาดในทุกชองทางจําหนายมากข้ึน เพื่อสรางการรับรูแบรนดในวงกวางซ่ึงไดให
ความสําคัญในการขยายชองทางคาปลีกท่ีมีสาขาจํานวนมากเพิ่มข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
อยางท่ัวถึง อยางไรก็ตามบริษัทยังคงใหความสําคัญและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคูคาชองทางด้ังเดิมอยางกลุม
ตัวแทนจําหนาย (Traditional Trade) และ ใหการสนับสนุนดานการตลาดขายปลีกแกผูประกอบการ (Karmarts 
Shop) กลุมรานคาสมัยใหม (Modern Trade) อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความแข็งแกรงของเคร่ืองหมายการคา 
KARMARTS ไปในเวลาเดียวกัน และขยายฐานลูกคาในการจําหนาย ไปยังตางประเทศโดยตรงซึ่งจากเดิมในป
กอนหนาบริษัทมีการจําหนายสินคาไปยังประเทศเพื่อนบานผานตัวแทนจําหนายในประเทศเทานั้น ท้ังนี้เพื่อ
เตรียมพรอมกับทิศทางยอดจําหนายท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

1.2  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคประเภทกลุมผลิตภัณฑ

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

การจัดจําหนายสินคาของบริษัทฯ แบงเปน 4 ชองทาง ดังนี้ ชองทางรานคาปลีกดั้งเดิมหรือรานคาตัวแทน
จําหนาย, ชองทางคารมารทช็อป, ชองทางการจัดจําหนายแบบสมัยใหม,  ชองทางสงออก 
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 

Karmarts Vietnam Investment Company Limited   
บริษัท Karmarts Vietnam Investment Company Limited  ประกอบิจการจําหนายปลีก และเคร่ืองสําอาง

อุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองใช  ถือหุนจํานวน 510,000 หุน  คิดเปนสัดสวนรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน  มูลคา
เงินลงทุน  765,000 บาท (ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานดอง) 
บริษัทรวม 

บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอรตี้ จํากัด 
บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอรต้ี จํากัด ประกอบกิจการดานอสังหาริมทรัพย (โรงแรม รีสอรทและหอง

ชุด) บริษัทฯ เขาซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอรตี้ จํากัด จํานวน 7,102,999 หุน ราคาหุน
ละ 10 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.33% ของหุนท่ีออก (ทุนจดทะเบียน 213,090,000 บาท) ในราคาตามมูลคา
หุนท่ีตราไว  

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส จํากัด 
บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส จํากัด (ช่ือเดิม บริษัท เตาเบา จํากัด)  ประกอบกิจการดานผลิตรวมท้ังแบง

บรรจุเคร่ืองสําอาง  เคร่ืองหอม  อุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองใชเสริมความงามทุกชนิด  บริษัทฯ เขาซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส จํากัด จํานวน 1,400,000 หุน  ราคาหุนละ  5  บาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ  70% 
ของหุนท่ีออก (ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท)  ในราคาตามมูลคาท่ีตราไว 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

Karmarts Malaysia Sdn. Bhd 
บริษัท Karmarts Malaysia Sdn. Bhd  ประกอบิจการจําหนายปลีก และเคร่ืองสําอางอุปกรณเคร่ืองมือและ

เคร่ืองใชถือหุนจํานวน 51,000 หุน  คิดเปนสัดสวนรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน  มูลคาเงินลงทุน  5,100,000 
บาท (ทุนจดทะเบียน 1 ลานริงกิตมาเลเซีย) 

 
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

กลุมตระกูลทีฆคีรีกุล  ผูถือหุนรายอ่ืนๆ 
31.95%  68.05% 

 
 

 
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 เจ คอส แลบอราทอรีส จํากัด  
70% 

บจ. มาย บัส  
95.16% 

 เดินรถโดยสาร
ประจําทางปรับ
อากาศ ปอ. 64 

 ประกอบกิจการการผลิต  รวมท้ังแบง
บรรจุเคร่ืองสําอาง  เคร่ืองหอม  
อุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองใชเสริม
ความงามทุกชนิด 

บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอรต้ี จํากัด 
33.33% 

 ประกอบกิจการดานอสังหาริมทรัยพ  
(โรงแรม รีสอรทและหองชุด) 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

ระหวางไตรมาสสามของป 2557  บริษัท เตาเบา  จํากัด  เปล่ียนช่ือเปนบริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส จํากัด  
และเปล่ียนประเภทการประกอบธุรกิจมาเปนกิจการดานการผลิตแบงบรรจุเคร่ืองสําอางเคร่ืองหอม  อุปกรณ
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชเสริมความงามทุกชนิด 

เม่ือวันท่ี  3  มีนาคม  2557  ไดลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย (โรงแรม รีสอรทและหองชุด)  
และไดลงทุนซ้ือท่ีดินบริเวณถนนเจริญนคร  2  แปลง รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 5 ไร 1 งาน  21  วา 

 
1.3  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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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 โครงสรางรายได 

บริษัทฯ มีมูลคาการจําหนายสินคาอุปโภคและผลิตภัณฑรถยนตใชกาซธรรมชาติป 2555 – 2557 ดังนี ้

ผลิตภณัฑ 
2557 2556 2555 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

มูลคาการจําหนายรถยนตใชกาซธรรมชาต ิ       
- รถยนตใชกาซธรรมชาติ (NGV)     187 0.02 - - 5,390 0.85 
- เคร่ืองยนต 201 0.02 3,192 0.38 - - 
- ถังกาซ  455 0.05 - - - - 
- อ่ืนๆ 24,984 2.57 - - - - 

รวมมูลคาการจําหนายรถยนตใชกาซธรรมชาต ิ 25,827 2.66 3,192 0.38 5,390 0.85 

มูลคาการจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค       
- เคร่ืองสําอาง       

ผลิตภัณฑดแูลรางกาย 321,954 33.18 285,430 34.38 218,260 34.04 
ผลิตภัณฑดแูลผิวหนา 256,760 26.46 244,437 29.45 198,079 30.89 
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 306,587 31.59 239,308 28.83 153,308 23.91 

- อุปกรณเสริมความงาม 14,401 1.48 15,048 1.81 6,128 0.96 
- อุปกรณตกแตงรานและส่ือสงเสริมการขาย 25,409 2.62 27,243 3.28 49,915 7.78 
- ผลิตภัณฑอาหารและยา 18,608 1.92 12,820 1.54 1,292 0.20 
- อ่ืน ๆ  832 0.09 2,651 0.32 2,380 0.37 

รวมมูลคาการจําหนายสินคาอุปโภและบริโภค 944,551 97.34 826,937 99.62 629,362 98.88 

รวมมูลคาการจําหนาย    970,378 100.00 830,129 100.00 634,752 99.73 

รายไดคาบริการ    - - - - 1,745 0.27 
รวมรายไดจากการจําหนายและบริการ   970,378 100.00 830,129 100.00 636,497 100.00 
อัตราเพิ่ม (ลด) ของรายได 16.89  30.42  66.14  
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

2.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ เปล่ียนจากธุรกิจเคร่ืองใชไฟฟาภายใตช่ือ บริษัท ไดสตาร จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท คาร

มารท จํากัด (มหาชน) อยางเปนทางการในป 2554 ดําเนินธุรกิจนําเขา และจัดจําหนายผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางทุก
ประเภทจากตางประเทศ โดยแบงลักษณะออกเปน 2 สวน สวนแรกคือการเปนตัวแทนจําหนายเพื่อนําเขา และจัด
จําหนายผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากแบรนดท่ีมีช่ือเสียง และมีการทําตลาดอยูแลวในตางประเทศ สวนท่ีสองคือการ
สรางแบรนดท่ีเปนของบริษัทฯ เองโดยการออกแบบ และวางแผนรูปแบบของแตละแบรนดท่ีเปนของบริษัทฯ 
ภายใตความคิดและการพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ รวมถึงการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ รวมกันระหวางทีมงาน
ไทย และทีมงานเกาหลี ซ่ึงผลิตภัณฑสวนใหญส่ังผลิตจากตางประเทศเปนหลัก และหลังจากไดรับกระแสตอบรับ
ท่ีดีในป 2557 บริษัทฯ จึงไดจัดสรรพื้นท่ีใชสอยบางสวนของโรงงานเคร่ืองใชไฟฟาเดิมใหเปนโรงงานสําหรับแบง
บรรจุผลิตภัณฑ สําหรับรองรับการบรรจุผลิตภัณฑบางรายการ ท้ังนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแบงสงสินคา และ
กระจายไปยังรานคาในชองทางตางๆ ตามความตองการไดอยางรวดเร็ว และคลองตัวมากข้ึน  

สําหรับแบรนดของบริษัทฯ เองนั้น เกิดข้ึนหลังจากท่ีทีมงานการตลาดไดศึกษาความตองการของ
ผูบริโภคจากประสบการณการนําเขาสินคาแบรนดตางๆ มาต้ังแตเร่ิมตนจนเกิดเช่ียวชาญสามารถพัฒนาสรางสรร
เปนผลิตภัณฑท่ีตรงกับความตองการของตลาดไทย ท้ังนี้มีวัตถุประสงคสําคัญในการสรางสรรผลิตภัณฑใหมๆ คือ
เพื่อเปดประสบการณที่แปลกใหมใหผูบริโภครูสึกสนุกไปกับการเลือกซ้ือสินคาในแตละหมวดหมูรวมถึงสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตรงจุดดวยการนํานวัตกรรมความงามใหมๆ มาผสมผสานลงในสินคาท่ี
มีแพ็คเกจสีสันสดใสดึงดูดใจโดยไมลืมท่ีจะคํานึงถึงคุณภาพของสินคาในราคาท่ีสมเหตุสมผลเปนสําคัญ 

ในแงของชองทางการจัดจําหนาย บริษัทฯ ไดกระจายสินคาผานรานคาตัวแทนจําหนายท่ัวประเทศท้ัง
ในรูปแบบคาสง และรูปแบบคาปลีก เชน รานคาเคร่ืองสําอางประจําทองถ่ิน, ซุปเปอรมารเก็ตทองถ่ิน และรานขาย
ยา ฯลฯ นอกจากนี้ยังไดขยายไปยังรานคาปลีกสมัยใหมทุกรูปแบบ เชน 7 eleven,  วัตสัน และโลตัส เปนตน 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจําหนายผานชองทางรานคาปลีกเคร่ืองสําอาง ภายใตช่ือราน KARMARTS ซ่ึงปจจุบันมี
ถึง 65 สาขาท่ัวประเทศ โดยการบริหารงานจะเปนลักษณะแฟรนไชสซ่ึงทุกสาขาจะมีรูปแบบการตกแตงราน และ
ใชระบบปฏิบัติการขายหนารานแบบเดียวกัน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ตองการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑท้ังหมดภายใตการนําเขาของบริษัทฯ โดยเฉพาะ  

จากเสียงตอบรับท่ีดีจากตลาดภายในประเทศบริษัทฯ จึงเร่ิมบทบาทใหมกลายเปนผูสงออกผลิตภัณฑ
ความงามไปสูตลาดตางประเทศ โดยเร่ิมขยายสาขาไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย เชน สิงคโปร, กัมพูชา, 
พมา, เวียดนาม, ลาว, จีน และอินโดนีเซีย เปนตน โดยเปาหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือ กาวเปนแบรนดอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย และกาวไกลเปนอันดับหนึ่งของเอเชียตอไป 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

 2.2  การตลาด และการขาย 
 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการกระจายสินคาไปยังชองทางการจัดจําหนายตางใหสอดรับกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑ (Value-added services) เปนการเพิ่มศักยภาพดานสถานท่ี 
(Place utility)และอรรถประโยชนดานเวลา (Time utility) เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูบริโภคจะไดรับสินคาใน
เวลาท่ีตองการ 

 ปจจุบันชองทางการจัดจําหนายสินคาของบริษัทฯ มีท้ังหมด 5 ชองทางหลักๆไดแกชองทางคาร
มารทช็อป (Karmarts Shop), ชองทางรานคาแบบดั้งเดิมหรือรานคาตัวแทนจําหนาย (Traditional Trade), ชอง
ทางการจัดจําหนายแบบสมัยใหม (Modern Trade),ชองทางสงออก (Export) และชองทางรานคาออนไลน (Online) 

1. ชองทางรานคาแบบดัง้เดิม หรือรานคาตัวแทนจําหนาย (Traditional Trade) 
แมวาปจจุบันการขยายตัวของรานคาสมัยใหมจะเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว แตชองทางการคาปลีกดั้งเดิม

ก็ยังคงเปนหัวใจสําคัญในการสรางยอดขายใหแกบริษัทฯ  ซ่ึงปจจุบันรานคาตัวแทนจําหนายของคารมารทนั้น
ครอบคลุมรานคาปลีกไดอยางกวางขวางท่ัวประเทศ 

จากปท่ีผานมาชองทางการคาปลีกดั้งเดิมมีรานคาตัวแทนจําหนายกระจายตัวอยูท่ัวประเทศไทยกวา 
500 ราย โดยแบงรานคาเปน 2 ประเภทหลักคือ รานคาปลีก และรานคาสง เพื่อใหสินคากระจายตัว เขาถึงมือ
ผูบริโภคอยางท่ัวถึง และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 ประเภทคาปลีก ประกอบดวย รานคาปลีกเคร่ืองสําอาง, ซุปเปอรมารเก็ตทองถ่ิน, รานสะดวกซ้ือ
ทองถ่ิน และรานขายยาทองถ่ิน เปนตน 

 ประเภทคาสง ประกอบดวย รานคาสงเคร่ืองสําอาง และรานคาสงสินคาอุปโภคบริโภคประจํา
ทองถ่ินขนาดใหญเปนตน 

 
2. ชองทางคารมารทช็อป (Karmarts Shop) 
ธุรกิจรานคาปลีกหรือรานความงามสะดวกซ้ือภายใตแนวคิดมัลติแบรนดซ่ึงรวบรวมผลิตภัณฑเพื่อ

ความงามของทุกแบรนดในเครือคารมารทไวในท่ีแหงเดียวหรือเรียกวาวันสต็อปเซอรวิส ภายใตการตกแตงราน
ดวยโทนสีชมพูช็อคกิ้งพิงค ท่ีเปรียบเสมือนหองแตงตัวของสาวนอยสดใสสไตลเกาหลี 

คารมารทช็อปถือเปนชองทางสําคัญท่ีบริษัทฯ เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาท้ังหมดของบริษัท
ฯ ไดอยางครบถวน และใกลชิดมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังทําใหบริษัทฯ สามารถศึกษา และเขาถึงผูบริโภคไดงายข้ึน ซ่ึง
เปนกลยุทธท่ีสรางความจงรักภักดีใหกับแบรนด (Brand Loyalty) และส่ิงท่ีทางบริษัทฯ ใหความสําคัญมาโดย
ตลอดคือการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายสําหรับสมาชิกคารมารทช็อปอยางตอเนื่อง  

ท้ังนี้คารมารทช็อปเปนธุรกิจแบบแฟรนไชนส 100% ใชรูปแบบของการขายสินคาขาดใหแก
ผูประกอบการ โดยบริษัทฯ ชวยสนับสนุนดานกิจกรรมสงเสริมการขายในทุกๆรอบเดือนอยางตอเนื่อง ซ่ึงทุกสาขา
มีการบันทึกขายสินคาท้ังหมดผานระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ เพื่อเช่ือมตอขอมูลสินคาโปรโมช่ัน  และขอมูล
สมาชิกได โดยแตละสาขาจะมีเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการขายท่ีมีประสบการณในการบริหารจัดการรานคาคาร
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

มารทช็อปเขาดูแล พรอมใหคําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารรานคาอยางใกลชิด เพื่อใหรานคาดําเนินธุรกิจตรง
ตามมาตรฐานท่ีทางบริษัทฯ ไดวางรูปแบบไว 

ปจจุบันชองทางคารมารทช็อปในประเทศไทย มีท้ังหมดจํานวน 65 สาขา แบงเปนช็อปประเภท 
Standalone Shop (Retail shop) 55 สาขา และคารมารทช็อปในพื้นท่ีโซนบิวตี้ฮอลลของหางสรรพสินคาช้ันนํา 
ไดแกThe Mall และ Robinson อีก 10 สาขา นอกจากนี้ยังมีช็อปในตางประเทศอีก 17 สาขา 

3. ชองทางการจัดจําหนายแบบสมัยใหม (Modern Trade) 
ในป 2557 ท่ีผานมาชองทางโมเดิรนเทรดเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง มีการขยายชองทางจัดจําหนายเพ่ิม

มากข้ึนโดยไดขยายเขาไปในบริษัท บูทส รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด (Boots), บริษัท อิออน (ไทยแลนด) จํากัด 
(Max Valu) และบริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) และยังปรับเปล่ียนการวางจําหนายสินคาเปน
รูปแบบตูติดผนัง (wall shelf) และรูปแบบชั้นวางสินคาแบบลอยตัว (standee shelf) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
เลือกซ้ือสินคาใหแกผูบริโภค และยังชวยใหแบรนดดูโดดเดนจนกลายเปนท่ีจดจําของผูบริโภคอีกดวย 

ชองทางการจดัจําหนายแบบสมัยใหมท้ังหมดของบริษทัฯ ในป 2557 มีดังนี ้
 ประเภทรานคาสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 
ซ่ึงเนนจํานวนสาขาความสะดวกสบายสถานท่ีต้ังอยูใกลกับผูบริโภคเปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมงธุรกิจ

รูปแบบนี้ ไดแก 7-Eleven, Family Mart, Jiffy, Big C Mini, Lotus Express, Pure, Tops Daily และ Lawson108 เปน
ตน 

 ประเภทซุปเปอรมารเก็ต/ ไฮเปอรมารเก็ต และดิสเคาทสโตร 
รานคาปลีกขนาดใหญเนนจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคท่ีหลากหลาย และมีมากราคาประหยัด คุณภาพ

สินคามีต้ังแตสินคาคุณภาพดีจนถึงสินคาคุณภาพปานกลาง ไดแก Tops, Home Fresh Mart, Gourmet Market, Food 
Hall และ Max Valu, Tesco Lotus, Big C, Mega Market, Makro, Beautrium, EVEANDBOY, Stakdust และ 
Beauty Market เปนตน 

 ประเภทรานคาเฉพาะอยาง (Specialty Store) 
จําหนายสินคาเฉพาะอยางเนนสินคาอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับเวชภัณฑเคร่ืองสําอาง ดูแลผิวดูแลเสนผมมี

สินคาหลากหลายท่ีพัฒนาใหทันสมัยอยูตลอดเวลา พรอมมีการบริการท่ีสะดวก และเปนกันเอง ไดแก Watsons, 
Boots, Tsuruha, Ogenki, B2S, Be Trend และ Loft เปนตน 

 ประเภทรานคาในแคตตาล็อก 
ไดแก Friday Catalog, 7-Catalog, His&Her Shop Smart และ TV Direct เปนตน 

4. ชองทางสงออก (Export) 
 บริษัทฯ ไดทุมเทในการขยายแบรนดไปยังตางประเทศโดยการลงพ้ืนท่ีศึกษาตลาด และสรางกล-ยุทธ
ทางการตลาดรวมกับคูคาหรือพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงแบงเปน 3 ประเภทคือ Sole Distributor, 
Distributor และ Joint Venture และในปจจุบันบริษัทฯ มีจุดจัดจําหนายในตางประเทศท้ังหมด7 ประเทศ ไดแก 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

ประเทศสิงคโปร, ประเทศกัมพูชา, ประเทศเวียดนาม, ประเทศพมา, ประเทศจีน, ประเทศลาว และประเทศ
อินโดนีเซียโดยมีการลงทุนในรูปแบบ Joint Venture ใน 2 ประเทศไดแก ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม 

5. ชองทางการคาธุรกิจออนไลน 
 สังคมออนไลนเปนเคร่ืองมือสงผานขอมูลท่ีสําคัญ และผลักดันใหผูบริโภคหันมาศึกษาขอมูลสินคา
ผานทางอินเตอรเน็ตมากข้ึนจนเกิดความนิยมส่ังซ้ือสินคาผานทางอินเตอรเน็ตอยางแพรหลาย ดังนั้นบริษัทฯ จึง
ตองมีชองทางออนไลนเกิดข้ึนเพื่อใหสามารถตองตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็วทุกท่ีทุกเวลา 
นอกจากนี้ยังถือเปนชองทางในสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาเพื่อสรางความภักดีตอแบรนดสินคาไดอีกทางหนึ่ง
ดวย 
 ชองทางออนไลนของบริษัทฯ ในปจจุบันนั้นมี 2 ประเภท 

 รานคาออนไลนของบริษัทฯ 
- สําหรับสินคาคารมารทท้ังหมดสามารถส่ังซ้ือไดท่ี www.karmarts.com 
- สําหรับสินคาในกลุม Korean International Brands สามารถส่ังซ้ือไดท่ี
https://misshath.bentoweb.com/ และ https://brtcthailand.bentoweb.com 

 รานคาออนไลนของคูคาไดแก Shop@7, Lazada, Friday Online, Wear You Want และ Robinson 
Online เปนตน 
  
 2.3  ลักษณะของผลิตภัณฑ 
 ปจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑเพื่อความงามแบบครบวงจรรวมท้ังส้ินกวา 2,000 รายการโดยมีสินคา 
Own Brandsไดแก เคท่ีดอลล (Cathy Doll), เคท่ีชู (Cathy Choo),  เบบ้ีไบรท (Baby Bright) และเจจูวิตา (Jejuvita) 

1. Cathy Doll   
 แบรนดท่ีมีลักษณะเดนเฉพาะตัว มีการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ ท่ีมีผลิตภัณฑ
ต้ังแตศีรษะจรดปลายเทา เนนสีสัน สดใส เหมาะสําหรับสาววัยรุนชางฝน ท่ีมีความเปร้ียวอมหวานผสมผสานความ
ม่ันใจ นารักสดใสในตัว เชนเดียวกับตุกตาเคท่ีดอลล ซ่ึงประกอบไปดวยประเภทสินคา ดังนี้ 

 ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
 ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย 
 ผลิตภัณฑบํารุงเสนผม 
 ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 
 ผลิตภัณฑเพื่อการดูแลเฉพาะจุด 
 อุปกรณเสริมความงาม 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

2. Cathy Choo 
 ผลิตภัณฑบํารุงผิวท่ีผสานความหอมอยางเปนธรรมชาติจากท่ัวโลกสไตลฟวช่ันสปาท่ีผสมผสาน
ความหอมจากธรรมชาติจากทั้งฝงตะวันตก และตะวันออกไวอยางลงตัว ท้ังจากกลิ่นท่ีเกิดจากดอกไมท่ีมาจาก
ธรรมชาติลวนๆ และกล่ินจากสมุนไพร เหมาะสําหรับสาวท่ีหลงใหลสมุนไพรธรรมชาติกับกล่ินหอมผอนคลายใส
ใจดูแลทะนุถนอมความงามท้ังทางรางกาย และความรูสึกในแบบโฮมสปา 

 ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
 ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย 
 ผลิตภัณฑบํารุงเสนผม 
 ผลิตภัณฑเคร่ืองหอมสําหรับบาน 
3. Baby Bright  

 ผลิตภัณฑสําหรับผูท่ีตองการดูแลผิวดวยสวนผสมจากธรรมชาติ ท่ีชวยดูแลผิวอยางออนโยน 
ละมุนละไม ปลอบประโลมใหผิวแข็งแรงสุขภาพผิวดีข้ึน ใชไดทุกสภาพผิวสําหรับผูท่ีมีผิวออนแอแพงายหรือผิว
แหง 

 ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
 ผลิตภัณฑบํารุงผิวกาย 
 ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 
 ผลิตภัณฑบํารุงเสนผม 
 ผลิตภัณฑเพื่อการดูแลเฉพาะจุด 
4. Jejuvita 

 ผลิตภัณฑเสริมอาหารแพ็คเกจนารักสดใสในราคายอมเยา คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเลิศจากตางประเทศ 
มีสวนประกอบท่ีผสมผสานคุณคาจากวิตามินนานาชนิด ชวยเติมคุณคาความสวยจากภายในสูภายนอก 

 ผลิตภัณฑกลุมเสริมอาหาร และเคร่ืองดื่ม 
  
 นอกจากสินคา Own Brands ท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น บริษัทฯ ยังเปนตัวแทนนําเขา และจัดจําหนายแบ
รนดช้ันนําจากประเทศเกาหลี ไดแก มิสชา (MISSHA) และบีอารทีซี (BRTC) โดยตางเปนแบรนดท่ีมีช่ือเสียง และ
มี Brand Personalities ท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

1. MISSHA  
 เคร่ืองสําอางอันดับ 1 จากเกาหลี หรูหรา เซ็กซ่ี มีระดับ การันตีคุณภาพดวยสาขากวา 30 ประเทศท่ัวโลก
รังสรรคท้ังผลิตภัณฑบํารุงผิว เมคอัพ และน้ําหอม ดวยนวัตกรรมความงามท่ีไมเคยหยุดนิ่ง  
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

2. BRTC  
 เวชสําอางช้ันนําจากเกาหลี มาพรอมสวนผสมจากเอกสิทธ์ิเฉพาะของ BRTC เพื่อปรนนิบัติดูแลผิว
อยางพิถีพิถันต้ังแตข้ันตอนแรกจนสังเกตเห็นไดถึงผิวท่ีเปลงปล่ัง พรอมฟนฟูผิวใหมีชีวิตชีวาสูผลลัพธแหงความ
ออนเยาว โดยพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเพ่ือใหรองรับกับปญหาของทุกสภาพผิว 

รางวัลตางๆ ท่ีไดรับจากนติยสารชั้นนาํ 
 ผลิตภัณฑจาก Cathy Doll ไดรับรางวัลจากการจัดอันดับเคร่ืองสําอางแหงป “CLEO Beauty Hall of 

Frame 2014” ของนิตยสาร CLEO ประเทศไทย ไดแก 
 Cathy Doll Sweety Recipe Mask ไดรับรางวัลในหมวด Best Mask Under 50.- 
 Cathy Doll Tofu Body Bath Cleanser ไดรับรางวัลในหมวดBest Body Wash 

 
 

2.4 การส่ือสารการตลาด 
1. สรางภาพลักษณแบรนดใหมใหแข็งแรงขึ้น 

 บริษัทฯ ไดปรับภาพลักษณแบรนดใหมใหเปนสากลมากยิ่งข้ึนเพือ่ใหสามารถส่ือสารกับผูบริโภคเปน
วงกวางมากข้ึน เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับเปล่ียนกลุมเปาหมายหลักจากกลุมวัยรุน และวัยทํางานท่ีช่ืนชอบเกาหลี
เปนกลุมวัยรุน และวัยทํางานท้ังหมด จึงทําการเปล่ียนแปลงในสวนของโลโกดังตอไปนี้ 

      1.1  โลโกคารมารท 
 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณใหมใหมีความเปนสากลมากข้ึน เพื่อรองรับตอการตลาดในรูปแบบใหม 

และขยายฐานลูกคาใหม บริษัทฯ จึงเลือกตัดภาษาเกาหลี และตัว S ออกจากโลโก เตรียมความพรอมในการกาว
เปนมัลติแบรนดท่ีหลากหลาย และพรอมเขาสูตลาดเคร่ืองสําอางระดับแมส 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

1.2  โลโกแบรนดตางๆ  
เนื่องจากมีการปรับจุดยืนของสินคาของแตละแบรนดใหตรงกับลูกคากลุมเปาหมายที่ต้ังไวใหชัดเจนมาก

ข้ึน และเพื่อสอดคลองกับแนวคิดของแบรนดมากข้ึนจึงไดทําการเปล่ียนแปลงโลโกของ   แบรนด Cathy Doll, 
Cathy Choo, Baby Bright และ Jejuvitaดังตอไปนี้  
 

                                     

                                      
 

2. ชองทางการส่ือสาร 
บริษัทฯ คัดสรรชองทางการส่ือสารเพ่ือประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย และเพิ่มเติมส่ือท่ีเปนระดับมวลชน 

(Mass Communication) คือใชการส่ือสารท่ีมุงไปยังผูรับจํานวนคอนขางมาก และสามารถเขาถึงกลุมผูรับพรอมๆ 
กันโดยส่ือท้ังหมดตองสอดรับกับ Mood&Tone ที่เนนความสดใส ราเริง โดดเดน อันเปนเอกลักษณของแบรนด
เปนอยางดี ไดแก  

2.1 ส่ือส่ิงพิมพ 
ปจจุบันบริษัทฯ เลือกใชส่ือพิมพอยางผสมผสานเพ่ือใหส่ือไปถึงกลุมผูบริโภคอยางท่ัวถึงทุกกลุม ไมวาจะ

เปนการลงส่ือโฆษณาในนิตยสาร และหนงัสือ การ Tie in สินคาในคอลัมนตางๆ และการลงขาว PR กิจกรรมของ
บริษัทฯ อยางตอเนื่อง  

2.2 ส่ือโทรทัศน  
ป 2557 นี้เปนปแรกท่ีบริษัทฯ เลือกใชส่ือโทรทัศน (TV Commercial) เพิ่มเขามา เนื่องจากเปนส่ือท่ี

สามารถกระจายขอมูลไดอยางท่ัวถึงเขาถึงกลุมผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับรายได สรางการจดจําตราสินคาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 ส่ือโฆษณามัลติมีเดียในรถไฟฟา 
คือส่ือประชาสัมพันธบนรถไฟฟา BTS และรถไฟฟามหานครMRT เปนส่ือท่ีไดรับการยอมรับ และ 

ไดรับความนยิมอยางมาก เพราะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในเมืองไดมากท่ีสุด บริษัทฯ จึงไดเลือกใชส่ือดังกลาว
โดยใช TVC ตัวเดยีวกับส่ือโทรทัศนเพื่อใหเกิดการจดจาํแบรนดมากข้ึน 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

2.4 ส่ือประชาสัมพันธ ณ จุดขาย 
ป 2557 บริษัทฯ ไดจดัทําส่ือส่ิงพิมพเพื่อสงเสริมการขาย ณ จุดจัดจําหนายตางๆ เชน ใบปลิว, Sale Talk, 

Standee และ Counter Card  
 
2.5 ส่ือเคล่ือนท่ี 
ส่ือเคล่ือนท่ี (Bus Wrap) คือการติดส่ือโฆษณาสินคาท่ีรถเมลสายตางๆ ซ่ึงเปนส่ือท่ีมีจํานวนคนเหน็มาก

โดยบริษัทฯ เลือกใชรถเมลแบบดาวกระจายครอบคลุมพื้นท่ีท้ังกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
2.6 ส่ือออนไลน 

 ส่ืออออนไลนยังคงเปนอีกหนึ่งชองทางท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และเห็นผล
ท่ีสุด บริษัทฯ จึงใหความสําคัญในการจัดทําส่ือออนไลนคอนขางมาก โดยในปท่ีแลวมากบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรม
บนชองทางออนไลนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีทําการตลาดบนส่ือออนไลน เชน ไวรอล-คลิป (Viral video) และ
จัดทํารีวิว (Review) สินคาทาง Facebook และ Instagram 

ชองทางส่ือออนไลนตางๆ ของบริษัทฯ 
 Facebook: Karmartsclub และ Missha Thailand 
 Instagram: Karmartsclub, Missha Thailand และ Jejuvita_karmarts 
 Website: Karmartsclub, Cathydoll และ Missha Thailand 
 Youtube: Karmarts Club 

 
3. กิจกรรมสงเสริมการตลาด 

ในป 2557 บริษัทฯ จดักิจกรรมสงเสริมการตลาดเพ่ือสรางความสัมพนัธกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง
ดังตอไปนี ้

3.1 กิจกรรมสนับสนุนงาน “Rising Sun Showcase Fan Meeting” 
คารมารทรวมกับสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 จัดกิจกรรมมีตต้ิงคร้ังยิ่งใหญนําโดยนักแสดงนําจากละคร

เร่ือง The Rising Sun ซ่ึงไดรับความสนใจจากแฟรละครเร่ือง The Rising Sun และแฟนละครชอง 3 เปนอยางมาก
ทําใหแบรนดไดรับความเช่ือถือ และเปนท่ีรูจักในวงกวางมากข้ึน 

3.2 กิจกรรม “Karmarts Beauty Review Contest 2014 by lemonade” 
คารมารทรวมกับนิตยสาร lemonade จัดกิจกรรมประกวดคนหาบิวต้ีบล็อกเกอรตัวจริงเพื่อเปดโอกาสให

ผูหญิงท่ีมีความฝนอยากเปนบิวต้ีบล็อกเกอรไดทําความฝนของตัวเองใหเปนจริง โดยหลังจากจบการประกวดแลวผู
ท่ีไดรับรางวัลจะทําการรีวิวสินคาของบริษัทฯ เผยแพรผานชองทางออนไลนตางๆ ซ่ึงทําใหแบรนดเปนท่ีรูจกัในวง
กวางมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุมผูหญิงท่ีรักสวยรักงาม และผูช่ืนชอบการดูรีวิวบนอินเตอรเน็ต 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

3.3 กิจกรรม “ชง ชิม ดื่ม คอลลาลา”  
บริษัทฯ จึงใหการสนับสนุนรานคาตัวแทนจําหนายจัดกิจกรรมแจกสินคาใหลูกคาไดทดลองชิมฟรี เพื่อ

เปนการโปรโมทสินคาใหม และเปดโอกาสใหลูกคาไดรูจักกับสินคาพรอมกับออกรายการสงเสริมการขายพิเศษ
ชวยกระตุนยอดขาย และสรางการจดจําแบรนดอีกดวย 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

3.  ปจจัยความเส่ียง 
 นโยบายการบริหารความเส่ียง  บริษัทฯ  มีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  ลูกหนี้
ตามสัญญาเชาทางการเงิน  ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการให
สินเช่ือ จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อ่ืน  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน  203  ลานบาทและ  3  
ลานบาทตามลําดับ  ซ่ึงสินเช่ือดังกลาวบริษัทฯ  ใหกับกลุมโมเดรนเทรด  ซ่ึงเปนบริษัทฯ ท่ีมีศักยภาพสูง  และกลุม
ลูกคาตัวแทนซ่ึงมีจํานวนรายมากเปนการกระจายความเส่ียง 

 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือสินคาและ
อุปกรณเปนเงินตราตางประเทศ และการชําระคาสินคาเปนสกุลเงินดอลลาสหรัฐ  ในขณะท่ีบริษัทฯ จําหนายเปน
เงินบาทท้ังหมดทําใหเกิดความเส่ียงจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  ในกรณีเงินบาทออนคาลง  อยางไรก็ตาม
มูลคาหนี้สินทางการเงินในป  2557  และ  2556  จํานวนเงิน 3 – 5 ลานดอลลาสหรัฐ  มิไดมีแนวโนมท่ีเพิ่มข้ึน  หาก
มูลคาการส่ังซ้ือเพิ่มมากข้ึนในอนาคตบริษัทฯ จะพิจารณาจัดทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Forward contract) ตาม
ความเหมาะสม 
 ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2557 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญท่ีเปน
สกุลเงินตราตางประเทศ 4.71  ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 33.1132  (2556 : 3.77 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  32.9494) 
  
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร  เงิน
เบิกเกินบัญชี   และเงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหน้ีสิน
ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาด
ในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯและ   บริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า  

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
ใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 36 ความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบ้ีย     
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

ความเสี่ยงจากการท่ีธุรกิจมีการแขงขันสูง  และการลอกเลียนแบบสินคา 

เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑบํารุงผิวเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง  มีผูประกอบการรายใหมท้ังในประเทศ  
และตางประเทศโดยเฉพาะเคร่ืองสําอางจากประเทศในแถบเอเซีย  เชน  เกาหลี  และญ่ีปุน  ท่ีมีกลุมลูกคาเปาหมาย
ใกลเคียงกับบริษัทฯ  ทําใหบริษัทตองพบกับภาวะการแขงขันท่ีสูงอาจมีผลตอผลประกอบการ  และยังมี
ผูประกอบการรายยอยท่ีขายสินคาลอกเลียนแบบ  และสินคานําเขาอยางผิดกฏหมาย  ซ่ึงอาจทําใหกระทบตอ
ยอดขายของบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ตามบริษัทฯ  ไดเพิ่มความแข็งแกรงโดยการสรางแบรนดใหเปนท่ีจดจํา  และรักษาฐานลูกคาใน
ระยะยาว  เพิ่มการประชาสัมพันธ  ทําใหมีศักยภาพในการแขงขัน  และใหความสําคัญของบรรจุภัณฑ  คุณภาพ
สินคา  เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ัน  และคูแขงขันไมสามารถลอกเลียนแบบได 

 

ความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลัง 

เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑบํารุงผิว  เปนสินคาแฟช่ันท่ีมักมีการเปล่ียนแปลงความนิยมอยูเสมอ  ใน
ระหวางป  2557  และ  2556  บริษัทฯ มีสินคาคงคลังเปนสัดสวนโดยเฉล่ียประมาณรอยละ  21.57  และ  17.92  
ของสินทรัพยรวมตามลําดับ   มีระยะเวลาการขายสินคาเฉล่ียอยูชวง  105 วัน 

บริษัทฯ  ต้ังสํารองจากการดอยคาของสินคาคงคลังอายุ  1 – 2 ป  3  ลานบาท  2  ปข้ึนไป  3  ลานบาท  
และฝายการตลาดและปฏิบัติการขายจะกระตุนการขายสินคาดังกลาวจะทําสงเสริมการขายเพื่อเรงการขาย  บริษัทฯ  
คาดวาผลกระทบจากความเส่ียงนี้คอนขางนอย 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

4.  สินทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
4.1  ทรัพยสินถาวรและสิทธิการเชาของบริษัท 
 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาตามบัญช ี
(บาท) 

ภาระผูกพัน 

1.  งานระหวางกอสราง 

- สํานักงานและโรงงาน 
- ทรัพยสินระหวางทาง 

2.  สวนปรับปรุงท่ีดิน 
- สํานักงาน 

เปนเจาของ 
 
 

1,330,922.05 
- 
 

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 
 

* 
 

- ท่ีดิน (จอดรถ) - 2 งาน 45 ตรว.   5,390,000.00  

 รวมท่ีดิน 32,251,100.55  

4.  สวนปรับปรุงอาคารโรงงานและสํานักงาน 4,092,771.78  

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

เปนเจาของ 16.00 * 

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

เปนเจาของ 35,119,918.26  

7.  ยานพาหนะ  เปนเจาของ  23,089,989.28  

รวมทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจท้ังส้ิน 95,884,719.92  

หมายเหตุ  :  *   สินทรัพยท่ีติดจํานองเพื่อไปคํ้าประกันสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

 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 45,000,000.00 * 

 
* - ท่ีดินโรงงาน - 14 ไร - งาน 70.10 ตรว. 140/1 หมู 4 ต.มาบยางพร  

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เปนเจาของ 24,000,000.00 

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

เปนเจาของ - * 

 รวมท่ีดิน 69,000,000.00  

2.  อาคาร     
- อาคารโรงงานและสํานักงาน 140 หมู 4 ต.มาบยางพร   

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เปนเจาของ 60,000,000.00 * 

 
* - อาคารโรงงานและสํานักงาน 140/1 หมู 4 ต.มาบยางพร  

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เปนเจาของ 39,000,000.00 

 รวมอาคารและสิ่งปลูกสราง 99,000,000.00  

รวมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท้ังส้ิน 168,000,000.00  

หมายเหตุ  :  *   สินทรัพยท่ีติดจํานองเพ่ือไปคํ้าประกันสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

สินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกัน 
 บริษัทฯ ไดนําท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีใชในการประกอบธุรกิจมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2557 จํานวน 26.60 ลานบาท ไปคํ้าประกันสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยท้ังระยะส้ันและระยะ
ยาว และ ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 168.00 ลานบาท ไป
วางเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

4.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 

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

3,985,083.74 บาท เพื่อรองรับการทํางานและการรวบรวมขอมูลของบริษัทใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มูลคาสุทธิ
ตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 1,069,665  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 2557 จํานวน 
5,792,333.43 บาท 

 
บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอรตี้ จํากัด 
เม่ือวันท่ี  3  มีนาคม  2557 ไดลงทุนซ้ือท่ีดินบริเวณถนนเจริญนคร  2  แปลง รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 5 ไร 1 งาน  

21  วา 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

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  

 เม่ือวันท่ี  26  สิงหาคม  2557  บริษัทฯ  ไดจายคาปรับทางภาษีจํานวนรวม  28  ลานบาท  ใหกับโจทก
ตามคําพิพากษาของศาลช้ันตนแลว 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 

ชื่อ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน)                                                                        
ท่ีตั้ง สํานักงาน 
 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดวน 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
 โทรศัพท 0-2805-2756-60 
 โทรสาร 0-2805-2751-2 
 โรงงานและคลังสินคา 
 140-140/1 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  
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 395,741,285.40 บาท  
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 ี นายโสภณ  เพิม่ศิริวัลลภ   
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3182 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

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 เจ คอส แลบอราทอรีส จํากัด 
(ชื่อเดิม บ. เตาเบา จก.) 
สถานท่ีต้ัง   269  ซอยสาธุประดิษฐ  
58  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศัพท  :  0-2284-0127 
โทรสาร   :  0-2683-9816 
(จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท 
และรายละเอียดธุรกิจ  ณ  วนัท่ี 19 
กันยายน 2557) 

 
 

ประกอบกิจการการผลิต  
รวมท้ังแบงบรรจุเคร่ืองสําอาง  
เคร่ืองหอม  อุปกรณเคร่ืองมือ
และเคร่ืองใชเสริมความงาม
ทุกชนิด 

 
 

10,000,000  

 
 

3,250,000 

 
 

70.00% 

บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอรตี้ จํากัด 
สถานท่ีต้ัง  83  ซอยเพชรเกษม 54 
แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดวน  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
10160 
โทรศัพท  :  0-2805-2756-60 
โทรสาร   :  0-2805-2751-2 

 
ประกอบกิจการดาน

อสังหาริมทรัพย (โรงแรม 
รีสอรทและหองชุด) 

 
213,090,000 

 
213,090,000 

 
33.33% 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

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 395,741,285.40 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน  659,568,809 หุน 

7.2 ผูถือหุน 

รายช่ือกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2557 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวน (%) 

1.  กลุมตระกลูทีฆคีรีกุล 210,785,299 31.958 

นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล 152,162,709 23.070   
นายพลกฤต  ทีฆคีรีกุล 29,920,000 4.536   
นางสาววรมน  ทีฆคีรีกุล 26,950,000 4.086   
นายวงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล 1,113,490 0.169   
นางสาวนราพรรณ  ทีฆคีรีกุล 396,000 0.060   
นางสาวชลธิดา ทีฆคีรีกุล 243,100 0.037   

2.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 48,274,800 7.319 
3.  นางวนิดา  แซจิว 25,384,000 3.849 
4.  นายเฉลิมเดช  ลีวงศเจริญ 19,000,000 2.881 
5.  นายเอกฤทธิ์  เอกสมิทธิ์ 18,757,000 2.844 
6.  นายธรรมฤทธิ์  เอกสมิทธิ์ 18,420,000 2.793 
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 17,033,750 2.583 
8.  นายวิทิต  พงศพิโรดม 17,025,001 2.581 
9.  นายปราโมทย  พสวงศ 15,100,000 2.289 
10. PHILLIP SECURITIES PTE LTD.   12,100,000 1.835 
11.  อื่น ๆ     257,688,959 39.069 

รวม 659,568,809 100.00 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

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 

 ในระหวางป 2556 บริษัทฯไดรับเงินจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญตามท่ี
กลาวไวในหมายเหตุขอ 30 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  

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ  ไดรับเงินจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 30 จํานวนรวม 72.1  ลานบาท  บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557 และ 14 พฤษภาคม 2557 เปนทุนท่ีชําระ
แลวจํานวน 21.6 ลานบาท  (หุนสามัญ  36  ลานหุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.60 บาท) โดยสวนท่ีเหลือจํานวน  50.5  
ลานบาท  บันทึกเปนสวนเกินมูลคาหุนสามัญในงบแสดงฐานะการเงิน 

  เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 เพื่อจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 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  

 ในระหวางปปจจุบัน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิจํานวน 36,036,325 หนวย  (ป 2556 : จํานวน
รวม 23,532,484 หนวย)  ซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ  จํานวนรวม 72.10 ลานบาท (ป 2556 : จํานวนรวม  47.1  ลาน
บาท) ตามหมายเหตุขอ 29. 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

7.4 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล 50% ของกําไรสุทธิตามท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการของ
บริษัทฯ หลังหักสํารองตามกฎหมายจํานวนไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปจนกวาสํารองดังกลาวจะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

 
  เงินปนผลจาย เงินปนผลจาย 

เงินปนผล อนุมัติโดย (พันบาท) ตอหุน (บาท) 
เงินปนผลสําหรับป 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน                  

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 35,999 0.06 
เงินปนผลระหวางกาลประจําป 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 35,998 0.06 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 36,454 0.06 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 37,396 0.06 
  145,847 0.24 
เงินปนผลสําหรับป 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน                  

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 38,202 0.06 
เงินปนผลระหวางกาลประจําป 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 39,559 0.06 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 39,559 0.06 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 39,573 0.06 

  156,893 0.24 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

8. โครงสรางการจัดการ 

8.1 โครงสรางการจัดการ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และเลขานุการของบริษัท 

ชื่อ – สกุล 
กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริหาร 

ผูบริหาร เลขา 
นุการ 

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. นายสัจจะพงษ  ยงสกุลโรจน - - - ⁄ - 
16. นางสาวกนกพร  อรุณรัตน - - - ⁄ - 
17. นางสาวพชิามณชุ  ประทุมสุวรรณพัศ - - - ⁄ - 
18. นางสาวซ้ิว  ซิง  เหวย - - - ⁄ - 
19. นายสุเมธ  จุฑาวนิชกุล - - - ⁄ - 
20. นายคิ  โฮ  หยาง - - - ⁄ - 
21. นางสาวอรุณศรี  กมลเปรมปยะ - - - ⁄ - 

*   คือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามท่ีระบุไวในหนังสือรับรอง 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

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

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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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

8.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

8.3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 8 ทาน  เปนคาตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมมีรายละเอียดดังนี ้

ช่ือ – นามสกุล 
 บาท 

 2557  2556 
1. นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล                    120,000  80,000 
2. นางปรียานชุ  ไพบูลยสิทธิวงศ      30,000 
3. พลโทกอบบุญ  วิชิต  130,000  140,000 
4. นายไกรวิทย  สัตยภวิัฒน        60,000  40,000 
5. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช  120,000  90,000 
6. ดร.พุฒิธร จิรายุส   110,000  90,000 
7. นายพริษฐ  ทีฆคีรีกุล                                 60,000  40,000 
8. นายวงศววิฒัน  ทีฆคีรีกุล   40,000  40,000 
9. นายเซียะ ซิน ลู   -  - 
รวม  640,000  550,000 
 

 คาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2557 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 2557 เทากับ 17  ลานบาท และในป 2556 
เทากับ 15 ลานบาท เปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน , โบนัส และคาพาหนะเดินทาง  

 8.3.2  คาตอบแทนอ่ืนของกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
-ไมมี – 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

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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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

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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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการกําหนดประชุมโดยปกติเปนประจําทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา , มีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและ
งวดสะสมโดยสม่ําเสมอและไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการ
ประชุมลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ปกติการประชุมแต
ละคร้ังจะใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง โดยในป 2557 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 4 คร้ัง โดย
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แตละทานสรุปได ดังนี้ 

 

รายชื่อ 
การประชุม
คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ 
 การ

ประชุม
วาระปกต ิ

การ
ประชุม

วาระพิเศษ 
รวม 

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

หมายเหตุ     การบันทึกการเขารวมประชุม = จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุม / จํานวนครั้งท่ีมีการประชุมท้ังป 
*    หมายถึง กรรมการอิสระท่ีเปนกรรมการตรวจสอบ 
 

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

เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2555 แตงต้ังพลโทกอบบุญ  วิชิต เปนประธานกรรมการตรวจสอบ, นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน
บงกช และดร.พุฒิธร  จิรายุส เปนกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ่าเสมอในป 2557 มีการประชุมท้ังส้ิน 5 คร้ัง (ตามรายละเอียดการเขา
รวมประชุมในขอ 11 ”การประชุมคณะกรรมการ”) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการมีหนาท่ีพิจารณาและดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 คัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2557 
 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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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

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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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

9.3  คาตอบแทนของผูสอบบัญชีบริษัทและบริษัทเครือ 

 

ราย 
การ 

สํานักงานผูสอบบัญชี ช่ือบริษัทผูจาย 
คาสอบบัญชี 

2555 2556 2557 

1 บริษัท สํานักงาน อีวาย  จํากัด บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 1,030,000 1,110,000 1,240,000 

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

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

4 บริษัท สํานักงาน อีวาย  จํากัด บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส จํากัด  - 65,000 80,000 

5 บริษัท ไทย  ออดิท  เดอะทรูธ  จํากัด บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอรต้ี จํากัด - - 80,000 
รวมท้ังหมด 1,345,000 1,370,000 1,595,000 

 
คาบริการอื่น ไดแก คาพาหนะเดินทางมาปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีบริษัท 

ราย 
การ 

สํานักงานผูสอบบัญชี ชื่อบริษัทผูจาย 
คาสอบบัญชี 

2555 2556 2557 

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 เจ คอส แลบอราทอรีส จํากัด     

5 บริษัท ไทย  ออดิท  เดอะทรูธ  จํากัด บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอรต้ี จํากัด    

รวมทั้งหมด - - - 

 

9.4 บุคลากร 

จํานวนพนักงานของบริษัท  
 จํานวนพนักงานท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนพนักงานท้ังส้ิน 375คน ซ่ึง
ผลตอบแทนเปนเงินเดือนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน จํานวนท้ังส้ิน 107.16 ลานบาท แบงเปนสายงานหลักดังนี้ 

1.  ดานโรงงาน  จํานวน     94    คน 
2.  ดานสํานักงาน จํานวน   281    คน 

-   การเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
ไมมีขอพิพาทดานแรงงาน 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

-  นโยบายในการพัฒนาพนกังาน 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดใหมีการอบรมพนักงาน  มีหลักสูตรดังตอไปนี้ 

1. หลักสูตรคอมพิวเตอรเบ้ืองตนและการใชงานอินเตอรเน็ต 
2. ขับข่ีปลอดภัยและการใชงานบํารุงรักษารถอยางปลอดภยั 
3. ความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑความงาม 
4. ความรูเกี่ยวกบัการจัดต้ังสาขาเพ่ือขยายผลิตภัณฑของบริษัทฯ 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

10.  ความรับผิดชอบตอสังคม 
ตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินธุรกิจมาบริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม  และเปน

สวนหน่ึงในการขับเคล่ือนกิจกรรมเพื่อสัมคม (CSR) ดวยจิตสํานึกท่ีสรางสรรค รวมถึงการประสานความรวมมือ
ภายในองคกรใหแข็งแกรง และบูรณาการความรวมมือกับผูประกอบการ ผูท่ีเกี่ยวของ รวมถึงผูท่ีสนใจรวมกิจกรรม 
ซ่ึงเปนพลัง และกลไกสําคัญ ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาสังคมไทยใหมีความเจริญกาวหนา และสรางผลประโยชนแก
สังคมไทยอยางยั่งยืนซ่ึงตลอดป 2557 ท่ีผานมาบริษัทฯ มีกิจกรรมเพ่ือสังคมท้ังหมด ดังตอไปนี้ 

 
1.1 “เพราะรอยยิ้มคือความสุขกับคารมารท” รวมปนยิ้มแหงความสขุสูเดก็ปากแหวงเพดานโหว 

บริษัทฯ รวมกับนิตยสาร LIPS เชิญ 5 แฟช่ันดีไซเนอรจากแบรนดดังแนวหนาของไทย อันประกอบไป
ดวย Asava, TuTTi, Kloset, Lalalove และ VATANIKA นําลวดลายสุดพิเศษจากบนผืนผาสรรคสรางสูหลอดครีม
กันแดด “Cathy Doll L-Glutathione Magic Cream SPF50+ PA+++ รุน Limited Edition” โดยรายไดสวนหนึ่ง
นําไปสมทบทุนแกมูลนิธิสรางรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation) ซ่ึงเปนมูลนิธิท่ีใหความชวยเหลือดาน
ศัลยกรรมแกไขภาวะปากแหวงเพดานโหว และความผิดปกติบนใบหนาแกเด็กๆ ท่ัวประเทศ เพราะเด็กทารกใน
ประเทศไทยประมาณ 1 ใน 700 คน เกิดมาพรอมกับอาการปากแหวง เพดานโหว หรือท้ังสองอยาง ซ่ึงโครงการ
เพราะรอยยิ้มคือความสุขนี้เปนหนึ่งในกิจกรรม CSR ท่ีคารมารทจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนโอกาส สรางความสุข 
แบงปนรอยยิ้ม เติมแตงใหโลกสวยงามมากยิ่งข้ึน ตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม และสําหรับทุกทานท่ีมี
สวนรวมในคร้ังนี้ นอกจากจะไดผลิตภัณฑรุนลิมิเต็ดเอ็ดดิช่ันไปเติมแตงความสวยใหตัวเองแลว ยังถือวาเปนการ
สงตอความสวยงามไปยังเด็กๆ อีกดวย  

 
1.2 คารมารทสงความสุขใหนองๆ ท่ัวกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

น้ําใจไมตรี และการแบงปน ชวยสงเสริมใหโลกใบนี้นาอยูมากข้ึน คนท่ีมีมากตางแบงปนใหคนท่ีมีนอย 
คนท่ีแข็งแรงชวยเหลือคนท่ีดอยโอกาสกวา สังคมเรานาอยูข้ึนดวยน้ําใจ และรอยยิ้มท่ีเรามอบใหแกกันคารมารทม
อบขนมเมล็ดทานตะวันเคลือบช็อกโกแล็ต “Sunflower seed chocolate”สงตอความอรอยจากเกาหลีสูนองๆ ท่ัว
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลประกอบไปดวย สถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด, สถานสงเคราะหเด็กพิการ 
และทุพพลภาพปากเกร็ด, สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไทย, โรงเรียนวัดปากเกร็ด, องคกรพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ, โรงเรียนวัดบอ จังหวัดปากเกร็ด และโรงเรียนอ่ืนๆในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกกวา 20 โรงเรียน 

 
1.3 คารมารทปนน้ําใจแกผูท่ีถูกคุมขังอยูภายในเรือนจํา ณ กรมราชทัณฑ 

คารมารทรวมปนน้ําใจมอบขนมเมล็ดทานตะวันเคลือบช็อกโกแล็ต“Sunflower seed chocolate” และ
บริจาคแชมพูยี่หองดับเบ้ิลริชสูตรฟนฟูเพิ่มอาหารผมแกกรมราชทัณฑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงความรัก และ
กําลังใจใหผูท่ีถูกคุมขังอยูภายในเรือนจํา 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

1.4 คารมารทรวมสมทบทุนเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคกลามเนือ้ออนแรง (ALS)  
คณะผูบริหารบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) นําโดยคุณพงศวิวัฒน ทีฆคีรีกุล และคุณวงศวิวัฒน ทีฆคีรี

กุล เขารวมกิจกรรม Ice Bucket Challenge Thailand เพื่อรณรงคใหบุคคลท่ัวไปไดตระหนักถึงความลําบากของ
ผูปวยโรคกลามเนื้อออนแรง (ALS) และรวมบริจาคเงินแกกองทุนสนับสนุนเครื่องชวยหายใจในผูปวย ALS 
ภายใตมูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 

1.5 คารมารทรวมปนรักสูบานพกัคนชราบางแค 
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2557 คารมารทรวมกับนักแสดงช่ือดัง สวิส เตชะภูวนนท นําทัพแฟนคลับละครชอง 

3 จัดทํากิจกรรมอันแสนอบอุน แบงปนความรักใหกับผูสูงอายุบานบางแค พรอมบริจาคของอุปโภคใหแกศูนย
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค โดยทางเจาหนาท่ีใหการตอนรับอยางดีเยี่ยม ซ่ึงบรรยากาศ
โดยรวมสําหรับกิจกรรมในคร้ังนี้เต็มไปดวยรอยยิ้ม ความอบอุน และความปล้ืมใจของผูเขารวมกิจกรรมทุกคน 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอในการบริหารการดําเนินการของบริษัทฯ และการติดตาม
ดูแลการดําเนินการของบริษัทยอยเพื่อปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยอันเกิดจากการที่ผูบริหาร
นําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจอยางเพียงพอ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นไวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2557 (ตาม
แนบ) วาการดําเนินการของบริษัทฯ ไดดําเนินการภายใตการกํากับดูแลและการตรวจสอบอยางพอเพียงมีการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ท้ังรายไตรมาสและรายปซ่ึงเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

2. บริษัทฯ ไดมีการติดตามรายงานระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปน
ประจําทุกป  ซ่ึงรายงานประจําป 2557 ไดแจงผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานบัญชีตามท่ีเห็น
วาจําเปนในการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบแลวไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญของระบบการควบคุม
ภายในดานบัญชี  สําหรับขอแนะนําท่ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ บริษัทฯ ไดนําประเด็นดังกลาวมา
พิจารณาปรับปรุงแกไขอยางครบถวนแลว 

3. บริษัทฯ มีสวนตรวจสอบภายในทําหนาท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางสม่ําเสมอและเปนไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป  
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

รายงานการปฏิบัตงิานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2557 

 
 คณะกรรมการบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิอิสระจํานวน 3 ทาน ซ่ึงไดปฏิบัติหนาท่ีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไวในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 5 คร้ัง โดยกรรมการเขารวม
ประชุมทุกคร้ังและมีการพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีไดดังนี้ 
 
การสอบทานงบการเงิน ไดสอบทานขอมูลสาระสําคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 2557 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ของบริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) รวมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ซ่ึงผูบริหารฝายบัญชีมี
การหารือกับผูสอบบัญชีอยางสม่ําเสมอ  ในเร่ืองความถูกตองของงบการเงิน  การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีสําคัญ  
ซ่ึงมีผลกระทบตองบการเงิน เพื่อใหม่ันใจวาระบบบัญชี  และรายงานการการเงินจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป  มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  ครบถวนและทันตอกําหนดเวลา 
 
การสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการไดพิจารณาขอเสนอแนะตอระบบการควบคุมภายใน  และ
รับทราบแผนการตรวจสอบ  รวมถึงเขารวมประชุมเปนการเฉพาะกับผูตรวจสอบภายในโดยไมมีฝายบริหารเขา
รวมจํานวน  1  คร้ัง  เพื่อปรึกษาหารือถึงขอมูลท่ีมีความสําคัญ  และข้ันตอนการทํางานของบริษัทฯ  มีการควบคุม
ภายในท่ีดีเพียงพอท่ีทําใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ  ไดดําเนินการ
ตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับ
บริษัทฯ  สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี 
 
การสอบทานเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมีการปฏิบัติตามแนวทาง 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีอยางเพียงพอ  
 
การสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝาย
ตรวจสอบภายในใหเปนไปตามขอบเขตการปฏิบัติงาน  สิทธิ และความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อกอใหเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และสอบทานผลการตรวจสอบประจําป 2557 เปนประจําโดยมีการจัดประชุมท้ังส้ิน 5 
คร้ัง และใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายในประจําป 2557 โดย
ไดเสนอแนะแนวปฏิบัติ ซ่ึงชวยพัฒนาแนวทางการตรวจสอบใหดียิ่งข้ึน เพื่อใหแผนการตรวจสอบมีขอบเขต
ครอบคลุมประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ  
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

การประเมินการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการมีความเห็นวา คณะผูบริหารไดมีการวิเคราะหและประเมินความ
เส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  อยางสม่ําเสมอ  โดยมีการกําหนดแผนการดําเนินงานและ
ใหมีการประชุมคณะผูบริหารในทุกเดือน  เพื่อติดตามประเมินสถานการณและแนวโนมปจจัยเส่ียงอยางใกลชิด  
เพื่อกําหนดมาตรการบริหาร  และควบคุมความเส่ียงใหอยูในเกณฑท่ียอมรับได  คณะกรรมการเล็งเห็นวา  ปจจัย
ความเส่ียงท่ีสําคัญคือ  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย  ความเส่ียงจากการใหสินเช่ือ 
ความเส่ียงจากการดอยคาของสินคาคงคลัง และความเส่ียงจากธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง และการลอกเลียนแบบสินคา 
 
การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสอบบัญชีและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนผลท่ี
พอใจมากอยางตอเนื่อง ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติใหความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ขออนุมัติท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ัง นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 3182 แหงบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับป 2557 
 
ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  -ไมมี-    
 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  มีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํางบการเงินถูกตอง
เช่ือถือไดตามมาตรฐานการบัญชี และเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดสอดคลองกับ พรบ. การบัญชีป 
2547 การกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของกับอยางถูกตอง และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมท้ังมีการประเมินการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

............................................ 
(นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช) 

กรรมการตรวจสอบ 

....................................... 
(ดร.พุฒิธร  จริายุส) 
กรรมการตรวจสอบ 

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

12. รายการระหวางกัน 
ขอมูลรายการระหวางกัน 
 รายการคาท่ีเปนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ไดแก รายการขายสินคาและบริการ 
-  ลานบาท, ลูกหนี้การคาและลูกหนี้บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันสุทธิ 4.44 ลานบาท, เงินใหบริษัทกูยืมกิจการท่ี
เกี่ยวของกันสุทธิ 30.96 ลานบาท ดอกเบ้ียรับ  1  ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน-บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของ
กันสุทธิ 0.93 ลานบาท, เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 10 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ  9  
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร คาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแกกรรมการ และผูบริหารบริษัทฯ และ
บริษัทยอย 18  ลานบาท  และ 19 ลานบาทซ่ึงเปนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามที่ไดเปดเผยรายละเอียดไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 9 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจและเปนไปตาม

เง่ือนไขของสัญญาและตามราคายุติธรรมท่ีปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคาท่ัวไป  ซ่ึงรายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
ของการทํารายการตามความจําเปนตามปกติของธุรกิจ  และสําหรับรายการที่เกี่ยวกับทรัพยสินในการทํารายการกับ
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายการท่ีเกี่ยวโยงดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
ตอบริษัทฯ เนื่องจากรายการดังกลาวจะชวยสรางมูลคาเพิ่มแกบริษัทฯ โดยลักษณะธุรกิจมีความเกี่ยวของและ
สงเสริมซ่ึงกันและกันในการพัฒนาเชิงธุรกิจ และมีความเปนธรรมในเร่ืองของราคาและเง่ือนไขการชําระเงินและท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีไมมีสวนไดสวนเสียไดมีมติเอกฉันทเห็นชอบในการลงทุนเพิ่มใน
หลักทรัพยดังกลาวและเห็นวาจะเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ท้ังทางดานการสงเสริมและสนับสนุนการขยายการคา
ของบริษัทฯ โดยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันโดยสรางความเขมแข็งใหกับสินคาแบรนด "Karmarts" ในราคาและ
เง่ือนไขการชําระเงินท่ีกําหนดสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอบริษัทฯ ท้ังนี้กรรมการผูมีสวนไดเสียไมไดเขา
รวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของกันสําหรับรายการคาปกติ เพื่อประโยชนในการ

ดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาและตามราคายุติธรรมท่ีปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคาท่ัวไป ดังนั้น
ข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันจึงปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคาท่ัวไป 

สําหรับรายการที่เกี่ยวกับการคํ้าประกันใหบริษัทท่ีเกี่ยวของตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุมผูถือหุน 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
เนื่องจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวเปนประโยชนเพิ่มในการดําเนินธุรกิจตามปกติ  ดังนั้นแนวโนมใน

การเขาทํารายการระหวางกันจึงข้ึนอยูกับการเติบโตทางธุรกิจและภาวะของการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2558 บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ 

บมจ.คารมารท บจ.มายบัส บจ. เจ คอสฯ บจ. ดิ ไอโคนิคฯ หจก.ชัยวิบูลยฯ 

% การถือหุน ตําแหนง % การถือหุน ตําแหนง % การถือหุน ตําแหนง % การถือหุน ตําแหนง % การถือหุน ตําแหนง 

1. บมจ.คารมารท -  95.16  70  33.33  -  

2. กลุมตระกูล “ทีฆคีรีกุล”   -  -    -  

2.1 นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล 23.07 กรรมการ - กรรมการ -   กรรมการ -  

2.2 นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล 0.04  - กรรมการ -    -  

2.3 นายวงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล 0.17 กรรมการ -  - กรรมการ   -  

2.4 นายพงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล -  -  -    90.00 หุนสวนผจก. 

2.5 นายพลกฤต  ทีฆคีรีกุล 4.54  - กรรมการ -    -  

2.6 นายพริษฐ  ทีฆคีรีกุล - กรรมการ -  -  33.33 กรรมการ -  

2.7 นางสาววรมน  ทีฆคีรีกุล 4.09  -  -    -  

2.8 นางสาวนราพรรณ ทีฆคีรีกุล 0.06  -  -    -  

3. นายไกรวิทย  สัตยภิวัฒน - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ   -  

4. อืน่ ๆ 68.03  4.84  30 กรรมการ 33.34 กรรมการ 10.00  

              รวม 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

 

 

กรรมการ 
บมจ.คารมารท บจ.มายบัส บจ. เจ คอสฯ บจ. ดิ ไอโคนิคฯ หจก.ชัยวิบูลยฯ 

CEO กรรมการAA MD กรรมการA MD กรรมการA MD กรรมการA MD กรรมการA 

1. นายวิวฒัน  ทีฆคีรีกลุ       
    

2. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล           

3. นายวงศวิวฒัน  ทีฆคีรีกุล           

4. นายพงศวิวฒัน  ทีฆคีรีกุล           

5. นายไกรวิทย  สตัยภิวัฒน           

6. นายพริษฐ  ทีฆคีรีกลุ           

หมายเหตุ  กรรมการA คือ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
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เจาปฏิบัติต
สอบเพื่อใหไ
ท่ีขัดตอขอเท็จ
วมถึงการใชวิ
งินและ   กา
นิจของผูสอบ
อเท็จจริงอันเป
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ะการเงินเฉพ
โยบายการบัญ
มิไดใหขอสรุป

อบบัญชีรับอ
 
รเงินรวมขอ
 งบแสดงฐ
ขาดทุนเบ็ดเส
สดรวมสําหรั
ะหมายเหตุเร่ื
จํากัด (มหาชน

รตองบการเงนิ
การจัดทําแล
รรายงานทาง
าจําเปนเพื่อใ
จริงอันเปนส

ญชี 
การแสดงคว
าไดปฏิบัติงาน
ามขอกําหน
ไดความเช่ือม่ั
จจริงอันเปนส
วิธีการตรวจส
ารเปดเผยขอม
บบัญชี ซึ่งรว
ปนสาระสําคัญ

รายงานก

าะกิจการ ณ 
ญชีเกี่ยวกับภ
ปอยางมีเง่ือน

นุญาต เลขทะ

องบริษัท คาร
านะการเงินร
สร็จรวม งบแส
ับปส้ินสุดวัน
รืองอ่ืนๆ และ
น) ดวยเชนกัน

น 
ะการนําเสนอ
งการเงินและ
หสามารถจัด

สาระสําคัญไม

วามเห็นตอง
นตรวจสอบต
ดดานจรรย
ันอยางสมเห
สาระสําคัญห
สอบเพื่อใหไ
มูลในงบการเ
มถึง การป
ญของงบการ

การเปดเผยขอ

 วันท่ี 1 มกรา
ภาษีเงินไดท่ีไ
นไขตอกรณีนี้

ะเบียน 3182 

รมารท จํากั
รวม ณ วันที่
สดงการเปล่ีย
นเดียวกัน รวม
ะไดตรวจสอบ
น 

องบการเงินเ
รับผิดชอบเกี่
ดทํางบการเงิ
มวาจะเกิดจ

บการเงินดัง
ตามมาตรฐาน
าบรรณ รวม

หตุสมผลวางบ
หรือไม 
ดมาซึ่งหลักฐ
เงินวิธีการตร
ระเมินความเ
เงินไมวาจะเกิ

อมูล (แบบ 56

าคม 2555 เพื่อ
ไดนํามาถือป
้แตอยางใด    

 

ัด (มหาชน)
 31 ธันวาคม 
ยนแปลงสวนข
มถึงหมายเหต
บงบการเงินเฉ

เหลานี้โดยถูก
กี่ยวกับการคว
งินท่ีปราศจา
ากการทุจริต

งกลาวจากผล
นการสอบบัญ
มถึงวางแผน
บการเงินปรา

ฐานการสอบ
รวจสอบที่เลือ
เส่ียงจากการแ
กิดจาก การท

6-1) 

อเปน
ปฏิบัติ

             

 และ
 2557 
ของผู
ตุสรุป
ฉพาะ

กตอง
วบคุม
กการ
ตหรือ

ลการ
ญชี ซ่ึง
นและ
ศจาก 

บัญชี
อกใช
แสดง
ทุจริต



 

 	
	

 
 
 
 
 
 

 

หรือ
ภาย
กิจก
วัตถ
การ
และ
ประ
 
ขาพ
เกณ
 
ควา
ขาพ
ดําเน
(มห
ตาม

อขอผิดพลาด
ยในท่ีเกี่ยวขอ
การ เพื ่อออก
ถุประสงคในก
รตรวจสอบรว
ะความสมเหต
ะเมินการนําเส

พเจาเช่ือวาหลั
ณฑในการแสด

ามเห็น 
พเจาเห็นวางบ
นินงานและก
หาชน) และบริ
มท่ีควรในสาร

�

ด ในการประ
งกับการจัดทํ
กแบบวิธีกา
การแสดงคว
วมถึงการประ
ตุสมผลของป
สนองบการเงิ

ลักฐานการสอ
ดงความเหน็ข

บการเงินขางต
กระแสเงินสด
ริษัทยอย และ
ระสําคัญตามม

47 	
	

เมินความเส่ีย
ทําและการนํา
รตรวจสอบ
ามเห็นตอปร
ะเมินความเห
ประมาณการท
นโดยรวม 

อบบัญชีท่ีขาพ
ของขาพเจา 

ตนนี้แสดงฐาน
ด สําหรับปส้ิน
ะเฉพาะของบ ิ
มาตรฐานการ

รายงานก

ยงดังกลาว ผูส
าเสนองบการ
บที่เหมาะสม
ะสิทธิผลของ

หมาะสมของน
ทางบัญชีท่ีจัด

พเจาไดรับเพยี

นะการเงิน ณ 
นสุดวันเดียว
ริษัท คารมาร
รรายงานทางก

การเปดเผยขอ

สอบบัญชีพิจ
รเงินโดยถูกต
มกับสถานกา
งการควบคุม
นโยบายการบ
ดทําข้ึนโดยผูบ

ยงพอและเหม

 วันท่ี 31 ธันว
กันของบริษัท
รท จํากัด (มห
การเงิน   

อมูล (แบบ 56

จารณาการคว
ตองตามที่ควร
ารณ แตไมใช
ภายในของกิ
บัญชีท่ีผูบริห
บริหาร รวมท้ั

มาะสมเพื่อใช

วาคม 2557 ผ
ท คารมารท 
หาชน) โดยถูก

6-1) 

วบคุม
รของ
ชเพื่อ
จการ   

หารใช
ท้ังการ

ชเปน

ลการ
จํากัด 
กตอง



 

 
	
	

 

สินทรัพยหม

เงินสดแล
ลูกหนี้กา
ลูกหนี้ตา
เงินใหกูยื
เงินใหกูยื
สินคาคง
สินทรัพย
สินทรัพย

รว

สินทรัพยไม

เงินฝากส
ลูกหนี้ตา
เงินลงทุน
เงินลงทุน
อสังหาริม
ที่ดิน อาค
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพย

รว

รว

 

ง

มุนเวียน 

ละรายการเทียบเทาเงินสด
ารคาและลูกหนี้อื่น 
ามสัญญาเชาทางการเงิน -
ยมืระยะสั้นและเงินทดรอ
ยมืระยะสั้นแกกิจการไมเ
เหลือ 
ยที่ถือไวเพื่อขาย 
ยหมุนเวียนอื่น 

วมสินทรัพยหมุนเวียน 

มหมุนเวียน 

สถาบันการเงินที่มีภาระค้ํ
ามสัญญาเชาทางการเงิน -
นในบริษัทรวม 
นในบริษัทยอย 
มทรัพยเพื่อการลงทุน 
คาร และอุปกรณ 
ยไมมีตัวตน 
ยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
ยไมหมุนเวียนอื่น 

วมสินทรัพยไมหมุนเวียน

มสินทรัพย 

ตารางสรุปงบกา

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

ด 

- สวนที่ถึงกําหนดชําระภ
องแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
กี่ยวของกัน 

้าประกัน 
- สุทธิจากสวนที่ถึงกําหน

น 

รเงิน 

ภายในหนึ่งป 
น 

นดชําระภายในหนึ่งป 

บริษัท คารม

31 ธันวาค

พันบาท 

 

59,712 
203,056 

1,922 
956 

30,000 
202,571 

- 
24,761 

522,978 

 

648 
1,447 

70,916 
- 

168,000 
121,399 

6,862 
20,489 
5,382 

395,143 

918,121 

�

มารท จํากัด (มหาชน) 

งบการเ

คม 2557 31 ธันวาค

% พันบาท 

  
6.50 68,728 

22.12 121,035 
0.21 1,200 
0.10 - 
3.27 - 
2.21 297,191 

- 95,917 
2.70 13,555 

56.96 597,626 

  

0.07 1,125 
0.16 2,969 
7.72  

 - 
0.87 164,000 

13.22 118,237 
0.75 8,857 
2.23 16,858 
0.59 5,757 

43.04 317,803 

100.00 915,429 
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 และบริษัทยอย 

เงินรวม 

คม 2556 31 ธันว

% พันบาท 

 (ปรับป

7.51 2,427
13.22 111,891
0.13 654

- -
- -

32.46 277,001
10.48 4,249
1.48 11,119

65.28 407,341

 

0.12 474
0.32 4,495

 
- -

17.92 162,000
12.92 116,187
0.97 9,638
1.84 32,782
0.63 3,096

34.72 328,672

100.00 736,013

ร

าคม 2555 31 ธันว

% พันบาท

ปรุงใหม)  

7 0.33 54,56
 15.20 207,49

4 0.09 1,92
- - 30,96
- - 30,00
 37.64 202,57

9 0.58 
9 1.51 24,71

1 55.34 552,23

   

4 0.06 
5 0.61 1,44
  71,03

- - 2,50
0 22.01 168,00
7 15.79 95,88
8 1.31 1,07
2 4.45 20,48
6 0.42 4,57

2 44.66 364,99

3 100.00 917,22

ายงานการเปดเผย

งบการเงิ

วาคม 2557 31 ธนั

ท % พันบาท

  

8 5.95 68,52
2 22.62 130,30
2 0.21 1,20
8 3.38 23,78
0 3.27 
1 22.09 297,19
- - 95,9
0 2.69 13,34

1 60.21 630,27

  

- - 47
7 0.16 2,96
0 7.74 
0 0.27 1,00
0 0.00 164,00
5 10.45 82,77
0 0.12 1,36
9 2.23 16,85
2 0.50 4,85

3 39.79 274,29

4 100.00 904,56

ขอมูล (แบบ 56-1) 

นเฉพาะกจิการ 

นวาคม 2556 31 ธัน

ท % พันบา

 (ปรั

25 7.58 2,1
09 14.41 118,3
00 0.13 6
80 2.63 15,4

- - 
91 32.85 277,0
17 10.60 4,2
49 1.48 10,6

71 69.68 428,5

  

77 0.05 4
69 0.33 4,4

- - 
00 0.11 
00 18.13 162,0
70 9.15 73,9
67 0.15 4
58 1.86 32,7
57 0.54 1,6

98 30.32 275,7

69 100.00 704,3

 

ันวาคม 2555 

าท % 

รบัปรุงใหม) 

198 0.31 
350 16.80 
654 0.09 
490 2.20 

- - 
001 39.33 
249 0.60 
624 1.51 

566 60.85 

 

474 0.07 
495 0.64 

- - 
- - 

000 23.00 
914 10.49 
451 0.06 
782 4.65 
637 0.23 

753 39.15 

319 100.00 



 

 
	
	

 

หนี้สิ

เงิ
เจ
เงิ
ส
ห
เงิ
ภ
หนี

หนี้สิ

ห
เงิ
เงิ
สํ
ห

 
 
 
 
 

ห

สินหมุนเวียน 

งินเบิกเกินบัญชีและเงินกู
จาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
งินกูยืมระยะสั้นจากบุคคล
สวนของเงินกูยืมระยะยาว
นี้สินตามสัญญาเชาทางก
งินกูยืมระยะยาวจากธนาค
าษีเงินไดคางจาย 
นี้สินหมุนเวียนอื่น 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 

สินไมหมุนเวียน 

นี้สินตามสัญญาเชาทางก
งินกูยืมระยะยาวอื่น - สุท
งินกูยืมระยะยาวจากธนาค
สารองผลประโยชนระยะย
นี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญ

รวมหนี้สินไมหมุนเวีย

รวมหนี้สิน 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

นี้สินและสวนของผูถือหุ

กูยืมระยะสั้นจากสถาบันก
น 
ลที่เกี่ยวของกัน 
วอื่นที่ถึงกําหนดชําระภาย
การเงิน - สวนที่ถึงกําหน
คารที่ถึงกําหนดชําระภาย

 

การเงิน - สุทธิสวนที่ถึงกํ
ธิจากสวนที่ถึงกําหนดชํา
คาร - สุทธิจากสวนที่ถึงก
ยาวของพนักงาน 
ญชี 

ยน 

หุน 

การเงิน 

ยในหนึ่งป 
นดชําระภายในหนึ่งป 
ยในหนึ่งป 

กําหนดชําระภายในหนึ่งป
าระภายในหนึ่งป 
กําหนดชําระภายในหนึ่งป

บริษัท คาร

31 ธันวาคม 2

พันบาท 

  

159,715 
55,311 
10,000 

- 
2,984 

- 
2,220 

12,903 

243,133 

 

ป 4,142 
- 

ป - 
9,437 

29,571 

43,150 

286,283 

�

มารท จํากัด (มหาชน

งบการเงินร

2557 31 ธันวาคม

% พันบาท 

  

17.40 130,676 
6.02 85,494 
1.09 - 

- 1,879 
0.33 6,889 

- - 
0.24 23,022 
1.41 6,940 

26.48 254,900 

  

0.45 5,896 
- - 
- - 

1.03 7,510 
3.22 22,112 

4.70 35,518 

31.18 290,418 
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น) และบริษัทยอย 

รวม 

ม 2556 31 ธันวาคม

% พันบาท 

 (ปรับปรุง

14.27 51,175 
9.34 27,741 

- - 
0.21 2,172 
0.75 11,295 

- 16,425 
2.51 - 
0.76 6,709 

27.84 115,517 

  

0.64 12,088 
- 1,879 
- 15,264 

0.82 6,881 
2.42 21,201 

3.88 57,316 

21.57 172,833 

ร

ม 2555 31 ธันวาค

% พันบาท 

งใหม)  

6.95 159,715 
3.77 53,654 

- 10,000 
0.30 - 
1.53 2,984 
2.23 - 

- 2,220 
0.91 10,649 

15.69 239,222 

  

1.64 4,142 
0.26 - 
2.07 - 
0.93 9,437 
2.88 29,571 

7.79 43,150 

21.57 282,372 

ายงานการเปดเผย

งบการเงินเฉ

คม 2557 31 ธันวาค

% พันบาท 

  

17.41 130,654 
5.85 84,707 
1.09 - 

- - 
0.33 2,948 

- - 
0.24 23,022 
1.16 6,931 

26.08 248,262 

  

0.45 5,896 
- - 
- - 

1.03 7,464 
3.22 22,112 

4.70 35,472 

30.79 283,734 

ขอมูล (แบบ 56-1) 

ฉพาะกจิการ 

คม 2556 31 ธันวา

% พันบาท 

 (ปรับป

14.44 51,175 
9.36 25,514 

- - 
- - 

0.33 2,575 
- 16,425 

2.55 - 
0.77 6,104 

27.45 101,793 

  

0.65 8,147 
- - 
- 15,264 

0.83 6,846 
2.44 21,204 

3.92 51,461 

31.37 153,254 

 

าคม 2555 

% 

รุงใหม) 
 7.27 
 3.62 
 - 
 - 
 0.37 
 2.33 
 - 
 0.87 

 14.45 

  

 1.16 
 - 
 2.17 
 0.97 
 3.01 

 7.31 

 21.76 



 

 
	
	

 

สวน

ทุนเรื

ทุ

ทุ

สวน

สวน

กําไร

จดั
ยัง

องคป

รวมส

สวน

ห

ของผูถือหุน 

รอืนหุน 

นจดทะเบียน 
หุนสามัญ 660,000,000 หุ
(31  ธันวาคม  2555: หุนส
มูลคาหุนละ  0.60 บาท) 
(1  มกราคม  2555:  หุนส
มูลคาหุนละ  1  บาท) 

นที่ออกจําหนายและชําระเ

หุนสามัญ 623,532,484 หุ
(31  ธันวาคม  2555:  หุน
มูลคาหุนละ  0.60  บาท) 
(1  มกราคม  2555:  หุนส
มูลคาหุนละ  1  บาท) 

เกินมูลคาหุนสามัญ 

เกินทุนจากการลดทุน 

ร(ขาดทุน)สะสม 

ดสรรแลว-สํารองตามกฎห
งไมไดจัดสรร 

ประกอบอื่นของสวนของผู

สวนของผูถือหุนของบริษทั

ของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํ

รวมสวนของผูถือหุน 

รวมหนี้สินและสวนของผู

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

นี้สินและสวนของผูถือหุ

หุน มูลคาหุนละ 0.60 บาท 
สามัญ 600,000,000  หุน 

สามัญ  600,000,000  หุน 

เต็มมูลคาแลว 

หุน มูลคาหุนละ 0.60 บาท 
นสามัญ 600,000,000  หุน 
 
สามัญ  600,000,000  หุน 

มาย 

ถือหุน 

ทฯ 

านาจควบคุมของบริษัทยอ

ผูถือหุน 

หุน 

ย 

บริษัท คารม

31 ธันวาคม 2

พันบาท 

  
 

 
 
 
 
 

396,000 

 
 
 
 
 

395,741 
83,396 

15,267 

 

23,296 
107,663 

7,378 

632,741 

(903) 

631,838 

918,121 

�

มารท จํากัด (มหาชน

งบการเงินร

2557 31 ธันวาคม

% พันบาท 

  
  

  
  
  
  
  
 396,000 

  
  
  
  
  

43.10 374,120 
9.08 32,945 

1.66 15,267 

  

2.54 18,257 
11.73 177,921 
0.80 7,378 

68.92 625,888 

(0.10) (878) 

68.82 625,010 

100.00 915,428 
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) และบริษัทยอย 

รวม 

ม 2556 31 ธันวาคม

% พันบาท 

(ปรับปรุง
  

  
  
  
  
  
 360,000 

  
  
  
  
  

40.87 360,000 
3.60 - 

1.67 15,267 

  

1.99 9,829 
19.44 171,210 
0.81 7,378 

68.37 563,684 

(0.10) (505) 

56.18 563,179 

100.00 736,012 

ร

ม 2555 31 ธันวาค

% พันบาท 

งใหม)  
  

  
  
  
  
  
 396,000 

  
  
  
  
  

48.91 395,741 
- 83,396 

2.07 15,267 

  

1.34 23,296 
23.26 109,773 
1.00 7,378 

76.59 634,851 

(0.07) - 

76.52 634,851 

100.00 917,223 

ายงานการเปดเผย

งบการเงินเฉ

คม 2557 31 ธันวาค

% พันบาท 

  
  

  
  
  
  
  
 396,000 

  
  
  
  
  

43.15 374,120 
9.09 32,945 

1.66 15,267 

  

2.54 18,257 
11.97 172,868 
0.80 7,378 

69.21 620,835 

- - 

69.21 620,835 

100.00 904,569 

ขอมูล (แบบ 56-1) 

พาะกจิการ 

คม 2556 31 ธันวาค

% พันบาท 

 (ปรับปรุ
  

  
  
  
  
  
 360,000 

  
  
  
  
  

41.36 360,000 
3.64 - 

1.69 15,267 

  

2.02 9,829 
19.11 158,590 
0.82 7,378 

68.63 551,064 

- - 

68.63 551,064 

100.00 704,318 

 

คม 2555 

% 

รงุใหม) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

51.11 
- 

2.17 

 

1.40 
22.52 
1.05 

78.24 

- 

78.24 

100.00 



 

 
	
	

 

 

รายไ

คาใช

 
 

งบก

ได 

รายไดจากการขายและบ
รายไดจากการใหบริกา
รายไดดอกผลเชาซื้อ 
รายไดจากการใหเชาแล
กําไรจากการปรับมูลคา

เพื่อการลงทุนเปน
กําไรจากการขายบริษัท
กําไรจากอัตราแลกเปลี่
กําไรจากการขายสินทรั
รายไดอื่น 

รวมรายได 

ชจาย 

ตนทุนขายและบริการ 
ตนทุนในการใหบริการ
ตนทุนจากการใหเชาแล
ขาดทุน (กําไร) จากการ

 เพื่อการลงทุนเป
คาใชจายในการขาย 
คาใชจายในการบริหาร

 

กําไรขาดทุนและกําไรสะ

 

บริการ 
รเดินรถโดยสารประจําท

ละใหบริการคลังสินคา 
าอสังหาริมทรัพย 
นมูลคายุติธรรม 
ทยอย 
ยน 
รัพย 

รเดินรถโดยสารประจําท
ละใหบริการคลังสินคา 
รปรับมูลคาอสังหาริมทรั
นมูลคายุติธรรม 

ร 

ะสม 

ทาง 

าง 

รัพย 

บริษัท คารม

31 ธันวาคม 2

พันบาท 

  

 

970,341 
1,162 

223 
26,433 

 
4,000 

- 
268 
169 

15,569 

1,018,165 

 

568,342 
8,638 
4,266 

 
- 

186,230 
118,829 

�

มารท จํากัด (มหาชน

งบการเงินร

2557 31 ธันวาคม

% พันบาท 

  

  

95.30 830,074 
0.11 8,318 
0.02 395 
2.60 26,417 

  
0.39 2,000 

- - 
0.03 - 
0.02 148 
1.53 9,407 

100.00 876,759 

  

64.12 421,728 
0.97 8,704 
0.48 3,930 

  
- - 

21.01 123,980 
13.41 84,715 
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) และบริษัทยอย 

รวม 

ม 2556 31 ธันวาคม

% พันบาท 

 (ปรับปรุง

  

94.68 638,079 
0.95 15,430 
0.05 384 
3.01 26,940 

  
0.23 - 

- 9,982 
- 9,052 

0.02 1,569 
1.07 7,610 

100.00 709,046 

  

64.00 325,163 
1.32 8,721 
0.60 3,478 

  
- - 

18.81 84,019 
12.86 74,643 

ร

ม 2555 31 ธันวาค

% พันบาท 

งใหม)  

  

89.99 970,378 
2.18 - 
0.05 223 
3.80 26,433 

  
- 4,000 

1.41 - 
1.28 268 
0.22 169 
1.07 16,783 

100.00 1,018,254 

  

65.51 568,379 
1.75 - 
0.70 4,266 

  
- - 

16.93 186,230 
15.04 119,916 

ายงานการเปดเผย

งบการเงินเฉ

คม 2557 31 ธันวาค

% พันบาท 

  

  

95.30 830,128 
- - 

0.02 395 
2.60 26,417 

  
0.39 2,000 

- - 
0.03 - 
0.02 148 
1.65 9,672 

100.00 868,760 

  

64.68 421,905 
- - 

0.49 3,930 
  

- - 
21.19 123,960 
13.65 78,169 

ขอมูล (แบบ 56-1) 

พาะกจิการ 

คม 2556 31 ธันวาค

% พันบาท 

 (ปรับปร

  

95.55 636,497 
- - 

0.05 384 
3.04 26,940 

  
0.23 - 

- 676 
- 2,664 

0.02 - 
1.11 8,245 

100.00 675,406 

  

65.53 325,587 
- - 

0.61 3,478 
  

- - 
19.25 84,019 
12.14 52,913 

 

คม 2555 

% 

รุงใหม) 
 

94.24 
- 

0.06 
3.99 

 
- 
- 

0.39 
- 

1.22 

100.00 

 

69.77 
- 

0.75 
 

- 
18.00 
11.34 



 

 
	
	

 

การแ

สวน

สวน

 

 

 

 
 
 
 

งบก

 

 

ขาดทุนจากการดอยคาข
ขาดทุนจากอัตราแลกเป
คาใชจายอื่น ๆ 

รวมคาใชจาย 

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใ

สวนแบงขาดทุนจากเงนิ

คาใชจายทางการเงิน 

กําไรกอนคาใชจายภาษี

คาใชจายภาษีเงินได 

กําไรสําหรับป 

แบงปนกําไร (ขาดทุน) 

นที่เปนของผูถือหุนของบ

นที่เปนของผูมีสวนไดเสีย

 

กําไรขาดทุนและกําไรสะ

 

ของเงินลงทุน 
ปลี่ยน 

ใชจายทางการเงินและคา

นลงทุนในบริษัทรวม 

ษีเงินได 

บริษัทฯ 

ยที่ไมมีอํานาจควบคุมขอ

ะสม 

าใชจายภาษีเงินได 

องบริษัทยอย 

บริษัท คาร

31 ธันวาคม 2

พันบาท 

  
- 
- 
- 

886,305 

131,860 

(114) 

(10,736) 

121,010 

(29,607) 

91,403 

 

92,178 

(775) 

91,403 

 

 

 

�

มารท จํากัด (มหาชน

งบการเงินรว

2557 31 ธันวาคม

% พันบาท 

  

- 6,543 
- 9,345 
- - 

100.00 658,945 

144.26 217,814 

(0.12) - 

(11.75) (12,260) 

132.39 205,554 

(32.39) (44,942) 

100.00 160,612 

  

100.85 160,986 

(0.85) (374) 

100.00 160,612 
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น) และบริษัทยอย 

ม 

ม 2556 31 ธันวาคม

% พันบาท 

 (ปรับปรุง

0.99 - 
1.42 - 

- 325 

100.00 496,349 

135.62 212,697 

- - 

(7.63) (13,991) 

127.98 198,706 

(27.98) (46,163) 

100.00 152,543 

  

100.23 151,955 

(0.23) (588) 

100.00 152,543 

  

  

  

ร

ม 2555 31 ธันวาค

% พันบาท 

งใหม)  

- - 
- - 

0.07 - 

100.00 878,791 

139.43 139,463 

- - 

(9.17) (10,515) 

130.26 128,948 

(30.26) (29,607) 

100.00 99,341 

  

99.61 99,341 

0.39  

100.00  

  

  

  

ายงานการเปดเผย

งบการเงินเฉ

คม 2557 31 ธันวาค

% พันบาท 

  

- 6,543 
- 9,345 
- - 

100.00 643,852 

140.39 224,908 

- - 

(10.58) (11,414) 

129.80 213,494 

(29.80) (44,941) 

100.00 168,553 

  

100.00 168,553 

  

  

  

  

  

ขอมูล (แบบ 56-1) 

ฉพาะกจิการ 

คม 2556 31 ธันวา

% พันบาท 

 (ปรับป

1.02 - 
1.45 - 

- 675 

100.00 466,672 

133.43 208,734 

- - 

(6.77) (12,144) 

126.66 196,590 

(26.66) (46,163) 

100.00 150,427 

  

100.00 150,427 

  

  

  

  

  

 

าคม 2555 

% 

รุงใหม) 
 - 
 - 
 0.14 

 100.00 

 138.76 

 - 

 (6.18) 

 130.69 

 (30.69) 

 100.00 

 

 100.00 

  

  

  

  

  



 

 
	
	

 

 

กําไร
ผลส
ลดล
กําไร
กําไร
เงินป
สํารอ

กําไร

 

กําไร

กําไร

จําน

 

 

 

 

 

 

 
 

งบกําไรขาด

ร (ขาดทุน) สะสมยกมาจ
สะสมจากการเปลี่ยนแปล
งเพื่อลางขาดทุนสะสม 
ร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
ร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส
ปนผลจาย 
องตามกฎหมายสําหรับป

ร (ขาดทุน) สะสมปลายป

ร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้น

ร (ขาดทุน) สวนที่เปนขอ

 

วนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง

 

ดทุนและกําไรสะสม 

 

จากปกอน 
ลงนโบายการบัญชีเกี่ยวกับ

ป 
สําหรับป 

ป 

ป 

นฐาน 

องผูถือหุนของบริษัทฯ 

งน้ําหนัก (หุน) 

31 ธั

พันบา

 

177,
บภาษีเงินได 

92,
(5

(156,8
(5,0

107,

0

650,

บริษัท คารม

ันวาคม 2557 3

าท % พัน

 

920 165.26 17
- - 
- - 

178 85.62 16
505) (0.47) 
893) (145.73) (145
039) (4.68) (8

662 100.00 17

  

  

0.14  

  

007  60

  

  

  

  

  

  

�

มารท จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2556 

นบาท % 

  

71,209 96.23 
- - 
- - 

60,986 90.48 
- - 

5,847) (81.97) 
8,428) (4.74) 

77,920 100.00 

  

  

0.27  

  

05,546  

  

  

  

  

  

  

53 	
	

) ) และบริษัทยอย 

31 ธันวาคม 2555 

พันบาท % 

(ปรับปรุงใหม) 

(335,236) (195.81)
59,585 34.80

394,716 230.55
151,955 88.75

- -
(89,982) (52.56)
(9,829) (5.74)

171,209 100.00

 

 

0.25 

 

600,000 

 

 

 

 

 

 

ร

31 ธันวาคม 2557 

พันบาท % 

  

) 172,869 157.4
0 - 
5 - 
5 99,341 90.5
- (505) (0.4
) (156,893) (142.9
) (5,039) (4.5

0 109,773 100.0

  

  

 0.15 

  

 650,007 

  

  

  

  

  

  

ายงานการเปดเผย

งบการเงินเฉพาะ

 31 ธันวาคม 25

พันบาท 

 

48 158,591 
- - 
- - 

50 168,553 
46) - 
92) (145,847) (
59) (8,428) 

00 172,869 

  

  

 0.28 

  

 605,546 

  

  

  

  

  

  

ขอมูล (แบบ 56-1) 

ะกจิการ 

556 31 ธันวาค

% พันบาท 

 (ปรับปรุง

91.74 (346,326) 
- 59,585 
- 394,716 

97.50 150,427 
- - 

(84.37) (89,982) 
(4.88) (9,829) 

100.00 158,591 

  

  

 0.25 

  

 600,000 

  

  

  

  

  

  

 

ม 2555 

% 

งใหม) 
(218.38) 

37.57 
248.89 
94.85 

- 
(56.74) 
(6.20) 

100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
	
	

 

 

 

กระแ

กําไร

รายก

กําไร

แสเงินสดจากกิจกรรมดํา

ร (ขาดทุน) กอนภาษี 

การปรับกระทบกําไร (ขา

คาเสื่อมราคาและคาตัด
ขาดทุน (กําไร) จากการ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ
คาเผื่อการปรับลดราคา
คาเผื่อการดวยคาของสิ
ขาดทุน (กําไร) จากอัต
ตัดจําหนายสินทรัพย 
ขาดทุน (กําไร) จากเงิน
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม
กําไร (ขาดทุน) จากการ
กําไรจากการขายเงินลง
ขาดทุนจากการดอยคาข
กําไรจากการขายเงินลง
ดอกเบี้ยรับ 
เงินปนผลรับ 
สํารองผลประโยชนระ
คาใชจายดอกเบี้ย 
สวนแบงขาดทุนจากเงิน

ร (ขาดทุน) จากการดําเนิ

 

งบกระแสเงนิ

าเนินงาน 

าดทุน) กอนภาษีเปน 

จําหนาย 
รปรับมูลคาอสังหาริมทรั
พิ่มขึ้น (ลดลง) 
ทุนของสินคาคงเหลือให
นทรัพยเพิ่มขึ้น 
ราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิด

นลงทุนในหลักทรัพยและ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแป
รจําหนายสินทรัพย 
งทุนในหลักทรัพย 
ของสินทรัพยเพิ่มขึ้น 
งทุนในบริษัทยอย 

ยะยาวของพนักงาน 

นลงทุนในบริษัทรวม 

นงานกอนการเปลี่ยนแป

นสด 

รัพยเพื่อการลงทุนเปนมูล

หเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

ดขึ้น 

ะตราสาร 
ปลงมูลคาของเงินลงทุน 

ปลงในสินทรัพยและหนี้สิ

บริษัท คารม

ลคายุติธรรม 

บ (เพิ่มขึ้น) 

สินดําเนินงาน  

�

มารท จํากัด (มหาชน

31 ธันวาคม 2557 31

พันบาท 
  

121,009 

 

27,513 
(4,000) 

3,210 
(4,101) 

3,146 
(2,245) 

421 
- 
- 

(169) 
(9,808) 

- 
- 

(1,578) 
- 

1,295 
5,286 

114 

140,094 
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) ) และบริษัทยอย 

งบการเงินรวม 

1 ธันวาคม 2556 31 ธัน

พันบาท 
 

205,554 

 

23,465 
(2,000) 

(523) 
826 

- 
2,542 

486 
579 

6,543 
(148) 

(3,550) 
- 
- 

(692) 
(270) 

629 
6,060 

- 

239,500 

ร

 

นวาคม 2555 3

พันบาท 
 

198,707 

 

20,517 
- 

197 
3,986 

- 
5,728 
4,046 

453 
(108) 

(1,569) 
- 

(79) 
(9,982) 

(751) 
(76) 

3,008 
10,215 

- 

234,293 

ายงานการเปดเผย

งบการ

31 ธันวาคม 2557 31 ธ

พันบาท 
 

128,947 

 

19,004 
(4,000) 
11,173 
(4,101) 

- 
(2,245) 

421 
- 
- 

(169) 
(9,808) 

- 
- 

(2,847) 
- 

1,342 
5,067 

- 

142,784 

ขอมูล (แบบ 56-1) 

รเงินเฉพาะกจิการ 

ธันวาคม 2556 31 ธัน

พันบาท พั

 

213,494 

 

14,942 
(2,000) 

(523) 
826 

- 
2,542 

486 
579 

6,543 
(148) 

(3,550) 
- 
- 

(3,127) 
(270) 

618 
5,934 

- 

236,346 

 

นวาคม 2555 

พันบาท 

196,590 

 

11,986 
- 

(272) 
3,986 

- 
(660) 
4,046 

453 
(108) 

350 
- 

(79) 
(676) 

(2,768) 
(76) 

2,992 
8,079 

- 

223,843 



 

 
	
	

 

 

เงินส

กระแ

 

ซื้อเงินลงทุนในหลักทรั
ซื้ออุปกรณ 
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

สดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจ

แสเงินสดจากกิจกรรมจัด

เงินเบิกเกินบัญชีและเงิ
เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุค
เงินฝากธนาคารที่มีภาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจ
เงินสดจายตามสัญญาเช
ชําระคืนเงินกูยืมระยะย
ชําระคืนเงินกูยืมระยะย
ดอกเบี้ยจาย 

 

งบกระแสเงนิ

รัพยและตราสารอนุพันธ

น 

จกรรมลงทุน 

ดหาเงิน 

นกูยืมระยะสั้นจากธนาค
ขึ้น (ลดลง) 
คคลที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึน้
ระค้ําประกันลดลง (เพิ่มขึ้
จการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้
ชาทางการเงิน 
ยาวจากบริษัทอื่น 
ยาวจากธนาคาร 

นสด 

ธ 

คารเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

น 
ขึ้น) 
ึ้น (ลดลง) 

บริษัท คารม

�

มารท จํากัด (มหาชน

31 ธันวาคม 2557 31

พันบาท 
(62,410) 
(22,625) 

(444) 

(17,449) 

 

(2,595) 
33,870 
10,000 

476 
- 

(7,525) 
(1,879) 

- 
(4,574) 

55 	
	

) ) และบริษัทยอย 

งบการเงินรวม 

1 ธันวาคม 2556 31 ธั

พันบาท 
(261,111) 
(24,487) 
(1,465) 

(117,887) 

 

2,595 
74,396 

- 
(651) 

- 
(12,003) 
(2,172) 

(31,688) 
(5,563) 

ร

 

ธันวาคม 2555 3

พันบาท 
(9,910) 

(26,031) 
(352) 

(26,690) 

 

- 
21,255 

- 
(5) 

132 
(15,604) 
(2,161) 

(15,330) 
(4,963) 

ายงานการเปดเผย

งบการ

31 ธันวาคม 2557 31 ธ

พันบาท 
(62,410) 
(22,620) 

(444) 

(25,735) 

 

(2,574) 
33,870 
10,000 

476 
- 

(3,483) 
- 
- 

(4,456) 

ขอมูล (แบบ 56-1) 

รเงินเฉพาะกจิการ 

ธันวาคม 2556 31 ธัน

พันบาท พั

(261,111) 
(24,318) 
(1,465) 

(124,124) 

 

2,574 
74,396 

- 
(3) 

- 
(3,283) 

- 
(31,688) 
(5,437) 

 

นวาคม 2555 

พันบาท 
(9,910) 

(26,001) 
(352) 

(31,368) 

 

- 
21,255 

- 
(3) 

132 
(3,414) 

- 
(15,330) 
(7,801) 



 

 
	
	

 

 

สินท

หนี้สิ

เงินส

เงินส

กระแ

ทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น

ลูกหนี้การคาและลูกหนี
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทา
สินคาคงเหลือ 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ

สินจากการดําเนินงานเพิ่ม

เจาหนี้การคาและเจาหนี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

สดจากกิจกรรมดําเนินงา

จายภาษีเงินได 

สดสุทธิจากกิจกรรมดําเนิ

แสเงินสดจากกิจกรรมลง

ดอกเบี้ยรับ 
เงินปนผลรับ 
กระแสเงินสดจายสุทธิจ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินใหกูยืมระยะสั้นแก
เงินใหกูยืมระยะสั้นแก
เงินสดรับจากการขายเงิ
เงินสดรับจากการขายสิ
เงินสดรับจากการขายสิ

 

งบกระแสเงิน

น) ลดลง 

นี้อื่น 
างการเงิน 

 
อื่น 

มขึ้น (ลดลง) 

นี้อื่น 

าน 

นินงาน 

งทุน 

จากการขายเงินลงทุนใน
ยเพิ่มขึ้น 
มเพิ่มขึ้น 
กิจการที่เกี่ยวของกันเพิม่
กิจการที่ไมเกี่ยวของกันเ
งินลงทุนในหลักทรัพยแล
สินทรัพยถาวร 
สินทรัพยถาวรที่ไมไดใชด

สด 

บริษัทยอย 

มขึ้น 
พิ่มขึ้น 
ละตราสารอนุพันธ 

ดําเนินงาน 

บริษัท คารม

31

 

�

มารท จํากัด (มหาชน)
งบ

 ธันวาคม 2557 31 ธัน

พันบาท 
 

(85,214) 
800 

90,606 
(11,206) 

374 
 

(30,232) 
5,963 

111,185 

(46,454) 

64,731 

 

1,578 
- 
- 
- 

(71,030) 
(956) 

(30,000) 
168,135 

303 
- 

56 	
	

) ) และบริษัทยอย 
บการเงินรวม 

นวาคม 2556 31 ธันว

พันบาท พ

 

(9,062) 
1,549 

(21,744) 
(2,436) 
(2,662) 

 

57,767 
231 

263,143 

(5,088) 

(258,055) 

 

692 
270 

- 
- 
- 
- 
- 

165,872 
2,342 

- 

ร

 

วาคม 2555 31

พันบาท 
 

(65,311) 
(504) 

(54,561) 
(2,655) 

(885) 
 

6,356 
2,363 

119,096 

(1,431) 

(117,665) 

 

713 
76 

(23) 
- 
- 
- 
-  

5,353  
3,250  

234  

ายงานการเปดเผย

งบการเงิ

 ธันวาคม 2557 31 ธัน

พันบาท 
 

(86,511) 
800 

90,606 
(11,360) 

284 
 

(31,102) 
3,718 

109,219 

(46,454) 

62,765 

 

2,847 
- 
- 

(1,500) 
(71,030) 
(9,016) 

(30,000) 
168,135 

303 
- 

ขอมูล (แบบ 56-1) 

งนิเฉพาะกจิการ 

นวาคม 2556 31 ธันว

พันบาท พัน

 

(11,878) 
1,549 

(21,744) 
(2,725) 
(3,220) 

 

58,606 
827 

257,761 

(5,088) 

252,673 

 

3,127 
270 

- 
(400) 

- 
(8,290) 

- 
165,872 

2,192 
- 

 

าคม 2555 

นบาท 

(60,602) 
(504) 

(52,622) 
(2,944) 

(894) 
 

4,117 
2,245 

112,639 

(1,418) 

111,221 

 

2,731 
76 

- 
- 
- 

(4,830) 
- 

5,353 
1,331 

234 



 

 
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงินส

กระแ

 

ซื้อเงินลงทุนในหลักทรั
ซื้ออุปกรณ 
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

สดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจ

แสเงินสดจากกิจกรรมจัด

เงินเบิกเกินบัญชีและเงิ
เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุค
เงินฝากธนาคารที่มีภาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจ
เงินสดจายตามสัญญาเช
ชําระคืนเงินกูยืมระยะย
ชําระคืนเงินกูยืมระยะย
ดอกเบี้ยจาย 

 

งบกระแสเงนิ

รัพยและตราสารอนุพันธ

น 

จกรรมลงทุน 

ดหาเงิน 

นกูยืมระยะสั้นจากธนาค
ขึ้น (ลดลง) 
คคลที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึน้
ระค้ําประกันลดลง (เพิ่มขึ้
จการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้
ชาทางการเงิน 
ยาวจากบริษัทอื่น 
ยาวจากธนาคาร 

นสด 

ธ 

คารเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

น 
ขึ้น) 
ึ้น (ลดลง) 

บริษัท คารม

�

มารท จํากัด (มหาชน)
ง

31 ธันวาคม 2557 31

พันบาท 
(62,410) 
(22,625) 

(444) 

(17,449) 

 

(2,595) 
33,870 
10,000 

476 
- 

(7,525) 
(1,879) 

- 
(4,574) 

57 	
	

 ) และบริษัทยอย 
งบการเงินรวม 

1 ธันวาคม 2556 31 ธั

พันบาท 
(261,111) 
(24,487) 
(1,465) 

(117,887) 

 

2,595 
74,396 

- 
(651) 

- 
(12,003) 
(2,172) 

(31,688) 
(5,563) 

ร

 

ันวาคม 2555 31 

พันบาท 
(9,910) 

(26,031) 
(352) 

(26,690) 

 

- 
21,255 

- 
(5) 

132 
(15,604) 
(2,161) 

(15,330) 
(4,963) 

ายงานการเปดเผย

งบการเงิ

 ธันวาคม 2557 31 ธัน

พันบาท พ

(62,410) 
(22,620) 

(444) 

(25,735) 

 

(2,574) 
33,870 
10,000 

476 
- 

(3,483) 
- 
- 

(4,456) 

ขอมูล (แบบ 56-1) 

นเฉพาะกจิการ 

นวาคม 2556 31 ธันวา

พันบาท พัน

(261,111) 
(24,318) 
(1,465) 

(124,124) 

 

2,574 
74,396 

- 
(3) 

- 
(3,283) 

- 
(31,688) 
(5,437) 

 

าคม 2555 

นบาท 
(9,910) 

(26,001) 
(352) 

(31,368) 

 

- 
21,255 

- 
(3) 

132 
(3,414) 

- 
(15,330) 
(7,801) 



 

 
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงินส

 

เงินสดรับจากการใชสิท

เงินปนผลจาย 

สวนของผูมีสวนไดเสีย

        จากการเปลี่ยนแป

สวนของผูมีสวนไดเสีย

        จากการเรียกชําระ

เงินสดสุทธิใชไปใ

สดและรายการเทียบเทาเงิ

เงินสดและรายการเทียบ

เงินสดและรายการเทียบ

 

งบกระแสเงินส

ทธิซื้อหุนสามัญตามใบสํ

ยที่ไมมีอํานาจควบคุมขอ

ลงเงินลงทุนในบริษัทยอ

ยที่ไมมีอํานาจควบคุมขอ

ทุนจดทะเบียน 

ในกิจกรรมจัดหาเงิน 
งินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง

บเทาเงินสดตนป 

บเทาเงินสดปลายป 

สด 

าคัญแสดงสิทธิ 

งบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 

อย 

งบริษัทยอยเปลี่ยนแปลง

ง) 

บริษัท คารม

31 ธั

ง 

�

มารท จํากัด (มหาชน)
งบก

ธนัวาคม 2557 31 ธัน

พันบาท พ

72,073 

(156,893) 

 

750 

 

- 

(56,297) 

(9,016) 

68,728 

59,712 

58 	
	

 ) และบริษัทยอย 
ารเงินรวม 

นวาคม 2556 31 ธันว

พันบาท พัน

47,065 

(145,847) 

 

- 

 

0.01 

(73,868) 

66,300 

2,427 

68,728 

ร

 

วาคม 2555 31 ธัน

นบาท 

-  

(89,982)  

  

-  

  

-  

(106,658)  

(15,683)  

18,109  

18,110  

ายงานการเปดเผย

งบการเงิน

นวาคม 2557 31 ธันว

พันบาท พั

72,073 

(156,893) 

 

- 

 

- 

(50,987) 

(13,957) 

68,525 

54,568 

ขอมูล (แบบ 56-1) 

นเฉพาะกจิการ 

วาคม 2556 31 ธันวา

พันบาท พัน

47,065 

(145,847) 

 

- 

 

- 

(62,223) 

66,326 

2,198 

68,525 

 

าคม 2555 

บาท 

- 

(89,982) 

 

- 

 

- 

(95,143) 

(15,290) 

17,488 

2,198 



 

 	
	

 

 
 

 
 

 
 

ขอมูล

อัตราสวน

อัตราสวนสภา

อัตราสวนสภา

อัตราสวนสภา

อัตราสวนหมุ

ระยะเวลาเก็บ

อัตราสวนหมุ

ระยะเวลาขาย

อัตราสวนหมุ

ระยะเวลาชําร

CASH CYCL

อัตราสว
(

กําไรขั้นตน (%

อัตรากําไร (ข

อัตรากําไร (ข

อัตราสวนเงิน

อัตรากําไร (ข

อัตราผลตอบแ

อัตราส

อัตราผลตอ

อัตราผลตอ

อัตราการห

ลทางการเงินท่ีสํ

นสภาพคลอง (L

าพคลอง (เทา) 

าพคลองหมุนเร็

าพคลองกระแส

นเวียนลูกหน้ีก

บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 

นเวียนสินคาคง

ยสินคาเฉลี่ย (วัน

นเวียนเจาหน้ี (

ระหน้ี (วัน) 

LE (วัน) 

วนแสดงความส
(PROFITABIL

%) 

ขาดทุน) จากการ

ขาดทุน) อ่ืน (%

นสดตอการทํากํ

ขาดทุน) สุทธิ (%

แทนตอสวนขอ

สวนแสดงประสิ
(EFFICIE

อบแทนตอสินท

อบแทนจากสินท

หมุนของสินทรัพ

 

สาํคัญ 

LIQUIDITY R

ร็ว (เทา) 

สเงินสด (เทา) 

การคา (เทา) 

 

งเหลือ (เทา) 

ัน) 

(เทา) 

สามารถในการห
LITY RATIO)

รดําเนินงาน (%

%) 

กาไร (%) 

%) 

องผูถือหุน (%)

สทิธิภาพในการ
ENCY RATIO)

ทรัพยรวม (%) 

ทรัพยถาวร (%

พย (เทา) 

RATIO) 

หากําไร 
) 

%) 

) 

รดําเนินงาน 
) 

%) 

�

งบก

31/12/57 3

2.15 

1.09 

0.26 

5.31 

68 

3.44 

105 

3.35 

107 

66 

งบ

31/12/57 

40.60 

9.49 

4.71 

70.22 

9.05 

14.65 

ง

31/12/57 

10.05 

41.04 

1.11 

59 	
	

ร

การเงินรวม 

31/12/56 31/

2.34 

1.14 

1.39 

6.12 

59 

2.48 

145 

3.67 

98 

106 

การเงินรวม 

31/12/56 31

48.66 

19.20 

8.96 

160.30 

18.36 

27.07 

งบการเงินรวม 

31/12/56 

19.50 

65.03 

1.06 

รายงานการเป

/12/55 31/1

3.53 

1.07 

0.58 

8.32 

48 

1.39 

259 

2.66 

135 

172 

1/12/55 31/1

48.91 4

30.32 

5.10 

59.39 6

21.43 

37.19 

 

31/12/55 3

24.74 

79.46 

0.89 

ปดเผยขอมูล (

งบการเงินเฉพ

12/57 31/12

2.31 2

1.11 1

0.26 1

4.92 5

73 

3.39 2

106 

3.30 3

109 

70 

งบการเงินเฉพ

12/57 31/12

41.43 49

10.24 20

4.27 7

63.18 149

9.76 19

15.82 28

งบการเงินเ

1/12/57 31/

10.91 

46.08 

1.12 

(แบบ 56-1) 

พาะบริษัท 

2/56 31/12/5

2.54 4.2

1.20 1.2

1.44 1.2

5.56 7.9

65 5

2.43 1.3

148 26

3.60 13.9

100 2

113 29

พาะบริษัท 

/56 31/12/5

9.18 48.8

0.30 30.8

7.80 4.0

9.91 56.5

9.40 22.2

8.77 37.7

เฉพาะบริษัท 

/12/56 31/12

20.95 29

75.81 91

1.08 1

55 

21 

28 

28 

93 

53 

35 

67 

92 

26 

93 

5 

85 

89 

03 

58 

27 

74 

2/55 

9.64 

1.76 

1.02 



 

 	
	

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อั

อั

อั

อัตราสว
 (FIN

อัตราสวนหน้ีสนิ

อัตราสวนความ

อัตราการจายเงิน

วนวิเคราะหนโ
NANCIAL POL

นตอสวนของผู

สามารถชําระด

นปนผล (%) 

 

โยบายทางการเงิ
LICY RATIO

ผูถือหุน (เทา) 

ดอกเบี้ย (เทา) 

งิน 
) 3

�

งบกา

31/12/57 31

0.45 

8.39 

170 

60 	
	

ร

ารเงินรวม 

1/12/56 31/1

0.46 

38.94 1

91.00 4

รายงานการเป

ง

12/55 31/12/5

0.31 0.4

12.52 8.3

45.00 15

ปดเผยขอมูล (

งบการเงินเฉพา

/57 31/12/56

44 0.46

32 38.84

58 87.00

(แบบ 56-1) 

าะบริษัท 

6 31/12/55 

6 0.28 

4 14.77 

0 46.00 
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1.   ผลการดํา
1.1  รายได

สําหรั
 ร

อ
ก
ล
อ
2
อ

 ร
บ

 ร
 ก

ก
ธ

 ร
ป
ป

1.2  ตนทุ
สําหรั
 ต

3
ท
มี

 ต
 ต
 ค

อ

คําอ
เนินงานสําห
ดจากการขาย
รับป  2557  บ
รายไดจากกา
อัตรารอยละ 
กอนจํานวน  
ลานบาท  กลุ
อุปกรณเสริม
25  ลานบาท 
อุปกรณเอ็นจี
รายไดจากกา
บาท  คิดเปนอ
รายไดจากกา
กําไรจากการ
กอนจํานวน 
ธันวาคม  255
รายได อ่ืนจํา
ประกอบดวย
ประมาณ 3 ล
นขายและบริ
รับป 2557  บ ิ
ตนทุนขายแล
34.59  ประก
ทิศทางเดียวกั
มีกําไรข้ันตน
ตนทุนในการ
ตนทุนจากกา
คาใชจายในก
อัตรารอยละ

 

อธิบายและกา
รับปส้ินสุดวัน
ยและบริการ 
บริษัทฯ  มีราย
ารขายและบริ
  16.86  เนื่อง
 118  ลานบาท
ลุมสินคาดูแล
มความงามจําน
  และอาหารเ
จีวีจํานวน  1  
ารใหบริการเ
อัตรารอยละ 
รใหเชาและใ
ปรับมูลคาอส
 2 ลานบาท 
57 
านวน  16 ล
ยดอกเบ้ียรับ 
านบาท 
รการ และคาใช
ริษัทฯ  มีคาใ
ละบริการจําน
อบดวยตนทุ
กนักับยอดขาย
นคิดเปนอัตรา
รใหบริการเดนิ
ารใหเชาและใ
การขายและบ
 45.93 ตามก

ารวิเคราะหฐา
นท่ี  31  ธันว

ยไดรวม 1,018
ริการจํานวน 
งจากบริษัทฯ 
ท  คิดเปนอัต
หนา 257 ลา
นวน 14 ลาน
สริมจํานวน  
ลานบาท  ลด
ดินรถโดยสา
 87.50 
ใหบริการคลัง
สังหาริมทรัพ
คิดเปนรอยล

านบาทเพ่ิม
 3  ลานบาท 

ชจายในการข
ชจายรวม  88
นวน 568 ลาน
นสินคาอุปโ
ย  ตนทุนโทร
รอยละ  41.43
นรถโดยสารป
ใหบริการคลัง
บริหารจํานวน
การขยายตัวข

�

านะการเงินแล
าคม  2557 

8 ลานบาทปร
  970  ลานบ
 ขายสินคาอุป
รารอยละ  14
นบาท  กลุม
บาท  กลุมสิน
 19  ลานบาท
ดลงจากปกอน
ารประจําทาง

งสินคาจํานวน
ยเพื่อการลงท
ละ100 เนื่องจ

ข้ึนจากปกอ
  กําไรจากกา

ขายและบริหา
86 ลานบาทป
นบาท  เพิ่มข้ึน
ภคและบริโภ
รศัพทสาธารณ
3   
ประจําทาง  จํ
งสินคา  จํานว
น  305  ลานบ
ของธุรกิจคาร
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ละผลการดําเ

ระกอบดวย 
าท  เพิ่มข้ึนจ
ปโภคและบริ
4.28  รายไดแ
สินคาเครื่องส
นคาอุปกรณต
ท  ขายเคร่ืองโ
นจํานวน  2  ล
จํานวน  1  ล

น  26  ลานบา
ทุนเปนมูลคา
จากบริษัทฯ 

อนจํานวน  7
ารขายเงินลงท

ร 
ระกอบดวย  
นจากปกอนจํ
ภคจํานวน 44
ณะ 99 ลานบา

จํานวน  9  ลา
วน  4  ลานบา
บาท  เพิ่มข้ึน
รมารท คาใช

รายงานการเป

นนิงาน  (MD

ากปกอนจําน
โภคจํานวน  
บงตามกลุมสิ
สําอางจํานวน
ตกแตงรานแล
โทรศัพทสาธ
ลานบาท   
ลานบาท  ลดล

ท  เทากับปก
ยุติธรรมจํานว
 ไดทําการปร

7 ลานบาทคิ
ทุนช่ัวคราว  

 
จํานวน 146 ล
48 ลานบาท ส
าท และตนทุน

นบาท 
าท 
นจากปกอนจํา
ชจายในการข

ปดเผยขอมูล (

D&A) 

นวน  140  ล
 944  ลานบา
สินคาดูแลราง
น  307  ลานบ
ละส่ือสงเสริม
ธารณะ  25 ลา

ลงจากปกอน

กอน  
วน  4  ลานบ
ระเมินราคาใ

คิดเปนอัตรา
 10  ลานบาท

ลานบาท  คิดเ
สัดสวนของต
นอุปกรณเอ็น

านวน  96  ล
ขายเพิ่มข้ึน 6

(แบบ 56-1) 

านบาท  คิดเ
าท  เพิ่มข้ึนจา
กายจํานวน  3
บาท  กลุมสิน
มการขายจําน
านบาท  และข

นจํานวน  7  ล

บาท  เพิ่มข้ึนจ
ใหมเม่ือวันท่ี

รอยละ   77
ท และอ่ืนๆ 

เปนอัตรารอย
ตนทุนเปนไป
นจีวี 21 ลานบ

านบาท  คิดเ
62 ลานบาท เ

ปน
ากป
322  
นคา
นวน  
ขาย

ลาน

จากป
ท่ี  22  

.77  
 อีก

ยละ  
ปใน
บาท  

ปน
เพื่อ
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เพ
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2
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 ข
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1.3  กําไร 

ในป 
กําไรจากการด
พิ่มข้ึนจากปก
ธุรกิจ และคาเ

1.4  อัตรา
ในป 

2556 : 0.27 บ
 

2.   ฐานะการ
1.  สินทร

1.1  ส
ใ

รอยละ  0.21 
1

2.54 

ประชาสัมพัน
พนักงานเพิ่ม
ขาดทุนจากก
ลานบาท  คิด
ขาดทุนจากอั
(ขาดทุนจากอั
คาใชจายทาง
เปนรอยละ  8
คาใชจายภาษี
 
 2557 บริษัทฯ
ดําเนินงานรอ
กอน 96 ลาน
บ้ียปรับทางภ
าผลตอบแทน
 2557 บริษัท
บาท) 

เงินของบริษัท
รัพย 
สวนประกอบ
ในป  2557  บ

1.1.1  สินทรัพ

 เงิน
 เงิน

ขาย
 ลูก

เปน
โม

 

นธสินคา  คาใ
ข้ึน  เพื่อรองร
การเปล่ียนแป
เปนอัตรารอย
อัตราแลกเปลี
อัตราแลกเปล่ี
งการเงิน  บริษ
8.33  เนื่องจาก
ษีเงินได  30  ล

ฯ  มีผลกําไร
อยละ 18.36 
บาท  เพื่อปร
ภาษี 
นตอผูถือหุน 
ฯ มีผลกําไร

ัท  ณ  วันท่ี  3

ของสินทรัพย
บริษัทฯ  มีสิน

พยหมุนเวียน

นสดและรายก
นลงทุนช่ัวคร
ยเงินลงทุนช่ัว
หนี้การคาแล
นรอยละ  66.3
เดิรนเทรดมา

ใชจายในการบ
รับการขยายตั
ปลงมูลคาของ
ยละ  100 เนือ่
ล่ียนจํานวน 
ยน  9  ลานบ
ษัทฯ มีดอกเบี
กบริษัทฯ  มีส
ลานบาท  ลดล

จากการดําเนิ
ของยอดราย
ระชาสัมพันธ

จากดําเนินงา

31  ธันวาคม  

ย 
นทรัพยรวมจํ

นจํานวน  523

การเทียบเทาเงิ
าวจํานวน -  
วคราวออกไป
ละลูกหนี้อ่ืนๆ
39  เกิดจากบ ิ
กข้ึน 

�

บริหารเพิ่ม 3
ตัวของธุรกิจแ
งเงินลงทุนช่ั
องจากบริษัทฯ
 - ลานบาท  
บาท) 
บ้ียจายจํานวน
สภาพคลองเพิ
ลงจากปกอน 

นินงานคิดเปน
ไดรวม  เนื่อ
ธสินคา  และจ

าน ทําใหบริษ

 2557 

านวน  918  

3  ลานบาท  

งินสดจํานวน
 ลานบาท  ลด
ปท้ังจํานวนใน
ๆ จํานวน 203
ริษัทฯ  ขายสิ
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4 ลานบาท เกิ
และคาเบ้ียปรับ
วคราวจํานวน
ฯ  ขายเงินลงท
 เนื่องจากคา

น 11 ลานบาท
พิ่มข้ึน 
  15  ลานบาท

นรอยละ  9.0
งจากบริษัทฯ
จากการจางพ

ษัทฯ มีอัตรา

ลานบาท  เพิ่

ลดลงจากปก

น 60 ลานบาท
ดลงจากปกอน
นตลาดหลักท
 ลานบาท  เพิ

สินคา  และเพิ่ม

รายงานการเป

กดิจากการจาง
บทางภาษี 
น  -  ลานบาท
ทุนช่ัวคราวกํา
เงินบาทท่ีแข็

ท ลดลงจากป

ท  คิดเปน  33

5  ของยอดร
ฯ มีคาใชจายใ
พนักงานเพ่ิม 

ผลตอบแทน

มจากปกอนจ

กอนจํานวน  

  ลดลงจากปก
นจํานวน  96 
ทรัพย 
พิ่มข้ึนจากปก
มชองทางการ

ปดเผยขอมูล (

งพนักงาน  ผ

ท ลดลงจากป
าไร 10 ลานบ
ข็งตัวข้ึนเม่ือ

ปกอนจํานวน

3.33%   

ายไดรวม  ใน
ในการขายสิ
  เพื่อรองรับก

นตอผูถือหุนจํ

จํานวน  2  ล

75  ลานบาท

กอนจํานวน  
6  ลานบาท  เน

อนจํานวน  8
รจําหนายทาง

(แบบ 56-1) 

ผลประโยชนข

ปกอนจํานวน
บาท 
อเทียบกับปก

น 1 ลานบาท  

นขณะท่ีปกอ
นคาและบริห
การขยายตัวข

จํานวน 0.14 

านบาท  คิดเ

ท  คิดเปนรอย

 9  ลานบาท  
นื่องจากบริษั

81  ลานบาท  
ง 

ของ

น  7  

อน 

 คิด

นมี
หาร
ของ

 บาท 

เปน

ยละ  

  
ษัทฯ  

 คิด



 

 	
	

 
 
2

 
 

 
1

24.21 

 เงิน
กําห

 สิน
วัต
เนื่อ
เพื่อ
จําน

 สิน
ละ 
สงเ

1.1.2  สินทรั

 ลูก
เปน

 เงิน
เพอ

 อสั
เปน

 ท่ีดิ
เปน
แล
จําน

 สิน
บริ

 สิน
ละ 

 สิน
รอย

 

นใหกูยืมระย
หนดชําระคืน
นคาคงเหลือจํ
ถุดิบจํานวน 
องจากบริษัทฯ
อใหสอดคลอ
นวน 5 ลานบ
นทรัพยหมุนเวี

  78.57  เนื่อ
เสริมการขาย

พยไมหมุนเวี

หนี้ตามสัญญ
นรอยละ 66.6
นลงทุนในบริ
อรต้ี จํากัด จํา
สังหาริมทรัพย
นรอยละ  2.43
ดิน  อาคารแล
นรอยละ 2.54
ะซ้ือรถยนต
นวน  22  ลาน
นทรัพยไมมีตั
ษัทฯ  ไดตัดจํ
นทรัพยภาษีเงิ
  17.64   
นทรัพยไมหมุ
ยละ 16.66  

ยะส้ันแกกิจก
นภายในเดือน
จํานวน  203 
198  ลานบาท
ฯ เร่ิมมีการบ
องตามยอดขา
าท 
วียนอ่ืนจํานว
งจากเปนเงิน
และคาโฆษณ

วียนจํานวน 3

ญาเชาทางการ
66 เกิดจากบริ
ริษัทรวม 71 ล
นวน 7,102,9
ยเพื่อการลงทุ
3  เนื่องจากบ
ะอุปกรณ - สุ
4 เกิดจากบริ
เพื่อใชในกา
นบาท  คาเผ่ือ
ัวตน - สุทธิจํ
จําหนายสําหรั
นไดรอตัดบัญ

นเวียนอ่ืนๆ  

�

การท่ีไมเกี่ยว
มีนาคม 2558
  ลานบาท  ป
ท  เพิ่มข้ึนจา
รรจุสินคาเอง
ายท่ีมากข้ึน สิ

น 25 ลานบาท
นมัดจําคาซ้ือ
ณา  9  ลานบา

395 ลานบาท

รเงินจํานวน  
ษัทฯไดรับชํา
ลานบาท เพิ่ม
999 หุน คิดเป
นจํานวน 168

บริษัทฯ  ไดทํา
สุทธิจํานวน 1
ริษัทฯ ซ้ือเคร่ื
รขนสงสินค
การดอยคารถ
จํานวน  7  ลา
รับป  2557 
ญชี 20 ลานบ

 จํานวน  5  ล
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วของกัน 30 
8 
ประกอบดวย
กปกอนจํานว
งโดยซ้ือวัตถุ
สินคาจากธุรกิ

ท  เพิ่มข้ึนจา
สินคาเพิ่มข้ึน
าท 

ท เพิ่มข้ึนจาก

 1  ลานบาท  
าระเงินอยางต
มข้ึนเนื่องจาก
ปนรอยละ 33.
8  ลานบาท  เ
าการประเมิน
121 ลานบาท 
ร่ืองจักร เพื่อใ
คาจํานวน  28
ถยนตเอ็นจีวีข
านบาท  ลดล

าท เพิ่มข้ึนจา

ลานบาท  ลดล

รายงานการเป

ลานบาท อัต

ย สินคาประเ
วน  37  ลานบ
ดิบสําเร็จรูปม
กิจเดิมประเภ

กปกอนจํานว
น  2 ลานบาท

กปกอนจํานว

 ลดลงจากปก
ตอเนื่อง 
กการรวมทุน
33 
เพิ่มข้ึนจากปก
ราคาใหมทุกป
 เพิ่มข้ึนจากป
ใชในการบร
8  ลานบาท  
ของบริษัทยอ
งจากปกอนจํ

กปกอนจํานว

ลงจากปกอน

ปดเผยขอมูล (

ตราดอกเบ้ียร

เภทอุปโภคแ
บาท     คิดเป
มาบรรจุซองห
ภทรถยนตแล

วน  11  ลานบ
ท  และเงินลว

วน 77 ลานบ

กอนจํานวน  

ในบริษัท ดิ 

กอนจํานวน 
ป 
ปกอนจํานวน
รจุวัตถุดิบลง
และตัดคาเส่ื
ย 3 ลานบาท 
จํานวน  2  ลา

วน  3  ลานบ

นจํานวน  1  ล

(แบบ 56-1) 

รอยละ 15 ต

และบริโภคแ
ปนรอยละ  22
หรือหลอด  แ
ะอุปกรณเอ็น

บาท  คิดเปนร
วงหนาคาใชจ

บาท คิดเปนร

 2  ลานบาท  

ไอโคนิค พร

 4  ลานบาท  

น 3  ลานบาท 
งซองและหล
สือมระหวางง

 
านบาท  เกิดจ

าท  คิดเปนร

ลานบาท  คิดเ

อป 

และ
2.98    
และ
นจีวี

รอย
จาย

รอยละ  

 คิด

รอพ

 คิด

 คิด
ลอด 
งวด

จาก

อย

เปน
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ร
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ทํ
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1.2  คุ
ใ

หนี้เฉล่ีย  59  
ระหวาง  30 – 

บ
ลูกหนี้  สํารอง

 
2.   สภาพ

2.1  ก
ใ

งิน  258  ลาน
และเงื่อนไขก
ลูกหนี้อ่ืนๆ เพิ
บริษัทฯนําเขา
พื่อใหสอดคล

2.2  อั
ใ

บริษัทฯ  มีสิน
และเทียบเทาเ ิ

บ
ดีกวาปกอน  เ
สินคาท่ีเกี่ยวกั

2.3  ร
บ

07  วัน  เนื่อ
ทําทรัสตรีซีท

 
3.   รายจ

ระหว
กิจการท่ีไมเกี่
บรรจุสินคาใส

คณุภาพของสิ
ในป 2557 บริ
 วัน)  เนื่องจา

– 90 วัน  ระยะ
บริษัทฯ  มีกา
งเผ่ือหนี้สงสัย

พคลอง 
กระแสเงินสด
ในป  2557  บ
นบาท  ลดลง
การชําระหนี้เ
พิ่มข้ึน  เนื่องจ
าสินคากลุมเ
ลองกับยอดขา
อัตราสวนสภา
ในป  2557  บ
นทรัพยท่ีสามา
งินสด 
บริษัทฯ สามา
เนื่องจากบริษ
กบัรถยนตและ
ระยะเวลากกา
บริษัทฯ  มีระย
งจากปจจุบัน
ประมาณ 120

ายฝายทุน 
วางปบริษัทฯ
ยวของกันเพิ่ม
สซองและหล

 

สินทรัพย 
ริษัทฯ มีระยะ
ากบริษัทฯ  ข
ะเวลาการเกบ็
รตั้งสํารองเผ่ื
ยจะสูญสําหรั

ด 
บริษัทฯ  มีกร
จากปกอนจํา
ปนเงินสดนอ
จากเพิ่มยอดข
คร่ืองสําอางเ
าย 
าพคลองท่ีสํา
บริษัทฯ  มีอัตร
ารถเปล่ียนเป

ารถจัดเก็บลู
ษัทฯ  ขายสิน
ะอุปกรณเอ็น
ารเก็บหนี้และ
ยะเวลาเก็บห
นบริษัทฯ  ชํา
0 – 150 วัน 

ฯ  มีรายจายล
ม  30  ลานบา
อด  ตกแตงสํ

เวลาการเก็บห
ายสินคา  แล
หนี้จึงมากข้ึน

ผือหนี้สงสัยจ
รับป 2557 มีอั

ะแสเงินสดสุ
านวน  193  ล
อยลงและเคร
ขายมากข้ึนใน
เปนทรัสตรีซี

คัญ 
ราสวนสินทรั
นเงินสดในร

กหนี้ระหวาง
นคาประเภทอุ
จีวี  และอุปก
ะจายชําระหนี้
นี้จากลูกหนีโ้
ระหนี้คาสินค

งทุนในการล
าท อัตราดอก
สํานักงานเพิ่มเ

�

หนี้จากลูกหนี
ละเพิ่มชองทา
น 
ะสูญอยางเพี
อัตราเฉล่ียเปน

สุทธิจากกิจกร
ลานบาท  เกิด
รดิตชวงระยะ
นชองทางโมเดิ
ซีทจากธนาค

รัพยหมุนเวียน
ระยะเวลาส้ันจ

ง  30 – 90 วัน
อุปโภคและบ
กรณดานการสื
นี ้
โดยเฉล่ีย  68 
คาโดยผานธ

ลงทุนในบริษ
กเบ้ีย 15% จา
เพื่อรองรับกา
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นี้เฉล่ีย 68 วัน 
างการจําหนา

ยงพอตามจํา
นรอยละ 8.44

รรมดําเนินงา
ดจากการขายส
ะเวลายาวข้ึน
ดิรนเทรด  เจ
ารพาณิชยระ

นตอหนี้สินห
จํานวนมาก  เ

น  สินคาคงเ
บริโภค  มีอัตร
ส่ือสาร   

  วัน  ขณะท่ีร
นาคารพาณิช

ษัทรวมเพิ่ม 7
ายเดือนมีนาค
ารขยายตัวขอ

รายงานการเป

 ซ่ึงมากกวาป
ยมากข้ึน  กา

นวนหนี้ท่ีคา
 ของลูกหนี้ค

นจํานวน  65
สินคาประเภ
 ประมาณ  3
าหนี้การคาแล
ะยะเวลาประ

หมุนเวียนเปน
ชน  ลูกหนี้กา

หลือ ระยะเว
ราการหมุนเวี

ระยะเวลาการ
ชยโดยวิธีการ

71 ลานบาท 
คม 2558  และ
งบริษัทฯ 

ปดเผยขอมูล (

ปกอน (ป 255
รชําระคาสิน

ดวาจะเรียกเก็
งเหลือ ณ วนั

5  ลานบาท  ป
ทอุปโภคและ
0 – 90 วัน ลู
ละเจาหนี้อ่ืน
มาณ 120 – 1

น 2.15:1 เทา  
ารคาและลูกห

วลาขายสินค
วียนสูง  และ

รจายชําระหนี้
รเปดเลตเตอร

  และเงินใหก
ะซ้ือเคร่ืองจัก

(แบบ 56-1) 

6  ระยะเวลาเ
คาเปนเครดิต

ก็บเงินไมไดจ
นส้ินป 

ป  2556  จําน
ะบริโภคมาก
กหนี้การคาแ
 ๆ ลดลงเกิดจ
150 วัน  มาก

มีสภาพคลอง
หนี้อ่ืน ๆ  เงิน

าเฉล่ีย  105  
บริษัทฯ  ไดข

นี้เจาหนี้โดยเฉ
รออฟเครดิตแ

กูยืมระยะส้ัน
กร  เพื่อใชในก

เก็บ
ตอยู

จาก

นวน
กข้ึน  
และ
จาก
กข้ึน  

งสูง  
นสด

 วัน  
ขาย

ฉล่ีย 
และ

นแก
การ



 

 	
	

 
 

บ
จํ
 

บ
ส
 
 
 
เน

4.   แหลง
4.1  โ

ใ
บริษัทฯ ไดออ
จํานวน  72  ล

4.2  ส
ใ

บริษัทฯ มีกําไ
สวนเกินมูลคา

4.3  ห
บ
ห

นื่องจาก 














งท่ีมาของเงิน
โครงสรางเงนิ
ในป 2557 บริ
อกหุนสามัญร
านบาท  เพิ่ม
สวนของผูถือ
ในป  2557 บริ
ไรสําหรับปจํา
าหุนจํานวน  
หนี้สิน 
บริษัทฯ มีหนี้
หนี้สินหมุนเวี

 เงินเบิกเกิ
เกิดจากบ
ปริมาณกา

 เจาหนี้การ
ฯ ซ้ือเงินล
2557 

 เงินกูยืมร
เดือนมีนา

 หนี้สินตา
การเงิน –
ลานบาท 

 ภาษีเงินไ
กําไรลดล
บริษัทฯ 

 หนี้สินหม
ภาษีมูลคา

 สํารองผล
คิดเปนรอ
คณิตศาส

 

นทุน 
นทุน 
ริษัทฯ มีอัตรา
ระหวางปจาก
ข้ึนจากปกอน
หุน 
ริษัทฯ มีสวน
านวน 92 ลาน
72  ลานบาท 

้สินรวม  286 
วียนจํานวน 

กินบัญชีและเงิ
ริษัทฯ นําเขา
ารขาย 
รคาและเจาห
ลงทุนช่ัวครา

ระยะส้ันจากบ
าคม 2558 
ามสัญญาเชาท
– สุทธิสวนท่ี
 หรือ 46.15%
ดคางจาย  2 ล
ลง เนื่องจากบ

มุนเวียนอ่ืน 
าเพิ่มคางจาย 
ลประโยชนระ
อยละ  12.50 
ตรประกันภัย

าสวนหนี้สินต
การใชสิทธิต
น 25 ลานบาท

นของผูถือหุน
นบาท  และหุน
 เงินปนผลจา

 ลานบาท ลด
  243  ลานบ

งินกูยืมระยะ
าสินคากลุมเค

นี้อ่ืนจํานวน 
วคางจายจําน

บุคคลท่ีเกี่ยวข

ทางการเงิน – 
ถึงกําหนดชํา

% เนื่องจากบริ
ลานบาท  ลด
บริษัทฯ ไดข

 ๆ จํานวน  1

ะยะยาวของพ
  เนื่องจากผล
ย 

�

ตอสวนของผู
ตามใบสําคัญแ
ทหรือรอยละ 

นจํานวน  633
นสามัญท่ีออก
ย 157 ลานบา

ดลงจากปกอน
าท  ลดลงจา

ส้ันจากธนาค
คร่ืองสําอางเป

  55  ลานบาท
นวน 36 ลานบ

ของกัน 10 ล

– สวนท่ีถึงกําห
าระภายในห
ริษัทฯ  ไดชําร
ดลงจากปกอน
ขายสินคาประ

13  ลานบาท

นักงานจํานว
ลประโยชนพ
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ผถือหุนเปน 0
แสดงสิทธิ  แ
53.19 

  ลานบาท  เพ
กระหวางปจา
าท 

นจํานวน 4 ลา
ากปกอนจําน

คาร 160 ลาน
ปนทรัสตรีซี

ท  ลดลงจากป
บาท ชวงปลา

ลานบาท  อัตร

หนดชําระภา
นึ่งปจํานวน 
ระอยางตอเนื่
นจํานวน  21  
ะเภทโทรศัพ

  เนื่องจากภ

วน 9 ลานบาท
พนักงานตาม

รายงานการเป

.45:1  ขณะท่ี
ละสวนเกินมู

พิ่มข้ึนจากปก
ากการใชสิทธิ

นบาท คิดเปน
นวน  11  ลาน

บาทเพิ่มข้ึนจ
ทจากธนาคา

ปกอนจํานวน 
ยเดือนธันวาค

ราดอกเบ้ียรอ

ยในหนึ่งป  แ
  7  ลานบาท
อง 
 ลานบาท  หรื
พทสาธารณะ

ภาษีหัก ณ ท่ีจ

ท เพิ่มข้ึนจากป
มาตรฐานกา

ปดเผยขอมูล (

ท่ีปกอนเปน  0
มูลคาหุนท่ีออ

กอน  7  ลานบ
ธิตามใบสําคัญ

นรอยละ 1.37
นบาท  คิดเป

จากปกอนจําน
รพาณิชย เพ

  30  ลานบาท
คม  2556  

อยละ 9 ตอป

และหนี้สินตา
ท  ลดลงจากป

รือรอยละ  9
ขาดทุนซ่ึงเป

จายของเงินป

ปกอนจํานวน
ารบัญชีฉบับที

(แบบ 56-1) 

0.46:1  เนื่องจ
กใหผูถือหุนเ

บาท  ซ่ึงเกิดจ
ญแสดงสิทธิแ

7   
ปนรอยละ  4

นวน 29 ลาน
พื่อใหเพียงพ

ท  เนื่องจากบ
และไดชําระต

 กําหนดชําร

ามสัญญาเชาท
ปกอนจํานวน

1.30  บริษัทฯ
ปนธุรกิจเกาข

ปนผลจาย  แ

น 1 ลานบาท 
ท่ี  19 โดย

จาก
เดิม

จาก
และ

4.33  

บาท
อตอ

ริษัท
ตนป 

ะคืน

ทาง
น  6  

ฯ  มี
ของ

และ

ยนัก



 

 	
	

เพ
บ

 



5.   ปจจัย
คณะก

พื่อดําเนินงา
บริหารงานอย

  

1. ความ
กระแ

2. การพั

3. ระดบั
 
 
 
 
4. การใ

ดํ า เนิ
เกี่ยวข
อนาค

 หนี้สินภา
36.36  เปน

ยและอิทธิพล
กรรมการบริ
านใหบรรลุเ
ยางยืดหยุน เพื่

ปจจัย/อิท

มเพียงพอข
แสความนิยมข

พัฒนาทักษะข

บราคาของวัต

ใหความชว
นินงานแกบ
ของกันและภ
คต 

 

าษีเงินไดรอตั
นไปตามมาต

หลักท่ีอาจมีผ
หารของบริษั
ปาหมายปร
พื่อรองรับปจจั

ทธิพลหลัก 

องการจัดห
ของสินคา 

ของบุคลากร 

ถุดิบและคาแ

ยเหลือทาง
บ ริษัทร วมแ
ภาระหนี้สินท่ี

ัดบัญชีจํานวน
รฐานการบญั

ผลกระทบอยา
ษัทฯ ไดกําหน
ะจําปท่ีกําห
จัยและอิทธิพล

หาสินคาแล

แรงงาน 

การเ งินหรื
และบริษัท ที
อาจเกิดข้ึนใน

�

น  30  ลานบ
ญชีฉบับท่ี  12 

างมีนัยสําคญั
นดแผนการดํา
นดไว  ทําให
ลหลักท่ีอาจเป

แนวทางก

ะ 1. บริษั
เหม
ระบ
เพีย
หมุน
รวด

2. บริษั
อบร
ภายน
ใหทั

อ
ท่ี
น

3. บริษั
สินค
ราคา
งาน
สินค

4. หาก
ดําเนิ
ตาม
หลัก
และ
รวม
ตรว
และ
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าท เพิ่มข้ึนจา
  ภาษีเงินได 

ญตอผลการดํา
าเนินงานประ
หบริษัทมีคว
ปล่ียนแปลงไ

การดําเนินกา

ษัทฯ สามาร
าะสมกับกระ
บการจัดซ้ือแ
งพอกับการ
นเวียนเร็วทัน
เร็ว และใหทั
ษัทฯ สงเสริม
รมพนักงาน
นอก เพื่อเพิ่ม
ทันตอเหตุการ
ษัทฯ มีหนวยง
คาสําเร็จรูปจา
าในตลาดท่ีมีค
ใหเหมาะสม
คาคุณภาพดี 
กบริษัทฯ ไดใ
นนิงานแกบริษ
ข้ันตอนของข
กทรัพยฯ อยา
ะตรวจสอบไ
ท้ังบริษัทฯ 
จสอบธุรกรร
ผูถือหุนของบ

รายงานการเป

ากปกอนจําน

าเนินงานหรือ
ะจําป, กําหน
วามม่ันใจวา
ไปในอนาคตไ

ร 

ถจัดสรรสิน
ะแสความนิย
และรักษาระดั
ขาย  รวมท้ัง
นกับราคาใน
ันกับกระแสค
มใหมีการพั
อยางท่ัวถึงท
มพูนความรูแล
ณ 
งานสรรหาแล
ากแหลงท่ีมีคุ
ความผันผวน
มกับองคกรเพื

ใหความชวย
ษัทท่ีเกี่ยวของ
ขอบังคับของ
างครบถวนแล
ดตามเกณฑ
มีคณะกรรม
รมตางๆ เพื่อ
บริษัทฯ มากที

ปดเผยขอมูล (

นวน  8  ลานบ

อฐานะการเงนิ
นดยุทธศาสต
จะสามารถป
ไดดังนี้ 

นคาท่ีมีอยูป
ยมท่ีมีอยู ตล
ดับสินคาและ
งบริหารสิน
ตลาดท่ีเปล่ีย
ความนิยม 
ัฒนาบุคลาก
ทุกระดับท้ัง
ละทักษะในก

ละจัดซ้ือสินค
คุณภาพดีราค
นเร็วมาก  รวม
พื่อใหไดตนท

เหลือดานกา
งกัน  บริษัทฯ
งบริษัทจดทะ
ละโปรงใสส
ฑมาตรฐานท่ี
มการอิสระท่ี
อเปนประโยช
ท่ีสุด   

(แบบ 56-1) 

บาท  หรือรอย

นในอนาคต 
ตรและหายุทธ
ปรับเปล่ียนก

รับเปล่ียนให
อดจนควบคุ
ของคงคลังให
คาคงคลังให
ยนแปลงอยา

กรโดยจัดกา
งภายใน  แล
การปฏิบัติงาน

คาโดยวัตถุดิบ
าเหมาะสมกับ
มท้ังการจัดจา
ทุนขายท่ีตํ่าแ

ารเงินหรือกา
ฯจักดําเนินกา
เบียนในตลา

สามารถติดตา
ไดกําหนดไ
ชวยสอดสอ
ชนตอผูลงทุน

ยละ  

ธวิธี
การ

ห
ม
ห
ห
าง

ร
ะ
น

บ
บ
าง
ต

าร
าร
ด
ม
ว

อง
น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สววนท่ี  44  การ

ขอมู

รรับรอ

มูล 

องความมถูกตตองขออง
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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 31/12/2557 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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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
 

1. นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล * 
 ตําแหนง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท 
 อายุ  (ป) 62 

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตรการปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง             
วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจกัร วปอ. รุน 2547 

 การอบรมพิเศษ หลักสูตรการเศรษฐกิจสาธารณะ  สําหรับนกับริหารระดับสูง รุนท่ี 1 
สถาบันพระปกเกลา 

 จํานวนหุนท่ีถือ 152,162,709 หุน 23.07% 

  ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 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) 67 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA)  

  จํานวนหุนท่ีถือ    - 
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
  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) 

3.  นายไกรวิทย  สัตยภิวัฒน * 
  ตําแหนง กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
  อายุ  (ป) 58 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

  จํานวนหุนท่ีถือ    -      
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
  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) 60 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟากําลัง / ส่ือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย    

  ประกาศนยีบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

  จํานวนหุนท่ีถือ     -   
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 

 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) 

5.  ดร.พุฒิธร  จิรายุส 
  ตําแหนง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  อายุ  (ป) 39 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London 
Campus)  

  จํานวนหุนท่ีถือ    -   
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 

 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) 32 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK 

    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  จํานวนหุนท่ีถือ    -   
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 

 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) 

7.  นายวงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล * 
  ตําแหนง กรรมการและกรรมการบริหาร 
  อายุ  (ป) 31 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย                                 

  จํานวนหุนท่ีถือ 1,113,490 หุน 0.17% 

   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 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) 64 
  คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา 
  จํานวนหุนท่ีถือ    -     
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 

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

 
9.  นางทัศนี  อุนเจริญ 
  ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ 
  อายุ  (ป) 54 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ 

    ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

  จํานวนหุนท่ีถือ 176,000 หุน 0.03% 
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

10.  นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล 
  ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด 
  อายุ  (ป) 33 

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   

  จํานวนหุนท่ีถือ 243,100 หุน 0.04% 

   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 
11.  นางสาวสวุรรณี  ธาราชวิีน 
  ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชี,  เลขานุการบริษทั 
  อายุ  (ป) 50 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  จํานวนหุนท่ีถือ    - 
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 
12.  นางอุนเรือน  อรุณวิศวกุล 
  ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานคลังสินคาและจัดสง 
  อายุ  (ป) 55 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจาพระยา  
  จํานวนหุนท่ีถือ      - 
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 
13.  นายพงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล 
  ตําแหนง ผูอํานวยการอาวุโสฝายสรางสรรคผลิตภัณฑ 
  อายุ  (ป) 30 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย   
  จํานวนหุนท่ีถือ           - 
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 

72 



 
 

 	 �
	

	 	

รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

14.   นางสมศรี  วิริยะ 
  ตําแหนง ผูอํานวยการฝายบัญชี 
  อายุ  (ป) 46 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  จํานวนหุนท่ีถือ    - 
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 
15.   นายสัจจะพงษ  ยงสกุลโรจน 
  ตําแหนง ผูอํานวนการฝายพัฒนาธุรกิจ - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  อายุ (ป) 31 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
  จํานวนหุนท่ีถือ          - 
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 
16.   นางสาวกนกพร  อรุณรัตน 
  ตําแหนง ผูอํานวยการฝายการตลาด 
  อายุ (ป) 31 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตรสําหรับธุรกิจ  มหาวิทยาลัยพอรตสมัท 
   ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  จํานวนหุนท่ีถือ                - 
   ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 

  17. นางสาวพิชามณชุ  ประทุมสุวรรณพัศ 
   ตําแหนง  ผูอํานวยการฝายขาย Modern  Trade 
   อายุ (ป)  33 
   คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร  
      มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
   จํานวนหุนท่ีถือ   - 

    ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

  18. นางสาว ซ้ิว  ซิง  เหวย 
    ตําแหนง  ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ – จีน 
    อายุ (ป)  30 
    คุณวุฒิการศึกษา Business IT and Law, Nanyang Technological University 
    จํานวนหุนท่ีถือ   - 

    ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 

  19. นายสุเมธ  จุฑาวนิชกุล 
    ตําแหนง  ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ – เวียดนาม 
    อายุ (ป)  30 
    คุณวุฒิการศึกษา Management Sciences, University of Southampton 
    จาํนวนหุนท่ีถือ   - 

    ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 
20. นายคิ  โฮ  หยาง 

    ตําแหนง  ผูอํานวยการฝายวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
    อายุ (ป)  57 
    คุณวุฒิการศึกษา Process Engineering, Chungbuk National University Graduate School 
    จํานวนหุนท่ีถือ   - 

    ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 
 21. นางสาวอรุณศรี  กมลเปรมปยะ 
    ตําแหนง  ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจสายงานธุรกิจสงออก 
    อายุ (ป)  38 
    คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ 
    จํานวนหุนท่ีถือ   - 

    ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2558 
 

หมายเหตุ   :  * คือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามท่ีระบุไวในหนังสือรับรอง 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

75 



 
 

 	 �
	

	 	

รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 

*เดิมช่ือ บริษัทเตาเบา จํากัด 
  

 หมายเหตุ   X = ประธานกรรมการ 
    /   = กรรมการบริษัท 
     //  = กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ชื่อบริษัท 
บริษัท 

คารมารท 
บริษัทยอย 

MY BUS เจ คอสฯ* บจ. ดิ ไอโคนคิฯ 

1. นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล / , //, X /  / , // 
2. พลโทกอบบุญ  วิชิต /    
3. นายไกรวิทย  สัตยภิวัฒน / , // / /  
4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช /    
5. ดร. พุฒิธร  จิรายุส /    
6. นายพริษฐ  ทีฆคีรีกุล /   / , //, X 
7. นายวงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล / , //  /  
8. นายเซียะ ซิน ลู /    
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

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

 
บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส จํากัด  ( เดิม บริษัท เตาเบา จํากัด) ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท  ดังนี ้

1.  นายวงศววิฒัน  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 
2.  นายไกรวิทย  สัตยภวิัฒน กรรมการ 
3.  นางสาวรุงลาวัณย  วิบูลยเกียรติ กรรมการ 
4.  นายอุเทน  พัฒนานิผล กรรมการ 

 
บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอรตี้ จํากัด   ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท  ดังนี ้  

1.  นายวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 
2.  นายพริษฐ  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 
3.  นายชยตุม  อุดมเจริญชัยกจิ กรรมการ 

 

เอกสารแนบ 2 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน  และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏบัิติงาน
ของบริษัท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พลโทกอบบุญ  วิชิต 
 ตําแหนง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 อายุ(ป) 67 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน 
 บริหารศาสตร (NIDA)  

 จํานวนหุนที่ถือ   - 
  ณ วันที่  17  มีนาคม  2558 
 ประวัติการทํางาน 
 2554- ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2551- ปจจุบัน    ที่ปรึกษา บริษัท คารมารท จํากัด (มหาชน) 
 2550-2551 ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 
 2548-2550 ผูบัญชาการศูนยตอสูปองกันภัยทางอากาศ กองทัพบก 
 

เอกสารแนบ  3 

    นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบงกช 
 ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ 
 อายุ  (ป) 60 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟากําลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

 ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 จํานวนหุนที่ถือ   -   
  ณ วันที่ 17  มีนาคม  2558 
 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) 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ดร.พุฒิธร  จิรายุส 
 ตําแหนง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 อายุ  (ป) 39 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษสถาบัน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
  ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental 

University (London Campus)  
 จํานวนหุนที่ถือ   -   
  ณ วันที่  17  มีนาคม  2558 
 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) 
 

นางอัญญภัคฐิตตา  ธรรมเชตภรณ 
 ตําแหนง ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในและเลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
 อายุ  (ป) 40 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชีและการเงิน สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  

 การอบรม หลักสูตร ผูตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี  
 จํานวนหุนที่ถือ   -   
  ณ วันที่  17  มีนาคม  2558 
 ประวัติการทํางาน    
 2556 - ปจจุบัน            ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  บริษัท คารมารท จํากัด(มหาชน)       

2552 - 2554                 ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  บริษัท คอมเซเวน อินเตอร     
   เนช่ันแนล จํากัด  
         2548 - 2551  ผูจัดการฝายบัญชี  บริษัท คอมเซเวน จํากัด 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

เอกสารแนบ  4 

รายละเอียดการประเมินราคาทรัพยสิน 

วันที่
ประเมิน 

ประเภททรัพยสิน 
จํานวน 
(หนวย) 

รวมมูลคาประเมิน
(บาท) 

วัตถุประสงค 
บริษัทประเมิน
มูลคาทรัพยสิน 

ผูควบคุม 
การประเมินหลัก 

22/12/57 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง   เพื่ อทราบ มูลค า
ทรัพยสิน 

บริษัท เพ็ชรสยาม 
แอพไพรซัล  
จํากัด 

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

กลุมที่  1      
ที่ดินจํานวน  2  แปลง      โฉนดที่ดินเลขที่  5472,  19999   
เนื้อที่รวม 19-0-29.1 ไร     (7,629.1 ตารางวา)    

รวมมูลคาที่ดิน 7,629.1 ตร.ว. 45,011,690  
สิ่งปลูกสราง :  จํานวน  5  รายการ    
1.   อาคารโรงงานและสํานักงานพรอมชั้นลอย เลขที่ 140  หมูที่ 4 1    หลัง 54,182,000  
2.  โรงอาหารและสํานักงาน 1    หลัง 5,460,000    
3.  ปอมยาม (หลังที่ 1) 1    หลัง 20,000    
4.  ปอมยาม (หลังที่ 2) 1    หลัง 24,000    
5.  โรงเก็บของชั้นเดียว 1    หลัง 77,000    

รวมมูลคาสิ่งปลูกสราง 5    หลัง 59,763,000    
รวมมูลคาทรัพยสิน กลุมที่ 1 โดยวิธีคิดจากตนทุน  104,774,690    
รวมมูลคาทรัพยสิน กลุมที่ 1 โดยพิจารณาตามรายได  105,000,000    
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1) 

วันที่
ประเมิน 

ประเภททรัพยสิน 
จํานวน 
(หนวย) 

รวมมูลคา
ประเมิน(บาท) 

วัตถุประสงค 
บริษัทประเมิน
มูลคาทรัพยสิน 

ผูควบคุม 
การประเมินหลัก 

22/12/57 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง   เ พื่ 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     
ที่ดินจํานวน  3  แปลง   โฉนดที่ดินเลขที่  5474, 5475, 5476    
เนื้อที่รวม 14-0-70.1 ไร     (5,670.1 ตารางวา)   

รวมมูลคาที่ดิน 5,670.1 ตร.ว. 24,381,430 

สิ่งปลูกสราง :  จํานวน  5  รายการ   
1. โรงงานและสํานักงาน เลขที่ 140/1 หมูที่ 4 1    หลัง 33,750,000 
2.  อาคารเอนกประสงคชั้นเดียว 1    หลัง 528,000 
3.  โรงเก็บของชั้นเดียว 1    หลัง 76,000 
4.  ปอมยาม 1    หลัง 25,000 
5.  โรงจอดรถ (สวนโลงหลังคาคลุม) 1    หลัง 751,000 

รวมมูลคาสิ่งปลูกสราง 5    หลัง 35,130,000 

รวมมูลคาทรัพยสิน กลุมที่ 1 โดยวิธีคิดจากตนทุน  59,511,430 
รวมมูลคาทรัพยสิน กลุมที่ 1 โดยพิจารณาตามรายได  63,000,000 
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