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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1  การเปลีย่นแปลง และการพฒันาการทีสํ่าคญั 

ประวติัความเป็นมาและการเปล่ียนแปลง 
ปี 2552 เร่ิมธุรกิจนาํเขา้เคร่ืองสาํอาง,ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ และผลิตภณัฑป์ระเภทสินคา้อุปโภคบริโภค เพื่อจดั

จาํหน่ายในช่องทางต่างๆ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้คาร์มาร์ท ควบคู่กบัการดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่าย
รถยนต ์และอุปกรณ์เอน็จีว ี

ปี 2553 จากยอดขายท่ีโตข้ึนกวา่ 100% ในธุรกิจเคร่ืองสาํอาง ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้คาร์มาร์ท 
ปี 2554  เปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็น บริษทั คาร์มาร์ท 

จาํกดั (มหาชน) อยา่งเป็นทางการ  
ปี 2555 บมจ. คาร์มาร์ทเขา้สู่ธุรกิจเคร่ืองสําอาง ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว  และประเภทสินคา้อุปโภคบริโภคอย่าง

เตม็ตวัในธุรกิจ 
ปี 2556 สินคา้ขยายเขา้สู่ช่องทางการจดัจาํหน่ายทุกช่องทาง และเร่ิมขยายธุรกิจสู่การส่งออกสินคา้ในภูมิภาค

เอเชีย 
ปี 2557 ขยายช่องทางโดยหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจศกัยภาพในการเปิดตลาดต่างประเทศ  ตลอดจนเปิดบริษทั

ยอ่ยในนาม บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั ข้ึนซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและแบ่งบรรจุเคร่ืองสาํอาง  
เคร่ืองหอม  อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงามทุกชนิด  และลงทุนเพิ่มในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์กบับริษทั  ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี  จาํกดั  เพื่อมองหาการลงทุนเพิ่มแบบใหม่ ๆ 

ปี 2558 บริษทัฯ ขยายธุรกิจสู่การส่งออก  โดยไดร่้วมการคา้กบั Karmarts Vietnam Company Limited ใน
ประเทศเวียดนาม   

 
1.2  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอาง, กลุ่มผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้, กลุ่มผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวกาย, กลุ่มผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์ความงาม, กลุ่ม
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม และอ่ืนๆ ภายใตแ้บรนด์ต่างๆจากหลากหลายประเทศ เช่น เกาหลี, ฮ่องกง, เวียดนาม, 
ไตห้วนั, จีน และญ่ีปุ่นเป็นตน้ 

การจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ แบ่งเป็น 4 ช่องทาง ดงัน้ี ช่องทางร้านคา้ปลีกดั้งเดิมหรือร้านคา้ตวัแทน
จาํหน่าย, ช่องทางคาร์มาร์ทช็อป, ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบสมยัใหม่,  ช่องทางส่งออก 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

บริษัทย่อย 
บริษัท มาย บัส จํากดั  
บริษัทฯ  ได้ร่วมลงทุนในบริษัท  มาย  บัส  จํากัด  โดยถือหุ้นทั้ ง ส้ิน  8,564,511 หุ้น  รวมเป็นเงิน 

9,173,531.32 บาท  โดยแบ่งเป็นจาํนวน 1 ลา้นหุน้ (สาํหรับหุ้นท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 10 บาท) และจาํนวน 8 ลา้น
หุ้น (สําหรับหุ้นท่ีชาํระยงัไม่เต็มมูลค่า 2.75 บาท ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.16 ประกอบธุรกิจเดินรถโดยสาร
ประจาํทางปรับอากาศสาย ปอ.64 มีสิทธิการเดินรถ 8 ปี 9 เดือน โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี 25 ส.ค. 2552 ถึง 31 พ.ค. 2561 
โดยระยะทางเร่ิมจากกระทรวงพาณิชย ์(แห่งใหม่) – ถนนรัตนาธิเบศร์ – สนามหลวง 

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากดั 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั ประกอบกิจการดา้นผลิตรวมทั้งแบ่งบรรจุเคร่ืองสาํอาง  เคร่ืองหอม  

อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใชเ้สริมความงามทุกชนิด  บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เจ คอส แลบอราทอ
รีส์ จาํกดั จาํนวน 1,400,000 หุ้น  ราคาหุ้นละ  5 บาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  70 ของหุน้ท่ีออก (ทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บาท)  ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้

 
บริษัทร่วม 

บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ประกอบกิจการดา้นอสังหาริมทรัพย ์(โรงแรม รีสอร์ทและห้อง

ชุด) บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวน 7,102,999 หุ้น ราคาหุ้น
ละ 10 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.33  ของหุน้ท่ีออก (ทุนจดทะเบียน 213,090,000 บาท) ในราคาตามมูลค่าหุน้
ท่ีตราไว ้ 
 
บริษัทร่วมค้า 

Karmarts Vietnam Company Limited   
บริษทั Karmarts Vietnam Company Limited  ประกอบกิจการจาํหน่ายปลีก เคร่ืองสาํอางอุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้  เงินลงทุนเรียกชาํระ 196,000 U$  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของเงินลงทุนเรียกชาํระ  
มูลค่าเงินลงทุน  200,000 บาท (เงินลงทุนทั้งหมด 400,000U$) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
กลุ่มตระกลูทีฆคีรีกลุ  ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ 

31.96%  68.04% 
 
 

 
บริษทั  คาร์มาร์ท  จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2552 บริษทัฯ ไดล้งทุนใน บริษทั มาย บสั จาํกดั เพื่อขยายธุรกิจดา้นรถยนต ์NGV 
ซ่ึงบริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจในการเดินรถยนต์โดยสารประจาํทางปรับอากาศสาย ปอ.64 โดยระยะทางเร่ิมจาก
กระทรวงพาณิชย ์(แห่งใหม่) ถนนรัตนาธิเบศร์ – สนามหลวง และไดรั้บสิทธิการเดินรถ 8 ปี 9 เดือน มูลค่า 14.50 
ลา้นบาท โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี 25 ส.ค. 2552 – 31 พ.ค. 2561 บริษทัอยู่ในระหว่างการเร่งติดต่อและเจรจาเพื่อท่ีจะ
จาํหน่ายกิจการใหแ้ก่บุคคลท่ีสนใจต่อไป 

เม่ือวนัท่ี  12  กรกฎาคม  2556 บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั เตา้เบ๋า จาํกดั เพื่อประกอบธุรกิจจาํหน่าย
เคร่ืองสาํอางออนไลน์ 

ระหวา่งไตรมาสสามของปี 2557  บริษทั เตา้เบ๋า  จาํกดั  เปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั  
และเปล่ียนประเภทการประกอบธุรกิจมาเป็นกิจการดา้นการผลิตแบ่งบรรจุเคร่ืองสําอางเคร่ืองหอม  อุปกรณ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชเ้สริมความงามทุกชนิด 

เม่ือวนัท่ี  3  มีนาคม  2557 ไดล้งทุนเพื่อประกอบธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์(โรงแรม รีสอร์ทและหอ้งชุด)  
และไดล้งทุนซ้ือท่ีดินบริเวณถนนเจริญนคร  2  แปลง รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 5 ไร่ 1 งาน  21  วา 

 

บริษทั เจ คอส แลบอ
ราทอรีส์ จาํกดั  

70% 

บจ. มาย บสั  
95.16% 

 เดินรถโดยสารประจาํทาง
ปรับอากาศ ปอ. 64 

 ประกอบ กิจก า รก า รผ ลิ ต  
รวมทั้งแบ่งบรรจุเคร่ืองสาํอาง  
เคร่ืองหอม  อุปกรณ์เคร่ืองมือ
และเคร่ืองใช้เสริมความงาม
ทุกชนิด 

บริษทั ดิ ไอโคนิค 
พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

33.33% 

 ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ด้ า น
อสงัหาริมทรัยพ ์ (โรงแรม  
รีสอร์ทและหอ้งชุด) 

Karmarts Vietnam 
Company Limited 

49% 
 ประกอบกิจการดา้นจาํหน่าย

ปลีก  เคร่ืองสําอางอุปกรณ์
เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช ้
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

1.3  เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 
ในรอบปีท่ีผา่นมาทางบริษทัฯ มีพฒันาการสาํคญัหลายประการทั้งการพฒันาสินคา้ การเพิ่มช่องทางการจดั

จาํหน่ายควบคู่ไปกบัการสร้างความเขม้แขง็ของแบรนดใ์ห้กลายเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน และในปี 2559 ทางบริษทัฯ ได้
วางแผนในการเดินหนา้รุกตลาดเคร่ืองสาํอางทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยมีโครงการใน
การขยายธุรกิจเพื่อบรรลุตามวิสยัทศัน์โดยมี 4 ทิศทางหลกั ดงัน้ี 

 
1. มิติทางด้านผู้บริโภค 

บริษทัฯ ยงัคงสานต่อความตั้งใจในการทาํการตลาดเชิงรุกโดยพยายามใกลชิ้ดกลุ่มลูกคา้เก่า และขยายสู่
กลุ่มลูกคา้ใหม่ 

 เพิ่มมาตรฐานการคดัเลือกโรงงานผลิตสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานระดบัสูง ตลอดจนใส่ใจในการคดั
สรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและดีท่ีสุด อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความ
น่าเช่ือถือ ทาํใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจและไวใ้จในสินคา้ของบริษทัฯ 

 จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มลูกคา้ ให้ลูกคา้
ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี โดยมีทั้งกิจกรรมเพื่อสร้างการจดจาํในแบรนด ์และกิจกรรมเพื่อตอบ
แทนสงัคม 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในช่องทางการ
จดัจาํหน่ายของบริษทัฯ โดยการขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายให้มีความหลากหลาย และ
ครอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึน เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเขา้ถึงสินคา้ไดโ้ดยง่าย 

 เพิ่มมาตรฐานของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคา้และอายุสินคา้  รวมถึงจดัทาํฉลาก
สินคา้ใหค้รอบคลุมตามท่ีภาครัฐกาํหนด ตลอดจนพฒันาระบบจดัส่งสินคา้ให้เท่าทนัต่อความ
ตอ้งการของตลาดทัว่ประเทศ 

 
2. มิติด้านผลติภณัฑ์ 

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างสรรคสิ์นคา้ท่ีมีรูปแบบ 
และคอนเซปตเ์ฉพาะตวัเพิ่มข้ึน 

 สรรหานวตักรรมใหม่ๆ  
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการสรรหานวตักรรมความงามใหม่ๆ อยูเ่สมอ ในขณะเดียวกนัก็ใหค้วามสาํคญั

ในดา้นคุณภาพสินคา้มากข้ึนเช่นกนั เราเช่ือว่านวตักรรมใหม่ เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ลูกคา้ไดสิ้นคา้ท่ีมีความแปลก
ใหม่แต่ในขณะเดียวกนัคุณภาพก็เป็นส่ิงสาํคญัท่ีทางบริษทัฯ ยงัคงตอ้งรักษาไวใ้หก้บัลูกคา้ บริษทัฯ จึงร่วมพฒันา
สินคา้ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพเพื่อสร้างโอกาส และความต่างทางธุรกิจ โดยยงัคงตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และยงัคงราคาท่ีเหมาะสม 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 การขยาย Product lines 
บริษทัฯ มีนโยบายในการสร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความหลากหลาย และตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้แต่ละ

กลุ่มมากข้ึน โดยจะเพ่ิมแบรนด์สินคา้ใหม่ท่ีมีรูปแบบและคอนเซปตเ์ฉพาะตวั ไม่ซํ้ ากบัผลิตภณัฑ์เก่าท่ีมีอยู่แลว้ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างทัว่ถึง ทั้งในประเทศไทยและลูกคา้ในต่างประเทศเพ่ือเป็นการ
เพิ่มโอกาสทางการขาย 

 เพิ่มศกัยภาพดา้นการวจิยัและพฒันาสินคา้ 
บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบับริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตและแบ่งบรรจุ

เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองหอม อุปกรณ์เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชเ้สริมความงามทุกชนิด ทั้งน้ีก็เพื่อเพิ่มศกัยภาพทางดา้น
การวิจยัและพฒันาสินคา้ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึน สามารถสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีนวตักรรมความ
งามท่ีทนัสมยัเทียบเท่าระดบั International  

 
3. เสริมสร้างตราสินค้าให้แขง็แรง 

บริษทัฯ เลือกใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดแบบ 360 องศาโดยมีการสร้างการรับรู้ และเขา้ถึงแบรนดม์ากข้ึนทั้ง 
Above the line และ Below the line เพราะผลิตภณัฑค์วามงามทั้งหลายลว้นแลว้แต่มาจากความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภค 
ทั้งจากตวัแบรนดแ์ละคุณภาพของสินคา้ ดงันั้นตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ไปยงัการสร้างการจดจาํตราสินคา้
ในกลุ่มลูกคา้มากข้ึนโดยจะเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดให้เหมาะสม  และมีความต่อเน่ืองมากข้ึน เช่น 
ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์นิตยสารและส่ือการตลาดอ่ืนๆ รวมถึงการเลือกใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีมีความ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัแบรนด ์เพื่อยกระดบัภาพลกัษณ์ทั้งในระดบัองคก์ร และภาพลกัษณ์ของตวัสินคา้ใหมี้ความ
เป็น Professional มากข้ึนอีกดว้ย 

 
4. สร้างคุณค่าอย่างยัง่ยนืให้กบัผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนัธมิตรทางธุรกจิ พนักงาน ชุมชน 

 บริษทั ฯ มีนโยบายการดาํเนินงานท่ีโปร่งใส และ ไดส้ร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว ตลอดจน
บริหารบริษทัฯ ดว้ยความรอบครอบระมดัระวงั ควบคุมและบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมมีจริยธรรมในการ
ดาํเนินธุรกิจและบริหารงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น  เพื่อมอบประโยชน์
สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น   ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  และเป็นส่วนหน่ึงในการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือสัมคม (CSR) ดว้ยจิตสาํนึกท่ีสร้างสรรค ์รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองคก์รให้
แขง็แกร่ง และบูรณาการความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูท่ี้สนใจร่วมกิจกรรม ซ่ึงเป็นพลงัและ
กลไกสาํคญั ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาสังคมไทยให้มีความเจริญกา้วหนา้ และสร้างผลประโยชน์แก่สังคมไทยอย่าง
ย ัง่ยนื 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 โครงสร้างรายได้ 

บริษทัฯ มีมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคและผลิตภณัฑร์ถยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาติปี 2556 – 2558 ดงัน้ี 

ผลติภณัฑ์ 
2558 2557 2556 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

มูลค่าการจําหน่ายรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาต ิ       
- รถยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาติ (NGV)     - - 187 0.02 - - 
- เคร่ืองยนต ์ 1,408 0.12 201 0.02 3,192 0.38 
- ถงัก๊าซ  - - 455 0.05 - - 
- อ่ืนๆ 1,518 0.13 24,984 2.57 - - 

รวมมูลค่าการจําหน่ายรถยนต์ 
       ใช้ก๊าซธรรมชาต ิ 2,926 0.25 25,827 2.66 3,192 0.38 

มูลค่าการจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค       
- เคร่ืองสาํอาง       

ผลิตภณัฑดู์แลร่างกาย 282,056 24.24 321,954 33.18 285,430 34.38 
ผลิตภณัฑดู์แลผวิหนา้ 344,689 29.62 256,760 26.46 244,437 29.45 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 493,426 42.40 306,587 31.59 239,308 28.83 

- อุปกรณ์เสริมความงาม 18,039 1.55 14,401 1.48 15,048 1.81 
- อุปกรณ์ตกแต่งร้านและส่ือส่งเสริมการขาย 12,868 1.11 25,409 2.62 27,243 3.28 
- ผลิตภณัฑอ์าหารและยา 9,458 0.81 18,608 1.92 12,820 1.54 
- อ่ืน ๆ  369 0.03 832 0.09 2,651 0.32 

รวมมูลค่าการจําหน่ายสินค้า 
         อุปโภคและบริโภค 1,160,905 99.75 944,551 97.34 826,937 99.62 

รวมมูลค่าการจําหน่าย    1,163,831 100.00 970,378 100.00 830,129 100.00 

รายไดค่้าบริการ    - - - - - - 
รวมรายไดจ้ากการจาํหน่ายและบริการ   1,163,831 100.00 970,378 100.00 830,129 100.00 
อตัราเพิ่ม (ลด) ของรายได ้ 19.94  16.89  30.42  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

2.1  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ผลิต และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางทุก

ประเภทและผลิตภณัฑป์ระเภทสินคา้อุปโภคบริโภคจากต่างประเทศ โดยแบ่งลกัษณะออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
แบรนดท่ี์บริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศ และกลุ่มแบรนดท่ี์บริษทัฯ เป็นเจา้ของเคร่ืองหมาย
การคา้เอง โดยท่ีบริษทัฯ เป็นผูอ้อกแบบ และวางแผนรูปแบบของแต่ละแบรนด์ ภายใตค้วามคิดและการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างทีมงานไทยและทีมงานเกาหลีท่ีมีความรู้ความสามารถ เขา้ใจถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี สามารถสร้างสรรคสิ์นคา้ออกมาไดต้รงกบัความตอ้งการของตลาด ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคส์าํคญั
ในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ๆ คือเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผูบ้ริโภครู้สึกสนุกไปกบัการเลือกซ้ือสินคา้ใน
แต่ละหมวดหมู่รวมถึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างตรงจุดดว้ยการนาํนวตักรรมความงาม
ใหม่ๆ มาผสมผสานลงในสินคา้ท่ีมีแพค็เกจสีสนัสดใสดึงดูดโดยคาํนึงถึงคุณภาพของสินคา้ในราคาท่ีสมเหตุสมผล
เป็นสาํคญั ซ่ึงผลิตภณัฑส่์วนใหญ่สั่งผลิตจากต่างประเทศเป็นหลกั และหลงัจากไดรั้บกระแสตอบรับท่ีดีตั้งแต่ปี 
2557 บริษทัฯ จึงไดจ้ดัสรรพื้นท่ีใชส้อยบางส่วนของโรงงานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเดิมใหเ้ป็นโรงงานสาํหรับผลิตสินคา้  

ในแง่ของช่องทางการจดัจาํหน่าย บริษทัฯ ไดก้ระจายสินคา้ผา่นร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศทั้ง
ในรูปแบบคา้ส่ง และรูปแบบคา้ปลีก เช่น ร้านคา้เคร่ืองสาํอางประจาํทอ้งถ่ิน, ซุปเปอร์มาร์เกต็ทอ้งถ่ิน  และร้านขาย
ยา ฯลฯ  นอกจากน้ียงัไดข้ยายไปยงัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ทุกรูปแบบ เช่น เซเวน่อีเลฟเวน่, วตัสัน และโลตสั เป็นตน้ 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการจาํหน่ายผา่นช่องทางร้านคา้ปลีกเคร่ืองสาํอาง ภายใตช่ื้อร้าน KARMARTS ซ่ึงปัจจุบนัมี
ถึง 54 สาขาทัว่ประเทศ โดยการบริหารงานจะเป็นลกัษณะแฟรนไชส์ซ่ึงทุกสาขาจะมีรูปแบบการตกแต่งร้าน และ
ใช้ระบบปฏิบติัการขายหน้าร้านแบบเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีต้องการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑท์ั้งหมดภายใตก้ารนาํเขา้ของบริษทัฯ โดยเฉพาะ  

จากเสียงตอบรับท่ีดีจากตลาดภายในประเทศ บริษทัฯ จึงเร่ิมบทบาทใหม่กลายเป็นผูส่้งออกผลิตภณัฑ์
ความงามไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเร่ิมขยายสาขาไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น สิงคโปร์, กมัพูชา, 
พม่า, เวียดนาม, ลาว, จีน และอินโดนีเซีย เป็นตน้ โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษทัฯ คือการกา้วเป็นแบรนด์อนัดบั
หน่ึงของประเทศไทย และกา้วไกลเป็นอนัดบัหน่ึงของเอเชียต่อไป 

 
 2.2  การตลาด และการขาย 
ปัจจุบนัช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ มีทั้งหมด 5 ช่องทางหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1. ช่องทางคาร์มาร์ทช็อป (Karmarts Shop) 
ธุรกิจร้านคา้ปลีกหรือร้านความงามสะดวกซ้ือภายใตแ้นวคิดมลัติแบรนดซ่ึ์งรวบรวมผลิตภณัฑเ์พื่อความ

งามของทุกแบรนดใ์นเครือคาร์มาร์ทไวใ้นท่ีแห่งเดียวหรือเรียกวา่วนัสตอ็ปเซอร์วิส ภายใตก้ารตกแต่งร้านดว้ยโทน
สีชมพช็ูอคก้ิงพิง้ค ์

คาร์มาร์ทช็อปถือเป็นช่องทางสาํคญัท่ีบริษทัฯ เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ทั้งหมดของบริษทัฯ ได้
อย่างครบถว้น และใกลชิ้ดมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัทาํให้บริษทัฯ สามารถศึกษา และเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายข้ึน ซ่ึงเป็น 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

กลยทุธ์ท่ีสร้างความจงรักภกัดีใหก้บัแบรนด ์(Brand Loyalty) และส่ิงท่ีทางบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัมาโดยตลอดคือ
การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสาํหรับสมาชิกคาร์มาร์ทช็อปอยา่งต่อเน่ือง  

ทั้ ง น้ีคาร์มาร์ทช็อปเป็นธุรกิจแบบแฟรนไชนส์  100% ใช้รูปแบบของการขายสินค้าขาดให้แก่  
ผูป้ระกอบการ โดยบริษทัฯ ช่วยสนับสนุนดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขายในทุกๆ รอบเดือนอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงทุก
สาขามีการบนัทึกการขายสินคา้ทั้งหมดผา่นระบบปฏิบติัการของบริษทัฯ เพื่อเช่ือมต่อขอ้มูลสินคา้โปรโมชัน่  และ
ขอ้มูลสมาชิกได ้โดยแต่ละสาขาจะมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการการขายท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการร้านคา้ 
คาร์มาร์ทช็อปเขา้ดูแล พร้อมใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัเทคนิคการบริหารร้านคา้อยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหร้้านคา้ดาํเนินธุรกิจ
ตรงตามมาตรฐานท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างรูปแบบไว ้

ปัจจุบันช่องทางคาร์มาร์ทช็อปในประเทศไทย มีทั้ งหมดจํานวน 54 สาขา แบ่งเป็นช็อปประเภท 
Standalone Shop (Retail shop) 35 สาขา และคาร์มาร์ทช็อปในพื้นท่ีโซนบิวต้ีฮอลลข์องห้างสรรพสินคา้ชั้นนาํ 
ไดแ้ก่ The Mall และ Robinson อีก 19 สาขา 

 
2. ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม หรือร้านค้าตัวแทนจําหน่าย (Traditional Trade) 

แมว้่าปัจจุบนัการขยายตวัของร้านคา้สมยัใหม่จะเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่ช่องทางการคา้แบบดั้งเดิมก็
ยงัคงเป็นหัวใจสําคญัในการสร้างยอดขายให้แก่บริษทัฯ  ซ่ึงปัจจุบนัร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายของคาร์มาร์ทนั้น
ครอบคลุมร้านคา้ปลีกไดอ้ยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศ 

จากปีท่ีผ่านมาช่องทางการคา้ปลีกดั้งเดิมมีร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศไทยกว่า 100 
ราย โดยแบ่งร้านคา้เป็น  2  ประเภทหลกัคือร้านคา้ปลีกและร้านคา้ส่ง เพื่อใหสิ้นคา้กระจายตวั เขา้ถึงมือผูบ้ริโภค
อยา่งทัว่ถึงและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 ประเภทคา้ปลีก ประกอบดว้ย ร้านคา้ปลีกเคร่ืองสาํอาง, ซุปเปอร์มาร์เก็ตทอ้งถ่ิน, ร้านสะดวกซ้ือ
ทอ้งถ่ิน และร้านขายยาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 ประเภทคา้ส่ง ประกอบดว้ย ร้านคา้ส่งเคร่ืองสาํอาง และร้านคา้ส่งสินคา้อุปโภคบริโภคประจาํทอ้งถ่ิน
ขนาดใหญ่เป็นตน้ 
 

3. ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) 
ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบสมยัใหม่ทั้งหมดของบริษทัฯ ในปัจจุบนัมีดงัน้ี 

 ประเภทร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Store) 
เน้นจาํนวนสาขา ความสะดวกสบาย โดยสถานท่ีตั้งจะอยู่ใกลก้บัผูบ้ริโภค เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง 

ธุรกิจรูปแบบน้ี ไดแ้ก่ 7-Eleven, Family Mart, Jiffy, Big C Mini, Lotus Express, Pure, Tops Daily และ 
Lawson108 เป็นตน้ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 ประเภทซุปเปอร์มาร์เกต็/ ไฮเปอร์มาร์เกต็ และดิสเคาทส์โตร์ 
ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่เนน้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีหลากหลายและมีจาํนวนมากใหเ้ลือกสรร ราคา

ประหยดั คุณภาพสินคา้มีตั้งแต่สินคา้คุณภาพดีจนถึงสินคา้คุณภาพปานกลาง ไดแ้ก่ Tops, Home Fresh Mart, 
Gourmet Market, Food Hall, Max Valu, Tesco Lotus, Big C, Mega Market, Makro, Beautrium, EVEANDBOY, 
Stardust และ Beauty Market เป็นตน้ 

 ประเภทร้านคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty Store) 
จาํหน่ายสินคา้เฉพาะอย่างเนน้สินคา้อุปโภคบริโภคเก่ียวกบัเวชภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง ดูแลผิวดูแลเส้นผมมี

สินคา้หลากหลายท่ีพฒันาให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา พร้อมมีการบริการท่ีสะดวกและเป็นกนัเอง ไดแ้ก่ Watsons, 
Boots, Tsuruha, Ogenki, B2S, Be Trend และ Loft เป็นตน้ 

 ประเภทร้านคา้ในแคตตาลอ็ก 
ไดแ้ก่ Friday Catalog, 7-Catalog, His&Her Shop Smart และ TV Direct เป็นตน้ 

 
4. ช่องทางส่งออก (Export) 

 บริษัทฯ ได้ทุ่มเทในการขยายแบรนด์ไปยงัต่างประเทศโดยการลงพื้นท่ีศึกษาตลาด และสร้าง 
กลยทุธ์ทางการตลาดร่วมกบัคู่คา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ Sole Distributor, 
Distributor และ Joint Venture และในปัจจุบนับริษทัฯ มีจุดจดัจาํหน่ายในต่างประเทศทั้งหมด 11 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ประเทศสิงคโปร์, ประเทศกมัพชูา, ประเทศเวียดนาม, ประเทศพม่า, ประเทศจีน, ประเทศลาว, ประเทศอินโดนีเซีย, 
ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ประเทศบงักลาเทศ และประเทศอินเดีย โดยมีการลงทุนใน
รูปแบบ Joint Venture ใน 3 ประเทศไดแ้ก่ ประเทศจีน, ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย 
 

5. ช่องทางการค้าธุรกจิออนไลน์ 
 สงัคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือส่งผา่นขอ้มูลท่ีสาํคญั และผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคหนัมาศึกษาขอ้มูลสินคา้ผา่น
ทางอินเตอร์เน็ตมากข้ึนจนเกิดความนิยมสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตอยา่งแพร่หลาย ดงันั้นบริษทัฯ จึงตอ้งมี
ช่องทางออนไลน์เกิดข้ึนเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็วทุกท่ีทุกเวลา นอกจากน้ียงั
ถือเป็นช่องทางในสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เพื่อสร้างความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 ช่องทางออนไลน์ของบริษทัฯ ในปัจจุบนันั้นมี  2 ประเภท 

 ร้านคา้ออนไลน์ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ www.karmarts.com, Instagram: Karmarts_onlineshop และ Line: 
Karmarts_onlineshop 

 ร้านคา้ออนไลนข์องคู่คา้ไดแ้ก่ Shop@7, Lazada, Wear You Want, Robinson Online, Zalora, 
Weloveshopping และ Line Shop เป็นตน้ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 2.3  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
  ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์เคร่ืองสาํอางท่ีตอบโจทยไ์ดทุ้กความตอ้งการดา้นความงามของผูห้ญิง

ทุกคน ผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ สร้างสรรคแ์บรนดสิ์นคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ ชดัเจนโดดเด่น ครอบคลุมทุกความตอ้งการของ
คนไทยทัว่ประเทศ ตามสโลแกนของบริษทัฯ ท่ีวา่ “Unique Beauty Solution” 

  ปัจจุบนับริษทัฯ มีผลิตภณัฑเ์พื่อความงามแบบครบวงจรรวมทั้งส้ินกวา่ 1,000  รายการโดยมีสินคา้ Own 
Brands ไดแ้ก่  

1. เคทีด่อลล์ (Cathy Doll) : Just play it! 
 แบรนดท่ี์มีลกัษณะเด่นเฉพาะตวั มีการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ท่ีมีผลิตภณัฑต์ั้งแต่
ศีรษะจรดปลายเทา้ เนน้สีสนั สดใส เหมาะสาํหรับสาววยัรุ่นช่างฝัน ท่ีมีความเปร้ียวอมหวานผสมผสานความมัน่ใจ 
น่ารักสดใสในตวั เช่นเดียวกบัตุก๊ตาเคท่ีดอลล ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ 
 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิกาย 
 ผลิตภณัฑบ์าํรุงเสน้ผม 
 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
 ผลิตภณัฑเ์พื่อการดูแลเฉพาะจุด 
 อุปกรณ์เสริมความงาม 

 
2. เคทีชู่ (Cathy Choo): Thai fusion spa 

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวท่ีผสานความหอมอยา่งเป็นธรรมชาติจากทัว่โลก สไตลฟิ์วชัน่สปาท่ีผสมผสานความ
หอมจากธรรมชาติจากทั้งฝ่ังตะวนัตก และตะวนัออกไวอ้ยา่งลงตวั ทั้งจากกล่ินท่ีเกิดจากดอกไมท่ี้มาจากธรรมชาติ
ลว้นๆ และกล่ินจากสมุนไพร เหมาะสําหรับสาวๆ ท่ีหลงใหลในสมุนไพรธรรมชาติกบักล่ินหอมแห่งดอกไมท่ี้
รังสรรคม์าเป็นผลิตภณัฑดู์แลทะนุถนอมความงามทั้งทางร่างกาย และความรู้สึกในแบบโฮมสปา ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ 
 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิกาย 
 ผลิตภณัฑบ์าํรุงเสน้ผม 
 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหอมสาํหรับบา้น 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

3. เบบีไ้บร์ท (Baby Bright): Gift from nature 
 ผลิตภณัฑส์าํหรับผูท่ี้ตอ้งการดูแลผวิดว้ยส่วนผสมจากธรรมชาติ ท่ีช่วยดูแลผวิอยา่งอ่อนโยน 
ละมุนละไม ปลอบประโลมใหผ้วิแขง็แรงสุขภาพผวิดีข้ึน ใชไ้ดทุ้กสภาพผวิสาํหรับผูท่ี้มีผวิอ่อนแอแพง่้ายหรือผวิ
แหง้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ 
 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิกาย 
 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
 ผลิตภณัฑบ์าํรุงเสน้ผม 
 ผลิตภณัฑเ์พื่อการดูแลเฉพาะจุด 

 
4. เจจูวต้ิา (Jejuvita): Beauty inside out 

 ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารแพค็เกจน่ารักสดใสในราคายอ่มเยา คดัสรรวตัถุดิบคุณภาพเลิศจากต่างประเทศ มี
ส่วนประกอบท่ีผสมผสานคุณค่าจากวิตามินนานาชนิด ช่วยเติมคุณค่าความสวยจากภายในสู่ภายนอก ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑก์ลุ่มเสริมอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
 

5. ร่ืนรมย์ (Reunrom): Modern Thai spa 
 ผลิตภณัฑส์ปาตาํหรับไทยผสานกล่ินหอมในรูปแบบธรรมชาติบาํบดัจากทัว่ทุกมุมโลก (Aromatherapy) 
พฒันามาเป็นกล่ินใหม่อนัหลากหลายและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ 
 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิกาย 
 ผลิตภณัฑบ์าํรุงเสน้ผม 
 ผลิตภณัฑเ์พื่อการดูแลเฉพาะจุด 

 
6. เครยอน (Crayon): The Professional Makeup 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางระดบัมืออาชีพท่ีคิดคน้และออกแบบโดย Fashion Guru และ Beauty Expert ช่ือ

ดงั ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 นอกจากสินคา้ Own Brands ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น  บริษทัฯ ยงัเป็นตวัแทนนาํเขา้  และจดัจาํหน่าย    
 แบรนดช์ั้นนาํจากประเทศเกาหลี ไดแ้ก่ มิสชา (MISSHA) แบรนดเ์คร่ืองสาํอางอนัดบั 1 จากเกาหลี การันตีคุณภาพ
ดว้ยสาขากวา่ 40 ประเทศทัว่โลก รังสรรคท์ั้งผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ เมคอพั และนํ้าหอม ดว้ยนวตักรรมความงามท่ีไม่
เคยหยดุน่ิง ภายใตส้โลแกนท่ีวา่ A brand known for quality first idea and its reasonable prices 
 
รางวลัต่างๆ ทีไ่ด้รับจากนิตยสารช้ันนํา 
 ทั้งน้ีคาร์มาร์ทไดรั้บเกียรติจากนิตยสารดา้นความงามชั้นนาํของไทยมอบรางวลัการันตีคุณภาพแก่
ผลิตภณัฑม์ากมาย ไดแ้ก่ 

1. รางวลั Beauty Hall of Frame 2014 สาขา “Best Mask Under 50.- ” โดยนิตยสาร CLEO (ประเทศ
ไทย) จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Sweety Recipe Mask 

2. รางวลั Beauty Hall of Frame 2014 สาขา “Best Body Wash” โดยนิตยสาร CLEO (ประเทศไทย) 
จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Tofu Body Bath Cleanser 

3. รางวลั Beauty Hall of Fame 2015 สาขา “Best CC in a budget” โดยนิตยสาร CLEO (ประเทศ
ไทย) จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Speed White CC Cream SPF50+ PA+++ 

4. รางวลั “Best Pressed Powder” โดยนิตยสาร Lemonade จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Speed White  
CC Powder SPF40 PA+++ 

5. รางวลั Cosmo Kiss Beauty Award 2015 สาขา “Best Lenghtening & Volumizing Mascara” โดย
นิตยสาร Cosmopolitan (ประเทศไทย) จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Mademoisalle Mascara  

6.  รางวลั Beauty Hall of Fame 2015 สาขา “Best High Cover Brush” โดยนิตยสาร CLEO (ประเทศ
ไทย) จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Intensive Dual Coverage Brush  

7. รางวลั Beauty Hall of Fame 2015 สาขา “Best Instant Whitening Cream” โดยนิตยสาร CLEO 
(ประเทศไทย) จากผลิตภณัฑ ์ Cathy Doll Ready 2 White One Day Whitener Body Lotion  

8. รางวลั Beauty Hall of Fame 2015 สาขา “Best Whitening Sunscreen” โดยนิตยสาร CLEO 
(ประเทศไทย) จากผลิตภณัฑ ์ Cathy Doll L-Glutathione Magic Cream SPF50 PA+++ 

9. รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทบรรจุภณัฑส์าํหรับสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด สาขาบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย  จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจําปี  2558 (THAISTAR 
PACKAGING AWARDS 2015) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll 
No.1 Frink Serise 

10. รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทบรรจุภณัฑส์าํหรับสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด สาขาบรรจุ
ภณัฑเ์พื่อการขนส่งจากการประกวดบรรจุภณัฑไ์ทยประจาํปี 2558 (THAISTAR PACKAGING 
AWARDS 2015) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จากกล่อง Karmarts Treasure Box 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

2.4 การส่ือสารการตลาด 
1. ช่องทางการส่ือสาร 

บริษทัฯ คดัสรรช่องทางการส่ือสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายและเพิ่มเติมส่ือท่ีเป็นระดับ
มวลชน (Mass Communication) คือใชก้ารส่ือสารท่ีมุ่งไปยงัผูรั้บจาํนวนค่อนขา้งมาก และสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูรั้บ
พร้อมๆ กนัโดยส่ือทั้งหมดตอ้งสอดรับกบั Mood&Tone ท่ีเนน้ความสดใส ร่าเริง โดดเด่น อนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
แบรนดเ์ป็นอยา่งดี ไดแ้ก่  

1.1 ส่ือออฟไลน์ ประกอบด้วย 
1.1.1 ส่ือส่ิงพมิพ์  

ทั้งการลงส่ือโฆษณาในนิตยสารและหนงัสือต่างๆ  โดยเลือกใชก้าร Tie in สินคา้ในคอลมัน์ต่างๆ 
ตลอดจนการลงข่าวประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง  

1.1.2 ส่ือโทรทศัน์  
บริษทัฯ เลือกใชส่ื้อโทรทศัน์ (TV Commercial) เพิ่มเขา้มา เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถกระจายขอ้มูลได้

อยา่งทัว่ถึงเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัรายได ้สร้างการจดจาํตราสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมี
การเลือกใชส่ื้อโทรทศัน์อยา่งหลากหลาย ทั้งในส่วนของ Free TV ตลอดจน Digital TV 

1.1.3 ส่ือโฆษณานอกสถานที ่(Out of home) 
1) ส่ือโฆษณามลัติมีเดียในรถไฟฟ้า 

คือส่ือประชาสัมพนัธ์บนรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) เป็นส่ือท่ีไดรั้บการยอมรับ  และ
ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เพราะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในเมือง ตลอดจนนกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด บริษทัฯ จึง
ไดเ้ลือกใชส่ื้อดงักล่าวโดยใช ้TVC ตวัเดียวกบัส่ือโทรทศัน์เพื่อใหเ้กิดการจดจาํแบรนดไ์ดม้ากข้ึน 

2) ส่ือป้ายโฆษณาขนาดเลก็ (Mupi) 
ป้ายโฆษณาขนาดเล็กหรือ Mupi เป็นส่ือท่ีสามารถสร้างการจาํจดแบรนด์และสร้างการรับรู้ในกลุ่ม

ประชาชนทัว่ไปไดอ้ยา่งทัว่ถึง  และมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีกระจายตวัของส่ืออยูท่ ัว่กรุงเทพฯ และจงัหวดัขนาด
ใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งในยา่นชุมชนและยา่นธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

3) ส่ือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) 
ป้ายโฆษณากลางแจง้ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล และดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างดี 

ช่วยสร้างการจดจาํแบรนดไ์ดใ้นวงกวา้ง  มีการกระจายของส่ืออยูต่ามถนนสายหลกั หรือตามจุดสาํคญัๆ เช่น ส่ีแยก 
ตลาด หรือจุดท่ีมีคนพลุกพล่านในกรุงเทพฯ 

4) ส่ือป้ายโฆษณาดิจิทลั 
ป้ายโฆษณารูปแบบดิจิทลัสามารถฉายภาพโฆษณาแบบเคล่ือนไหวไดเ้ช่นเดียวกบัในส่ือโทรทศัน์ ตั้งอยู่

ในยา่นชุมชนและยา่นธุรกิจท่ีคนพลุกพล่าน ดงันั้น  บริษทัฯ จึงไดเ้ลือกใชส่ื้อดงักล่าวโดยใช ้TVC ตวัเดียวกบัส่ือ
โทรทศัน์เพื่อใหเ้กิดการจดจาํแบรนดไ์ดแ้ม่นยาํมากข้ึน 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

5) ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี 
ส่ือเคล่ือนท่ี (Bus Wrap) คือการติดส่ือโฆษณาสินคา้ท่ีรถโดยสารสาธารณะสายต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีมี

จาํนวนคนเห็นมาก โดยบริษทัฯ เลือกใช้กลยุทธ์แบบดาวกระจายด้วยการกระจายไปยงัรถโดยสารสาธารณะ
หลากหลายเสน้ทางครอบคลุมพื้นท่ีทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

1.2 ส่ือออนไลน์  
ส่ือออนไลน์ยงัคงเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และเห็น

ผลท่ีสุดบริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัในการจดัทาํส่ือออนไลน์ค่อนขา้งมากโดยในปีท่ีแลว้มาบริษฯั มีการจดักิจกรรม
บนช่องทางออนไลน์อยา่งต่อเน่ืองนอกจากน้ียงัมีทาํการตลาดบนส่ือออนไลน์ เช่นไวรัลคลิป (Viral video)  และ
จดัทาํรีวิว (Review) สินคา้ทาง Facebook และ Instagram โดยช่องทางส่ือออนไลน์ต่างๆ ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

 Facebook: Karmartsclub, Baby Bright, Jejuvita, Reunrom Spa Product, Crayon Cosmetics, 
Missha Thailand  

 Instagram: Karmartsclub, Babybrightclub, Jejuvita_supplement, Reunrom.spaproduct, 
Crayoncosmetics, , Misshathailand 

 Website: www.karmarts.com 
 Youtube: Karmarts Club 
 Line Official: @karmart 

 
2. กจิกรรมส่งเสริมการตลาด 

ในปี 2558 บริษทัฯ จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

1) กิจกรรม “สวย ลุน้ รับ โชค กบัคาร์มาร์ท” 
คาร์มาร์ทคืนกาํไรแก่ลูกคา้คาร์มาร์ททัว่ประเทศ จดักิจกรรม “สวย ลุน้ รับ โชค กบัคาร์มาร์ท”  แจก

รางวลัมากมายโดยมีรางวลัใหญ่คือรถยนต ์NISSAN MARCH และอ่ืนๆ รวมมูลค่ากว่า 1 ลา้นบาท โดยผูร่้วม
กิจกรรมตอ้งซ้ือซีซีครีมหรือซีซีพาวเดอร์แพค็ สีใดขนาดใดก็ไดแ้ลว้ส่งเลขท่ีใบเสร็จ หรือส่งช้ินส่วนผลิตภณัฑเ์ขา้
มาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ีกเ็พื่อเป็นการสานสมัพนัธ์กบัผูบ้ริโภคและกระตุน้ยอดขายสินคา้อีกดว้ย 

2) งานเปิดตวัผลิตภณัฑเ์คท่ีดอลลแ์อลกลูตา้ไธโอนเมจิกครีม 
คาร์มาร์ทจดังานเปิดตวั “เคท่ีดอลลแ์อลกลูตา้ไธโอนเมจิกครีมเอสพีเอฟ50 พีเอ+++” ท่ีมาพร้อม

นวตักรรมพิเศษเน้ือครีมแตกตวัเป็นละอองนํ้ า ชุ่มช่ืน เยน็ฉํ่า พร้อมบาํรุงผิวใส พร้อมเปิดตวัพรีเซนเตอร์คนใหม่ 
บอย-ปกรณ์ ฉตัรบริรักษ ์ เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ณ ลานเอเทรียมชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์  เป็นการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์อนัดีและทาํใหผู้บ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑอ์ยา่งแพร่หลายมากยิง่ข้ึน 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

3) กิจกรรม “Karmarts Beauty Review Contest Season 2 by lemonade” 
คาร์มาร์ทร่วมกบันิตยสาร lemonade เป็นคร้ังท่ีสอง จดักิจกรรมประกวดคน้หาบิวต้ีบล็อกเกอร์ตวัจริง

เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ห้ญิงท่ีมีความฝันอยากเป็นบิวต้ีบลอ็กเกอร์ไดท้าํความฝันของตวัเองใหเ้ป็นจริง โดยหลงัจากจบ
การประกวดแลว้  ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัจะทาํการรีวิวสินคา้ของบริษทัฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ  ซ่ึงทาํให ้ 
แบรนด์เป็นท่ีรู้จักในวงกวา้งมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มผูห้ญิงท่ีรักสวยรักงาม และผูช่ื้นชอบการชมรีวิวบน
อินเตอร์เน็ต 

4) กิจกรรม “แชะ&แชร์ ลุน้ลดัฟ้าไปมาเก๊า” 
คาร์มาร์ทจดักิจกรรมแจกแพค็เกจทวัร์มาเก๊า 2 ท่ีนัง่และรางวลัอ่ืนๆ รวมมูลค่ากวา่ 140,000 บาท โดยใหผู้ ้

ร่วมกิจกรรมซ้ือผลิตภณัฑเ์คท่ีดอลลแ์อลกลูตา้ไธโอนเมจิกครีมเอสพีเอฟ50 พีเอ+++ และโพสตรู์ปภาพท่ีถ่ายคู่กบั
สินคา้หรือถ่ายคู่กบัสแตนด้ี บอย-ปกรณ์ ซ่ึงรูปท่ีโพสตต์อ้งเช่ือมโยงมาท่ีช่องทาง Instargam หรือ Facebook ของ 
Karmartsclub ทั้งน้ีเพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขาย รวมถึงเป็นการรักษาส่วนแบ่งเอาไวต้ลอดจนสามารถเพ่ิมส่วนแบ่ง
ทางการตลาดอีกดว้ย 

5) งานเปิดตวัผลิตภณัฑเ์คท่ีดอลลส์แปลชเอสเซนตซี์ร่ีส์  
คาร์มาร์ทจดังานเปิดตวั “เคท่ีดอลลส์แปลชเอสเซนตซี์ร่ีส์”  ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้  3 สูตร  เพื่อจดัการ

ทั้ง 3 ปัญหาผิว สกินแคร์รูปแบบใหม่ท่ีรวมเอาทั้งเอสเซนต,์ เซร่ัม  และครีม ไวใ้นหลอดเดียว  นอกจากน้ียงัได้
เปิดตวัพรีเซนเตอร์คนใหม่ พลอย-เฌอมาลย ์บุญยศกัด์ิ เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 ณ ลานเอเทรียมชั้น 1 สยาม
เซ็นเตอร์ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์อนัดีและทาํใหผู้บ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑอ์ยา่งแพร่หลายมากยิง่ข้ึน 

6) งานเปิดตวัผลิตภณัฑเ์คท่ีดอลลเ์รด้ีทูไวทซี์ร่ีส์ 
คาร์มาร์ทจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสด้วย “เคท่ีดอลล์เรด้ีทูไวท์ซีร่ีส์” 

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้นวตักรรมใหม่จากเกาหลีเพื่อผวิดูใสไม่ตอ้งรอ พร้อมเปิดตวัพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ คริส หอวงั 
เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2558 ณ ลานเซ็นเตอร์พอ้ยท ์ออฟ สยามแควร์ ทั้งน้ีก็เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์อนัดีและทาํให้
ผูบ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑอ์ยา่งแพร่หลายยิง่ข้ึน 

7) กิจกรรม “สวยดาว ลุน้ รับ จบั แจก” 
คาร์มาร์ทร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขดว้ยตน้คริสตม์าสขนาดใหญ่ตั้งใจกลางเมืองเพ่ือสร้างการจดจาํ

ใหก้บัแบรนด ์พร้อมจดักิจกรรมมากมาย ร่วมลุน้รับรางวลัต่างๆ อาทิ Iphone 6S (64GB), Samsung Galaxy Note 5, 
Samsung Galaxy Tab, Ipad Mini 2, สร้อยคอทองคาํ และอ่ืนๆ ณ ลานเซ็นเตอร์พอ้ยท ์ออฟ สยามแควร์ เพื่อเป็น
การกระตุน้ยอดขาย รวมถึงเป็นการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว ้ตลอดจนสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดได้
อีกดว้ย 

8) กิจกรรม JEJUVITA FREE GIFT! "ชอ้ปปุ๊บ แชร์ป๊ับ รับฟรี!" 
คาร์มาร์ทแจกผลิตภณัฑใ์หม่จากแบรนดเ์จจูวิตา้เพียงซ้ือผลิตภณัฑรุ่์นท่ีกาํหนดและโพสตรู์ปภาพท่ีถ่ายคู่

กบัสินคา้ นอกจากน้ีผูร่้วมกิจกรรมยงัมีสิทธิลุน้บตัรกาํนลัมูลค่า 2,000 บาทอีกดว้ย เพื่อเป็นการโปรโมทสินคา้ใหม่ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

และเปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดรู้้จกักบัสินคา้พร้อมกบัออกรายการส่งเสริมการขายพิเศษช่วยกระตุน้ยอดขาย และสร้าง
การจดจาํแบรนดอี์กดว้ย 

9) กิจกรรม KARMARTS Present Fan Meeting with Boy Pakorn "กอด รัด ฟัด ฟิน! " 
คาร์มาร์ทขอบคุณลูกคา้ทัว่ประเทศ จดักิจกรรมแฟนมีตต้ิง กอด รัด ฟัด ฟิน กบั บอย-ปกรณ์ ในวนัท่ี 18 

ธนัวาคม 2558 ณ โรงแรมอนนัตรา โดยผูท่ี้มีสิทธ์ิลุน้เขา้ร่วมกิจกรรม คือผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละส่งช้ินส่วนเขา้มาชิง
โชคตามระยะเวลาท่ีบริษทักาํหนด ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มเป้าหมายและยงัส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายมีทศันคติท่ีดีต่อแบรนดอี์กดว้ย 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

3.  ปัจจัยความเส่ียง 
 นโยบายการบริหารความเส่ียง  บริษัทฯ  มีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  ลูกหน้ี
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน  ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้
สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  223  ลา้นบาทและ  0.5  
ลา้นบาทตามลาํดบั  ซ่ึงสินเช่ือดงักล่าวบริษทัฯ  ใหก้บักลุ่มโมเดร์นเทรด  ซ่ึงเป็นบริษทัฯ ท่ีมีศกัยภาพสูง  และกลุ่ม
ลูกคา้ตวัแทนซ่ึงมีจาํนวนรายมากเป็นการกระจายความเส่ียง 

 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และ
อุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ และการชาํระค่าสินคา้เป็นสกุลเงินดอลล่าสหรัฐ  ในขณะท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายเป็น
เงินบาททั้งหมดทาํใหเ้กิดความเส่ียงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  ในกรณีเงินบาทอ่อนค่าลง  อยา่งไรก็ตาม
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินในปี 2558  และ  2557  จาํนวนเงิน 3 – 4  ลา้นดอลล่าสหรัฐ  มิไดมี้แนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน  หาก
มูลค่าการสั่งซ้ือเพิ่มมากข้ึนในอนาคตบริษทัฯ จะพิจารณาจดัทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Forward contract) ตาม
ความเหมาะสม 
 ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2558 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ 3.79  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 36.2538  (2557 : 4.71 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  33.1132) 
  
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯ  และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร  เงิน
เบิกเกินบญัชี   และเงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด
ในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย
ใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 ความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย     
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ความเส่ียงจากการทีธุ่รกจิมีการแข่งขันสูง  และการลอกเลยีนแบบสินค้า 

เคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง  มีผูป้ระกอบการรายใหม่ทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศโดยเฉพาะเคร่ืองสาํอางจากประเทศในแถบเอเซีย  เช่น  เกาหลี  และญ่ีปุ่น  ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ  ทาํให้บริษัทต้องพบกับภาวะการแข่งขันท่ีสูงอาจมีผลต่อผลประกอบการ  และยงัมี
ผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีขายสินคา้ลอกเลียนแบบ  และสินคา้นําเขา้อย่างผิดกฏหมาย  ซ่ึงอาจทาํให้กระทบต่อ
ยอดขายของบริษทัฯ ได ้

อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ  ไดเ้พิ่มความแขง็แกร่งโดยการสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีจดจาํ  และรักษาฐานลูกคา้ใน
ระยะยาว  เพิ่มการประชาสัมพนัธ์  ทาํให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั  และให้ความสําคญัของบรรจุภณัฑ ์ คุณภาพ
สินคา้  เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่  และคู่แข่งขนัไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้

 

ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินค้าคงคลงั 

เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว  เป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีมกัมีการเปล่ียนแปลงความนิยมอยู่เสมอ  ใน
ระหวา่งปี  2558  และ  2557 บริษทัฯ มีสินคา้คงคลงัเป็นสดัส่วนโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ  19.78  และ  21.57  ของ
สินทรัพยร์วมตามลาํดบั   มีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียอยูช่่วง  104 วนั 

บริษทัฯ  ตั้งสาํรองจากการดอ้ยค่าของสินคา้คงคลงัอาย ุ 1 – 3 ปี  7  ลา้นบาท  3  ปีข้ึนไป  5  ลา้นบาท  
และฝ่ายการตลาดและปฏิบติัการขายจะกระตุน้การขายสินคา้ดงักล่าวจะทาํส่งเสริมการขายเพื่อเร่งการขาย  บริษทัฯ  
คาดวา่ผลกระทบจากความเส่ียงน้ีค่อนขา้งนอ้ย 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

4.  สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1  ทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าของบริษัท 
 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

ภาระผูกพนั 

1.  งานระหว่างก่อสร้าง 
- สาํนกังานและโรงงาน 
2.  ส่วนปรับปรุงทีด่นิ 
- สาํนกังาน 

เป็นเจ้าของ  
10,587,690.96 

 
2.00 

 
 

3.  ทีด่นิ 
-     ทีด่นิ (ส่วนถนน-หอพกั) - 1 ไร่ - งาน    

25.9 ตรว. 

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

 
เป็นเจ้าของ 

 
541,100.55 

 

- ทีด่นิโรงงาน - 14 ไร่ - งาน 70.10
ตร.ว. 

140/1 หมู่ 4 ต.มาบยางพร  
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

เป็นเจ้าของ 
 

39,690,700.00  

- ทีด่นิสํานักงาน - 2 ไร่ 2 งาน 29 
ตร.ว. 

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

เป็นเจ้าของ 
 

49,630,000.00 
 

* 
 

- ทีด่นิ (โรงงาน – กทม.) 1 ไร่ 1 งาน  
       4 ตร.ว. 

  25,200,000.00  

- ทีด่นิ (จอดรถ) - 2 งาน 45 ตร.ว.   7,350,000.00  

 รวมทีด่นิ 122,411,800.55  

4.  ส่วนปรับปรุงทีด่นิและอาคารสํานักงาน 6,661,271.73  

5. อาคาร     
5.1  อาคารสํานักงาน 81-81/1 เพชรเกษม 54  แยก 3  

เขตภาษีเจริญ กทม. 
เป็นเจ้าของ 16.00 * 

5.2  อาคารโรงงาน 140 หมู่ 4 ต. มาบยางพร  
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 

เป็นเจ้าของ 37,365,208.44 * 

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

เป็นเจ้าของ 32,798,393.99  

7.  ยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ  11,888,614.56  

รวมทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิทั้งส้ิน 221,712,980.23  

หมายเหตุ  :  *   สินทรัพยท่ี์ติดจาํนองเพื่อไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

ภาระผูกพนั 

1.  ทีด่ิน     
- ทีด่ินโรงงาน - 19 ไร่ - งาน 29.10 ตรว. 140 หมู่ 4 ต.มาบยางพร   

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจา้ของ 49,000,000.00 * 

 
- ทีด่ินโรงงาน - 6 ไร่ - งาน 57.00 ตรว. 140, 140/1 หมู่ 4 ต.มาบยาง

พร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจา้ของ - * 

 รวมทีด่ิน 49,000,000.00  

2.  อาคาร     
- อาคารโรงงานและสํานักงาน 140 หมู่ 4 ต.มาบยางพร   

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจา้ของ 66,000,000.00 * 

 
 รวมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 66,000,000.00  

รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนทั้งส้ิน 115,000,000.00  

หมายเหตุ  :  *   สินทรัพยท่ี์ติดจาํนองเพ่ือไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

สินทรัพย์ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 
 บริษทัฯ ได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 จาํนวน 126.68 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว และ อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 115.00 ลา้นบาท 
ไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
     บริษทัฯ ไดซ้ื้อโปรแกรม Car Services System และ โปรแกรม Karmart System เป็นเงิน 

3,985,083.74 บาท และ SSQ เพื่อรองรับการทาํงานและการรวบรวมขอ้มูลของบริษทัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 8,058,821.00  บาท 
     
 บริษัท มายบัส จํากดั 

บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการเดินรถสาย ปอ.64 โดยระยะทางเร่ิมจากกระทรวงพาณิชย ์(แห่งใหม่) 
ถนนรัตนาธิเบศร์ - สนามหลวง  ระยะเวลาสิทธิ 8 ปี  9 เดือน  (25 ส.ค . 2552 - 31 พ .ค . 2561) เป็นเงิน 
14,500,000.00 บาท เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จาํนวน 
1,407,646.67 บาท 

 
บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 
เม่ือวนัท่ี  3  มีนาคม  2558 ไดล้งทุนซ้ือท่ีดินบริเวณถนนเจริญนคร  2 แปลง รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 5 ไร่ 1 งาน  

21  วา 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

   สืบเน่ืองจากในปี 2552 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัฯ (ภายใตช่ื้อเดิมคือ บริษทั ไดสตาร์ 
อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)) ชาํระเงินค่าภาษีอากรพร้อมทั้งเงินเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งในคดีเก่ียวกบัการนาํเขา้
สินคา้ในอดีตรวมเป็นเงิน 6.2 ลา้นบาท (ประกอบไปดว้ยเงินค่าอากรจาํนวน 1.6 ลา้นบาท และเงินเพิ่มจาํนวน 4.6 
ลา้นบาท) โดยบริษทัฯไดช้าํระเงินค่าภาษีอากรดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ ตามท่ีเคยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 19 ของงบการเงินของบริษทัฯสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2556 พนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 4 
ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯ ในฐานะนิติบุคคลท่ี 1 พร้อมทั้งกรรมการของบริษทัฯ ในฐานะส่วนตวัท่ี 2 ต่อศาลอาญากรุงเทพ
ใต ้ในฐานความผดิร่วมกนัสาํแดงเทจ็เพื่อเล่ียงอากรดงักล่าว  

 เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม  2557 บริษทัฯ  ไดจ่้ายค่าปรับทางภาษีจาํนวนรวม  28  ลา้นบาท  ใหก้บัโจทกต์าม
คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้แลว้ 

 ปี  2558  - ไม่มี - 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
ช่ือ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน)                                                                        
ทีต่ั้ง สาํนกังาน 
 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
 โทรศพัท ์0-2805-2756-60 
 โทรสาร 0-2805-2751-2 
 โรงงานและคลงัสินคา้ 
 140 - 140/1 หมู่ 4 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 โทรศพัท ์ 038-891-811-15 
 โทรสาร  038-891-821-22 
ประกอบธุรกจิ   การจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  ใหเ้ช่า  และใหบ้ริการคลงัสินคา้  
ทุนจดทะเบียน  396,000,000.00  บาท  
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 395,741,285.40 บาท  
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 11 พฤษภาคม 2525 
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน 18 มีนาคม 2537 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 31 ตุลาคม 2537 
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000823  (เดิมเลขท่ี บมจ. 329) 
Corporate Website 
E-commerce Website  

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

นายทะเบียนหุ้น  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผู้สอบบัญชี นายโสภณ  เพิม่ศิริวลัลภ   
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3182 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

นิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 
ประเภทธุรกจิ 

ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ชําระ 

สัดส่วน
การลงทุน 

บริษัท มายบัส จํากดั 
สถานท่ีตั้ง   เลขท่ี 214                   
ถนนลาดหญา้ แขวงคลองสาน       
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
10600 
โทรศพัท ์ :  0-2805-0220 
โทรสาร   :   0-2805-0220 

 
เดินรถโดยสารประจาํทาง 

 
90,000,000 

 
32,000,000 

 
95.16% 

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากดั 
สถานท่ีตั้ง   269  ซอยสาธุประดิษฐ ์ 
58  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศพัท ์ :  0-2284-0127 
โทรสาร   :  0-2683-9816 

 
ประกอบกิจการการผลิต  
รวมทั้งแบ่งบรรจุเคร่ืองสาํอาง  
เคร่ืองหอม  อุปกรณ์เคร่ืองมือ
และเคร่ืองใชเ้สริมความงาม
ทุกชนิด 

 
10,000,000  

 
3,250,000 

 
70.00% 

บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 
สถานท่ีตั้ง  83  ซอยเพชรเกษม 54 
แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
10160 
โทรศพัท ์ :  0-2805-2756-60 
โทรสาร   :  0-2805-2751-2 

 
ประกอบกิจการดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์ 
 (โรงแรมรีสอร์ทและหอ้งชุด) 

 
213,090,000 

 
213,090,000 

 
33.33% 

Karmarts Vietnam Company 
Limited 
สถานท่ีตั้ง  ประเทศเวยีดนาม 

 
 
ประกอบกิจการดา้นจาํหน่าย
ปลีก  เคร่ืองสาํอางอุปกรณ์
เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช ้

 

 
 

400,000U$ 

 
 

200,000U$ 

 
 

49.00% 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 396,000,000 บาท (เดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 360,000,000 บาท) แบ่ง 
เป็นหุน้สามญัจาํนวน 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท (เดิม 600,000,000 หุน้)  ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระ
แลว้จาํนวน 395,741,285.40 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน  659,568,809 หุน้ 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วน (%) 
1.  กลุ่มตระกลูทีฆคีรีกลุ 210,805,299 31.961 

นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 152,162,709 23.070   
นายพลกฤต  ทีฆคีรีกลุ 29,920,000 4.536   
นางสาววรมน  ทีฆคีรีกลุ 26,950,000 4.086   
นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 1,133,490 0.172   
นางสาวนราพรรณ  ทีฆคีรีกลุ 396,000 0.060   
นางสาวชลธิดา ทีฆคีรีกลุ 243,100 0.037   

2.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 40,774,800 6.182 
3.  นางวนิดา  แซ่จิว 25,317,500 3.838 
4.  นายเอกฤทธ์ิ  เอกสมิทธ์ิ 18,757,000 2.844 
5.  นายธรรมฤทธ์ิ  เอกสมิทธ์ิ 18,478,500 2.802 
6.  นายเฉลิมเดช  ลีวงศเ์จริญ 17,800,000 2.699 
7.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 15,483,750 2.348 
8.  นายปราโมทย ์ พสวงศ ์ 15,466,200 2.345 
9.  PHILLIP SECURITIES PTE LTD.   12,100,000 1.835 
10. นางจารุณี  ชินวงศก์ลุ 9,411,400 1.427 
11.  อ่ืน ๆ     275,174,360 41.720 

รวม 659,568,809 100.000 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ๆ 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จากเดิม 360 ลา้นบาท (หุน้สามญั 600 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท) เป็นจาํนวน 396 ลา้น
บาท (หุน้สามญั 660 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท) เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2556 

 ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 จาํนวนรวม 72.1 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2557 และ 14 พฤษภาคม 2557 เป็นทุนท่ี
ชาํระแลว้จาํนวน 21.6 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 36 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท) โดยส่วนท่ีเหลือจาํนวน 
50.5 ลา้นบาท บนัทึกเป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในงบแสดงฐานะการเงิน 

เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 เพื่อจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 59,997,956 หน่วย ในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ1 ปี นบัตั้งแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่ได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 
1 หุ้นสามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน
กรกฎาคม 2556 ตุลาคม 2556 มกราคม 2557 และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิด
ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 

ในระหวา่งปี 2557 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 36,036,325 หน่วย ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ
จาํนวนรวม 72.1 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50% ของกาํไรสุทธิตามท่ีปรากฏในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการของ
บริษทัฯ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมายจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าสาํรองดงักล่าวจะมี
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลสาํหรับปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                  
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 38,202 0.06 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 39,559 0.06 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 39,559 0.06 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 39,573 0.06 

  156,893 0.24 
เงินปันผลสาํหรับปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                  

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 39,574 0.06 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 39,573 0.06 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 39,573 0.06 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 39,573 0.06 

  158,293 0.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 



 
 

 	
�

	
	 	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และเลขานุการของบริษัท 

ช่ือ – สกลุ 
กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริหาร 

ผู้บริหาร เลขา 
นุการ 

1. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ   *     ⁄ - ⁄ ⁄ - 
2. พลโทกอบบุญ  วิชิต ⁄ ⁄ - - - 
3. นายไกรวิทย ์ สตัยภิวฒัน ์  *     ⁄ - ⁄ ⁄ - 
4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช ⁄ ⁄ - - - 
5. ดร.พฒิุธร  จิรายสุ    ⁄ ⁄ - - - 
6. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ ⁄ - - - - 
7. นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ * ⁄ - ⁄ ⁄ - 
8. นายเซียะ ซิน ลู    ⁄ - - - - 
9. นางทศันี  อุ่นเจริญ - - - ⁄ - 
10. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกลุ - - - ⁄ - 
11. นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน - - - ⁄ ⁄ 
12. นางอุ่นเรือน  อรุณวิศวกลุ - - - ⁄ - 
13. นายธีรเดช  สนองทวีพร - - - ⁄ - 
14  นายพงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ - - - ⁄ - 
15. นางสมศรี  วิริยะ - - - ⁄ - 
16. นายสจัจะพงษ ์ ยงสกลุโรจน์ - - - ⁄ - 
17. นางสาวพชิามณชุ ์ ประทุมสุวรรณพศั - - - ⁄ - 
18. นางสาวซ้ิว  ซิง  เหวย่ - - - ⁄ - 

*   คือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรอง 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินกิจการของ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความ
ซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้
ทางดา้นบญัชีการเงินและมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ี
สอบทานและดูแลการบริหารงานของกิจการตามขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัร ไดแ้ก่ การสอบทานรายงานทาง
การเงิน, ระบบการควบคุมภายใน, การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั, จดัทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ และในกฎระเบียบของทางการและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นตน้ 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ  จาํนวน 3 ท่าน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั  
โดยใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีบริหารและควบคุมดูแลกิจการของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

อาํนาจหน้าทีข่องคณะผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการเพื่อมีอาํนาจ และหนา้ท่ีใหก้ารบริหาร  และจดัการ
กิจการของบริษทัฯ ใหเ้จริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจในการ
แต่งตั้ งคณะผู ้บริหารเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อให้การดําเนินธุรกิจเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ  ท่ีไดก้าํหนดไว ้

8.2  การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ และผู้บริหาร 
บริษทัฯ มีวิธีการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ โดยผา่นการเสนอ

ช่ือจากคณะกรรมการบริษทัฯ และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นหน่ึงหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากบัหน่ึงเสียงและใชเ้สียงขา้งมากตดัสินซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 
กรรมการมาจากผูถื้อหุน้ต่างประเทศ 1 ท่าน, กรรมการอิสระ 3 ท่าน และผูบ้ริหารระดบัสูง 1 ท่าน สาํหรับการ
คดัเลือกและการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไปจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร ส่วน
ระดบัตํ่ากวา่ผูอ้าํนวยการ ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานจะเป็นผูค้ดัเลือกและบรรจุตามโครงสร้างของบริษทัฯ  

สิทธิของผูล้งทุนรายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการ  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ
อยูแ่ละใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูใ่นการเลือกตั้งบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการได ้ บริษทัฯ ไม่มีการสรรหากรรมการท่ีเป็น
ตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย แต่บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เป็น
กรรมการเพื่อกาํกบัดูแลการบริหารงานและปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

 
 
 

29 



 
 

 	
�

	
	 	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.3.1  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ 8 ท่าน  เป็นค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกลุ 
 บาท 

 2558  2557 
1. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ                   100,000  120,000 
2. พลโทกอบบุญ  วิชิต  150,000  130,000 
3. นายไกรวิทย ์ สตัยภิวฒัน ์        50,000  60,000 
4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช  100,000  120,000 
5. ดร.พฒิุธร จิรายสุ   100,000  110,000 
6. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ                         50,000  60,000 
7. นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ   40,000  40,000 
8. นายเซียะ ซิน ลู   10,000  - 
รวม  600,000  640,000 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2558 จาํนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุม
สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระ 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม และ ประธานกรรมการบริษทัฯ 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วม
ประชุม คณะกรรมการบริษทัฯ 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในปี 2558 เท่ากบั 16  ลา้นบาท และในปี 2557 
เท่ากบั 19 ลา้นบาท เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน , โบนสั และค่าพาหนะเดินทาง  

 8.3.2  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
–ไม่มี – 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1  แนวทางการปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 15 ข้อ ของบริษัทมีดังนี ้

1. นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  จึงได้
กาํหนดนโยบายสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัสาํคญั ดงัน้ี 

 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนัเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความ

รอบคอบและระมดัระวงั รับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และ
รับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง 

 การดาํเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 บริษทัฯ มีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัทางจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อใหก้รรมการและพนกังานถือ

ปฏิบติั 

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ ให้ความสําคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้น  โดยการกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ เช่นสิทธิการไดรั้บขอ้มูลบริษทัฯ สิทธิการออกเสียง  สิทธิในการดูแลอยา่งเป็นธรรมและการอาํนวยความ
สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น การเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอเป็น
จริง เช่ือถือไดส้มํ่าเสมอและทนัเวลาเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั  และมีการปฏิบติัอยา่ง
เป็นธรรมต่อผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  ไม่เอารัดเอาเปรียบรวมทั้งมีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัและพนกังาน 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น  โดยกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ว่าดว้ยการ

ประชุมผูถื้อหุ้น  ซ่ึงมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออาํนวยความสะดวก  ให้
ข่าวสารแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอและเท่าเทียมกนั  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

5. ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 
คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดและให้ความเห็นชอบใน วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และ
ความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นและได้จัดให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามผลการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางประโยชน์ คณะกรรมการไดก้าํหนดจรรยาบรรณของกรรมการ พึงบริหารงาน

โดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อประโยชน์ขององคก์ร  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
เตม็ประสิทธิภาพ, โดยไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ, ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางท่ีผิด 
กรรมการยงัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกาํกบัดูแลและรายงานกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

7. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมการ ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  เพื่อให้กรรมการและพนกังาน

ไดรั้บทราบและยึดถือปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนด  การปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ  จะนาํไปสู่
การควบคุมภายในท่ีดี รวมทั้งมีการกาํกบัดูแลท่ีดีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและสมัพนัธ์กนั 

8.  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน 8  ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    3  ท่าน 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5  ท่าน  

9.  การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์

ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร 
ประธานคณะกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 

กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจหนา้ท่ีบริหารบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายและอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยเบ้ียประชุมและโบนสักรรมการตามผลประกอบการของบริษทัฯ ในแต่

ละปีภายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการกาํหนดประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้, มีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาสและ
งวดสะสมโดยสมํ่าเสมอและไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการ
ประชุมล่วงหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่
ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง โดยในปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจาํนวน 5 คร้ัง โดย
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านสรุปได ้ดงัน้ี 

 

รายช่ือ 
การประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ 
 

การ
ประชุม
วาระปกต ิ

การ
ประชุม
วาระ
พเิศษ 

รวม 

1.  นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ                   -  5/5 - 5/5  
2.  พลโทกอบบุญ  วิชิต* 5/5  5/5 - 5/5  
3.  นายไกรวิทย ์ สตัยภิวฒัน ์ -  5/5 - 5/5  
4.  นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช* 5/5  5/5 - 5/5  
5.  ดร.พฒิุธร  จิรายสุ* 5/5  5/5 - 5/5  
6.  นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ -  5/5 - 5/5  
7.  นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ            -  4/5 - 4/5  
8.  นายเซียะ ซิน ลู -  1/5 - 1/5 อยู่

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ การบนัทึกการเขา้ร่วมประชุม = จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จาํนวนคร้ังท่ีมีการประชุมทั้งปี 
*    หมายถึง กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 

12. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ : ปัจจุบนัไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือ

วนัท่ี 20 มกราคม 2555 แต่งตั้งพลโทกอบบุญ  วิชิต เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช 
และดร.พฒิุธร  จิรายสุ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ่าเสมอในปี 2558 มีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง (ตามรายละเอียดการเขา้
ร่วมประชุมในขอ้ 11 “การประชุมคณะกรรมการ”) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงานทั้งองคก์รโดย

ไดมี้การกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบเป้าหมายและแผนงานทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการมีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติั ผูติ้ดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี
ยงัให้ความสําคญัต่อการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการเงิน โดยบริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบ้ริหารตามสายงานท่ีรับผดิชอบและโดยตรงถึงกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทัฯ มีส่วนตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรม
ทางการเงินสาํคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ  และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คณะกรรมการจึงกาํหนดใหส่้วนตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย   

14. รายงานของคณะกรรมการต่องบการเงนิและสารสนเทศทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน

รายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุด
ในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  คณะกรรมการไดจ้ดัให้มี
การดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทาง
บญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารเป็นผูส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานทางการเงินร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได ้

15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีว่าขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ จึงไดก้าํชบัใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้นโปร่งใสตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สมํ่าเสมอ และทนัเวลา ซ่ึงฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัและยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด ในส่วนของงานดา้นนักลงทุนสัมพนัธ์นั้น 
บริษทัฯ ยงัไม่จดัตั้งหน่วยงานข้ึนเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้ส่วนสารสนเทศหรือผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรง ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน, สถาบนั, ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์  และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

กิจกรรมในเร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษทัฯ ได ้โทร 0-2805-2756-60 
หรือท่ี website: www.karmarts.co.th 

9.2  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 เน่ืองจากบริษทัฯ พิจารณาแลว้มีความเห็นว่าการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน
นั้นเป็นจริยธรรมท่ีผูบ้ริหารพึงจะตอ้งมีและยดึปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดท่ีจะไม่นาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตนนั้น และมาตรการลงโทษมิใช่เป็นการป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงไม่มีการกาํหนดไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
 อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ ไดใ้หค้วามระมดัระวงัและติดตามดูแลขอ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด ผูบ้ริหารระดบัสูง
และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเท่านั้นท่ีมีโอกาสรับทราบขอ้มูลก่อนการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้และบริษทั
ฯ ไดก้าํหนดให้เฉพาะส่วนสารสนเทศหรือผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเท่านั้นท่ีมีหนา้ท่ีในการเผยแพร่
ขอ้มูลของบริษทัฯ ต่อสาธารณชน 
 
9.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในเครือ 

ราย 
การ 

สํานักงานผู้สอบบัญชี ช่ือบริษัทผู้จ่าย 
ค่าสอบบัญชี 

2556 2557 2558 

1 บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 1,110,000 1,240,000 1,400,000 

2 บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั บริษทั มายบสั จาํกดั 195,000 195,000 195,000 

3 บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั  65,000 80,000 80,000 

4 บริษทั ไทย  ออดิท  เดอะทรูธ  จาํกดั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั - 80,000 80,000 

รวมทั้งหมด 1,370,000 1,595,000 1,755,000 

 

ค่าบริการอืน่ ได้แก่ ค่าพาหนะเดนิทางมาปฏิบัติงานตรวจสอบทีบ่ริษัท 

ราย 
การ 

สํานักงานผู้สอบบัญชี ช่ือบริษัทผู้จ่าย 
ค่าสอบบัญชี 

2556 2557 2558 

1 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน)    

2 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั บริษทั มายบสั จาํกดั    

3 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั     

4 บริษทั ไทย  ออดิท  เดอะทรูธ  จาํกดั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั    

รวมทั้งหมด - - - 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

9.4 บุคลากร 

จํานวนพนักงานของบริษัท  
 จาํนวนพนกังานทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  มีจาํนวนพนกังานทั้งส้ิน 419 คน ซ่ึง
ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน จาํนวนทั้งส้ิน 125.40  ลา้นบาท แบ่งเป็นสายงานหลกั
ดงัน้ี 

1.  ดา้นโรงงาน  จาํนวน     130    คน 
2.  ดา้นสาํนกังาน จาํนวน     289    คน 

-   การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั หรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 
 

-  นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยจดัใหมี้การอบรมพนกังาน  มีหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัสูตรคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และการใชง้านอินเตอร์เน็ต 
2. ขบัข่ีปลอดภยัและการใชง้านบาํรุงรักษารถอยา่งปลอดภยั 
3. ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑค์วามงาม 
4. ความรู้เก่ียวกบัการจดัตั้งสาขาเพ่ือขยายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
ตลอดระยะเวลาท่ีดาํเนินธุรกิจมาบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  

และเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ดว้ยจิตสาํนึกท่ีสร้างสรรค ์รวมถึงการประสานความ
ร่วมมือภายในองคก์รใหแ้ขง็แกร่ง และบูรณาการความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูท่ี้สนใจร่วม
กิจกรรม ซ่ึงเป็นพลังและกลไกสําคญั ท่ีจะนําไปสู่การพฒันาสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้าง
ผลประโยชน์แก่สงัคมไทยอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงตลอดปี 2558 ท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีกิจกรรมเพ่ือสงัคมทั้งหมด ดงัต่อไปน้ี 

1.  อบรมด้านบุคลกิภาพและมอบทุนการศึกษา ณ สถาบันปัญญาภิวฒัน์ ปี 2557 
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์จดัโครงการฝึกอบรม

ดา้นบุคลิกภาพแก่นกัเรียน-นกัศึกษาของสถาบนัปัญญาภิวฒัน์ โดยในงานน้ีคุณพงศว์ิวฒัน์ ทีฆคีรีกุล ไดอ้าสาเป็น
วิทยากรบรรยายเก่ียวกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างถูกตอ้งด้วยตวัเอง และหลงัจากจบการอบรมได้มอบ
ทุนการศึกษาแก่สถาบนัฯ เพื่อร่วมสนบัสนุนดา้นการศึกษาแก่นกัเรียน-นกัศึกษาของสถาบนัฯ ต่อไป 

2.  คาร์มาร์ทมอบทุนการศึกษาแก่สถาบันปัญญาภิวฒัน์ ปี 2558 
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจาํนวน 100,000 บาทแก่สถาบนัการจดัการ

ปัญญาภิวฒัน์ ณ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ แจง้วฒันะ เพื่อร่วมสนบัสนุนดา้นการศึกษาแก่นกัเรียน-นกัศึกษา
ของสถาบนัฯ นบัเป็นการส่งเสริมใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมท่ีเขม้แขง็และเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

3.  คาร์มาร์ทบริจาคเคร่ืองอุปโภคแก่กองทุนเพือ่ชีวติแห่งการเรียนรู้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) บริจาคเคร่ืองอุปโภคประเภทเคร่ืองนุ่งห่ม และของใชป้ระจาํวนั 

ใหแ้ก่กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ รวมทั้งส้ินจาํนวน 2,890 ช้ิน หรือคิดเป็น
มูลค่า 55,136 บาท เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ และเป็นสวสัดิการสาํหรับเยาวชนต่อไป 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอในการบริหารการดาํเนินการของบริษทัฯ และการติดตาม
ดูแลการดาํเนินการของบริษทัย่อยเพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหาร
นาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจอยา่งเพียงพอ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2558 (ตาม
แนบ) วา่การดาํเนินการของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการภายใตก้ารกาํกบัดูแลและการตรวจสอบอยา่งพอเพียงมีการจดัทาํ
รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ทั้งรายไตรมาสและรายปีซ่ึงเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. บริษทัฯ ไดมี้การติดตามรายงานระบบการควบคุมภายในดา้นการบญัชีจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็น
ประจาํทุกปี  ซ่ึงรายงานประจาํปี 2558 ไดแ้จง้ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดา้นบญัชีตามท่ีเห็น
ว่าจาํเป็นในการกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบแลว้ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัของระบบการควบคุม
ภายในดา้นบญัชี  สําหรับขอ้แนะนาํท่ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั บริษทัฯ ได้นาํประเด็นดังกล่าวมา
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขอยา่งครบถว้นแลว้ 

3. บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อย่างสมํ่าเสมอและเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจาํปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 



 
 

 	
�

	
	 	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รายงานการปฏิบัตงิานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2558 

 
 คณะกรรมการบริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิอิสระจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจาํนวน  5 คร้ัง โดยกรรมการเขา้ร่วม
ประชุมทุกคร้ังและมีการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 
 
การสอบทานงบการเงิน ไดส้อบทานขอ้มูลสาระสาํคญัของงบการเงินรายไตรมาสและประจาํปี 2558 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ซ่ึงผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีมี
การหารือกบัผูส้อบบญัชีอย่างสมํ่าเสมอ  ในเร่ืองความถูกตอ้งของงบการเงิน  การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีสาํคญั  
ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบบญัชี  และรายงานการเงินจดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  ครบถว้นและทนัต่อกาํหนดเวลา 
 
การสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการได้พิจารณาขอ้เสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายใน  และ
รับทราบแผนการตรวจสอบ  รวมถึงเขา้ร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูต้รวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้
ร่วมจาํนวน  1 คร้ัง  เพื่อปรึกษาหารือถึงขอ้มูลท่ีมีความสาํคญั  และขั้นตอนการทาํงานของบริษทัฯ  มีการควบคุม
ภายในท่ีดีเพียงพอท่ีทาํให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินสาํคญัของบริษทัฯ  ไดด้าํเนินการ
ตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฏหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัฯ  สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
การสอบทานเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ และการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีการปฏิบติัตามแนวทาง 
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ  
 
การสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํกับดูแลการปฏิบติังานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามขอบเขตการปฏิบติังาน  สิทธิ และความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อก่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และสอบทานผลการตรวจสอบประจาํปี 2558 เป็นประจาํโดยมีการจดัประชุมทั้งส้ิน 5 
คร้ัง และให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบติังาน และอตัรากาํลงัของสาํนกังานตรวจสอบภายในประจาํปี 2558 โดย
ไดเ้สนอแนะแนวปฏิบติั ซ่ึงช่วยพฒันาแนวทางการตรวจสอบให้ดียิ่งข้ึน เพื่อให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขต
ครอบคลุมประเดน็ท่ีมีนัยสาํคญั  
 

39 



 
 

 	
�

	
	 	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

การประเมินการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะผูบ้ริหารไดมี้การวิเคราะห์และประเมินความ
เส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  อยา่งสมํ่าเสมอ  โดยมีการกาํหนดแผนการดาํเนินงานและ
ให้มีการประชุมคณะผูบ้ริหารในทุกเดือน  เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์และแนวโน้มปัจจยัเส่ียงอย่างใกลชิ้ด  
เพื่อกาํหนดมาตรการบริหาร  และควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ คณะกรรมการเลง็เห็นว่า  ปัจจยั
ความเส่ียงท่ีสาํคญัคือ  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 
ความเส่ียงจากการดอ้ยค่าของสินคา้คงคลงั ความเส่ียงการควบคุมทัว่ไปเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเส่ียงจาก
ธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง และการลอกเลียนแบบสินคา้ 
 
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีและประเมินผลการปฏิบติังานเป็นผลท่ี
พอใจมากอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติใหค้วามเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
ขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี 3182 แห่งบริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2559 
 
ความเห็นเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  -ไม่มี-    
 
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีความเห็นว่า บริษทัได้จดัทาํงบการเงินถูกตอ้งเช่ือถือไดต้าม
มาตรฐานการบญัชี และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดส้อดคลอ้งกบั พรบ. การบญัชีปี 2547 การกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกนั
อย่างถูกตอ้ง และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

............................................ 
(นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช) 

กรรมการตรวจสอบ 

....................................... 
(ดร.พฒิุธร  จิรายสุ) 
กรรมการตรวจสอบ 

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

12. รายการระหว่างกนั 

ข้อมูลรายการระหว่างกนั 
 รายการคา้ท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดแ้ก่ รายการขายสินคา้และบริการ 7  
ลา้นบาท, ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 26.21 ลา้นบาท, เงินใหบ้ริษทักูย้มืกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 10.47 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ  1  ลา้นบาท รายการซ้ือสินคา้  4 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืน-บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 1.04 ลา้นบาท  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  23  ลา้นบาท  และ 23 ลา้นบาทซ่ึงเป็นธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ ตามท่ีไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 9 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนักบันิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจและเป็นไปตาม

เง่ือนไขของสัญญาและตามราคายติุธรรมท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป  ซ่ึงรายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล
ของการทาํรายการตามความจาํเป็นตามปกติของธุรกิจ  และสาํหรับรายการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นในการทาํรายการกบั
บุคคลท่ีเก่ียวโยงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ รายการท่ีเก่ียวโยงดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อบริษทัฯ เน่ืองจากรายการดงักล่าวจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษทัฯ โดยลกัษณะธุรกิจมีความเก่ียวขอ้งและ
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาเชิงธุรกิจ และมีความเป็นธรรมในเร่ืองของราคาและเง่ือนไขการชาํระเงินและท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียไดมี้มติเอกฉนัทเ์ห็นชอบในการลงทุนเพิ่มใน
หลกัทรัพยด์งักล่าวและเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ทั้งทางดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการขยายการคา้
ของบริษทัฯ โดยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัโดยสร้างความเขม้แขง็ให้กบัสินคา้แบรนด ์"Karmarts" ในราคาและ
เง่ือนไขการชาํระเงินท่ีกาํหนดสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ทั้งน้ีกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้
ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมน้ี 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 
บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบันิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับรายการคา้ปกติ เพื่อประโยชน์ในการ

ดาํเนินธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาและตามราคายุติธรรมท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป ดงันั้น
ขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัจึงปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป 

สาํหรับรายการท่ีเก่ียวกบัการคํ้าประกนัใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
เน่ืองจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นประโยชน์เพิ่มในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ  ดงันั้นแนวโนม้ใน

การเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัจึงข้ึนอยูก่บัการเติบโตทางธุรกิจและภาวะของการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัร่วมคา้ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บมจ.คาร์มาร์ท บจ.มายบสั บจ. เจ คอสฯ บจ. ดิ ไอโคนิคฯ Karmarts Vietnam หจก.ชยัวบิูลยฯ์ 

% การถือ
หุน้ 

ตาํแหน่ง % การถือ
หุน้ 

ตาํแหน่ง % การถือ
หุน้ 

ตาํแหน่ง % การถือ
หุน้ 

ตาํแหน่ง % การถือ
หุน้ 

ตาํแหน่ง % การถือ
หุน้ 

ตาํแหน่ง 

1. บมจ.คาร์มาร์ท -  95.16  70.00  33.33  51.00  -  

2. กลุ่มตระกลู “ทีฆคีรีกุล”   -  -      -  

    2.1 นายววิฒัน์  ทีฆคีรีกุล 23.07 กรรมการ - กรรมการ -   กรรมการ   -  

    2.2 นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล 0.04  - กรรมการ -      -  

    2.3 นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกุล 0.17 กรรมการ -  - กรรมการ     -  

    2.4 นายพงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกุล -  -  -      90.00 หุน้ส่วน
ผจก. 

    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. นายไกรวทิย ์ สัตยภิวฒัน์ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ     -  

4. อ่ืน ๆ 68.03  4.84  30.00 กรรมการ 33.34 กรรมการ 49.00 กรรมการ 10.00  

              รวม 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

 

 

กรรมการ 
บมจ.คาร์มาร์ท บจ.มายบสั บจ. เจ คอสฯ บจ. ดิ ไอโคนิคฯ หจก.ชยัวิบลูย์ฯ 

CEO กรรมการAA MD กรรมการA MD กรรมการA MD กรรมการA MD กรรมการA 

1. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ           

2. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกลุ           

3. นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ           

4. นายพงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ           

5. นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์           

6. นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกลุ           

หมายเหต ุ กรรมการA คือ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
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งานการสอบ

งนิรวมปี  255
ญชี 

งานผูส้อบบญั

 

บัญชี 

56 
: นาง

  บริษั

ญชี  : ขา้พ
บริษ
กาํไ
หุ้นร
นโย
กิจก

ควา

ผูบ้ริ
ตาม
ภาย
แสด
ขอ้ผิ

ควา

ขา้พ
ตรว
กําห
ปฏิบ
การแ
การ
เกี่ยว
ข้ึนอ
ขอ้มู

ฐานะก

สาวรุ้งนภา  เ
ษทั สาํนกังาน

พเจา้ไดต้รวจ
ษทัย่อย ซ่ึงปร
รขาดทุนรวม
รวมและงบก
ยบายการบญัชี
การของบริษทั

มรับผดิชอบข

ริหารเป็นผูรั้บ
มท่ีควรตามมา
ในท่ีผูบ้ริหา
ดงขอ้มูลท่ีขดั
ผดิพลาด 

มรับผดิชอบข

พเจ้าเป็นผูรั้บ
จสอบของขา้
หนดให้ข้าพ
บติังานตรวจส
แสดงขอ้มูลที
ตรวจสอบรว
วกบัจาํนวนเ
อยูก่บัดุลยพิน
มูลท่ีขดัต่อขอ้

�

การเงินและผล

เลิศสุวรรณกลุ
น อีวาย จาํกดั

จสอบงบการ
ระกอบดว้ยง
ม งบกาํไรขาด
กระแสเงินสด
ชีท่ีสาํคญัและ
ท คาร์มาร์ท จํ

ของผู้บริหาร

บผิดชอบในก
าตรฐานการร
รพิจารณาว่า
ดต่อขอ้เท็จจ

ของผู้สอบบัญ

บผิดชอบในก
าพเจา้ ขา้พเจา้
เจ้าปฏิบัติต
สอบเพ่ือให้ไ
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็
วมถึงการใชว้ิ
เงินและการเ
นิจของผูส้อ
อเท็จจริงอนัเป็
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เลขทะเบียน  
น เอินส์ท แอน

ร์มาร์ท จาํกดั
ม ณ วนัท่ี 31 
งการเปล่ียนแ
เดียวกนั รวม
ไดต้รวจสอบ
น 

องบการเงินเ
รับผิดชอบเก่ี
ดทาํงบการเงิ
ม่ว่าจะเกิดจา

บการเงินดัง
ตามมาตรฐาน
ยาบรรณรวม
ตุสมผลว่างบ
รือไม่ 
ดม้าซ่ึงหลกัฐ
งินวิธีการตร
ะเมินความเสี
รเงินไม่ว่าจะ

อมูล (แบบ 56 –

 3516   
นด ์ยงั จาํกดั) 

ด (มหาชน) 
 ธนัวาคม 255
แปลงส่วนของ
ถึงหมายเหตุ
บงบการเงินเฉ

หล่าน้ีโดยถูก
ยวกบัการคว
ินท่ีปราศจาก
ากการทุจริต

งกล่าวจากผล
นการสอบบญั
มถึงวางแผน
บการเงินปราศ

ฐานการสอบ
วจสอบที่เลือ
ส่ียงจากการแ
เกิดจากการท

– 1) 

 

 และ
56 งบ
งผูถื้อ
ตุสรุป
ฉพาะ

กตอ้ง
วบคุม
กการ
ตหรือ

ลการ
ญชี ซ่ึง
นและ
ศจาก

บญัชี
อกใช้
แสดง
ทุจริต



 

 	
	

 

 

งบการเงิ
ผูส้อบบญั

สรุปราย

งนิรวมปี  255
ญชี 

งานผูส้อบบญั

 

หรือ
ภาย
กิจก
วตัถุ
การ
และ
ประ
ขา้พ
เกณ

ควา

ขา้พ
ดาํเนิ
(มห
ตาม

ข้อมู

ขา้พ
นโย
ปฏิบ
ส้ินส
ปรับ
การ
ขอ้มู
ใหม
   

57 
:   นาย
   บริษ

ญชี     :   ขา้พ
บริษ
งบก

อขอ้ผิดพลาด
ในท่ีเก่ียวขอ้ง
การ เพื ่อออก
ถุประสงคใ์นก
ตรวจสอบรว
ะความสมเหตุ
ะเมินการนาํเส
พเจา้เช่ือว่าหลั
ฑใ์นการแสด

มเห็น 

พเจา้เห็นว่างบ
นินงานและก
าชน) และบริ
ท่ีควรในสาร

มูลและเหตุกา

พเจ้าขอให้สัง
ยบายการบญัชี
บติั บริษทัฯไ
สุดวนัท่ี 31 ธั
บปรุงจากการ
เงินรวมและง
มูลเปรียบเทีย
ม่ดว้ยเช่นกนั ท

ยโสภณ  เพิ่มศิ
ษทั สาํนกังาน
พเจา้ไดต้รว
ษทัย่อย ซ่ึงป
กาํไรขาดทุนร

�

 ในการประเ
งกบัการจดัทํ
กแบบวิธีกา
การแสดงควา
วมถึงการประ
ตุสมผลของป
สนองบการเงิน
ลกัฐานการสอ
ดงความเห็นข

การเงินขา้งต้
กระแสเงินสด
ริษทัยอ่ย และ
ระสาํคญัตามม

รณ์ทีเ่น้น 

งเกตหมายเห
ชี เน่ืองจากกา
ไดป้รับยอ้นห
ธันวาคม 255
รเปล่ียนแปลง
งบแสดงฐานะ
ยบ โดยใชน้โ
ทั้งน้ีขา้พเจา้มิ

ศิริวลัลภ  ผูส้
น อีวาย จาํกดั
จสอบงบกา

ประกอบดว้ย 
รวม งบกาํไรข
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เมินความเส่ีย
ทาํและการนาํ
รตรวจสอบ
ามเห็นต่อปร
ะเมินความเห
ระมาณการท
นโดยรวม 
อบบญัชีท่ีขา้พ
ของขา้พเจา้ 

น้น้ีแสดงฐาน
ดสาํหรับปีส้ิน
เฉพาะของบริ
มาตรฐานการ

หตุประกอบง
ารนาํมาตรฐา
หลงังบการเงิน
55 ท่ีแสดงเป็
งนโยบายการ
ะการเงินเฉพ
โยบายการบญั
มิไดใ้หข้อ้สรุป

อบบญัชีรับอ
 
รเงินรวมขอ
 งบแสดงฐ
ขาดทุนเบด็เส

รายงาน

ยงดงักล่าว ผูส้
เสนองบการ
ที่เหมาะสม
ะสิทธิผลของ
มาะสมของน

ทางบญัชีท่ีจดัท

พเจา้ไดรั้บเพีย

นะการเงิน ณ ว
นสุดวนัเดียวก
ริษทั คาร์มาร์
รายงานทางก

งบการเงินขอ้
นการบญัชี ฉ
นรวมและงบ
ปนขอ้มูลเปรี
รบญัชีดงักล่า
าะกิจการ ณ ว
ญชีเก่ียวกบัภ
ปอยา่งมีเง่ือน

นุญาต เลขทะ

องบริษทั คาร
านะการเงินร
สร็จรวม งบแส

นการเปิดเผลข้อ

สอบบญัชีพิจ
รเงินโดยถูกต้
กับสถานกา
งการควบคุมภ
นโยบายการบ
ทาํข้ึนโดยผูบ้

ยงพอและเหม

วนัท่ี 31 ธนัว
กนัของบริษทั
ร์ท จาํกดั (มห
การเงิน 

อ 4 เก่ียวกับ
ฉบบัท่ี 12 เร่ือ
บการเงินเฉพา
ยบเทียบ เพื่อ
าว และนาํเส
วนัท่ี 1 มกรา
ภาษีเงินไดท่ี้ไ
นไขต่อกรณีน้ี

ะเบียน 3182 

ร์มาร์ท จาํก ั
รวม ณ วนัท่ี
สดงการเปล่ีย

อมูล (แบบ 56 –

จารณาการคว
ตอ้งตามท่ีควร
รณ์ แต่ไม่ใช
ภายในของกิ
บญัชีท่ีผูบ้ริห
บริหาร รวมทั้

มาะสมเพื่อใช

าคม 2556 ผ
ท คาร์มาร์ท จ
หาชน) โดยถูก

การเปล่ียนแ
องภาษีเงินไดม้
าะกิจการสาํห
อสะทอ้นราย
นองบแสดงฐ
าคม 2555 เพื่อ
ไดน้าํมาถือป
แต่อยา่งใด    

 

ดั (มหาชน)
 31 ธนัวาคม 
ยนแปลงส่วนข

– 1) 

วบคุม
รของ
ช่เพื่อ
จการ
ารใช้
ั้งการ

ชเ้ป็น

ลการ
จาํกดั 
กตอ้ง

แปลง
มาถือ
หรับปี
ยการ
ฐานะ
อเป็น
ปฏิบติั

             

 และ
 2557 
ของผู ้



 

 	
	

 

ถือห
นโย
กิจก
 
ควา
ผูบ้ริ
ตาม
ภาย
แสด
ขอ้ผิ
 
ควา
ขา้พ
ตรว
กําห
ปฏิบ
การ
การ
เก่ีย
ข้ึนอ
ขอ้มู
หรือ
ภาย
กิจก
วตัถ
การ
และ
ประ
 
ขา้พ
เกณ

หุน้รวมและงบ
ยบายการบญั ี
การของบริษทั

ามรับผดิชอบ
ริหารเป็นผูรั้บ
มท่ีควรตามมา
ยในท่ีผูบ้ริหา
ดงขอ้มูลท่ีขดั
ผดิพลาด 

ามรับผดิชอบ
พเจ้าเป็นผูรั้บ
วจสอบของขา้
หนดให้ข้าพ
บติังานตรวจ
แสดงขอ้มูลที
รตรวจสอบรว
วกบัจาํนวนเ ิ
อยูก่บัดุลยพิ
มูลท่ีขดัต่อขอ้
อขอ้ผิดพลาด
ยในท่ีเก่ียวขอ้
การ เพื ่อออก
ถุประสงคใ์นก
รตรวจสอบรว
ะความสมเหตุ
ะเมินการนาํเส

พเจา้เช่ือวา่หลั
ณฑใ์นการแสด

�

บกระแสเงินส
ชีท่ีสาํคญัและ
ท คาร์มาร์ท จ

ของผู้บริหาร
บผิดชอบในก
าตรฐาน กา
ารพิจารณาว่า
ดัต่อขอ้เท็จจ

ของผู้สอบบัญ
บผิดชอบใน
าพเจา้ ขา้พเจา้
เจ้าปฏิบัติต
สอบเพื่อให้ไ
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็
วมถึงการใชว้ิ
งินและ   กา
นิจของผูส้อ
อเทจ็จริงอนัเป็
ด ในการประ
งกบัการจดัท
กแบบวิธีกา
การแสดงคว
วมถึงการประ
ตุสมผลของป
สนองบการเงิ

ลกัฐานการสอ
ดงความเห็นข
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สดรวมสาํหรั
ะหมายเหตุเร่ื
จาํกดั (มหาชน

รต่องบการเงนิ
การจดัทาํแล
รรายงานทาง
าจาํเป็นเพื่อใ
จริงอนัเป็นส

ญชี 
การแสดงคว
าไดป้ฏิบติังาน
ามข้อกําหน
ไดค้วามเช่ือมั่
จจริงอนัเป็นส
วิธีการตรวจส
ารเปิดเผยขอ้ม
บบญัชี ซ่ึงร
ป็นสาระสาํคญั
เมินความเส่ีย
ทาํและการนาํ
รตรวจสอบ
ามเห็นต่อปร
ะเมินความเห
ประมาณการท
นโดยรวม 

อบบญัชีท่ีขา้พ
ของขา้พเจา้ 

 

รายงาน

ับปีส้ินสุดวนั
รองอ่ืนๆ และ
น) ดว้ยเช่นกนั

น 
ะการนาํเสนอ
งการเงินและ
ห้สามารถจดั

สาระสําคญัไม

วามเห็นต่อง
นตรวจสอบต
ดด้านจรรย
ัน่อยา่งสมเห
สาระสาํคญัห ื
สอบเพื่อให้ไ
มูลในงบการเ
วมถึงการปร
ญของงบการ
ยงดงักล่าว ผูส้
าเสนองบการ
บที่เหมาะสม
ะสิทธิผลของ

หมาะสมของน
ทางบญัชีท่ีจดั

พเจา้ไดรั้บเพีย

นการเปิดเผลข้อ

นเดียวกนั รวม
ะไดต้รวจสอบ
นั 

องบการเงินเ
รับผิดชอบเก่ี
ดทาํงบการเงิ
ม่ว่าจะเกิดจ

บการเงินดัง
ตามมาตรฐาน
าบรรณ รวม

หตุสมผลว่างบ
หรือไม่ 
ดม้าซ่ึงหลกัฐ
เงินวิธีการตร
ระเมินความเ ี
เงินไม่ว่าจะเกิ
ส้อบบญัชีพิจ
รเงินโดยถูกต้
มกับสถานกา
งการควบคุม
นโยบายการบ
ดทาํข้ึนโดยผูบ้

ยงพอและเหม

อมูล (แบบ 56 –

มถึงหมายเหต
บงบการเงินเฉ

เหล่าน้ีโดยถูก
ก่ียวกบัการคว
งินท่ีปราศจา
ากการทุจริต

งกล่าวจากผล
นการสอบบญั
มถึงวางแผน
บการเงินปรา

ฐานการสอบ
รวจสอบท่ีเลือ
ส่ียงจากการแ
กิดจาก การท
จารณาการคว
ตอ้งตามท่ีควร
ารณ์ แต่ไม่ใช
ภายในของกิ
บญัชีท่ีผูบ้ริห
บริหาร รวมทั้

มาะสมเพื่อใช้

– 1) 

ตุสรุป
ฉพาะ

กตอ้ง
วบคุม
กการ
ตหรือ

ลการ
ญชี ซ่ึง
นและ
ศจาก 

บญัชี
อกใช้
แสดง
ทุจริต
วบคุม
รของ
ช่เพื่อ
จการ   

หารใช้
ทั้งการ

ชเ้ป็น



 

 	
	

 

งบการเงิน
ผูส้อบบญั

สรุปราย

นรวมปี 2558
ญชี 

งานผูส้อบบญั

 

ควา
ขา้พ
ดาํเนิ
(มห
ตาม

8 

:   นาย
   บริษ

ญชี     :   ขา้พ
บริษ
งบก
ถือห
สรุป
เฉพ
 
ความ

ผูบ้ริห
ตามที
ภายใ
ขอ้มูล

 
ความ

ข้าพ
ตรวจ
กําห
ปฏิบั
การแ

 

ามเห็น 
พเจา้เห็นว่างบ
นินงานและก
หาชน) และบริ
มท่ีควรในสาร

ยโสภณ  เพิ่มศิ
ษทั สาํนกังาน
พเจา้ไดต้รว
ษทัย่อย ซ่ึงป
กาํไรขาดทุนร
หุ้นรวม  และ
ปนโยบายการ
พาะกิจการของ

มรับผดิชอบข

หารเป็นผูรั้บ
ท่ีควรตามมาต
ในท่ีผูบ้ริหารพิ
ลท่ีขดัต่อขอ้เท

มรับผดิชอบข

เจ้าเป็นผูรั้บ
จสอบของขา้พ
นดให้ข้าพเ
ติังานตรวจส
แสดงขอ้มูลท่ีข

�

บการเงินขา้งต้
กระแสเงินสด
ริษทัยอ่ย และ
ระสาํคญัตามม

ศิริวลัลภ  ผูส้
น อีวาย จาํกดั
จสอบงบกา
ประกอบดว้ย
รวม งบกาํไรข
ะงบกระแสเงิ
รบญัชีท่ีสาํคญั
งบริษทั คาร์ม

ของผู้บริหารต

บผิดชอบในก
ตรฐาน   กา
พิจารณาวา่จาํ
ทจ็จริงอนัเป็น

ของผู้สอบบัญ

ผิดชอบในก
พเจา้ ขา้พเจา้
จ้าปฏิบัติตา
สอบเพ่ือให้ได
ขดัต่อขอ้เทจ็
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ตน้น้ีแสดงฐาน
ด สาํหรับปีส้ิน
ะเฉพาะของบ ิ
มาตรฐานการ

อบบญัชีรับอ
 
รเงินรวมขอ
ย งบแสดงฐา
ขาดทุนเบด็เส
งินสดรวมสํา
ญ  และหมาย
มาร์ท จาํกดั (

ต่องบการเงนิ 

การจดัทาํและ
ารรายงานทา
าเป็นเพื่อใหส้
นสาระสาํคญั

ญชี 

การแสดงคว
าไดป้ฏิบติังาน
ามข้อกําหนด
ดค้วามเช่ือมัน่
จริงอนัเป็นส

 

รายงาน

นะการเงิน ณ 
นสุดวนัเดียว
ริษทั คาร์มาร์
รรายงานทางก

นุญาต เลขทะ

องบริษทั คาร
านะการเงินร
ร็จรวม  งบแส
หรับปีส้ินสุด
ยเหตุเร่ืองอ่ืน
มหาชน) ดว้ย

 

ะการนาํเสนอ
งการเงินและ
ามารถจดัทาํง
ไม่วา่จะเกิดจ

ามเห็นต่องบ
นตรวจสอบต
ดด้านจรรยา
นอย่างสมเหต
าระสาํคญัหรื

นการเปิดเผลข้อ

 วนัท่ี 31 ธนัว
กนัของบริษทั
ร์ท จาํกดั (มห
การเงิน  

ะเบียน 3182 

ร์มาร์ท จาํก ั
รวม ณ วนัที่
สดงการเปล่ีย
ดวนัเดียวกนั
ๆ และไดต้ร
ยเช่นกนั 

องบการเงินเ
ะรับผิดชอบเกี
งบการเงินท่ีป
จากการทุจริต

บการเงินดัง
ตามมาตรฐาน
าบรรณ  รวม
ตุสมผลว่างบ
รือไม่ 

อมูล (แบบ 56 –

วาคม 2557 ผ
ท คาร์มาร์ท 
หาชน) โดยถูก

 

ดั (มหาชน)
 31 ธันวาคม 
ยนแปลงส่วนข
 รวมถึงหมา
วจสอบงบกา

หล่าน้ีโดยถูก
ก่ียวกบัการคว
ปราศจากการแ
หรือขอ้ผดิพล

กล่าวจากผล
นการสอบบญั
มถึงวางแผน
บการเงินปรา

– 1) 

ลการ
จาํกดั 
กตอ้ง

 และ
 2558 
ของผู ้
ยเหตุ
ารเงิน

กตอ้ง
วบคุม
แสดง
ลาด 

ลการ
ญชี ซ่ึง
นและ
ศจาก   



 

 	
	

 
 
 
 

 

การ
เก่ีย
ข้ึนอ
ขอ้มู
หรือ
ภาย
กิจก
วตัถ
การ
และ
ประ
 

ขา้พเ
เกณฑ

 
ความ

ขา้พเ
ดาํเนิ
(มหา
ตามที

รตรวจสอบรว
วกบัจาํนวนเ ิ
อยูก่บัดุลยพิ
มูลท่ีขดัต่อขอ้
อขอ้ผิดพลาด
ยในท่ีเก่ียวขอ้
การ เพื ่อออก
ถุประสงคใ์นก
รตรวจสอบรว
ะความสมเหตุ
ะเมินการนาํเส

เจา้เช่ือว่าหลกั
ฑใ์นการแสด

มเห็น 

จา้เห็นว่างบก
นงานและกร
าชน) และบริษ
ท่ีควรในสาระ

�

วมถึงการใชว้ิ
งินและ  กา
นิจของผูส้อ
อเท็จจริงอนัเ
ดในการประเ
งกบัการจดัท
กแบบวิธีกา
การแสดงคว
วมถึงการประ
ตุสมผลของป
สนองบการเงิ

กฐานการสอ
งความเห็นขอ

การเงินขา้งตน้
ระแสเงินสด 
ษทัย่อย และเ
ะสาํคญัตามม
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วิธีการตรวจส
รเปิดเผยขอ้ม
บบญัชี ซ่ึงร
ป็นสาระสําคั
เมินความเส่ีย
ทาํและการนาํ
รตรวจสอบ
ามเห็นต่อปร
ะเมินความเห
ประมาณการท
นโดยรวม     

บบญัชีท่ีขา้พ
องขา้พเจา้ 

นน้ีแสดงฐาน
 สําหรับปีส้ิน
เฉพาะของบริ
าตรฐานการร

รายงาน

สอบเพื่อให้ไ
มูลในงบการเ
วมถึงการปร
คญัของงบการ
ยงดงักล่าว ผูส้
าเสนองบการ
บที่เหมาะสม
ะสิทธิผลของ

หมาะสมของน
ทางบญัชีท่ีจดั
   

พเจา้ไดรั้บเพีย

ะการเงิน ณ วั
นสุดวนัเดียวก
ริษทั คาร์มาร์
รายงานทางกา

นการเปิดเผลข้อ

ดม้าซ่ึงหลกัฐ
เงินวิธีการตร
ระเมินความเ ี
รเงินไม่ว่าจะ
สอบบญัชีพิจ
รเงินโดยถูกต้
มกับสถานกา
งการควบคุม
นโยบายการบ
ดทาํข้ึนโดยผูบ้

ยงพอและเหม

วนัท่ี 31 ธนัวา
กนัของบริษทั
ร์ท จาํกดั (มห
ารเงิน   

อมูล (แบบ 56 –

ฐานการสอบ
รวจสอบท่ีเลือ
ส่ียงจากการแ
ะเกิดจากการท
จารณาการคว
ตอ้งตามท่ีควร
ารณ์ แต่ไม่ใช
ภายในของกิ
บญัชีท่ีผูบ้ริห
บริหาร รวมทั้

มาะสมเพ่ือใช

าคม 2558 ผ
ท คาร์มาร์ท 
หาชน) โดยถูก

– 1) 

บญัชี
อกใช้
แสดง
ทุจริต
วบคุม
รของ
ช่เพื่อ
จการ 

หารใช้
ทั้งการ

ชเ้ป็น

ลการ
จาํกดั 
กตอ้ง



 

 
	
	

 

สินทรั

เงิน

เงิน
ลกู

ลกู

เงิน

เงิน

    เงิน

   -

สิน

สิน

สินทรั

เงิน

ลกู
    เงิน

   -
เงิน
เงิน

อสั

ที่ดิ
สิน

สิน

สิน

 

รัพย์หมุนเวยีน 

นสดและรายการเทียบเท่าเงินส

นลงทุนชัว่คราว 
กหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 

กหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน

นใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เ

นใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการไม

นใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลแล

- ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายใน

นคา้คงเหลือ 

นทรัพยห์มุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน

รัพย์ไม่หมุนเวยีน 

นฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระ

กหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน
นใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลแล
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํ
นลงทุนในบริษทัร่วม 
นลงทุนในบริษทัยอ่ย 

สงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
นทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

นทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวี

รวมสินทรัพย์ 

ตารางสรุปง

   

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สด 

น - ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภาย

เกี่ยวขอ้งกนั 

ม่เกี่ยวขอ้งกนั 

ะกิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 

นหนึ่งปี 

น 

คํ้าประกนั 

น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดช
ะกิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 
าระภายในหนึ่งปี 

 

วยีน 

งบการเงิน 

ยในหนึ่งปี 

ชาํระภายในหนึ่งปี 

บริษทั คาร

31  ธันวาคม 255

พนับาท %

 

15,618 

76,500 
222,663 

40 

2,656 

- 

 

772 

198,339 

21,944 

538,532 

 

- 

430 
 

984 
70,668 

- 

115,000 

229,090 
9,466 

11,364 

25,649 

462,651 

1,001,183 1

�

ร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบ

งบการเงนิรวม

58 31 ธันวาคม 255

% พนับาท %

  

1.56 59,712 

7.64 - 
22.24 179,054 

0.00 1,922 

0.27 956 

- 30,000 

  

0.08 - 

19.81 202,571 2

2.19 24,761 

53.79 498,976 5

  

- 648 

0.04 1,447 
  

0.10 - 
7.06 70,916 

- - 

11.49 168,000 

22.88 121,399 
0.95 6,862 

1.14 20,489 

2.56 29,384 

46.21 419,145 4

00.00 918,121 10
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บริษทัย่อย 

ม 

57 31 ธันวาคม 255

% พนับาท 

  

6.50 68,728 

- 95,917 
19.50 121,035 

0.21 1,200 

0.10 - 

3.27 - 

  

- - 

22.06 297,191 

2.70 13,555 

54.35 597,626 

  

0.07 1,125 

0.16 2,969 
  

- - 
7.72 - 

- - 

18.30 164,000 

13.22 118,237 
0.75 8,857 

2.23 16,858 

3.20 5,757 

45.65 317,803 

00.00 915,429 1

56 31  ธันวาคม 25

% พนับาท %

   

7.51 10,410 

10.48 76,500 
13.22 222,650 2

0.13 40 

- 10,473 

- - 

  

- 772 

32.46 198,702 

1.48 21,769 

65.28 541,316 5

   

0.12 - 

0.32 430 
  

- 984 
- 71,030 
- 2,500 

17.92 115,000 

12.92 221,713 2
0.97 8,059 

1.84 11,364 

0.63 24,837 

34.72 455,971 4

100.00 997,233 10

รายงานการเปิดเผลข้

งบการเงนิเฉพาะกจิ

58 31 ธันวาคม 255

% พนับาท %

 

1.04 54,568 

7.67 - 
22.33 183,489 2

0.00 1,922 

1.05 30,968 

- 30,000 

  

0.08 - 

19.93 202,571 2

2.18 24,710 

54.28 528,228 

  

- - 

0.04 1,447 
  

0.10 - 
7.12 71,030 
0.25 2,500 

11.53 168,000 

22.23 95,885 
0.81 1,070 

1.14 20,489 

2.49 28,574 

45.72 388,995 4

00.00 917,223 1

ข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

จการ 

57 31 ธันวาคม 255

% พนับาท %

  

5.95 68,525 

- 95,917 1
20.00 130,309 1

0.21 1,200 

3.38 23,780 

3.27 - 

  

- - 

22.09 297,191 3

2.69 13,349 

57.59 630,271 6

  

- 477 

0.16 2,969 
  

- - 
7.74 - 
0.27 1,000 

18.32 164,000 1

10.45 82,770 
0.12 1,367 

2.23 16,858 

3.12 4,857 

42.41 274,298 3

00.00 904,569 10

56 

% 

 

7.58 

10.60 
14.41 

0.13 

2.63 

- 

 

- 

32.85 

1.48 

69.68 

0.05 

0.33 
 

- 
- 

0.11 

18.13 

9.15 
0.15 

1.86 

0.54 

30.32 

00.00 



 

 
	
	

 

หนีส้ิ

เงิ
เจ้
เงิ
ส่
ห
ภ
หนี

หนีส้ิ

ห
สํ
ห

รว

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห

สินหมุนเวยีน 

งินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้
จา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น
งินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล
สวนของเงินกูย้มืระยะยาว
นี้สินตามสญัญาเช่าทางก
าษีเงินไดค้า้งจ่าย 
นี้สินหมุนเวยีนอื่น 

รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 

สินไม่หมุนเวยีน 

นี้สินตามสญัญาเช่าทางก
สารองผลประโยชน์ระยะย
นี้สินภาษีเงินไดร้อตดับญั

วมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 

รวมหนีส้ิน 

   

งบแสดงฐานะการเงนิ 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือห

กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัก
น 
ลที่เกี่ยวขอ้งกนั 
วอื่นที่ถึงกาํหนดชาํระภาย
การเงิน - ส่วนที่ถึงกาํหน

 

การเงิน - สุทธิส่วนที่ถึงกํ
ยาวของพนกังาน 
ญชี 

 

หุ้น 

การเงิน 

ยในหนึ่งปี 
นดชาํระภายในหนึ่งปี 

กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี

บริษัท คาร์ม

31  ธันวาคม

พนับาท 

  

133,948 
57,564 

- 
- 

2,703 
22,774 
10,516 

227,505 

 

ปี 5,746 
11,132 
40,719 

57,597 

285,102 

�

มาร์ท จํากดั (มหาชน

งบการเงนิ

ม 2558 31 ธันวาคม

% พนับาท 

  

13.38 159,715 
5.75 55,311 

- 10,000 
- - 

0.27 2,984 
2.27 2,220 
1.05 12,903 

22.72 243,133 

  

0.57 4,142 
1.11 9,437 
4.07 29,571 

5.75 43,150 

28.48 286,283 
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) และบริษัทย่อย 

นรวม 

ม 2557 31 ธันวาคม

% พนับาท 

  

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 

ม 2556 31  ธันวาค

% พนับาท 

  

14.27 133,948 
9.34 55,438 

- - 
0.21 - 
0.75 2,703 
2.51 22,774 
0.76 8,232 

27.84 223,095 

  

0.64 5,746 
0.82 11,132 
2.42 40,719 

3.88 57,597 

21.57 280,692 

รายงานการเปิดเผลข้

งบการเงนิเฉ

คม 2558 31 ธันวาค

% พนับาท 

  

13.43 159,715 
5.56 53,654 

- 10,000 
- - 

0.27 2,984 
2.28 2,220 
0.83 10,649 

22.37 239,222 

  

0.64 4,142 
1.23 9,437 
4.50 29,571 

6.37 43,150 

31.03 282,372 

ข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ฉพาะกจิการ 

คม 2557 31 ธันวาค

% พนับาท 

  

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 

คม 2556 

% 

 

14.44 
9.36 

- 
- 

0.33 
2.55 
0.77 

27.45 

 

0.65 
0.83 
2.44 

3.92 

31.37 



 

 
	
	

 

ส่วน

ทุนเรื

ทุ

ทุ

ส่วน

ส่วน

กาํไร

จดั
ยงั

องคป์

รวม

ส่วน

 
 
 
 
 
 
 

หนี

นของผู้ถือหุ้น 

รือนหุ้น 
นจดทะเบียน 
หุน้สามญั 660,000,000

นที่ออกจาํหน่ายและชาํร
หุน้สามญั 659,568,809

นเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 

นเกนิทุนจากการลดทุน 

รสะสม 

ดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎ
งัไม่ไดจ้ดัสรร 
ป์ระกอบอื่นของส่วนขอ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ

นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมหนีส้ินและส่วนขอ

   

งบแสดงฐานะการเงนิ 

นีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้

0 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บ

ระเตม็มูลค่าแลว้ 
9 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บ

ฎหมาย 

งผูถ้ือหุน้ 

รษทัฯ 

มีอาํนาจควบคุมของบริษั

องผู้ถือหุ้น 

น 

บาท 

บาท 

ษทัยอ่ย 

บริษทั คา

31  ธันวาคม 2

พนับาท 

  

 

 
396,000 

 
395,741 
83,396 

15,268 
 

33,588 
148,737 
41,506 

718,236 

(2,155) 

716,081 

1,001,183 1

�

าร์มาร์ท จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิร

2558 31 ธันวาคม 

% พนับาท 

 

  

  
 396,000 

  
39.53 395,741 
8.33 83,396 

1.52 15,267 
  

3.35 23,296 
14.86 107,663 
4.15 7,378 

71.74 632,741 

(0.22) (903) 

71.52 631,838 

100.00 918,121 
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 และบริษทัย่อย 

รวม 

 2557 31 ธันวาคม

% พนับาท 

  

  

  
 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 

ม 2556 31  ธันวาค

% พนับาท 

  

  

  
 396,000 

  
40.87 395,741 
3.60 83,396 

1.67 15,268 
  

1.99 33,588 
19.44 147,042 
0.81 41,506 

68.37 716,541 

(0.10) - 

56.18 716,541 

100.00 997,233 

รายงานการเปิดเผลข้

งบการเงนิเฉ

คม 2558 31 ธันวาค

% พนับาท 

  

  

  
 396,000 

  
39.68 395,741 
8.36 83,396 

1.53 15,267 
  

3.37 23,296 
14.74 109,773 
4.16 7,378 

71.85 634,851 

- - 

71.85 634,851 

100.00 917,223 

ข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

พาะกจิการ 

คม 2557 31 ธันวา

% พนับาท 

  

 

 
 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

าคม 2556 

% 

 

  

  
0  

  
0 41.36 
5 3.64 

7 1.69 
  

7 2.02 
8 19.11 
8 0.82 
5 68.63 

- - 

5 68.63 

9 100.00 



 

 
	
	

 

 

รายไ

ค่าใช้

 
 
 

ได้ 

รายไดจ้ากการขายและบ
รายไดจ้ากการใหบ้ริกา
รายไดด้อกผลเช่าซื้อ 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าแล
กาํไรจากการปรับมูลค่า

เพื่อการลงทุนเป็น
กาํไรจากการขายสินทรั
รายไดอ้ื่น 

รวมรายได้ 

ช้จ่าย 

ตน้ทุนขายและบริการ 
ตน้ทุนในการใหบ้ริการ
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าแล
ค่าใชจ้่ายในการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าข
ขาดทุนจากอตัราแลกเป

รวมค่าใช้จ่าย 

   

งบกาํไรขาดทุน 

 

บริการ 
รเดินรถโดยสารประจาํท

ละใหบ้ริการคลงัสินคา้ 
าอสงัหาริมทรัพย ์
นมูลค่ายตุิธรรม 
รัพย ์

รเดินรถโดยสารประจาํท
ละใหบ้ริการคลงัสินคา้ 

ร 
ของเงินลงทุน 
ปลี่ยน 

ทาง 

าง 

บริษัท คาร์

31  ธันวาคม 2558 

พนับาท % 

  

 

1,163,732 96.58
3,682 0.31

- -
19,065 1.58

 
10,000 0.83

- -
8,493 0.70

1,204,972 100.00

 

529,025 56.37
6,577 0.70

888 0.09
266,199 28.36
135,829 14.47

- -
- -

938,518 100.00

�

มาร์ท จํากดั (มหาชน

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2557

พนับาท %

  

  

8 970,341 95
1 1,162 0
- - 
8 26,433 2
  

3 4,000 0
- - 
0 16,229 1

0 1,018,165 100

  

7 568,342 64
0 8,638 0
9 4,266 0
6 186,230 21
7 118,829 13
- - 
- - 

0 886,305 100
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น) และบริษัทย่อย 

7 31 ธันวาคม 25

% พนับาท 

  

  

5.30 830,074 9
0.11 8,318 

- 395 
2.60 26,417 

  
0.39 2,000 

- 148 
1.59 9,407 

0.00 876,759 10

  

4.12 421,728 6
0.97 8,704 
0.48 3,930 
1.01 123,980 1
3.41 84,715 1

- 6,543 
- 9,345 

0.00 658,945 10

556 31  ธันวาคม 

% พนับาท 

  

  

94.68 1,163,831 
0.95 - 
0.05 - 
3.01 19,065 

  
0.23 10,000 
0.02 - 
1.07 9,588 

00.00 1,202,484 

  

64.00 529,416 
1.32 - 
0.60 888 

18.81 266,199 
12.86 142,484 
0.99 - 
1.42 - 

00.00 938,987 

รายงานการเปิดเผลข้

งบการเงนิเฉพ

 2558 31 ธันวาค

% พนับาท 

  

  

96.79 970,378 
- - 
- - 

1.59 26,433 
  

0.83 4,000 
- - 

0.80 17,443 

100.00 1,018,254 

  

56.38 568,379 
- - 

0.09 4,266 
28.35 186,230 
15.17 119,916 

- - 
- - 

100.00 878,791 

ข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

พาะกจิการ 

คม 2557 31 ธันวา

% พนับาท 

  

 

95.30 830,128
- -
- 395

2.60 26,417
 

0.39 2,000
- 148

1.71 9,672

100.00 868,760

 

64.68 421,905
- -

0.49 3,930
21.19 123,960
13.65 78,169

- 6,543
- 9,345

100.00 643,852

คม 2556 

% 

 

  

8 95.55 
- - 
5 0.05 
7 3.04 
  

0 0.23 
8 0.02 
2 1.11 

0 100.00 

  

5 65.53 
- - 
0 0.61 
0 19.25 
9 12.14 
3 1.02 
5 1.45 

2 100.00 



 

 
	
	

 

 

การแ

ส่วน

ส่วน

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาด

       ค่าใช้จ่ายทางการเงิ

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

กาํไรสําหรับปี 

แบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

นที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบ

นที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

   

งบกาํไรขาดทุน 

 

ทุนจากเงนิลงทุนในบริษั

งนิและค่าภาษเีงนิได้ 

นลงทุนในบริษทัร่วม 

ษเีงนิได้ 

บริษทัฯ 

ยที่ไม่มีอาํนาจควบคุมขอ

ษทัร่วม  

องบริษทัยอ่ย 

บริษัท คาร์

31  ธันวาคม 2

พนับาท 

  

 

266,454 

(248) 
(11,038) 
255,168 

(46,760) 

208,408 

 

 

209,659 

(1,251) 

208,408 

 

�

มาร์ท จํากดั (มหาชน

งบการเงนิรว

2558 31 ธันวาคม

% พนับาท 

  

  

165.90 131,860 

(0.12) (114) 
(5.30) (10,736) 

122.44 121,010 

(22.44) (29,607) 

100.00 91,403 

  

  

100.60 92,178 

(0.60) (775) 

100.00 91,403 
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น) และบริษัทย่อย 

ม 

ม 2557 31 ธันวาคม

% พนับาท 

  

  

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 

  

ม 2556 31  ธันวาค

% พนับาท 

  

  

135.62 263,497 

- - 
(7.63) (10,883) 

127.98 252,614 

(27.98) (46,760) 

100.00 205,854 

  

  

100.23 205,854 

(0.23)  

100.00  

  

รายงานการเปิดเผลข้

งบการเงนิเฉ

คม 2558 31 ธันวาค

% พนับาท 

  

  

128.00 139,463 

- - 
(5.29) (10,515) 

157.28 128,948 

(22.72) (29,607) 

100.00 99,341 

  

  

100.00 99,341 

  
  

  

ข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ฉพาะกจิการ 

คม 2557 31 ธันวา

% พนับาท 

  

  

140.39 224,908 

- - 
(10.58) (11,414) 
129.80 213,494 

(29.80) (44,941) 

100.00 168,553 

  

  

100.00 168,553 

  
  

  

าคม 2556 

% 

 

  

 133.43 

 - 
 (6.77) 
 126.66 

 (26.66) 

 100.00 

  

  

 100.00 

  
  

  



 

 
	
	

 

 

 

กาํไร
กาํไร
กาํไร
เงินปั
สาํรอ

กาํไร

 

กาํไร

กาํไร

จําน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบก

ร (ขาดทุน) สะสมยกมาจ
ร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี
ร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นส
ปันผลจ่าย 
องตามกฎหมายสาํหรับปี

ร (ขาดทุน) สะสมปลายปี

ร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้

ร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นขอ

 

วนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วง

   

กาํไรขาดทุน 

 

จากปีก่อน 
ปี 
สาํหรับปี 

ป 

ป 

นฐาน 

องผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 

งนํา้หนัก (หุ้น) 

31  ธั

พนับา

 

107,
209,

(158,2
(10,2

148,7

0

659,

บริษัท คาร์ม

ธันวาคม 2558 3

าท % พนั

 

662 72.38 17
659 140.96 9

- - 
293) (106.43) (156
292) (6.92) (5

736 100.00 10

  

  

0.32  

  

569  65

  

�

มาร์ท จํากดั (มหาชน

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2557 

นบาท % 

  

77,920 165.26 
92,178 85.62 

(505) (0.47) 
6,892) (145.73) 
5,039) (4.68) 

07,662 100.00 

  

  

0.14  

  

50,007  
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)  และบริษัทย่อย 

31 ธันวาคม 2556 

พนับาท % 

  

171,209 96.23
160,986 90.48

- -
(145,847) (81.97)

(8,428) (4.74)

177,920 100.00

 

 

0.27 

 

605,546 

 

31  ธันวาคม 2558

พนับาท % 

  

3 109,772 74.6
8 205,854 140.0
- - 
) (158,293) (107.6
) (10,292) (7.0

0 147,041 100.0

  

  

 0.31 

  

 659,569 

  

รายงานการเปิดเผลข้

งบการเงนิเฉพาะ

8 31 ธันวาคม 25

พนับาท 

 

65 172,868 
00 99,341 

- (505) 
65) (156,893) (1
00) (5,039) 

00 109,772 1

  

  

 0.15 

  

 650,007 

  

ข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ะกจิการ 

557 31 ธันวาค

% พนับาท 

  

157.48 158,591 
90.50 168,553 
(0.46) - 
42.92) (145,847) 
(4.59) (8,428) 

100.00 172,869 

  

  

 0.28 

  

 605,546 

  

ม 2556 

% 

 

91.74 
97.50 

- 
(84.37) 
(4.88) 

100.00 

 

 

 

 

 

 



 

 
	
	

 

 

 

กระแ

กาํไร

รายก

กาํไร

 

แสเงนิสดจากกจิกรรมดาํ

ร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี

การปรับกระทบกาํไร (ขา

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
ขาดทุน (กาํไร) จากการ
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญเพ
โอนกลบัค่าเผือ่การปรับ
ค่าเผือ่การดว้ยค่าของสิ
ขาดทุน (กาํไร) จากอตั
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์า
ขาดทุน (กาํไร) จากเงิน
กาํไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่
ขาดทุน (กาํไร)  จากกา
ขาดทุน (กาํไร)  จากกา
ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจ
ดอกเบี้ยรับ 
เงินปันผลรับ 
สาํรองผลประโยชน์ระ
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน

ร (ขาดทุน) จากการดาํเนิ

   

งบกระแสเงนิ

าเนินงาน 

าดทุน) ก่อนภาษเีป็นเงนิส

จาํหน่าย 
รปรับมูลค่าอสงัหาริมทรั
พิ่มขึ้น (โอนกลบั) 
บลดราคาทุนของสินคา้ค
นทรัพยเ์พิ่มขึ้น 
ราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิด
าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวั
นลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแป
รจาํหน่ายอุปกรณ์และสิน
รขายเงินลงทุนชัว่คราว 
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่

ยะยาวของพนกังาน 

นลงทุนในบริษทัร่วม 

นงานก่อนการเปลีย่นแป

สด 

สดรับ (จ่าย) จากกจิกรรม

รัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นมูล

คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ

ดขึ้น 
วตน 
ะตราสาร 
ปลงมูลค่าของเงินลงทุน 
นทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

าของเงินลงทุนชัว่คราว 

ปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิ

บริษัท คาร์

31

 

มดาํเนินงาน 

ลค่ายตุิธรรม 

ธิที่จะไดร้ับ  

สินดาํเนินงาน  

�

ร์มาร์ท จํากดั (มหาชน

ง

1 ธันวาคม 2558 31 

พนับาท 
 

255,168 

 

29,995 
(10,000) 
(6,388) 

(14,331) 
17,045 
(1,009) 

128 
- 
- 

5,547 
405 

1,246 
(2,464) 

(600) 
2,081 
5,749 

247 

282,819 
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น) และบริษัทย่อย 

งบการเงนิรวม 

 ธันวาคม 2557 31 ธั

พนับาท 
 

121,009 

 

27,513 
(4,000) 

3,210 
(4,101) 

3,146 
(2,245) 

421 
- 
- 

(169) 
(9,808) 

- 
(1,578) 

- 
1,358 
5,286 

114 

140,156 

 

ธันวาคม 2556 3

พนับาท 
 

205,554 

 

23,465 
(2,000) 

(523) 
826 

- 
2,542 

486 
579 

6,543 
(148) 

(3,550) 
- 

(692) 
(270) 

629 
6,060 

- 

239,500 

รายงานการเปิดเผลข้

งบการ

31 ธันวาคม 2558 31 

พนับาท 
 

252,614 

 

23,560 
(10,000) 

20,545 
(14,331) 

877 
(1,009) 

128 
- 
- 

5,547 
405 

1,246 
(3,246) 

(600) 
2,081 
5,749 

 

283,566 

ข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

รเงนิเฉพาะกจิการ 

 ธันวาคม 2557 31 ธัน

พนับาท พั

 

128,947 

 

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

- 
(2,245) 

421 
- 
- 

(169) 
(9,808) 

- 
(2,847) 

- 
1,403 
5,067 

- 

142,845 

นวาคม 2556 

พนับาท 

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 



 

 
	
	

 

 

 

สิน

หนี้

เงนิ

เงนิ

กระ

นทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึ้

ลูกหนี้การคา้และลูกห
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าท
สินคา้คงเหลือ 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

นีส้ินจากการดาํเนินงานเพิ

เจา้หนี้การคา้และเจา้ห
หนี้สินหมุนเวยีนอื่น 

นสดจากกจิกรรมดาํเนินง

จ่ายภาษีเงินได ้
จ่ายผลประโยชน์ระยะ

นสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเ

ะแสเงนิสดจากกจิกรรมล

ดอกเบี้ยรับ 
เงินปันผลรับ 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก
เงินลงทุนในบริษทัยอ่
เงินลงทุนในบริษทัร่ว
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก
เงินสดรับจากการขาย

   

งบกระแสเงนิส

ขึน้) ลดลง 

หนี้อื่น 
ทางการเงิน 

น 
นอื่น 

พิม่ขึน้ (ลดลง) 

หนี้อื่น 

งาน 

ะยาวของพนกังาน 

เนินงาน 

ลงทุน 

ก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี
อยเพิ่มขึ้น 
มเพิ่มขึ้น 
ก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพิ่
ก่กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั
เงินลงทุนชัว่คราว 

สด 

กี่ยวขอ้งกนัเพิ่มขึ้น 

มขึ้น 
นลดลง (เพิ่มขึ้น) 

บริษัท คาร์ม

31 ธัน

พ

 

�

มาร์ท จํากดั (มหาชน)
งบก

นวาคม 2558 31 ธันว

พนับาท พนั

 

(36,275) 
2,015 

19,034 
2,935 
2,741 

 

2,324 
(2,387) 

273,206 

(14,464) 
(386) 

258,356 

 

2,464 
600 

(1,818) 
- 
- 

(1,700) 
30,000 
17,595 
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) และบริษัทย่อย 
ารเงนิรวม 

วาคม 2557 31 ธันวา

นบาท พนั

 

(85,214) 
800 

90,606 
(11,206) 

374 
 

(30,232) 
5,963 

111,246 

(46,454) 
(62) 

64,730 

 

1,578 
- 
- 
- 

(71,030) 
(956) 

(30,000) 
168,135 

 

าคม 2556 31 ธัน

นบาท พ

 

(9,062) 
1,549 

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

 

57,767 
231 

263,143 

(5,088) 
- 

(258,055) 

 

692 
270 

- 
- 
- 
- 
-  

165,872  

รายงานการเปิดเผลข้

งบการเงนิเ

นวาคม 2558 31 ธันว

พนับาท พนั

 

(37,154) 
2,015 

18,672 
3,058 
2,741 

 

1,856 
(2,417) 

272,337 

(14,464) 
(386) 

257,487 

 

3,246 
600 

(1,818) 
- 
- 

(1,110) 
30,000 
17,595 

ข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

เฉพาะกจิการ 

าคม 2557 31 ธันวาค

นบาท พนับา

 

(86,511) (
800 

90,606 (2
(11,360) 

284 
 

(31,102) 
3,718 

109,280 2

(46,454) 
(62) 

62,765 2

 

2,847 
- 
- 

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

(30,000) 
168,135 1

ม 2556 

าท 

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 



 

 
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงนิส

กระแ

 

เงินสดรับจากการขายสิ
ซื้อเงินลงทุนชัว่คราว 
ซื้อที่ดิน  อุปกรณ์  และ

สดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิ

แสเงนิสดจากกจิกรรมจัด

เงินเบิกเกินบญัชีและเงิ
เจา้หนี้ทรัสตร์ีซีทเพิ่มขึ้
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุค
เงินฝากธนาคารที่มีภาร
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจ
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะย
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะย
ดอกเบี้ยจ่าย 

   

งบกระแสเงนิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ะสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

จกรรมลงทุน 

ดหาเงนิ 

นกูย้มืระยะสั้นจากธนาค
ขึ้น (ลดลง) 
คคลที่เกี่ยวขอ้งกนัเพิ่มขึ้น
ระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มขึ้
จการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพิ่มขึ้
ช่าทางการเงิน 
ยาวจากบริษทัอื่น 
ยาวจากธนาคาร 

นสด 

คารเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

น (ลดลง) 
ขึ้น) 
ึ้น (ลดลง) 

บริษัท คาร์ม

�

มาร์ท จํากดั (มหาชน)
ง

31 ธันวาคม 2558 31

พนับาท 
4,658 

(95,746) 
(57,672) 

(101,619) 

 

(24,762) 
- 

(10,000) 
648 

 
(3,166) 

- 
- 

(5,258) 

56 	
	

)  และบริษัทย่อย 
งบการเงนิรวม 

1 ธันวาคม 2557 31 ธั

พนับาท 
303 

(62,410) 
(23,070) 

(17,450) 

 

31,274 
- 

10,000 
477 

- 
(7,525) 
(1,879) 

- 
(4,574) 

 

ันวาคม 2556 31 

พนับาท 
2,342 

(261,111) 
(25,952) 

(117,887) 

 

2,595 
74,396 

- 
(651) 

- 
(12,003) 
(2,172) 

(31,688) 
(5,563) 

รายงานการเปิดเผลข้

งบการเงิ

 ธันวาคม 2558 31 ธัน

พนับาท พ

4,658 
(95,746) 
(57,591) 

(100,166) 

 

(24,762) 
- 

(10,000) 
- 
 

(3,166) 
- 
- 

(5,258) 

ข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

นเฉพาะกจิการ 

นวาคม 2557 31 ธันวา

พนับาท พนั

303 
(62,410) (
(23,064) 

(25,735) (

 

31,296 
- 

10,000 
477 

- 
(3,483) 

- 
- 

(4,456) 

าคม 2556 

นบาท 
2,192 

(261,111) 
(25,783) 

(123,724) 

 

2,574 
74,396 

- 
(3) 

- 
(3,283) 

- 
(31,688) 
(5,437) 



 

 
	
	

 
 

 

เงนิส

เงินส

เงินส

เงนิส

ข้อมู

     ร

      ข

      ข
      โ
      โ
      โ
      ซื
      เ

      ข

 

เงินสดรับจากการใชส้ิท

เงินปันผลจ่าย 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

        จากการเปลี่ยนแป

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

        จากการเรียกชาํระ

สดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจ

สดและรายการเทียบเท่าเงิ

สดและรายการเทียบเท่าเงิ

สดและรายการเทยีบเท่าเงิ

มูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ

ายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :- 

ขายสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อ

ขายอุปกรณ์และยานพาห
โอนสินคา้คงเหลือไปเป็น
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้
โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
ซื้อยานพาหนะตามสญัญ
จา้หนี้ค่าหุน้เงินลงทุนใน

ขาดทุนจากการประมาณก

   

งบกระแสเงนิส

ทธิซื้อหุน้สามญัตามใบสํ

ยที่ไม่มีอาํนาจควบคุมขอ

ลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่

ยที่ไม่มีอาํนาจควบคุมขอ

ทุนจดทะเบียน 

จัดหาเงนิ 
งินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง

งินสดตน้ปี 

งนิสดปลายปี 

พิม่เติม 

ขายโดยยงัไม่ไดร้ับเงิน 

หนะโดยยงัไม่ไดร้ับเงิน 
นอุปกรณ์ 
า้คงเหลือ 
การลงทุนไปเป็นที่ดิน  อ
าเช่าทางการเงิน 
นบริษทัยอ่ย 

การตามหลกัคณิตศาสตร์

สด 

าคญัแสดงสิทธิ 

งบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น 

อย 

งบริษทัยอ่ยเปลี่ยนแปลง

ง) 

อาคารและอุปกรณ์ 

ร์ประกนัภยัเพิ่มขึ้น 

บริษัท คาร์ม

31 ธั

ง 

�

มาร์ท จํากดั (มหาชน)
งบก

ธันวาคม 2558 31 ธัน

พนับาท พ

- 

(158,293) 

 

- 

 

- 

(200,831) 

(44,093) 

59,712 

15,619 

 

 

- 

- 
91 

562 
63,000 
3,929 

- 

- 

57 	
	

)  และบริษัทย่อย 
ารเงนิรวม 

นวาคม 2557 31 ธันว

พนับาท พนั

72,073 

(156,893) 

 

750 

 

- 

(56,297) 

(9,016) 

68,728 

59,712 

 

 

- 

17 
8,680 

565 
- 

1,213 

- 

631 

 

วาคม 2556 31 ธั

นบาท 

47,065  

(145,847)  

  

-  

  

0.01  

(73,868)  

66,300  

2,427  

68,728  

  

  

127  

-  
727  

-  
-  

860  

-  

-  

รายงานการเปิดเผลข้

งบการเงนิ

ันวาคม 2558 31 ธัน

พนับาท พั

- 

(158,293) 

 

- 

 

- 

(201,479) 

(44,157) 

54,568 

10,411 

 

 

- 

- 
91 

562 
63,000 
3,929 

- 

- 

ข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

นเฉพาะกจิการ 

วาคม 2557 31 ธันวา

พนับาท พนั

72,073 

(156,893) (

 

- 

 

- 

(50,986) 

(13,957) 

68,525 

54,568 

 

 

- 

17 
8,680 

565 
- 

1,213 

- 

631 

าคม 2556 

บาท 

47,065 

(145,847) 

 

- 

 

- 

(62,223) 

66,326 

2,198 

68,525 

 

 

127 

- 
727 

- 
- 

860 
600 

- 



 

 	
	

 

 
 

 
 

 

ข้อมูล

อตัราส่วน

อตัราส่วนสภา

อตัราส่วนสภา

อตัราส่วนสภา

อตัราส่วนหมุ

ระยะเวลาเกบ็

อตัราส่วนหมุ

ระยะเวลาขาย

อตัราส่วนหมุ

ระยะเวลาชําร

CASH CYCL

อตัราส่ว
(

กาํไรขั้นต้น (%

อตัรากาํไร (ข

อตัรากาํไร (ข

อตัราส่วนเงนิ

อตัรากาํไร (ข

อตัราผลตอบแ

อตัราส่

อตัราผลตอ

อตัราผลตอ

อตัราการห

ลทางการเงินทีสํ่

นสภาพคล่อง (L

าพคล่อง (เท่า) 

าพคล่องหมุนเร็

าพคล่องกระแส

นเวยีนลูกหนีก้

บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 

นเวยีนสินค้าคง

ยสินค้าเฉลีย่ (วนั

นเวยีนเจ้าหนี ้(

ระหนี ้(วนั) 

LE (วนั) 

วนแสดงความส
(PROFITABIL

%) 

ขาดทุน) จากการ

ขาดทุน) อืน่ (%

นสดต่อการทาํกํ

ขาดทุน) สุทธิ (%

แทนต่อส่วนขอ

ส่วนแสดงประสิ
(EFFICIE

อบแทนต่อสินท

อบแทนจากสินท

หมุนของสินทรัพ

 

สําคญั 

LIQUIDITY R

ร็ว (เท่า) 

สเงนิสด (เท่า) 

การค้า (เท่า) 

 

งเหลอื (เท่า) 

นั) 

(เท่า) 

สามารถในการห
LITY RATIO)

รดาํเนินงาน (%

%) 

กาํไร (%) 

%) 

องผู้ถือหุ้น (%)

สิทธิภาพในการ
ENCY RATIO)

ทรัพย์รวม (%) 

ทรัพย์ถาวร (%

พย์ (เท่า) 

RATIO) 

หากาํไร 
) 

%) 

) 

รดาํเนินงาน 
) 

%) 

�

 

งบก

31/12/58 3

2.37 

1.39 

1.10 

5.33 

68 

3.47 

104 

2.60 

138 

33 

งบ

31/12/58 

54.54 

18.02 

6.07 

123.23 

17.40 

31.04 

ง

31/12/58 

21.85 

74.91 

1.26 

58 
	
	

การเงนิรวม 

31/12/57 31/

2.15 

1.09 

0.26 

5.31 

68 

3.44 

105 

3.35 

107 

66 

การเงนิรวม 

31/12/57 31

40.60 

9.49 

4.71 

70.22 

9.05 

14.65 

งบการเงนิรวม 

31/12/57 

10.05 

41.04 

1.11 

รายงานการเ ิ

/12/56 31/1

2.34 

1.14 

1.39 

6.12 

59 

2.48 

145 

3.67 

98 

106 

1/12/56 31/1

48.66 5

19.20 

8.96 

160.30 12

18.36 

27.07 3

 

31/12/56 3

19.50 

65.03 

1.06 

เปิดเผลข้อมูล (

งบการเงนิเฉพ

12/58 31/12

2.43 2

1.39 1

1.10 0

4.98 4

72 

3.47 3

104 

2.64 3

136 

40 

งบการเงนิเฉพ

12/58 31/12

54.51 41

17.69 10

6.46 4

25.08 63

17.12 9

30.47 15

งบการเงนิเ

1/12/58 31/

21.51 

76.17 

1.26 

(แบบ 56 – 1) 

พาะบริษัท 

2/57 31/12/5

2.31 2.5

1.11 1.2

0.26 1.4

4.92 5.5

73 6

3.39 2.4

106 14

3.30 3.6

109 10

70 11

พาะบริษัท 

/57 31/12/5

1.43 49.1

0.24 20.3

4.27 7.8

3.18 149.9

9.76 19.4

5.82 28.7

เฉพาะบริษัท 

/12/57 31/12

10.91 20

46.08 75

1.12 1

56 

54 

20 

44 

56 

65 

43 

48 

60 

00 

13 

6 

18 

30 

80 

91 

40 

77 

2/56 

0.95 

5.81 

1.08 



 

 	
	

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อั

อั

อั

อตัราส่ว
 (FIN

อตัราส่วนหนีสิ้น

อตัราส่วนความ

อตัราการจ่ายเงนิ

วนวเิคราะห์นโ
NANCIAL POL

นต่อส่วนของผู้

สามารถชําระด

นปันผล (%) 

 

โยบายทางการเงิ
LICY RATIO

ผู้ถือหุ้น (เท่า) 

ดอกเบีย้ (เท่า) 

งิน 
) 3

�

งบกา

31/12/58 31

0.40 

37.81 

76 

59 
	
	

ารเงนิรวม 

1/12/57 31/1

0.45 

8.39 3

170 

รายงานการเ ิ

ง

12/56 31/12/5

0.46 0.3

38.94 37.6

91 7

เปิดเผลข้อมูล (

งบการเงนิเฉพา

/58 31/12/57

39 0.44

65 8.32

77 158

(แบบ 56 – 1) 

าะบริษัท 

7 31/12/56 

4 0.46 

2 38.84 

8 87 
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1.   ผลการดํา
1.1  รายได

สาํหรั
 รายได

ร้อยล
จาํนว
กลุ่มสิ
ความ
อาหา

 รายได
 รายได

เป็นอั
 กาํไร

จาํนว
 รายได

ดอกเ
1.2  ต้นทุ

สาํหรั
 ตน้ทุ

ประ
เดียว

 ตน้ทุ
 ตน้ทุ
 ค่าใช

ร้อยล
สินค้
เพื่อร

 ค่าใช้
 ค่าใช้

คาํอ
เนินงานสําห
ด้จากการขาย
รับปี  2558  บ
ดจ้ากการขาย
ละ  19.90  เ
วน  217  ลา้น
สินคา้ดูแลหน้
มงามจาํนวน 1
ารเสริมจาํนวน
ดจ้ากการใหบ้
ดจ้ากการใหเ้
อตัราร้อยละ  2
จากการปรับม
วน 6 ลา้นบาท
ดอ่ื้นจาํนวน 
บ้ียรับ 3 ลา้น
นขายและบริ
รับปี 2558  บ ิ
ทุนขายและบริ
กอบดว้ยตน้ท
วกนักบัยอดข
ทุนในการใหบ้
ทุนจากการให้
ชจ่้ายในการข
ละ 31.48 ตาม
คา้  ค่าใชจ่้ายใ
รองรับการขย
ชจ่้ายทางการเ
ชจ่้ายภาษีเงินไ

 

อธิบายและกา
รับปีส้ินสุดวนั
ยและบริการ 
บริษทัฯ  มีราย
ยและบริการจํ
น่ืองจากบริษั
บาท  คิดเป็น
นา้ 345 ลา้นบ
18 ลา้นบาท  
น  10  ลา้นบา
บริการเดินรถ
ช่าและใหบ้ริ
26.92 
มูลค่าอสงัหา ิ
ท คิดเป็นร้อยล

8 ลา้นบาท  
บาท  และอ่ืน
รการ และค่าใช้
ริษทัฯ  มีค่าใ
ริการจาํนวน 
ทุนสินคา้อุปโ
าย  และตน้ทุ
บริการเดินรถ
หเ้ช่าและใหบ้ริ
ขายและบริหา
มการขยายตวั
ในการบริหา
ยายตวัของธุรกิ
เงิน  บริษทัฯ 
ได ้ 47  ลา้นบ

ารวเิคราะห์ฐา
นที ่ 31  ธันว

ยไดร้วม 1,204
านวน  1,163
ทัฯ ขายสินค้
อตัราร้อยละ 
บาท  กลุ่มสิน
กลุ่มสินคา้อุป
าท  และขายอุ
โดยสารประ
การคลงัสินค้

ริมทรัพยเ์พื่อ
ละ 150 เน่ือง
 ลดลงจากปีก
นๆ อีกประมา
ช้จ่ายในการข
ชจ่้ายรวม  93
529 ลา้นบาท
โภคและบริโภ
นอุปกรณ์เอน็
โดยสารประจ
ริการคลงัสินค
ารจาํนวน  40
ของธุรกิจคาร
รเพิ่ม 17 ลา้น
กิจ และกาํไร
 มีดอกเบ้ียจ่าย
าท  เพิ่มข้ึนจ

�

านะการเงินแล
าคม  2558 

4 ลา้นบาทปร
3  ลา้นบาท  เ
คา้อุปโภคและ
  22.99 รายได
นคา้เคร่ืองสาํ
ปกรณ์ตกแต่ง
อุปกรณ์เอน็จีวี
จาํทางจาํนวน
คา้จาํนวน  19

การลงทุนเป็น
จากบริษทัฯ ไ
ก่อนจาํนวน 
ณ 5 ลา้นบาท

ขายและบริหา
38 ลา้นบาทป
ท  ลดลงจากปี
ภคจาํนวน 
นจีวี 4 ลา้นบา
จาํทาง  จาํนว
คา้  จาํนวน  1
01  ลา้นบาท 
ร์มาร์ท ค่าใช้
นบาท เกิดจา
ขาดทุนจากอั
ยจาํนวน 11 ล
ากปีก่อน  17

60 
	
	

ละผลการดําเ

ระกอบดว้ย 
เพิ่มข้ึนจากปี
ะบริโภคจาํนว
ดแ้บ่งตามกลุ่
าอางจาํนวน  
งร้านและส่ือส
วีจาํนวน  2  ล้
น  4  ลา้นบาท
  ลา้นบาท  ล

นมูลค่ายติุธร
ไดท้าํการประ
8 ลา้นบาทคิ
ท 
ร 
ระกอบดว้ย  
ปีก่อนจาํนวน
525 ลา้นบ
าท  มีกาํไรขั้น
วน  7  ลา้นบา
1  ลา้นบาท 
  เพิ่มข้ึนจากปี
ชจ่้ายในการขา
กการจา้งพนั
อตัราแลกเปล่ีย
ลา้นบาท  เท่า
7  ลา้นบาท  คิ

รายงานการเ ิ

นินงาน  (MD

ก่อนจาํนวน  
วน  1,161  
มสินคา้ดูแลร่
 493  ลา้นบ
ส่งเสริมการขา
ลา้นบาท   
ท  เพิ่มข้ึนจาก
ลดลงจากปีก่อ

รมจาํนวน 10
ะเมินราคาใหม
ิดเป็นอตัราร้อ

น 39 ลา้นบาท
าท สดัส่วน
นตน้คิดเป็นอตั
ท 

ปีก่อนจาํนวน
ายเพิ่มข้ึน 80 
กังาน  ผลปร
ยน 
กบัปีก่อน 
ดเป็น  56.67%

เปิดเผลข้อมูล (

D&A) 

 193  ลา้นบา
ลา้นบาท  เพิ
ร่างกายจาํนวน
บาท  กลุ่มสิน
ายจาํนวน  13

กปีก่อนจาํนวน
อนจาํนวน  7

0  ลา้นบาท  เ
ม่เม่ือวนัท่ี 25
อยละ  50.00

ท  คิดเป็นอตั
นของตน้ทุนเป
ตัราร้อยละ  5

น  96  ลา้นบา
 ลา้นบาท เพื่อ
ระโยชน์ของพ

%   

(แบบ 56 – 1) 

าท  คิดเป็นอตั
พิม่ข้ึนจากปีก่
น  282  ลา้นบ
นคา้อุปกรณ์เส
3  ลา้นบาท  แ

น 3 ลา้นบาท 
7  ลา้นบาท   

เพิ่มข้ึนจากปี
5  ธนัวาคม  2
0  ประกอบด

ตราร้อยละ  6
ป็นไปในทิศท
54.51   

าท  คิดเป็นอตั
อประชาสัมพั
พนกังานเพิ่ม

ตรา
ก่อน
บาท  
สริม
และ

   
 คิด

ก่อน
2558 
ดว้ย

6.87 
ทาง

ตรา
พนัธ์
มข้ึน  



 

 	
	

 

กํ
เพ
ธุ
 

(2

2
 
 

ร้

7

1.3  กาํไร 
ในปี 

กาํไรจากการด
พิ่มข้ึนจากปีก
ธุรกิจ และค่าเ

1.4  อตัรา
ในปี 

2557 : 0.14 บ
 

2.   ฐานะการ
1.  สินทร

1.1  ส
ใ

ร้อยละ  9.04 
1

7.82 

 
 2558 บริษทัฯ
ดาํเนินงานร้อ
ก่อน  97 ลา้น
บ้ียปรับทางภ
าผลตอบแทน
 2558 บริษทัฯ
บาท) 

เงินของบริษัท
รัพย์ 
ส่วนประกอบ
ในปี  2558  บ

1.1.1  สินทรัพ

 เงิน
เน่ือ
บาท

 เงิน
ฯ ซื
ออ

 ลูก
เป็น
มาก

 เงิน
 สิน

วตั
บริ

 สิน
12.

 

ฯ  มีผลกาํไร
ยละ 9.05 ข
นบาท  เพื่อป
ภาษี 
นต่อผู้ถือหุ้น 
ฯ มีผลกาํไรจา

ัท  ณ  วนัที ่ 3

ของสินทรัพย
บริษทัฯ  มีสิน

พยห์มุนเวยีน

นสดและรายก
องจากกิจกรร
ท  กิจกรรมจั
นลงทุนชัว่ครา
ซ้ือเงินลงทุนใ
มสิน  50  ลา้น
หน้ีการคา้แล
นร้อยละ  24.
กข้ึน 
นใหกู้ย้มืระยะ
นคา้คงเหลือจ
ถุดิบจาํนวน 
ษทัฯ ขายสิน
นทรัพยห์มุนเวี

00    

จากการดาํเนิ
ของยอดรายไ
ประชาสมัพนัธ

ากดาํเนินงาน

31 ธันวาคม  2

ย์ 
ทรัพยร์วมจาํ

จาํนวน  538 

การเทียบเท่า
รมดาํเนินงาน
ดัหาเงินลดลง
าวจาํนวน  77
ในหุน้  เพื่อกา
นบาท  ดอกเบี
ะลูกหน้ีอ่ืนๆ
.02  เกิดจากบ

ะสั้นแก่กิจการ
จาํนวน  198 
198 ลา้นบาท
คา้จากธุรกิจเ
วยีนอ่ืนจาํนวน

�

นงานคิดเป็น
ไดร้วม  เน่ือ
ธ์สินคา้  และ

น ทาํใหบ้ริษทั

2558 

นวน  1,001  

  ลา้นบาท  เ

าเงินสดจาํนว
เพิ่มข้ึนสุทธิ 
งสุทธิ  201  ล้
7  ลา้นบาท  เพ
ารลงทุน  27  
บ้ีย  1 – 6.5 เป
 จาํนวน 222 
บริษทัฯ  ขาย

รท่ีเก่ียวขอ้งกั
  ลา้นบาท  ป
ท ลดลงจากปีก
เดิมประเภทร
น 22 ลา้นบา
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ร้อยละ  18.0
องจากบริษทัฯ
ะจากการจา้งพ

ทฯ มีอตัราผลต

 ลา้นบาท  เพิ่

พิ่มข้ึนจากปีก

วน 16 ลา้นบา
  258  ลา้นบ
ลา้นบาท 
พิ่มข้ึนจากปีก
 ลา้นบาท  แล
ปอร์เซ็นต ์
 ลา้นบาท  เพิ
ยสินคา้  และ

กนั 3 ลา้นบาท
ประกอบด้วย
ก่อนจาํนวน 5
ถยนตแ์ละอุป
าท  ลดลงจา

รายงานการเ ิ

02  ของยอดร
ฯ มีค่าใชจ่้าย
พนกังานเพิ่ม 

ตอบแทนต่อผ

มจากปีก่อนจ

ก่อนจาํนวน  

าท ลดลงจาก
บาท  กิจกรรม

ก่อนจาํนวน  7
ละเงินฝากเผือ่

พิ่มข้ึนจากปีก่อ
เพิ่มช่องทางก

ท เพิ่มข้ึนจากปี
ย สินคา้ประเ
5 ลา้นบาท คิด
ปกรณ์เอน็จีวไี
กปีก่อนจาํนว

เปิดเผลข้อมูล (

รายไดร้วม  ใ
ยในการขายสิ
  เพื่อรองรับ

ผูถื้อหุน้จาํนว

จาํนวน  83  ล้

 39  ลา้นบาท

กปีก่อนจาํนว
มลงทุนลดลงส

77  ลา้นบาท 
อเรียกพิเศษ  8

อนจาํนวน  4
การจาํหน่ายท

ปีก่อน  2 ลา้น
เภทอุปโภคแ
ดเป็นร้อยละ 
ไปหมดแลว้ 
วน 3  ลา้นบ

(แบบ 56 – 1) 

นขณะท่ีปีก่อ
สินคา้และบริห
บการขยายตวัข

วน  0.31 บาท

ลา้นบาท  คิดเ

ท  คิดเป็นร้อย

น  44  ลา้นบ
สุทธิ  101  ล้

  เน่ืองจากบริ
8  เดือน ธนาค

43  ลา้นบาท  
ทางโมเดิร์นเท

นบาท  
และบริโภคแ
 2.46    เน่ืองจ

าท  คิดเป็นร้

อนมี
หาร
ของ

 

เป็น

ยละ  

บาท  
ลา้น

รษทั
คาร

 คิด
ทรด

และ
จาก

ร้อยละ  



 

 	
	

 
1

 

เก
ร

ลู

 
 

เงิ
บ
ที
 
 

1
0.26 

1.2  คุ
ใ

ก็บหน้ีเฉล่ีย  
ระหวา่ง  30 – 

บ
ลูกหน้ี  สาํรอง

 
2.   สภาพ

2.1  ก
ใ

งิน  59  ลา้นบ
บริษทัฯ  มีผล
ท่ีดิน  กิจกรรม

 

1.1.2  สินทรัพ

 เงิน
ต้ี จํ

 อสั
เป็น
อาค

 ท่ีดิ
คิด
63 
อิส

 สิน
บริ

 สิน
ละ 

 สิน
ร้อย

คุณภาพของสิ
ในปี 2558 บริ
 68  วนั)  เน่ื

– 90 วนั   
บริษทัฯ  มีก
งเผือ่หน้ีสงสยั

พคล่อง 
กระแสเงินสด
ในปี  2558  บ
บาท  ลดลงจ
ดาํเนินงานเพิ
มจดัหาเงินเพิ่

 

พยไ์ม่หมุนเวยี

นลงทุนในบริ
จาํกดั จาํนวน 
สังหาริมทรัพย
นร้อยละ  31.
คาร  63  ลา้น
ดิน  อาคารแล
เป็นร้อยละ 8
  ลา้นบาท  แ
สระ 
นทรัพยไ์ม่มีตวั
ษทัฯ  ลงทุนใ
นทรัพยภ์าษีเงิ
  45.00 
นทรัพยไ์ม่หมุ
ยละ 13.79 
สินทรัพย์ 
ริษทัฯ มีระยะ
องจากบริษทั

การตั้งสาํรองเ
ยจะสูญสาํหรั

ด 
บริษทัฯ  มีกร
ากปีก่อนจาํน
พิ่มข้ึน  กิจกร
มข้ึน  201  ล้

ยนจาํนวน  46

ษทัร่วม 71 ล้
 7,102,999 หุ้
ยเ์พื่อการลงทุ
55  เน่ืองจาก
บาท  และเพิ่ม
ละอุปกรณ์ - ส
89.26 เน่ืองจา
และเพิ่มข้ึนจา

วตน - สุทธิจํ
ในโปรแกรมค
นไดร้อตดับญั

นเวียนอ่ืนๆ  

ะเวลาการเก็บ
ทฯ  ขายสินค้

เผือ่หน้ีสงสยั
รับปี 2558 มีอั

ะแสเงินสดแ
นวน  44  ลา้น
รมลงทุนเพิ่ม
า้นบาท  เน่ือง

�

62 ลา้นบาท เ

า้นบาท ลดลง
น้ คิดเป็นร้อย
ทุนจาํนวน 11
กบริษทัฯ  โอ
มข้ึนจากการป
สุทธิจาํนวน 
กรับโอนจาก
ากการตีราคา

าํนวน  9  ลา้
คอมพิวเตอร์เ
ญชี 11 ลา้นบา

 จาํนวน  25  

บหน้ีจากลูกห
คา้ช่องทางโม

จะสูญอยา่งเพี
อตัราเฉล่ียเป็น

และรายการเที
นบาท  กิจกร
มข้ึน  101  ล้
งจากจ่ายเงินป
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พิ่มข้ึนจากปีก

งเน่ืองจากการ
ยละ 33.33 
15  ลา้นบาท  
นจากอสังหา
ปรับมูลค่าให้
 229 ลา้นบาท
กอสงัหาริมทรั
าท่ีดินเพิ่มข้ึน 

นบาท  เพิ่มข้ึ
เพิ่มและตดัจาํ
าท ลดลงจาก ี

 ลา้นบาท  ลด

หน้ีเฉล่ีย 68 วั
มเดอร์นเทรด

พียงพอตามจาํ
นร้อยละ 4.84 

ทียบเท่าเงินส
รรมดาํเนินงา
ลา้นบาท  เน่ือ
ปันผล 

รายงานการเ ิ

ก่อนจาํนวน  4

รร่วมทุนในบ

 ลดลงจากปีก
าริมทรัพยเ์พื่อ
เ้ป็นมูลค่ายติุ
ท เพิ่มข้ึนจาก
รัพยเ์พื่อการล
  43  ลา้นบา

ข้ึนจากปีก่อนจ
าหน่ายระหวา่
ปีก่อนจาํนวน

ดลงจากปีก่อน

นั ซ่ึงใกลเ้คีย
มากข้ึน  การ

านวนหน้ีท่ีคา
 ของลูกหน้ีค

ดจาํนวน  15
นเพิ่มข้ึนสุท ิ
องจากบริษทัฯ

เปิดเผลข้อมูล (

43 ลา้นบาท คิ

บริษทั ดิ ไอโค

ก่อนจาํนวน 5
อการลงทุนไ
ิธรรม  10 ลา้
กปีก่อนจาํนว
ลงทุนมาเป็นที
าท  ซ่ึงประเมิ

จาํนวน  2  ล้
างปี 
น  9  ลา้นบาท

นจาํนวน  4 ล้

ยงปีก่อน (ปี 2
รชาํระค่าสินค

าดวา่จะเรียกเ
งเหลือ ณ วนั

5  ลา้นบาท  ปี
ธิ  258 ลา้น
ฯ  ซ้ือเงินลงท

(แบบ 56 – 1) 

คิดเป็นร้อยละ

คนิค พรอพเพ

53 ลา้นบาท  
ไปเป็นท่ีดิน แ
นบาท 
วน 108 ลา้นบ
ท่ีดิน  และอาค
มินโดยผูป้ระเ

า้นบาท  เกิดจ

ท  คิดเป็นร้อย

ลา้นบาท  คิดเ

2557  ระยะเว
คา้เป็นเครดิต

กบ็เงินไม่ไดจ้
นส้ินปี 

ปี  2557  จาํน
นบาท  เน่ืองจ
ทุนชัว่คราว  แ

ะ  

พอร์

 คิด
และ

บาท 
คาร  
เมิน

จาก

ย

เป็น

วลา
ตอยู่

จาก

นวน
จาก
และ



 

 	
	

 

บ
ค

ก
เกี
 

1
ท

 

สิ
 
 
 

ร
ผู ้
 

บ
ภ
 
 
ห

2.2  อั
ใ

บริษทัฯ  มีสิน
คงเหลือ  ลูกห

บ
ก่อน  เน่ืองจา
ก่ียวกบัอุปกร

2.3  ร
บ

38  วนั  เน่ือง
ทาํทรัสตรี์ซีท

 
3.   รายจ่

ระหว
สินคา้ ซ้ือเคร่ือ

4.   แหล่ง
4.1  โ

ใ
ระหวา่งปีเกิดร
ผูป้ระเมินอิสร

4.2  ส
ใ

บริษทัฯ มีกาํไ
ภาษีเงินได ้ 34

4.3  ห
บ

หมุนเวียนจาํน


อตัราส่วนสภา
ในปี  2558  บ
นทรัพยท่ี์สาม
หน้ีการคา้และ
บริษทัฯ สามา
กบริษทัฯ  ข
รณ์เอน็จีวี   
ระยะเวลากกา
บริษทัฯ  มีระย
งจากปัจจุบนั
ประมาณ 120

ายฝ่ายทุน 
วา่งปีบริษทัฯ 
องจกัร เพื่อใช

งทีม่าของเงนิ
โครงสร้างเงิน
ในปี 2558 บริ
รายการการเป
ระ 
ส่วนของผู้ถือ
ในปี  2558 บริ
ไรสาํหรับปีจํ
4  ลา้นบาท  เ ิ
หนีสิ้น 
บริษทัฯ มีหน้ี
นวน  227  ลา้น
 เงินเบิกเกิ

เกิดจากบ
ระหวา่งปี
 

 

าพคล่องทีสํ่า
บริษทัฯ  มีอตั
มารถเปล่ียนเป็
ลูกหน้ีอ่ืน ๆ 
ารถจดัเก็บลูก
ายสินคา้ประ

ารเกบ็หนีแ้ละ
ยะเวลาเกบ็ห
นบริษทัฯ  ชาํ
0 – 150 วนั 

  มีรายจ่ายลง
ชใ้นการบรรจุ

นทุน 
นทุน 
รษทัฯ มีอตัรา
ปล่ียนแปลงใน

หุ้น 
ริษทัฯ มีส่วน
าํนวน 208 
งินปันผลจ่าย

น้ีสินรวม  28
นบาท  ลดลง
กินบญัชีและเ ิ
บริษทัฯ นาํเขา้
ป 

คญั 
ราส่วนสินทร
ป็นเงินสดใน
  
กหน้ีระหว่าง  
ะเภทอุปโภคแ

ะจ่ายชําระหนี้
น้ีจากลูกหน้ีโ
ระหน้ีค่าสินค

ทุนในการลง
จุสินคา้ใส่ซอง

ส่วนหน้ีสินต
นส่วนเกินทุน

นของผูถื้อหุน้จ
ลา้นบาท  แ
ย 158 ลา้นบาท

85 ลา้นบาท 
จากปีก่อนจาํ
งินกูย้ืมระยะ
าสินคา้กลุ่มเค

�

รัพยห์มุนเวยีน
ระยะเวลาสั้น

 68 วนั  สินค้
และบริโภค  

นี ้
โดยเฉล่ีย  68 
คา้โดยผ่านธน

ทุนชัว่คราวเพ
งและหลอด แ

ต่อส่วนของผู ้
นจากการตีรา

จาํนวน  716 
และการเปล่ียน
ท 

 ลดลงจากปี
านวน  16  ลา้
สั้นจากธนาค
คร่ืองสําอางเ
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นต่อหน้ีสินห
นจาํนวนมาก 

คา้คงเหลือ ระ
มีอตัราการห

  วนั  ขณะท่ีร
นาคารพาณิช

พิ่ม 76 ลา้นบ
และยานพาหน

ผูถื้อหุน้เป็น 0
คาสินทรัพยส์

 ลา้นบาท  เพิ
นแปลงในส่ว

ก่อนจาํนวน 
นบาท  คิดเป็
คาร 133 ลา้น
เป็นทรัสตรี์ซี

รายงานการเ ิ

หมุนเวยีนเป็น
 เช่น  เงินส

ยะเวลาขายสิ
มุนเวียนสูง  

ระยะเวลาการ
ชยโ์ดยวิธีการ

าท  ซ้ือท่ีดินเ
นะเพื่อรองรับ

.40:1 ขณะท่ี
สุทธิภาษีเงินไ

พิ่มข้ึนจากปีก่อ
นเกินทุนจาก

1 ลา้นบาท 
นร้อยละ  6.5
บาท  ลดลงจ
ซีทจากธนาคา

เปิดเผลข้อมูล (

น 1.39:1 เท่า  
สดและเทียบเท

สินคา้เฉล่ีย  10
 และบริษทัฯ

รจ่ายชาํระหน้ี
รเปิดเลตเตอร์

เพือ่ขยายโรงง
บการขยายตวั

ท่ีปีก่อนเป็น  0
ไดเ้พิ่มข้ึน  34

อน  84  ลา้น
กการตีราคาสิ

 คิดเป็นร้อยล
58  เน่ืองจาก 
จากปีก่อนจาํน
ารพาณิชย ์

(แบบ 56 – 1) 

มีสภาพคล่อง
ท่าเงินสด สิน

04  วนั  เท่ากั
  ไดข้ายสินค้

น้ีเจา้หน้ีโดยเฉ
ร์ออฟเครดิตแ

งานและคลงั 
ของบริษทัฯ 

0.45:1 เน่ืองจ
4  ลา้นบาท  โ

บาท  ซ่ึงเกิดจ
นทรัพยสุ์ทธิจ

ละ 0.35 หน้ี

นวน 26 ลา้น
และจ่ายชาํร

งสูง  
นคา้

กบัปี
คา้ท่ี

ฉล่ีย 
และ

 

จาก
โดย

จาก
จาก

น้สิน

บาท
ระใน



 

 	
	












 เจา้หน้ีการ
 หน้ีสินตา

การเงิน –
ลา้นบาท 

 ภาษีเงินไ
สินคา้ประ

 หน้ีสินหม
ภาษีมูลค่า

 สาํรองผล
คิดเป็นร้อ
คณิตศาส

 หน้ีสินภา
36.67  จา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รคา้และเจา้ห
มสญัญาเช่าท

– สุทธิส่วนท่ีถึ
 หรือ 14.29%
ดค้า้งจ่าย  22
ะเภทเคร่ืองสํ
มุนเวียนอ่ืน 
าเพิ่มคา้งจ่าย 
ลประโยชน์ระ
อยละ  22.22 
ตร์ประกนัภยั
าษีเงินไดร้อตดั
กการตีราคาที

น้ีอ่ืนจาํนวน 
ทางการเงิน – 
ถึงกาํหนดชาํ

% เน่ืองจากบริ
2 ลา้นบาท  
าอาง 
 ๆ จาํนวน  1

ะยะยาวของพ
  เน่ืองจากผล
ย 
ดับญัชีจาํนวน
ท่ีดิน และอสงั

�

  57  ลา้นบาท
 ส่วนท่ีถึงกาํห
ระภายในหน่ึ
ริษทัฯ  ไดเ้ช่า
เพิ่มข้ึนจาก ี

10  ลา้นบาท

นกังานจาํนว
ลประโยชน์พ

น  40  ลา้นบา
งหาริมทรัพยเ์
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ท  เพิ่มข้ึนจาก
หนดชาํระภา
นึงปีจาํนวน  8
าซ้ือรถยนตเ์พื่
ปีก่อนจาํนวน

  เน่ืองจากภ

วน 11 ลา้นบา
พนักงานตาม

าท เพิ่มข้ึนจา
เพื่อการลงทุน

รายงานการเ ิ

กปีก่อนจาํนวน
ยในหน่ึงปี  แ
8  ลา้นบาท  
พื่อขนส่งสินค้
น  20  ลา้นบ

าษีหัก ณ ท่ีจ

ท เพิ่มข้ึนจาก
มาตรฐานกา

กปีก่อนจาํนว
นเพิ่มข้ึน 

เปิดเผลข้อมูล (

น  2  ลา้นบาท
และหน้ีสินตา
 เพิ่มข้ึนจากปี
คา้ 
บาท  บริษทัฯ 

จ่ายของเงินป

กปีก่อนจาํนว
ารบญัชีฉบบัท

วน  11  ลา้นบ

(แบบ 56 – 1) 

ท   
ามสญัญาเช่าท
ปีก่อนจาํนวน

  มีกาํไรจากข

ปันผลจ่าย  แ

น 2 ลา้นบาท
ท่ี 19 โดย

บาท  หรือร้อย

ทาง
น  1  

ขาย

และ

ท 
ยนัก

ยละ  



 

 	
	

เพ
บ

 

5.   ปัจจัย
คณะก

พื่อดําเนินงา
บริหารงานอย่

  

1. ความ
กระแ

2. การพั

3. ระดบั
 
 
 
 
4. การใ

ดาํเนิ
เก่ียว
เกิดข้ึ

ยและอทิธิพล
กรรมการบริ
านให้บรรลุเ
ยา่งยดืหยุน่ เพื่

ปัจจัย/อทิ

มเพียงพอของ
แสความนิยมข

พฒันาทกัษะข

บราคาของวตั

ห้ความช่วยเห
นินงานแก่บริ
วข้องกันและ
ข้ึนในอนาคต 

 

หลกัทีอ่าจมผี
หารของบริษั
ป้าหมายปร
พื่อรองรับปัจจั

ทธิพลหลกั 

งการจดัหาสิน
ของสินคา้ 

ของบุคลากร 

ถุดิบและค่าแ

หลือทางการ
ษทัร่วมและบ
ะภาระหน้ีสิ
 

ผลกระทบอย่า
ษทัฯ ไดก้าํหน
ะจาํปีท่ีกําห
จยัและอิทธิพล

นคา้และ 1.

2.

แรงงาน 

เงินหรือ
บริษทัท่ี
นท่ีอาจ

3.

4.

�

างมีนัยสําคญั
นดแผนการดาํ
นดไว  ้  ทาํให
ลหลกัท่ีอาจเป

. บริษัทฯ  
เหมาะสม
ระบบการ
เพียงพอก
หมุนเวียน
รวดเร็ว แล

. บริษทัฯ ส่
พนักงานอ
เพิ่มพูนค
เหตุการณ์ 

. บริษทัฯ มี
สินคา้สําเ ็
ราคาในตล
งานให้เห
สินคา้คุณภ

. หากบริษัท
ดาํเนินงาน
ตามขั้นตอ
หลกัทรัพ
และตรวจ
รวมทั้ งบ ิ
ตรวจสอบ
และผูถื้อหุ้
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ญต่อผลการดาํ
าเนินงานประ
ห้บริษัทมีคว
ปล่ียนแปลงไ

แนวทาง

สามารถจัด
มกับกระแสค
รจดัซ้ือและรั
กับการขาย
นเร็วทันกับร
ละใหท้นักบัก
ส่งเสริมให้มีก
อย่างทัว่ถึงทุก
วามรู้และทั
 
มีหน่วยงานส
ร็จรูปจากแห
ลาดท่ีมีความ
มาะสมกับอ
ภาพดี 
ทฯ ได้ให้คว
นแก่บริษทัท่ี
อนของขอ้บงั
ย์ฯ อย่างครบ
จสอบได้ตา
ริษัทฯ  มีคณ
บธุรกรรมต่า
หน้ของบริษทั

รายงานการเ ิ

าเนินงานหรือ
ะจาํปี, กาํหน
วามมั่นใจว่า
ไปในอนาคตไ

งการดาํเนินก

สรรสินค้าท
ความนิยมท่ีม
กษาระดับสิน
 รวมทั้ งบริ
ราคาในตลา
กระแสความนิ
การพฒันาบุค
กระดบัทั้งภา
ทักษะในการ

สรรหาและจั
หล่งท่ีมีคุณภ
มผนัผวนเร็วม
องค์กรเพื่อให

วามช่วยเหลื
เก่ียวขอ้งกนั
งคบัของบริษ
บถว้นและโป
มเกณฑ์มาต

ณะกรรมการ
างๆ  เพื่อเป็น
ฯ มากท่ีสุด   

เปิดเผลข้อมูล (

อฐานะการเงนิ
นดยทุธศาสต
จะสามารถป
ไดด้งัน้ี 

การ 

ท่ี มีอยู่ป รับ
มีอยู่ ตลอดจ
นคา้และของ
รหารสินค้า
าดท่ีเปล่ียนแ
นิยม 
คลากรโดยจดั
ายใน และภา
รปฏิบัติงาน

ัดซ้ือสินคา้โ
าพดีราคาเห
มาก  รวมทั้ง
ห้ได้ต้นทุนข

อด้านการเงิ
  บริษทัฯจกั
ษทัจดทะเบีย
ปร่งใสสามา
ตรฐานท่ีได้
รอิสระท่ีช่วย
นประโยชน์
 

(แบบ 56 – 1) 

นในอนาคต 
ตร์และหายทุธ
ปรับเปล่ียนก

เป ล่ียนให้
จนควบคุม
งคงคลงัให้
คงคลังให้
แปลงอย่าง

ดการอบรม
ยนอก เพื่อ

นให้ทันต่อ

โดยวตัถุดิบ
มาะสมกับ
งการจดัจา้ง
ขายท่ีตํ่าแต่

นหรือการ
ดาํเนินการ
ยนในตลาด
ารถติดตาม
กําหนดไว้
ยสอดส่อง
ต่อผูล้งทุน

ธวิธี
การ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ววนที ่ 44  การ

ข้อมู

รรับรอ

มูล 

องความมถูกต้ต้องขออง



 
 

 	
�

	
	 	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (1) 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แลว้ 

2. บริษทัได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

3. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าวและ
บริษัทได้แจ้งขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31/12/2558 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายใหน้างสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของนางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน กาํกบัไวบ้ริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

        ช่ือ-นามสกลุ            ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายววิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ กรรมการ ...................................... 

2. นายวงศว์วิฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ กรรมการ ...................................... 

ผูรั้บมอบอาํนาจ   

นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี ...................................... 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการบริษัทผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
 

1. นายววิฒัน์  ทีฆครีีกลุ * 
 ตาํแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษทั 
 อาย ุ (ปี) 63 

  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง             
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปอ. รุ่น 2547 

 การอบรมพิเศษ หลกัสูตรการเศรษฐกิจสาธารณะ  สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 จาํนวนหุน้ท่ีถือ 152,162,709 หุน้ 23.07% 

  ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 ประวติัการทาํงาน     

 2556 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั   บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2525 – 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2547 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

 
2.  พลโทกอบบุญ  วชิิต 
  ตาํแหน่ง กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ (ปี) 68 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA)  

  จาํนวนหุน้ท่ีถือ    - 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
  ประวติัการทาํงาน 

 2554 – ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2551 – ปัจจุบนั    ท่ีปรึกษา บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2550 – 2551       ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษ กองทพับก 
 2548 – 2550       ผูบ้ญัชาการศูนยต่์อสูป้้องกนัภยัทางอากาศ กองทพับก 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

3.  นายไกรวทิย์  สัตยภิวฒัน์ * 
  ตาํแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
  อาย ุ (ปี) 59 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

  จาํนวนหุน้ท่ีถือ    -      
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
  ประวติัการทาํงาน     

 2549 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2531 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตาร์คอม จาํกดั 

 
4.  นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช 
  ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ (ปี) 61 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากาํลงั / ส่ือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

  ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

  จาํนวนหุน้ท่ีถือ     -   
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 

 ประวติัการทาํงาน   
 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 
 2540 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวกรีน จาํกดั 
 2548 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สยามราชธานี จาํกดั 
 2538 – 2540 ผูอ้าํนวยการโครงการ บริษทั ปิโตรเชน (ประเทศไทย) จาํกดั 
 2535 – 2537 ผูจ้ดัการบริหารโครงการตลาด บริษทั บางจากฯ จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

5.  ดร.พุฒิธร  จิรายุส 
  ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ (ปี) 40 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ สถาบนันานาชาติ 
   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University  
    (London Campus)  

  จาํนวนหุน้ท่ีถือ    -   
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 

 ประวติัการทาํงาน    
 2552 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2542 – 2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอส.พี. โฮมเซ็นเตอร์ จาํกดั 
 2547 – 2551 กรรมการ บริษทั ดี อี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 
6.  นายพริษฐ์  ทฆีครีีกลุ 
  ตาํแหน่ง กรรมการ 
  อาย ุ (ปี) 33 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK 

    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ    -   
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 

 ประวติัการทาํงาน 
 2548  – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2548  –  ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั อินสปายด ์พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
 2550  –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
  2554  –  ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เซเลบรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

  2552  –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โกลว ์แลนดส์เคป จาํกดั 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

7.  นายวงศ์ววิฒัน์  ทฆีครีีกลุ * 
  ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร 
  อาย ุ (ปี) 32 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสาํรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                 

  จาํนวนหุน้ท่ีถือ 1,133,490 หุน้ 0.17% 

   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 ประวติัการทาํงาน 
  2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

 2554 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2553 – 2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒัธุรกิจ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2551 – 2552 ผูจ้ดัการส่วนพฒันาธุรกิจ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คนไทยวนัน้ี จาํกดั 

 
8.  นายเซียะ ซิน ลู 
  ตาํแหน่ง กรรมการ 
  อาย ุ (ปี) 64 
  คุณวฒิุการศึกษา มธัยมศึกษา 
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ    -     
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 

  ประวติัการทาํงาน  
 ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี ในการนาํเขา้และส่งออกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า     
 2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

 
9.  นางทศันี  อุ่นเจริญ 
  ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ 
  อาย ุ (ปี) 54 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโวฒ 

    ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

  จาํนวนหุน้ท่ีถือ 176,000 หุน้ 0.03% 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

10.  นางสาวชลธิดา  ทฆีครีีกลุ 
  ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 
  อาย ุ (ปี) 34 

  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

   ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ 243,100 หุน้ 0.04% 

   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 
11.  นางสาวสุวรรณ ี ธาราชีวนิ 
  ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี,  เลขานุการบริษทั 
  อาย ุ (ปี) 51 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

    ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  จาํนวนหุน้ท่ีถือ    - 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 
12.  นางอุ่นเรือน  อรุณวศิวกลุ 
  ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานคลงัสินคา้และจดัส่ง 
  อาย ุ (ปี) 56 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสมเดจ็เจา้พระยา  
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ      - 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

13.  นายธีรเดช  สนองทวพีร 
  ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและปฏิบติัการ 
  อาย ุ (ปี) 47 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ  The Philippine Women’s University 

      ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ           - 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 
14.  นายพงศ์ววิฒัน์  ทฆีครีีกลุ 
  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์
  อาย ุ (ปี) 31 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ           - 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 
15.   นางสมศรี  วริิยะ 
  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
  อาย ุ (ปี) 47 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ    - 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 
16.   นายสัจจะพงษ์  ยงสกลุโรจน์ 
  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  อาย ุ(ปี) 32 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ 18,000 หุน้ 0.003% 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

17.   นางสาวพชิามณช์ุ  ประทุมสุวรรณพศั 
   ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย Modern  Trade 
   อาย ุ(ปี)  34 
   คุณวฒิุการศึกษา  ปริญญาตรีสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 
   จาํนวนหุน้ท่ีถือ   - 

    ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 

  18. นางสาว ซ้ิว  ซิง  เหว่ย 
    ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ – จีน 
    อาย ุ(ปี)  31 
    คุณวฒิุการศึกษา Business IT and Law, Nanyang Technological University 
    จาํนวนหุน้ท่ีถือ   - 

    ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 
หมายเหตุ   :  * คือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรอง 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

บริษัทฯ  ได้แต่งตั้ ง  นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน  ทําหน้า ท่ี เลขานุการบริษัทตามข้อกําหนดของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในหมวด
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยมีภาระหนา้ท่ีจดัการประชุมและจดัทาํและเกบ็รักษาเอกสาร ไดแ้ก่ ทะเบียน
กรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือ
นดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุม ผูถื้อหุน้ และรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้ริหาร ใหค้าํแนะนาํ
ขอ้มูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้
กรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  
รวมทั้งติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
และติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เช่น สํานักงานตลาดหลกัทรัพยฯ์  และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล  
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลสาธารณชน  ให้ถูกตอ้งครบถว้นตามกฏหมาย  และหนา้ท่ีอ่ืนๆ  
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 

  

 หมายเหตุ   X = ประธานกรรมการ 
    /   = กรรมการบริษทั 
     //  = กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ช่ือบริษัท 
บริษัท 

คาร์มาร์ท 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม

MY BUS เจ คอสฯ* บจ. ดิ ไอโคนิคฯ 

1. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ / , //, X /  / , // 
2. พลโทกอบบุญ  วิชิต /    
3. นายไกรวิทย ์ สตัยภิวฒัน์ / , // / /  
4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช /    
5. ดร. พฒิุธร  จิรายสุ /    
6. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ /   / , //, X 
7. นายวงศว์ิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ / , //  /  
8. นายเซียะ ซิน ลู /    
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท มายบัส จํากดั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1. นายววิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ กรรมการ 
2. นายพลกฤต  ทีฆคีรีกลุ กรรมการ 
3. นายไกรวิทย ์ สตัยภิวฒัน ์ กรรมการ 
4. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกลุ กรรมการ 

 
บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากดั  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท  ดังนี ้

1.  นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ กรรมการ 
2.  นายไกรวิทย ์ สตัยภิวฒัน ์ กรรมการ 
3.  นางสาวรุ้งลาวณัย ์ วิบูลยเ์กียรติ กรรมการ 
4.  นายอุเทน  พฒันานิผล กรรมการ 

 
บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั   ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท  ดังนี ้  

1.  นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ กรรมการ 
2.  นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ กรรมการ 
3.  นายชยตุม ์ อุดมเจริญชยักิจ กรรมการ 

 

เอกสารแนบ 2 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

  รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏบัิติงาน
ของบริษัท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พลโทกอบบุญ  วชิิต 
 ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ(ปี) 67 

คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒัน 
  บริหารศาสตร์ (NIDA)  

 จาํนวนหุน้ท่ีถือ   - 
  ณ วนัท่ี  15  มีนาคม  2559 
 ประวติัการทาํงาน 
 2554 – ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2551 – ปัจจุบนั    ท่ีปรึกษา บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2550 – 2551 ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษ กองทพับก 
 2548 – 2550 ผูบ้ญัชาการศนูยต่์อสู้ป้องกนัภยัทางอากาศ กองทพับก 
 

เอกสารแนบ  3 

    นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช 
 ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ (ปี) 61 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากาํลงั / ส่ือสาร คณะวศิวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

 ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP 62) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 จาํนวนหุน้ท่ีถือ   -   
  ณ วนัท่ี 15  มีนาคม  2559 
 ประวติัการทาํงาน   
 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 
 2548 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สยามราชธานี จาํกดั 
 2540 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวกรีน จาํกดั 
 2538 – 2540 ผูอ้าํนวยการโครงการ บริษทั ปิโตรเชน (ประเทศไทย) จาํกดั 
 2535 – 2537 ผูจ้ดัการบริหารโครงการตลาดบริษทั บางจากฯ จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ดร.พุฒิธร  จิรายุส 
 ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ (ปี) 40 

คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษสถาบนั
นานาชาติ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
   ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental  
  University (London Campus)  

 จาํนวนหุน้ท่ีถือ   -   
  ณ วนัท่ี  15  มีนาคม  2559 
 ประวติัการทาํงาน    
 2552 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยันานาชาติ 
  แสตมฟอร์ด 
 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2547 – 2551 กรรมการ บริษทั ดี อี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
 2542 – 2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอส.พี. โฮมเซ็นเตอร์ จาํกดั 

นางอญัญ์ภัคฐิตตา  ธรรมเชตภรณ์ 
 ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ (ปี) 41 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบญัชีและการเงิน สถาบนัเทคโนโลย ี
   ราชมงคลบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ  
 การอบรม หลกัสูตร ผูต้รวจสอบภายใน สภาวชิาชีพบญัชี  

 จาํนวนหุน้ท่ีถือ   -   
  ณ วนัท่ี  15  มีนาคม  2559 
 ประวติัการทาํงาน    
 2556 – ปัจจุบนั            ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน)       

2552 – 2554                 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษทั คอมเซเวน่ อินเตอร์     
   เนชัน่แนล จาํกดั  
         2548 – 2551  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  บริษทั คอมเซเวน่ จาํกดั 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 
เอกสารแนบ  4 

รายละเอยีดการประเมินราคาทรัพย์สิน 

วนัที่
ประเมิน 

ประเภททรัพย์สิน 
จํานวน 
(หน่วย) 

รวมมูลค่าประเมิน
(บาท) 

วตัถุประสงค์ 
บริษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน 

ผู้ควบคุม 
การประเมินหลกั 

25/12/58 ทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   เพื่ อทราบ มูล ค่ า
ทรัพยส์ิน 

บริษทั เพช็รสยาม 
แอพไพรซลั  
จาํกดั 

นายเฉลิมชยั  เฉิดสกลุ
กิจ 
รหสั สมท.ส.49-3598/
วฒ.263 

กลุ่มที ่ 1      
ที่ดินจาํนวน  2  แปลง      โฉนดที่ดินเลขที่  5472,  19999   
เนื้อที่รวม 19-0-29.1 ไร่     (7,629.1 ตารางวา)  46,537,510  

รวมมูลค่าทีด่ิน 7,629.1 ตร.ว. 46,537,510  
สิ่งปลูกสร้าง :  จาํนวน  5  รายการ    
1.   อาคารโรงงานและสาํนกังานพร้อมชั้นลอย เลขที่ 140  หมู่ที่ 4 1    หลงั 53,272,000  
2.  โรงอาหารและสาํนกังาน 1    หลงั 5,292,000    
3.  ป้อมยาม (หลงัที่ 1) 1    หลงั 20,000    
4.  ป้อมยาม (หลงัที่ 2) 1    หลงั 24,000    
5.  โรงเกบ็ของชั้นเดียว 1    หลงั 74,000    

รวมมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 5    หลงั 58,682,000    
รวมมูลค่าทรัพย์สิน กลุ่มที ่1 โดยวธิีคดิจากต้นทุน  105,219,510    

รวมมูลค่าทรัพย์สิน กลุ่มที ่1 โดยพจิารณาตามรายได้  115,000,000    
 

 

 

79 



 
 

 	
�

	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

วนัที่
ประเมิน 

ประเภททรัพย์สิน 
จํานวน 
(หน่วย) 

รวมมูลค่า
ประเมิน (บาท) 

วตัถุประสงค์ 
บริษัทประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สิน 

ผู้ควบคุม 
การประเมินหลกั 

25/12/58 ทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   เ พื่ อ ท ร าบ มูล ค่ า
ทรัพยส์ิน 

บริษทั ฟานิก 
แอพเพรซลั 
จาํกดั 

นายชยัฤกษ ์ ทองตา 
รหสั วฒ.148 กลุ่มที ่ 2   

2.1  ที่ดินจาํนวน  6  แปลง  โฉนดที่ดินเลขที่ 3193, 30577, 
        51607, 56735, 66594, 128910   
        เนื้อที่รวม 2 – 1 – 10.0 ไร่ 

 
 

 
910.0 ตร.ว. 

 
 
 

49,630,000 
2.2  ที่ดินจาํนวน 3 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 5474, 5475,       

5476   เนื้อที่รวม 14 – 0 – 70 .1 ไร่      
2.3   ที่ดินจาํนวน  4  แปลง โฉนดเลขที่ 13611, 21158, 

21159,  64699  เนื้อที่รวม 0 – 2 – 45.0 ไร่ 
2.4   ที่ดินจาํนวน  4 แปลง โฉนดเลขที่ 57480 – 57483 
        เนื้อที่รวม 1 – 1 – 4.0 ไร่ 

 
5,670.1 ตร.ว. 
 
245.0  ตร.ว. 

 
504.0  ตร.ว. 

 
39,690,700 

 
7,350,000 

 
25,200,000 

รวมมูลค่าทีด่ิน  121,870,700 
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