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ส่วนที่  1  การประกอบธุรกจิ 



 
 

  
 

 
  

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1  การเปลีย่นแปลง และการพฒันาการทีส่ าคัญ 

ประวติัความเป็นมาและการเปล่ียนแปลง 
ปี 2552 เร่ิมธุรกิจน าเขา้เคร่ืองส าอาง,ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว และผลิตภณัฑป์ระเภทสินคา้อุปโภคบริโภค เพื่อจดั

จ าหน่ายในช่องทางต่างๆ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้คาร์มาร์ท ควบคู่กบัการด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่าย
รถยนต ์และอุปกรณ์เอน็จีวี 

ปี 2553 จากยอดขายท่ีโตข้ึนกวา่ 100% ในธุรกิจเคร่ืองส าอาง ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้คาร์มาร์ท 
ปี 2554  เปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เป็น บริษทั คาร์มาร์ท 

จ ากดั (มหาชน) อยา่งเป็นทางการ  
ปี 2555 บมจ. คาร์มาร์ทเขา้สู่ธุรกิจเคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว  และประเภทสินคา้อุปโภคบริโภคอย่าง

เตม็ตวัในธุรกิจ 
ปี 2556 สินคา้ขยายเขา้สู่ช่องทางการจดัจ าหน่ายทุกช่องทาง และเร่ิมขยายธุรกิจสู่การส่งออกสินคา้ในภูมิภาค

เอเชีย 
ปี 2557 ขยายช่องทางโดยหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจศกัยภาพในการเปิดตลาดต่างประเทศ  ตลอดจนเปิดบริษทั

ยอ่ยในนาม บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ  ากดั ข้ึนซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและแบ่งบรรจุเคร่ืองส าอาง  
เคร่ืองหอม  อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงามทุกชนิด  และลงทุนเพิ่มในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์กบับริษทั  ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี  จ  ากดั  เพื่อมองหาการลงทุนเพิ่มแบบใหม่ ๆ 

ปี 2558 บริษทัฯ ขยายธุรกิจสู่การส่งออก  โดยไดร่้วมการคา้กบั Karmarts Vietnam Company Limited ใน
ประเทศเวยีดนาม   

ปี 2559 บริษทัฯไดล้งทุนใน บริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเวียดนาม คิด
เป็นร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้จ านวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัฯได้
บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้  

 
1.2  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง, กลุ่มผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า, กลุ่มผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวกาย, กลุ่มผลิตภณัฑ์อุปกรณ์ความงาม, กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม และอ่ืนๆ ภายใตแ้บรนด์ต่างๆจากหลากหลายประเทศ เช่น เกาหลี, ฮ่องกง, เวียดนาม, 
ไตห้วนั, จีน และญ่ีปุ่นเป็นตน้ 

การจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ แบ่งเป็น 4 ช่องทาง ดงัน้ี ช่องทางร้านคา้ปลีกดั้งเดิมหรือร้านคา้ตวัแทน
จ าหน่าย, ช่องทางคาร์มาร์ทช็อป, ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบสมยัใหม่,  ช่องทางส่งออก 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

บริษัทย่อย 
บริษัท มาย บัส จ ากดั  
บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท มาย บัส จ ากัด โดยถือหุ้นทั้ ง ส้ิน 8,564,511 หุ้น รวมเป็นเงิน 

9,173,531.32 บาท  โดยแบ่งเป็นจ านวน 1 ลา้นหุ้น (ส าหรับหุ้นท่ีช าระเต็มมูลค่าแลว้ 10 บาท) และจ านวน 8 ลา้น
หุ้น (ส าหรับหุ้นท่ีช าระยงัไม่เต็มมูลค่า 2.75 บาท ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.16 ประกอบธุรกิจเดินรถโดยสาร
ประจ าทางปรับอากาศสาย ปอ.64 มีสิทธิการเดินรถ 8 ปี 9 เดือน โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี 25 ส.ค. 2552 ถึง 31 พ.ค. 2561 
โดยระยะทางเร่ิมจากกระทรวงพาณิชย ์(แห่งใหม่) – ถนนรัตนาธิเบศร์ – สนามหลวง ปัจจุบนับริษทัฯ ไดข้ายเงิน
ลงทุนทั้งหมดในบริษทั มายบสั จ ากดั และส้ินสภาพเป็นบริษทัยอ่ย 

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ ากดั 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ  ากดั ประกอบกิจการดา้นผลิตรวมทั้งแบ่งบรรจุเคร่ืองส าอาง  เคร่ืองหอม  

อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงามทุกชนิด  บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เจ คอส แลบอราทอ
รีส์ จ  ากดั จ  านวน 1,400,000 หุ้น  ราคาหุ้นละ  5 บาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  70 ของหุ้นท่ีออก (ทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บาท)  ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้

 
บริษัทร่วม 

บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั ประกอบกิจการดา้นอสังหาริมทรัพย ์(โรงแรม รีสอร์ทและหอ้งชุด) 

บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั จ  านวน 7,102,999 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33  ของหุน้ท่ีออก (ทุนจดทะเบียน 213,090,000 บาท) ในราคาตามมูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว ้และในปี 2559 ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 3 บริษทัไดแ้ก่ บริษทั ดิ ไอโคนิค จรัญสนิทวงศ ์13 จ  ากดั, บริษทั ดิ ไอโคนิค 
พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จ ากดั และบริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1 ลา้นบาท 
เพื่อด าเนินการดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 

บริษัทร่วมค้า 
Karmarts Vietnam Company Limited   
บริษทั Karmarts Vietnam Company Limited  ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก เคร่ืองส าอางอุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ เงินลงทุนเรียกช าระ 98,000 U$  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของเงินลงทุนเรียกช าระ  มูลคา่
เงินลงทุน  200,000 บาท (เงินลงทุนทั้งหมด 400,000U$) บริษทัดงักล่าวมีระยะเวลาในการด าเนินงาน 50 ปีนบั
จากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
                                          

31.99%  68.01% 
 
 

 
บริษทั  คาร์มาร์ท  จ  ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2552 บริษทัฯ ไดล้งทุนใน บริษทั มาย บสั จ  ากดั เพื่อขยายธุรกิจดา้นรถยนต์ NGV 
ซ่ึงบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจในการเดินรถยนต์โดยสารประจ าทางปรับอากาศสาย 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
จ าหน่ายกิจการใหแ้ก่บุคคลท่ีสนใจต่อไป ปัจจุบนับริษทัไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมด  และส้ินสภาพเป็นบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี  12  กรกฎาคม  2556 บริษทัฯ ได้ลงทุนในบริษทั เตา้เบ๋า จ  ากดั เพื่อประกอบธุรกิจจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางออนไลน์ 

บริษทั เจ คอส  
แลบอราทอรีส์ จ ากดั  

70% (บริษทัยอ่ย) 
 

บจ. มาย บสั  
95.16% 

 เดินรถโดยสารประจ าทาง
ปรับอากาศ ปอ. 64 

 ประกอบ กิ จก า รก า รผ ลิ ต  
รวมทั้งแบ่งบรรจุเคร่ืองส าอาง  
เคร่ืองหอม  อุปกรณ์เคร่ืองมือ
และเคร่ืองใช้เสริมความงาม
ทุกชนิด 

บริษทั ดิ ไอโคนิค 
พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 

33.33% (บริษทัร่วม) 
  ประกอบกิจการดา้น

อสงัหาริมทรัยพ ์ 
(โรงแรม  
รีสอร์ทและห้องชุด) 

Karmarts Vietnam 
Company Limited 

49% (การร่วมคา้) 
  ประกอบกิจการดา้นจ าหน่าย

ปลีก  เคร่ืองส าอางอุปกรณ์
เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้ 

บริษทั ดิ ไอโคนิค  
จรัญสนิทวงศ ์13 จ  ากดั 

(บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม) 

บริษทั ดิ ไอโคนิค  
พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จ ากดั 
(บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม) 

 

บริษทั บางแวก 
คอนโดมิเนียม จ ากดั 

(บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ระหวา่งไตรมาสสามของปี 2557  บริษทั เตา้เบ๋า  จ  ากดั  เปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ  ากดั  
และเปล่ียนประเภทการประกอบธุรกิจมาเป็นกิจการด้านการผลิตแบ่งบรรจุเคร่ืองส าอางเคร่ืองหอม  อุปกรณ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชเ้สริมความงามทุกชนิด 

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั ประกอบกิจการดา้นอสังหาริมทรัพย ์(โรงแรม รีสอร์ทและหอ้งชุด) 
บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั จ  านวน 7,102,999 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33  ของหุน้ท่ีออก (ทุนจดทะเบียน 213,090,000 บาท) ในราคาตามมูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว ้และในปี 2559 ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 3 บริษทัไดแ้ก่ บริษทั ดิ ไอโคนิค จรัญสนิทวงศ ์13 จ  ากดั, บริษทั ดิ ไอโคนิค 
พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จ ากดั และบริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1 ลา้นบาท 
เพื่อด าเนินการดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 
1.3  เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
ในรอบปีท่ีผา่นมาทางบริษทัฯ มีพฒันาการส าคญัหลายประการทั้งการพฒันาสินคา้ การเพิ่มช่องทางการจดั

จ าหน่ายควบคู่ไปกบัการสร้างความเขม้แขง็ของแบรนดใ์หก้ลายเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน และในปี 2559 ทางบริษทัฯ ได้
วางแผนในการเดินหนา้รุกตลาดเคร่ืองส าอางทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยมีโครงการใน
การขยายธุรกิจเพื่อบรรลุตามวสิัยทศัน์โดยมี 4 ทิศทางหลกั  

1. มิติด้านผู้บริโภค 
บริษทัฯ ยงัคงสานต่อความตั้งใจในการท าการตลาดเชิงรุกโดยพยายามใกลชิ้ดกลุ่มลูกคา้เก่า และขยายสู่กลุ่มลูกคา้
ใหม ่

 เพิ่มมาตรฐานการคดัเลือกโรงงานผลิตสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานระดบัสูง ตลอดจนใส่ใจในการคดัสรร
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี เพื่อให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพสูงและดีท่ีสุด อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความ
น่าเช่ือถือ ท าใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจและไวใ้จในสินคา้ของบริษทัฯ 

 จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มลูกคา้ ให้ลูกคา้
ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี โดยมีทั้งกิจกรรมเพื่อสร้างการจดจ าในแบรนด์ และกิจกรรมเพื่อตอบ
แทนสังคม 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในช่องทางการจดั
จ าหน่ายของบริษทัฯ โดยการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายให้มีความหลากหลาย และครอบคลุม
พื้นท่ีมากข้ึน เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเขา้ถึงสินคา้ไดโ้ดยง่าย 

 เพิ่มมาตรฐานของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคา้และอายุสินคา้  รวมถึงจดัท าฉลากสินคา้
ใหค้รอบคลุมตามท่ีภาครัฐก าหนด ตลอดจนพฒันาระบบจดัส่งสินคา้ให้เท่าทนัต่อความตอ้งการ
ของตลาดทัว่ประเทศ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

2. มิติด้านผลติภัณฑ์ 
บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างสรรคสิ์นคา้ท่ีมีรูปแบบ 

และคอนเซปตเ์ฉพาะตวัเพิ่มข้ึน 

 สรรหานวตักรรมใหม่ๆ  
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการสรรหานวตักรรมความงามใหม่ๆ อยูเ่สมอ ในขณะเดียวกนัก็ให้ความส าคญั

ในดา้นคุณภาพสินคา้มากข้ึนเช่นกนั เราเช่ือวา่นวตักรรมใหม่ เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ลูกคา้ไดสิ้นคา้ท่ีมีความแปลก
ใหม่ในขณะเดียวกนัคุณภาพก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีบริษทัฯ ยงัตอ้งรักษาไวใ้ห้กบัลูกคา้ บริษทัฯ จึงร่วมพฒันาสินคา้
ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพเพื่อสร้างโอกาส และความต่างทางธุรกิจ โดยยงัคงตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และยงัคงราคาท่ีเหมาะสม 

 การขยายแบรนดสิ์นคา้และประเภทของสินคา้ 
บริษทัฯ มีนโยบายในการสร้างสรรคสิ์นคา้ให้มีความหลากหลาย และตอบโจทยลู์กคา้แต่ละกลุ่ม

มากข้ึน โดยจะเพิ่มแบรนด์สินคา้ใหม่ท่ีมีรูปแบบและคอนเซปต์เฉพาะตวั ไม่ซ ้ ากบัผลิตภณัฑ์เก่าท่ีมีอยู่แลว้ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย 

 เพิ่มศกัยภาพดา้นการวจิยัและพฒันาสินคา้ 
บริษทัฯ ได้ร่วมมือกบับริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตและแบ่งบรรจุ

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองหอม อุปกรณ์เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชเ้สริมความงามทุกชนิด ทั้งน้ีก็เพื่อเพิ่มศกัยภาพทางดา้น
การวิจยัและพฒันาสินคา้ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึน สามารถสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีนวตักรรมความ
งามท่ีทนัสมยัเทียบเท่าระดบั International  

 
3. เสริมสร้างตราสินค้าให้แข็งแรง 

บริษทัฯ เลือกใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดแบบ 360 องศาโดยมีการสร้างการรับรู้ และเขา้ถึงแบรนด์มากข้ึนทั้ง 
Above the line และ Below the line เพราะผลิตภณัฑค์วามงามทั้งหลายลว้นแลว้แต่มาจากความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภค 
ทั้งจากตวัแบรนดแ์ละคุณภาพของสินคา้ บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ไปยงัการสร้างการจดจ าตราสินคา้ในกลุ่มลูกคา้มากข้ึน
โดยจะเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดให้เหมาะสมและมีความต่อเน่ืองซ่ึงนอกเหนือจากส่ือภายนอกอาคาร
แลว้บริษทัฯยงัใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัส่ือออนไลน์ท่ีในปัจจุบนัเขา้มามีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค
อีกดว้ย รวมถึงการใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัแบรนด์ เพื่อให้เกิดการจดจ าท่ีดี แก่ผูบ้ริโภคใน
วงกวา้งอีกดว้ย 

 
4. สร้างคุณค่าอย่างยั่งยนืให้กบัผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนัธมิตรทางธุรกจิ พนักงาน ชุมชน 

 บริษทั ฯ มีนโยบายการด าเนินงานท่ีโปร่งใส และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว ตลอดจน
บริหารบริษทั ฯ ด้วยความรอบครอบระมดัระวงั ควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเพื่อก่อประโยชน์สูงสุด
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ต่อผูถื้อหุ้น   ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  และเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือน
กิจกรรมเพื่อสัมคม (CSR) ดว้ยจิตส านึกท่ีสร้างสรรค ์รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองคก์รให้แข็งแกร่ง 
และบูรณาการความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูท่ี้สนใจร่วมกิจกรรม ซ่ึงเป็นพลงัและกลไก
ส าคญั ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาสังคมไทยใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ และสร้างผลประโยชน์แก่สังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

2.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 โครงสร้างรายได้ 

บริษทัฯ มีมูลค่าการจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและผลิตภณัฑ์รถยนตใ์ชก้๊าซธรรมชาติปี 2557 – 2559 ดงัน้ี 

ผลติภัณฑ์ 
2559 2558 2557 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

มูลค่าการจ าหน่ายรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ        
- รถยนตใ์ชก้๊าซธรรมชาติ (NGV)     - - - - 187 0.02 
- เคร่ืองยนต ์ - - 1,408 0.12 201 0.02 
- ถงัก๊าซ  - - - - 455 0.05 
- อ่ืนๆ - - 1,419 0.12 24,984 2.57 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายรถยนต์ 
       ใช้ก๊าซธรรมชาติ  

 
- 

 
- 2,827 0.24 25,827 2.66 

มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค       
- เคร่ืองส าอาง       

ผลิตภณัฑดู์แลร่างกาย 251,553 17.84 282,056 24.24 321,954 33.18 
ผลิตภณัฑดู์แลผวิหนา้ 424,512 30.11 344,689 29.62 256,760 26.46 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 661,802 46.94 493,426 42.40 306,587 31.59 

- อุปกรณ์เสริมความงาม 20,663 1.47 18,039 1.55 14,401 1.48 
- อุปกรณ์ตกแต่งร้านและส่ือส่งเสริมการขาย 40,400 2.87 12,868 1.11 25,409 2.62 
- ผลิตภณัฑอ์าหารและยา 10,604 0.75 9,458 0.81 18,608 1.92 
- อ่ืน ๆ  336 0.02 369 0.03 832 0.09 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า 
         อุปโภคและบริโภค 

 
1,409,870 

 
100.00 1,160,905 99.76 944,551 97.34 

รวมมูลค่าการจ าหน่าย    1,409,870 100.00 1,163,732 100.00 970,378 100.00 

รายไดค้่าบริการ    - - - - - - 
รวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายและบริการ   1,409,870 100.00 1,163,732 100.00 970,378 100.00 
อตัราเพิ่ม (ลด) ของรายได ้ 21.14  19.94  16.89  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

2.1  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจน าเขา้ ผลิต และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางทุก

ประเภทและสินคา้อุปโภคบริโภคจากต่างประเทศ โดยแบ่งลกัษณะออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแบรนด์ท่ีบริษทัฯ 
เป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศ และกลุ่มแบรนด์ท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้เอง โดยท่ี
บริษทัฯ เป็นผูอ้อกแบบ และวางแผนรูปแบบของแต่ละแบรนด์ ภายใตค้วามคิดและการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกนั
ระหว่างทีมงานไทยและทีมงานเกาหลีท่ีมีความรู้ความสามารถ เขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอย่างดี 
สามารถสร้างสรรค์สินคา้ออกมาไดต้รงกบัความตอ้งการของตลาด ทั้งน้ีมีวตัถุประสงค์ส าคญัในการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ คือเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผูบ้ริโภคสนุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ในแต่ละหมวดหมู่รวมถึง
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ตรงจุดด้วยการน านวตักรรมความงามใหม่ๆ มาผสมผสานลงใน
สินคา้ท่ีมีแพค็เกจสีสันสดใสดึงดูดโดยค านึงถึงคุณภาพของสินคา้ในราคาท่ีสมเหตุสมผลเป็นส าคญั ซ่ึงผลิตภณัฑ์
ส่วนใหญ่สั่งผลิตจากต่างประเทศเป็นหลกั และหลงัจากไดรั้บกระแสตอบรับท่ีดีตั้งแต่ปี 2557 บริษทัฯ จึงจดัสรร
พื้นท่ีใชส้อยบางส่วนของโรงงานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเดิมใหเ้ป็นโรงงานส าหรับผลิตสินคา้  

ในแง่ของช่องทางการจดัจ าหน่าย บริษทัฯ ไดก้ระจายสินคา้ผา่นร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศทั้งใน
รูปแบบคา้ส่ง และคา้ปลีก เช่น ร้านคา้เคร่ืองส าอางประจ าทอ้งถ่ิน, ซุปเปอร์มาร์เก็ตทอ้งถ่ิน, ร้านขายยา ฯลฯ รวมถึง
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ทุกรูปแบบ เช่น เซเวน่อีเลฟเวน่, วตัสัน และโลตสั เป็นตน้ และเพื่อเป็นการสร้างจุดจ าหน่ายท่ี
ครอบคลุมทุกแบรนด์สินคา้ของบริษทัซ่ึงไดเ้กิดร้านคา้ปลีก KARMARTS ข้ึน โดยการบริหารงานลกัษณะแฟรน
ไชส์จะมีรูปแบบการตกแต่งร้าน และใช้ระบบปฏิบติัการขายหน้าร้านแบบเดียวกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์ั้งหมดภายใตก้ารน าเขา้ของบริษทัฯ โดยเฉพาะ  

ดว้ยเสียงตอบรับท่ีดีจากตลาดภายในประเทศ บริษทัฯ จึงเร่ิมบทบาทใหม่กลายเป็นผูส่้งออกผลิตภณัฑ์
ความงามไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเร่ิมขยายสาขาไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น สิงคโปร์, กมัพูชา, 
พม่า, เวียดนาม, ลาว, จีน และอินโดนีเซีย เป็นต้น โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการก้าวเป็นบริษัท
เคร่ืองส าอางอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย และกา้วไกลเป็นอนัดบัหน่ึงของเอเชียต่อไป 
  
 2.2  การตลาด และการขาย 
ปัจจุบนัช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ มีทั้งหมด 5 ช่องทางหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1. ช่องทางคาร์มาร์ทช็อป 
ธุรกิจร้านคา้ปลีกหรือร้านความงามสะดวกซ้ือภายใตแ้นวคิดมลัติแบรนดซ่ึ์งรวบรวมผลิตภณัฑเ์พื่อความ

งามของทุกแบรนดใ์นเครือคาร์มาร์ทไวใ้นท่ีแห่งเดียวหรือเรียกวา่วนัสต็อปเซอร์วสิ โดยเนน้การตกแต่งร้านดว้ย
โทนสีชมพช็ูอคก้ิงพิง้ค ์

คาร์มาร์ทช็อปถือเป็นช่องทางท่ีส าคญับริษทัฯ เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ทั้งหมดของบริษทัฯ ได้
อยา่งครบถว้น และใกลชิ้ดมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัท าใหบ้ริษทัฯ สามารถศึกษา และเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายข้ึน ซ่ึงเป็นกล
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ยทุธ์ท่ีสร้างความจงรักภกัดีใหก้บัแบรนด ์(Brand Loyalty) และส่ิงท่ีทางบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัมาโดยตลอดคือการ
จดักิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรับสมาชิกคาร์มาร์ทช็อปอยา่งต่อเน่ือง  

ทั้ ง น้ีคาร์มาร์ทช็อปเป็นธุรกิจแบบแฟรนไชนส์ 100% ใช้รูปแบบของการขายสินค้าขาดให้แก่
ผูป้ระกอบการ โดยบริษทัฯ ช่วยสนับสนุนด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายในทุกๆ รอบเดือนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงทุก
สาขามีการบนัทึกการขายสินคา้ทั้งหมดผา่นระบบปฏิบติัการของบริษทัฯ เพื่อเช่ือมต่อขอ้มูลสินคา้โปรโมชัน่  และ
ขอ้มูลสมาชิกได ้โดยแต่ละสาขาจะมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการการขายท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการร้านคา้
คาร์มาร์ทช็อปเขา้ดูแล พร้อมใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเทคนิคการบริหารร้านคา้อยา่งใกลชิ้ด เพื่อให้ร้านคา้ด าเนินธุรกิจ
ตรงตามมาตรฐานท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างรูปแบบไว ้

ปัจจุบันช่องทางคาร์มาร์ทช็อปในประเทศไทย มีทั้ งหมดจ านวน 51 สาขา แบ่งเป็นช็อปประเภท 
Standalone Shop (Retail shop) 12 สาขา และคาร์มาร์ทช็อปในพื้นท่ีโซนบิวต้ีฮอลล์ของห้างสรรพสินคา้ชั้นน า 
ไดแ้ก่ The Mall และ Robinson อีก 39 สาขา 

 
2. ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม หรือร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย 

แมว้่าปัจจุบนัการขยายตวัของร้านคา้สมยัใหม่จะเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่ช่องทางการคา้แบบดั้งเดิมก็
ยงัคงเป็นหัวใจส าคญัในการสร้างยอดขายให้แก่บริษทัฯ  ซ่ึงปัจจุบนัร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายของคาร์มาร์ทนั้น
ครอบคลุมร้านคา้ปลีกไดอ้ยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศ 

จากปีท่ีผา่นมาช่องทางการคา้ปลีกดั้งเดิมมีร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศไทยกว่า 100 
ราย โดยแบ่งร้านคา้เป็น  2  ประเภทหลกัคือร้านคา้ปลีกและร้านคา้ส่ง เพื่อให้สินคา้กระจายตวั เขา้ถึงมือผูบ้ริโภค
อยา่งทัว่ถึงและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 ประเภทคา้ปลีก ประกอบด้วย ร้านคา้ปลีกเคร่ืองส าอาง, ซุปเปอร์มาร์เก็ตทอ้งถ่ิน, ร้านสะดวกซ้ือ
ทอ้งถ่ิน และร้านขายยาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 ประเภทคา้ส่ง ประกอบดว้ย ร้านคา้ส่งเคร่ืองส าอาง และร้านคา้ส่งสินคา้อุปโภคบริโภคประจ าทอ้งถ่ิน
ขนาดใหญ่เป็นตน้ 
 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบสมัยใหม่ 
ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบสมยัใหม่ทั้งหมดของบริษทัฯ ในปัจจุบนัมีดงัน้ี 

 ประเภทร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Store) 
เน้นจ านวนสาขา ความสะดวกสบาย โดยสถานท่ีตั้งจะอยู่ใกล้กบัผูบ้ริโภค สินคา้ปลีกขนาดเล็ก ธุรกิจ

รูปแบบน้ี ไดแ้ก่ 7-Eleven, Family Mart, Max Valu, Jiffy, Big C Mini, Lotus Express, Tops Daily, CJ Express 
และ Lawson108 เป็นตน้ 

 ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต/ ไฮเปอร์มาร์เก็ต และดิสเคาทส์โตร์ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่เนน้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีหลากหลายและมีจ านวนมากให้เลือกสรร ไดแ้ก่ 
Tops, Home Fresh Mart, Gourmet Market, Food Hall, Tesco Lotus, Big C, Makro, และ เป็นตน้ 

 ประเภทร้านคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty Store) 
จ าหน่ายสินคา้เฉพาะอย่างเน้นสินคา้อุปโภคบริโภคเก่ียวกบัเวชภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ดูแลผิวดูแลเส้นผมมี

สินคา้หลากหลายท่ีพฒันาให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา พร้อมมีการบริการท่ีสะดวกและเป็นกนัเอง ได้แก่ Watsons, 
Boots, Tsuruha, SE-ED, B2S, Beautrium, EVEANDBOY, Stardust, Beauty Market, Pure, ร้านนายอินทร์ และ 
KING-POWER เป็นตน้ 

 ประเภทร้านคา้ในแคตตาล็อก 
ไดแ้ก่ Friday Catalog, 7-Catalog เป็นตน้ 

 
4. ช่องทางส่งออก 

 บ ริษัทฯ  ทุ่ ม เทขย า ยแบรนด์ ไปย ัง ต่ า งประ เทศโดยก า รลงพื้ น ท่ี ศึ กษ าตล าด  และส ร้ า ง 
กลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกบัคู่คา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ Sole Distributor, 
Distributor และ Joint Venture ปัจจุบนับริษทัฯ มีจุดจดัจ าหน่ายในต่างประเทศทั้งหมด 11 ประเทศ ไดแ้ก่ สิงคโปร์, 
กมัพูชา, เวียดนาม, พม่า, จีน, ลาว, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บงักลาเทศ และ อินเดีย โดยมี
การลงทุนในรูปแบบ Joint Venture ใน 3 ประเทศไดแ้ก่ จีน, เวยีดนาม และมาเลเซีย 
 

5. ช่องทางการค้าธุรกจิออนไลน์ 
 สังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือส่งผา่นขอ้มูลท่ีส าคญั และผลกัดนัให้ผูบ้ริโภคหนัมาศึกษาขอ้มูลสินคา้ผา่น
ทางอินเตอร์เน็ตมากข้ึนจนเกิดความนิยมสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตอยา่งแพร่หลาย ดงันั้นบริษทัฯ จึงตอ้งมี
ช่องทางออนไลน์เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างรวดเร็วทุกท่ีทุกเวลา นอกจากน้ียงัถือเป็น
ช่องทางในสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เพื่อสร้างความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 ช่องทางออนไลน์ของบริษทัฯ ในปัจจุบนัมี  2 ประเภท 

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

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

 2.3  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
  ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์เคร่ืองส าอางท่ีตอบโจทยไ์ดทุ้กความตอ้งการดา้นความงามของผูห้ญิง

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

  ปัจจุบนับริษทัฯ มีผลิตภณัฑ์เพื่อความงามแบบครบวงจรรวมทั้งส้ินกวา่ 1,000  รายการโดยมีสินคา้ Own 
Brands ไดแ้ก่  

1. เคทีด่อลล์ (Cathy Doll) : Just play it! 
 “เคท่ีดอลล”์ แบรนดท่ี์ปฎิวติัวงการเคร่ืองส าอาง ตอบโจทยทุ์กปัญหาความงามท่ียากจะคาดเดา ให้คุณเล่น

อยา่งสนุกสุดเหวี่ยงไปกบัผลิตภณัฑ์ความงามท่ีแฝงไปดว้ยความมีชีวิตชีวา และมีลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวั มอบ
ความสวยทัว่ทั้งร่างกาย ตั้งแต่หัวจรดปลายเทา้ ท าให้เป็นผูน้ าเทรนด์แฟชั่นแห่งนวตักรรมความงามในปัจจุบนั 
เหมาะส าหรับสาวสวยสมยัใหม่ ท่ีมีความชิค ความเก๋ ทศันคติดี จิตใจเปิดกวา้ง แต่ก็มีมุมซุกซน ข้ีเล่น น่ารักเสน่ห์
ลน้เหลือ  เหมือนเป็นการผสมผสานความเปร้ียวอมหวานได้อย่างลงตวัเช่นเดียวกบัตุ๊กตาเคท่ีดอลล์ ท่ีพร้อมให้
สาวๆเผยเสน่ห์ความสวยแบบมีออร่าไดอ้ยา่งมัน่ใจท่ามกลางผูค้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ 
 ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวกาย 
 ผลิตภณัฑบ์ ารุงเส้นผม 
 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 
 ผลิตภณัฑเ์พื่อการดูแลเฉพาะจุด 
 อุปกรณ์เสริมความงาม 

 
2. เคทีชู่ (Cathy Choo): Boutique fusion spa 

  ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิสไตลฟิ์วชัน่สปาท่ีร้อยเรียงผา่นประสบการณ์อนัแสนประทบัใจจากการเดินทางทัว่ทุก
มุมโลกทั้งฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกท่ีผสานเขา้กบัสปาไทยไดอ้ย่างลงตวั เจือดว้ยกล่ินความหอมจากธรรมชาติ 
อาทิกล่ินเคร่ืองเทศ กล่ินสมุนไพร กล่ินดอกไม ้กล่ินเปลือกไม ้กล่ินผลไม ้ก่อก าเนิดกล่ินน่าอศัจรรยท่ี์หาไม่ไดจ้าก
ท่ีไหน รังสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลความงามทั่วทั้ งร่างกายและบ าบัดอารมณ์ให้ผ่อนคลาย กลายมาเป็น
ผลิตภณัฑ์สปาท่ีสะทอ้นแง่มุมทางวฒันธรรมได้อย่างสง่างาม เหมาะส าหรับสาวๆ ท่ีหลงใหลในกล่ินหอมของ
ดอกไมแ้ละสมุนไพรธรรมชาติ พร้อมกบับรรจุภณัฑ์อนังดงาม ท่ีตั้งวางท่ีใดก็มอบความรู้สึกเสมือนอยูท่่ามกลาง
ความหรูหรา ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวกาย 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

3. เบบีไ้บร์ท (Baby Bright): Gift from nature 
 ดว้ยพลงัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิจากเกาะเชจู สู่ตน้ก าเนิดความงามอนัมหศัจรรยแ์ห่งผวิสวยดุจของขวญัจาก

ธรรมชาติท่ีใหม้า ก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑบ์ ารุงผิวจากพืชพรรณนานาชนิด กลายมา
เป็น “เบบ้ีไบร์ท” ของขวญัสุดล ้าค่าท่ีช่วยปรนนิบติัผวิให้แขง็แรงสุขภาพดี ดว้ยความลบัแห่งความงามจาก
ธรรมชาติท่ีช่วยฟ้ืนคืนผวิให้กลบัมาดูดีมีชีวติชีวา พร้อมเผยผวิสวยเนียนนุ่มดุจผวิเด็ก ทั้งยงัดูแลและปลอบประโลม
ผวิดว้ยความละมุนละไม  มอบความสดใสอ่อนโยนใหแ้ก่ทุกสภาพผวิ  
ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ 
 ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวกาย 
 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 
 ผลิตภณัฑบ์ ารุงเส้นผม 
 ผลิตภณัฑเ์พื่อการดูแลเฉพาะจุด 

 
4. เจจูวต้ิา (Jejuvita): Beauty is yummy 

 อาหารท่ีมีคุณประโยชน์ รสชาติมกัจะไม่ถูกปาก จึงก่อให้เกิดการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมี
ความสมบูรณ์แบบทั้งทางดา้นคุณประโยชน์และดา้นรสชาติ กลายมาเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร “เจจูวิตา้” ท่ีรับแรง
บนัดาลใจจากความงามสุขภาพดีแบบสาวเกาหลี ผสมผสานด้วยคุณค่าจากวิตามินนานาชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย มาพร้อมกบัรูปแบบท่ีรับประทานง่าย ทั้งพกพาสะดวกและรสชาติถูกปาก ช่วยปรับสมดุลยใ์ห้ร่างกาย และ
เติมความสวย สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก พร้อมมอบความงามท่ีน่าล้ิมลอง เพราะเราเช่ือวา่ความสวยคือความ
อร่อย 

 
5. ร่ืนรมย์ (Reunrom): Everyday happiness 

 ผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์และสปาท่ีมุ่งสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ ด้วยการผสมผสานความเป็นไทย
สมยัก่อนเขา้กบัไทยสมยัใหม่ไดอ้ยา่งละมุนละไมและลงตวั โดยการใชส้มุนไพรไทยซ่ึงเปรียบดัง่ต ารับยาพื้นบา้น
จากคุณยา่คุณยายท่ีสืบทอดกนัมาชา้นาน เพื่อมอบความร่ืนรมยใ์หทุ้กวนัเป็นวนัแห่งความสุข 4 การดงัน้ี 
 1.) ความสุขท่ีไดใ้ชข้องผูบ้ริโภค (Happiness of user) 
  - ความสุขของผูบ้ริโภคเม่ือไดเ้ห็นสินคา้และดีไซน์ของร่ืนรมย ์และความสุขท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดใ้ช้
สินคา้ของร่ืนรมย ์
 2.) ความสุขท่ีไดส่้งเสริมการคา้อยา่งยติุธรรม (Fair Price & Fair Trade) 
  - ความสุขท่ีไดช่้วยเหลือเกษตรกรไทย อุดหนุนวตัถุดิบคุณภาพจากประเทศไทย ส่งเสริมอาชีพ
ใหก้บัชุมชน ตลอดจนความสุขท่ีไดจ้  าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสมใหก้บัทุกคน 
 3.) ความสุขของการแบ่งปันและการคืนก าไรสู่สังคม (Sharing) 
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  - ความสุขท่ีไดมี้โอกาสเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคม ดว้ยความตั้งใจท่ีจะมอบเงินก าไรจาก
การจ าหน่ายสินคา้ร่ืนรมยส่์วนหน่ึงใหก้บัองคก์รการกุศล 
 4.) ความสุขท่ีไดมี้โอกาสส่งเสริมการท่องเท่ียวและประเพณีวฒันธรรมไทย (Promote Thai Tourism) 
  - ความสุขท่ีไดส่้งเสริมการท่องเท่ียว ตลอดจนประเพณีและวฒันธรรมไทยผา่นทางผลิตภณัฑ์ของ
ร่ืนรมยใ์นการออกแบบลวดลายท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของไทยบนบรรจุภณัฑ์ อีกทั้งมีการถ่ายทอดกล่ินของ
ประเพณีวฒันธรรมไทยผา่นผลิตภณัฑ์เคร่ืองหอมร่ืนรมย ์นอกจากน้ียงัไดร้วบรวมเอากล่ินขนมไทยอนัโดดเด่นมา
ประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑต์ามแบบฉบบัของร่ืนรมย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑส์ าหรับผวิหนา้ 
 ผลิตภณัฑส์ าหรับผวิกาย 
 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหอม 

 
6. เครยอน (Crayon): Coloring your life 
เคร่ืองส าอางระดบัโปรเฟสชัน่แนลท่ีแต่งเติมดว้ยสีสันหลากหลาย พร้อมมอบความโดดเด่นเปล่งประกาย

ในสไตลท่ี์เป็นคุณ สามารถเนรมิตลุคจากสาววยัท างานธรรมดาใหก้ลายเป็นสาวสวยชิคทนัสมยัแบบมืออาชีพไม่ซ ้ า
ใคร และมัน่ใจในทุกการเคล่ือนไหว มอบความโมเดิร์นเพอร์เฟ็คสวยสมบูรณ์แบบพร้อมเติมสีสันสดใสใหชี้วติไม่
ซ ้ าซากจ าเจ ท าใหเ้หล่าสาวๆ ต่างหลงใหลไปกบัการแต่งเติมสีสันท่ีสนุกสนานจนหยดุไม่อยู ่ดว้ยงานเคร่ืองส าอาง
ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเหนือใคร และทรงเสน่ห์ในสไตลเ์ครยอน ท่ีช่วยเพิ่มความสดใสคลัเลอร์ฟูลใหก้บัชีวติคุณ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 
 

7. โอปป้าสไตล์ (Oppa Style): Be a perfect man 
“โอปป้าสไตล์” ผลิตภณัฑ์สร้างแรงบนัดาลใจส าหรับผูช้ายท่ีอยากมีเสน่ห์หล่อเน้ียบในสไตล์โอปป้า

เกาหลีจนสาวๆ ตอ้งหลงใหล กลายมาเป็นหนุ่มเพอร์เฟ็คบุคลิกดีในแบบท่ีเป็นคุณ มาพร้อมกบัผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันา
มาเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูช้ายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้โดยเฉพาะ มีเอกลกัษณ์ท่ีเหมาะกบัผูช้ายทนัสมยั 
มอบความเท่สมบูรณ์แบบ สร้างลุคใหม่ให้คุณดูดีถึงขีดสุดในแบบผูช้ายสไตล์โอปป้าเกาหลีท่ีหลุดออกมาจากยา่น
กงันมัอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง 
 
8. โบย่า (Boya): Professional care 

อีกขั้นแห่งการดูแลระดบัมืออาชีพ “Boya” ผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยทุ์กความตอ้งการในการดูแลเส้นผมและ
ผวิกาย พร้อมช่วยสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้ใ้ชทุ้กคนเผยเสน่ห์ความงามภายนอกไดอ้ยา่งมัน่ใจ อีกทั้งไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นสกินแคร์ท่ีใชดี้ มีคุณภาพ เหมาะส าหรับคนทุกเพศ ทุกวยั เพราะคดัสรรสารสกดัเป็นพิเศษ เพื่อดูแล
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ปัญหาเส้นผม หนงัศีรษะ และผวิพรรณไดอ้ยา่งตรงจุด พร้อมทั้งอุดมไปดว้ยสารอาหารบ ารุงผวิ ช่วยดูแลทุกส่วน
ในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้ เผยผวิภายนอกแขง็แรงสุขภาพดี สร้างเสน่ห์ใหคุ้ณสะกดทุกสายตาอยา่งมือ
อาชีพ ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ 
 ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวกาย 
 ผลิตภณัฑบ์ ารุงเส้นผม 

 
9. นูน่า (Nuna): Think of White Think of NUNA 

ถ้าอยากจะขาว ต้องแบรนด์ผลิตภณัฑ์ “นูน่า” เท่านั้น แบรนด์ท่ีเป็นเหมือนคมัภีร์แห่งผิวกระจ่างใส
ประกายออร่า ท่ีเชิญชวนใหส้าวๆ ตอ้งการครอบครองผิวสวยมีเสน่ห์แบบไร้ท่ีติ โดยประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีดูแล
ทั้งผิวหน้าและผิวกาย ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเคล็ดลบัสุดแซ่บแห่งความงามอนัเปล่งประกายแบบฉบบัสาว
เกาหลี ทั้งยงัคดัสรรสารสกดัจากธรรมชาติท่ีเขา้ฟ้ืนบ ารุงผิวพรรณให้แลดูกระจ่างใสทุกอณู มีออร่าทุกขณะ อ่อน
เยาวใ์นทุกวนั พร้อมเพิ่มเสน่ห์ใหห้นุ่มๆ มาติดกบัในผวิสวา่งเนียนนุ่ม มอบความขาวออร่าแบบไม่ตอ้งสืบ 
 นอกจากสินคา้ Own Brands ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัเป็นตวัแทนน าเขา้ และจดัจ าหน่ายแบรนด์
เคร่ืองส าอางอนัดบั 1 จากประเทศเกาหลี ไดแ้ก่ มิสชา (MISSHA) ซ่ึงมีสาขากว่า 40 ประเทศทัว่โลก รังสรรคท์ั้ง
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว เมคอพั และน ้ าหอม ดว้ยนวตักรรมความงามท่ีไม่เคยหยุดน่ิง ภายใตส้โลแกน A brand known 
for quality first idea and its reasonable prices 
 
รางวลัต่างๆ ทีไ่ด้รับจากนิตยสารช้ันน า 
 ทั้งน้ีคาร์มาร์ทไดรั้บเกียรติจากนิตยสารดา้นความงามชั้นน าของไทยมอบรางวลัการันตีคุณภาพแก่
ผลิตภณัฑม์ากมาย ไดแ้ก่ 

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

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

3. รางวลั Beauty Hall of Fame 2015 สาขา “Best CC in a budget” โดยนิตยสาร CLEO (ประเทศไทย) 
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  
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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) จากผลิตภณัฑ์  Cathy Doll Ready 2 White One Day Whitener Body Lotion  

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

9. รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด สาขาบรรจุภณัฑ์
เพื่อการจดัจ าหน่าย จากการประกวดบรรจุภณัฑไ์ทยประจ าปี 2558 (THAISTAR PACKAGING 
AWARDS 2015) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จากผลิตภณัฑ์ Cathy Doll No.1 Frink Serise 

10. รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด สาขาบรรจุภณัฑ์
เพื่อการขนส่งจากการประกวดบรรจุภณัฑไ์ทยประจ าปี 2558 (THAISTAR PACKAGING 
AWARDS 2015) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จากกล่อง Karmarts Treasure Box 

11. ผลิตภณัฑ ์Cathy Doll AA Matte Powder Cushion Oil Control SPF50 PA+++ ไดรั้บรางวลั BEST 
CUSHION จากการประกวด Beauty Hall of Fame 2016 ของนิตยสาร CLEO ประเทศไทย และรางวลั 
BEST ON-THE-GO FOUNDATION จากการประกวด Lemonade Reader Awards 2016 ของ
นิตยสาร Lemonade 

12. ผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Geisha Hanazakari Lip Matte สี 03 Wine Orchid และสี 04 Red Rose ไดรั้บ
รางวลั BEST LIPS – LIQUID LIPS จากการประกวด Beauty Hall of Fame 2016 ของนิตยสาร 
CLEO ประเทศไทย 

13. ผลิตภณัฑ์ Crayon 8 Sec-To-Dry Gel Liner สี 06 Strawberry ไดรั้บรางวลั BEST EYE– EYELINER 
จากการประกวด Beauty Hall of Fame 2016 ของนิตยสาร CLEO ประเทศไทย 

14. ผลิตภณัฑ์ Cathy Doll Ready 2 White 2in1 Bubble Mousse Cleanser ไดรั้บรางวลั BEST FACIAL 
CLEANSER จากการประกวด Lemonade Reader Awards 2016 ของนิตยสาร Lemonade 

15. ผลิตภณัฑ์ Cathy Doll Aloe Vera&Snail Serum Soothing Gel ไดรั้บรางวลั BEST BODY 
TREATMENT จากการประกวด Lemonade Reader Awards 2016 ของนิตยสาร Lemonade 
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2.4 การส่ือสารการตลาด 
1. ช่องทางการส่ือสาร 
 บริษทัฯ คดัสรรช่องทางการส่ือสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายและเพิ่มเติมส่ือท่ีเป็นระดบัมวลชน 

(Mass Communication) คือใชก้ารส่ือสารท่ีมุ่งไปยงัผูรั้บจ านวนค่อนขา้งมาก และสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูรั้บพร้อมๆ 
กนัโดยส่ือทั้งหมดตอ้งสอดรับกบั Mood &Tone ท่ีเน้นความสดใส ร่าเริง โดดเด่น อนัเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์
เป็นอยา่งดี ไดแ้ก่  

1.1 ส่ือออฟไลน์ ประกอบด้วย 
1.1.1 ส่ือส่ิงพมิพ์  

ทั้งการลงส่ือโฆษณาในนิตยสารและหนังสือต่างๆ  โดยเลือกใช้การ Tie in สินคา้ในคอลมัน์ต่างๆ 
ตลอดจนการลงข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง  

1.1.2 ส่ือโทรทศัน์  
บริษทัฯ เลือกใชส่ื้อโทรทศัน์ (TV Commercial) เพิ่มเขา้มา เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถกระจายขอ้มูลได้

อยา่งทัว่ถึงเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัรายได ้สร้างการจดจ าตราสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมี
การเลือกใชส่ื้อโทรทศัน์อยา่งหลากหลาย ทั้งในส่วนของ Free TV ตลอดจน Digital TV 

1.1.3 ส่ือโฆษณานอกสถานที ่(Out of home) 
1) ส่ือโฆษณามลัติมีเดียในรถไฟฟ้า 

คือส่ือประชาสัมพนัธ์บนรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) เป็นส่ือท่ีไดรั้บการยอมรับและ
ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เพราะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในเมือง ตลอดจนนกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด บริษทัฯ จึง
ไดเ้ลือกใชส่ื้อดงักล่าวโดยใช ้TVC ตวัเดียวกบัส่ือโทรทศัน์เพื่อใหเ้กิดการจดจ าแบรนดไ์ดม้ากข้ึน 

2) ส่ือป้ายโฆษณาขนาดเล็ก (Mupi) 
ป้ายโฆษณาขนาดเล็กหรือ Mupi เป็นส่ือท่ีสามารถสร้างการจ าจดแบรนด์และสร้างการรับรู้ในกลุ่ม

ประชาชนทัว่ไปอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีกระจายตวัของส่ืออยู่ทัว่กรุงเทพฯ และจงัหวดัขนาด
ใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งในยา่นชุมชนและยา่นธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

3) ส่ือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) 
ป้ายโฆษณากลางแจง้ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล และดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างดี 

ช่วยสร้างการจ าจดแบรนด์ในวงกวา้ง  มีการกระจายของส่ืออยู่ตามถนนสายหลกั หรือตามจุดส าคญัๆ เช่น ส่ีแยก 
ตลาด หรือจุดท่ีมีคนพลุกพล่านในกรุงเทพฯ 

4) ส่ือป้ายโฆษณาดิจิทลั 
ป้ายโฆษณารูปแบบดิจิทลัสามารถฉายภาพโฆษณาแบบเคล่ือนไหวไดเ้ช่นเดียวกบัในส่ือโทรทศัน์ ตั้งอยู่

ในยา่นชุมชนและยา่นธุรกิจท่ีคนพลุกพล่าน ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดเ้ลือกใชส่ื้อดงักล่าวโดยใช ้TVC ตวัเดียวกบัส่ือ
โทรทศัน์เพื่อให้เกิดการจดจ าแบรนดไ์ดแ้ม่นย  ามากข้ึน 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

5) ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี 
ส่ือเคล่ือนท่ี (Bus Wrap) คือการติดส่ือโฆษณาสินคา้ท่ีรถโดยสารสาธารณะสายต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีมีจ  านวน

คนเห็นมาก โดยบริษทัฯ เลือกใช้กลยุทธ์แบบดาวกระจายดว้ยการกระจายไปยงัรถโดยสารสาธารณะหลากหลาย
เส้นทางครอบคลุมพื้นท่ีทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 
1.2 ส่ือออนไลน์  
ส่ือออนไลน์ยงัคงเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเห็นผล

ท่ีสุด บริษทัฯ จึงให้ความส าคญัในการจดัท าส่ือออนไลน์ค่อนขา้งมาก โดยในปีท่ีแลว้มาบริษทัฯ มีการจดักิจกรรม
บนช่องทางออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีท าการตลาดบนส่ือออนไลน์ เช่น ไวรัลคลิป (Viral video) และ
จดัท ารีววิ (Review) สินคา้ทาง Facebook และ Instagram โดยช่องทางส่ือออนไลน์ต่างๆ ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

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

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

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

 
2. กจิกรรมส่งเสริมการตลาด 
 ในปี 2559 บริษทัฯ จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง

ดงัต่อไปน้ี 
1) งานเปิดตวัผลิตภณัฑเ์คท่ีดอลลอิ์นวซิิเบิ้ลซนัโพรเทคชัน่ 
คาร์มาร์ทจดังานเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่พร้อมกบัตอ้นรับฤดูร้อน ดว้ย “เคท่ีดอลล์อินวิซิเบิ้ลซนัโพรเทคชัน่” 

ครีมกนัแดดเน้ือเซร่ัมล่องหน นวตักรรมอิออนพลสั ซ่ึงสามารถเพิ่มความเยน็เพื่อลดอุณหภูมิผิว  พร้อมกนัแสงแดด
ทั้ง UVA,UVB และ UVA1 และแสงไฟจากมือถือ พร้อมทั้งเปิดตวัพรีเซนเตอร์คนใหม่ พุฒ-พุฒิชยั เกษตรสิน เม่ือ
วนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เวิลด์ ทั้งน้ีก็เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์อนัดีและท าให้ผูบ้ริโภครู้จกั
ผลิตภณัฑอ์ยา่งแพร่หลายยิง่ข้ึน 

2) งานเปิดตวัผลิตภณัฑเ์คท่ีดอลลอ์โลสเนลเจลวา่นหอย 
คาร์มาร์ทจดังานเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ “เคท่ีดอลลอ์โลสเนลเจลวา่นหอย” ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว ท่ีสามารถใช้

งานไดอ้ยา่งอเนกประสงค ์ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้ พร้อมทั้งเดินน าขบวน เพื่อสร้างปรากฎการณ์ผิวฉ ่าวาวดีดเดง้
ดูกระจ่างใส เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 โดยเร่ิมตั้งแต่ อาคารยไูนเต็ดเซ็นเตอร์ และเดินขบวนไปจนถึง เซ็นเตอร์
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

พอ้ยท ์ออฟ สยาม ชั้น 3 บริเวณทางเช่ือม BTS ทั้งน้ีก็เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์อนัดีและท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑ์
อยา่งแพร่หลายยิง่ข้ึน 

3) กิจกรรม “Karmart Beauty Review Contest 2016 Season 3 By Lemonade” 
คาร์มาร์ทร่วมกบันิตยสาร lemonade เป็นคร้ังท่ีสาม จดักิจกรรมประกวดคน้หาบิวต้ีบล็อกเกอร์ตวัจริงเพื่อ

เปิดโอกาสใหผู้ห้ญิงท่ีมีความฝันอยากเป็นบิวต้ีบล็อกเกอร์ไดท้  าความฝันของตวัเองให้เป็นจริง โดยหลงัจากจบการ
ประกวดแลว้ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัจะท าการรีวิวสินคา้ของบริษทัฯ เผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงท าให้แบรนด์
เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มผูห้ญิงท่ีรักสวยรักงาม และผูช่ื้นชอบการชมรีววิบนอินเตอร์เน็ต 

4) งานเปิดตวัผลิตภณัฑเ์คท่ีดอลลเ์อเอแมททพ์าวเดอร์คูชัน่ออยลค์อนโทรล 
คาร์มาร์ทจดังานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่  “เคท่ีดอลล์เอเอแมทท์พาวเดอร์คูชัน่ออยล์คอนโทรล”  แป้งคูชัน่

เน้ือแมทท์คุมมนัท่ียงัช่วยคงความชุ่มช่ืนให้กบัผิว มอบผลลพัธ์ใบหน้าเนียนใส ดูเปล่งออร่าอตัโนมติั  พร้อมทั้ง
เปิดตวัพรีเซนเตอร์คนใหม่ มาริโอ ้เมาเร่อ เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 ณ  ลานหนา้เอเชียทีค ทั้งน้ีก็เพื่อส่งเสริม
ภาพลกัษณ์อนัดีและท าใหผู้บ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑอ์ยา่งแพร่หลายยิง่ข้ึน 

5) กิจกรรม “KARMART Asian Beauty Blogger Contest 2016” 
คาร์มาร์ท จดักิจกรรมประกวดคน้หาบิวต้ีบล็อกเกอร์ตวัจริงเพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าบิวต้ีบล็อกเกอร์หน้า

ใหม่ทัว่เอเชียไดโ้ชวลี์ลาการแต่งหนา้แข่งขนักนัอยา่งเขม้ขน้ โดยหลงัจากจบการประกวดแลว้ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัจะท า
การรีวิวสินค้าของบริษทัฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงท าให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน
โดยเฉพาะในกลุ่มผูห้ญิงท่ีรักสวยรักงาม  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

3.  ปัจจัยความเส่ียง 
 นโยบายการบริหารความเส่ียง  บริษัทฯ  มีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน เงินให้กูย้ืม และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั
จากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ี
หลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ
มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินให้กูย้ืม และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และ
อุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ และการช าระค่าสินคา้เป็นสกุลเงินดอลล่าสหรัฐ  ในขณะท่ีบริษทัฯ จ าหน่ายเป็น
เงินบาททั้งหมดท าใหเ้กิดความเส่ียงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  ในกรณีเงินบาทอ่อนค่าลง  อยา่งไรก็ตาม
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินในปี 2559  และ  2558  จ  านวนเงิน 7, 3  ลา้นดอลล่าสหรัฐ  มิไดมี้แนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึน  หาก
มูลค่าการสั่งซ้ือเพิ่มมากข้ึนในอนาคตบริษทัฯ จะพิจารณาจดัท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Forward contract) ตาม
ความเหมาะสม 
 ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2559 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ 6.51  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 35.8307  (2558 : 3.79 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  36.2538) 
  
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่า  
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
ใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34.1 ความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย     
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ความเส่ียงจากการทีธุ่รกจิมีการแข่งขันสูง  และการลอกเลยีนแบบสินค้า 
เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง  มีผูป้ระกอบการรายใหม่ทั้งในประเทศ  

และต่างประเทศโดยเฉพาะเคร่ืองส าอางจากประเทศในแถบเอเซีย  เช่น  เกาหลี  และญ่ีปุ่น  ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ  ท าให้บริษัทต้องพบกับภาวะการแข่งขันท่ีสูงอาจมีผลต่อผลประกอบการ  และยงัมี
ผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีขายสินคา้ลอกเลียนแบบ  และสินค้าน าเขา้อย่างผิดกฏหมาย  ซ่ึงอาจท าให้กระทบต่อ
ยอดขายของบริษทัฯ ได ้

อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ  ไดเ้พิ่มความแขง็แกร่งโดยการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีจดจ า  และรักษาฐานลูกคา้ใน
ระยะยาว  เพิ่มการประชาสัมพนัธ์  ท าให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั  และให้ความส าคญัของบรรจุภณัฑ์  คุณภาพ
สินคา้  เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่  และคู่แข่งขนัไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้
 
ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินค้าคงคลงั 

เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว  เป็นสินคา้แฟชั่นท่ีมกัมีการเปล่ียนแปลงความนิยมอยู่เสมอ  ใน
ระหวา่งปี  2559  และ  2558 บริษทัฯ มีสินคา้คงคลงัเป็นสัดส่วนโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ  25   และ  19.78  ของ
สินทรัพยร์วมตามล าดบั   มีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียอยูช่่วง  108 วนั 
บริษทัฯ  ตั้งส ารองจากการดอ้ยค่าของสินคา้คงคลงัอายุ  1 – 3 ปี  9 ลา้นบาท  3  ปีข้ึนไป  10  ลา้นบาท  และฝ่าย
การตลาดและปฏิบติัการขายจะกระตุน้การขายสินคา้ดงักล่าวจะท าส่งเสริมการขายเพื่อเร่งการขาย  บริษทัฯ  คาดวา่
ผลกระทบจากความเส่ียงน้ีค่อนขา้งนอ้ย 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

4.  สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1  ทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าของบริษัท 
 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

ภาระผูกพนั 

1.  งานระหว่างก่อสร้าง 
- ส านกังานและโรงงาน 
2.  ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ 
- ส านกังาน 

เป็นเจ้าของ  
33,249,328.10 

 
2.00 

 
 

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

25.9 ตรว. 

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

 
เป็นเจ้าของ 

 
541,100.55 

 

- ที่ดนิโรงงาน - 14 ไร่ - งาน 70.10ตร.ว. 140/1 หมู่ 4 ต.มาบยางพร  
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

เป็นเจ้าของ 
 

39,690,700.00 * 
 

- ที่ดนิส านักงาน - 2 ไร่ 2 งาน 29 ตร.ว. 81-81/1 เพชรเกษม 54 แยก 3  
เขตภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 
 

49,630,000.00 
 

* 
 

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

  25,200,000.00  

- ที่ดนิ (จอดรถ) - 2 งาน 45 ตร.ว. 
- ที่ดนิ (จอดรถ – โรงงาน กทม.)  

 83 ตร.ว. 

  7,350,000.00 
 

3,800,000.00 

 

รวมที่ดนิ 159,461,130.65  

4.  ส่วนปรับปรุงที่ดนิและอาคารส านักงาน 8,032,167.29  

5. อาคาร     

5.1  อาคารส านักงาน 81-81/1 เพชรเกษม 54  แยก 3  
เขตภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 3.00 * 

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

เป็นเจ้าของ 35,410,323.29 * 

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

เป็นเจ้าของ 35,689,499.48  

7.  ยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ  16,150,385.19  

รวมทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิท้ังส้ิน 254,743,508.90  

หมายเหต ุ :  *   สินทรัพยท่ี์ติดจ านองเพ่ือไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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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 52,000,000.00 * 

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

พร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจา้ของ - * 

 รวมทีด่ิน 52,000,000.00  

2.  อาคาร     
- อาคารโรงงานและส านักงาน 140 หมู่ 4 ต.มาบยางพร   

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจา้ของ 67,000,000.00 * 

 
 รวมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 67,000,000.00  

รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนทั้งส้ิน 119,000,000.00  

หมายเหตุ  :  *   สินทรัพยท่ี์ติดจ านองเพื่อไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

สินทรัพย์ทีใ่ช้เป็นหลกัประกัน 
 บริษทัฯ ได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 จ  านวน 124.73 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว และ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 119.00 ลา้นบาท 
ไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
     บริษทัฯ ได้ซ้ือโปรแกรม ERP เป็นเงิน 13,329,010.60 บาท เพื่อรองรับการท างานและการ

รวบรวมขอ้มูลของบริษทัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ  านวน 
9,985,336.00 บาท 
     
 บริษัท มายบัส จ ากดั 

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 2559 จ  านวน   
บาท เน่ืองจากไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมด และส้ินสภาพเป็นบริษทัยอ่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 



 
 

  
 

 
  

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

   สืบเน่ืองจากในปี 2552 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้ค าพิพากษาใหบ้ริษทัฯ (ภายใตช่ื้อเดิมคือ บริษทั ไดสตาร์ 
อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)) ช าระเงินค่าภาษีอากรพร้อมทั้งเงินเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งในคดีเก่ียวกบัการน าเขา้
สินคา้ในอดีตรวมเป็นเงิน 6.2 ลา้นบาท (ประกอบไปดว้ยเงินค่าอากรจ านวน 1.6 ลา้นบาท และเงินเพิ่มจ านวน 4.6 
ลา้นบาท) โดยบริษทัฯไดช้ าระเงินค่าภาษีอากรดงักล่าวทั้งจ  านวนแลว้ ตามท่ีเคยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 19 ของงบการเงินของบริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2556 พนกังานอยัการ ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 4 
ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯ ในฐานะนิติบุคคลท่ี 1 พร้อมทั้งกรรมการของบริษทัฯ ในฐานะส่วนตวัท่ี 2 ต่อศาลอาญากรุงเทพ
ใต ้ในฐานความผดิร่วมกนัส าแดงเทจ็เพื่อเล่ียงอากรดงักล่าว  

 เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม  2557 บริษทัฯ  ไดจ่้ายค่าปรับทางภาษีจ านวนรวม  28  ลา้นบาท  ให้กบัโจทก์ตาม
ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้แลว้ 

 ปี  2558  - ไม่มี - 
ปี  2559  - ไม่มี - 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
ช่ือ บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน)                                                                          
ทีต่ั้ง ส านกังาน 
 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 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 โทรศพัท ์ 038-891-811-15 
 โทรสาร  038-891-821-22 
ประกอบธุรกจิ   การจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  ใหเ้ช่า  และใหบ้ริการคลงัสินคา้  
ทุนจดทะเบียน  396,000,000.00  บาท  
ทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว 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) จ ากดั 
 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผู้สอบบัญชี นางก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฏ ์  
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4496 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 
นิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 
ประเภทธุรกจิ 

ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ช าระ 

สัดส่วน
การลงทุน 

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

 
เดินรถโดยสารประจ าทาง 
ขายเงินลงทุนทั้งหมด และส้ิน
สภาพเป็นบริษทัยอ่ย 

 
90,000,000 

 
32,000,000 

 
95.16% 

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

 
ประกอบกิจการการผลิต  
รวมทั้งแบ่งบรรจุเคร่ืองส าอาง  
เคร่ืองหอม  อุปกรณ์เคร่ืองมือ
และเคร่ืองใชเ้สริมความงาม
ทุกชนิด 

 
10,000,000  

 
3,250,000 

 
70.00% 

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

 
ประกอบกิจการดา้น
อสังหาริมทรัพย ์ 
 (โรงแรมรีสอร์ทและหอ้งชุด) 

 
213,090,000 

 
213,090,000 

 
33.33% 

Karmarts Vietnam Company 
Limited 
สถานท่ีตั้ง  ประเทศเวยีดนาม 

 
 
ประกอบกิจการดา้นจ าหน่าย
ปลีก  เคร่ืองส าอางอุปกรณ์
เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช ้

 

 
 

400,000U$ 

 
 

200,000U$ 

 
 

49.00% 
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ส่วนที่  2  การจดัการและการก ากบัดแูล 

 กจิการ 



 
 

  
 

 
  

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 396,000,000 บาท (เดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 360,000,000 บาท) แบ่ง 
เป็นหุน้สามญัจ านวน 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท (เดิม 600,000,000 หุน้)  ทุนจดทะเบียนเรียกช าระ
แลว้จ านวน 395,741,285.40 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน  659,568,809 หุน้ 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 
1.  กลุ่มตระกลูทีฆคีรีกลุ 211,046,799 31.998 

นายววิฒัน์  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 263,100 0.040   
นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ 221,500 0.034   

2.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 40,774,800 6.182 
3.  นางจารุณี  ชินวงศว์รกลุ 27,000,000 4.094 
4.  นางวนิดา  แซ่จิว 25,459,000 3.860 
5.  นายเอกฤทธ์ิ  เอกสมิทธ์ิ 18,757,000 2.844 
6.  นายธรรมฤทธ์ิ  เอกสมิทธ์ิ 18,478,500 2.802 
7.  นายประเสริฐ  วรีเสถียรพรกลุ 14,530,800 2.203 
8.  บริษทั เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ ากดั(มหาชน) 12,963,900 1.966 
9.  นายปราโมทย ์ พสวงศ ์ 12,208,800 1.851 
10.  PHILLIP SECURITIES PTE LTD.   12,100,000 1.835 
11.  อ่ืน ๆ     266,249,210 40.367 

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

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ๆ 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จากเดิม 360 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 600 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท) เป็นจ านวน 396 ลา้น
บาท (หุ้นสามญั 660 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท) เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยไดด้ าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2556 

 ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 จ  านวนรวม 72.1 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2557 และ 14 พฤษภาคม 2557 เป็นทุนท่ี
ช าระแลว้จ านวน 21.6 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 36 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท) โดยส่วนท่ีเหลือจ านวน 
50.5 ลา้นบาท บนัทึกเป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในงบแสดงฐานะการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 เพื่อจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 59,997,956 หน่วย ในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 ใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ1 ปี นบัตั้งแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่ได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 
1 หุ้นสามญั โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือน
กรกฎาคม 2556 ตุลาคม 2556 มกราคม 2557 และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิด
ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 

เ ม่ือว ันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 เพื่อจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 59,997,956 หน่วย ในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 ใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ1 ปี นบัตั้งแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่ได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 
1 หุ้นสามญั โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือน
กรกฎาคม 2556 ตุลาคม 2556 มกราคม 2557 และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิด
ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ ใบส าคญัแสดสิทธิไดห้มดอายุแลว้ 7 พฤษภาคม 2557  มีผูม้าใชสิ้ทธิ 
59,568,809 หุน้ รวมทุนช าระทั้งส้ิน 659,568,809 หุน้ ไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิ 431,191 หุน้ 

ในวนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2560 มติการประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 219,856,270 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัในอตัรา 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
บริษทัเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ  ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานโครงการ(ESOP Scheme) จ านวน
หุน้ไม่เกิน 584,921 หุน้ เห็นควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50% ของก าไรสุทธิตามท่ีปรากฏในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของ
บริษทัฯ หลงัหกัส ารองตามกฎหมายจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกวา่ส ารองดงักล่าวจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนส ารองตามกฏหมายดงักล่าวไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได ้ ใน
ปัจจุบนับริษทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฏหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลส าหรับปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                  
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 38,202 0.06 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 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 
เงินปันผลส าหรับปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                  

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 39,574 0.06 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 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 
เงินปันผลส าหรับปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                  

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 46,169 0.07 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 46,170 0.07 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 46,169 0.07 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 46,170 0.07 

  184,678 0.28 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และเลขานุการของบริษัท 

ช่ือ – สกุล 
กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริหาร 

ผู้บริหาร เลขา 
นุการ 

1. นายววิฒัน์  ทีฆคีรีกุล   *     ⁄ - ⁄ ⁄ - 
2. พลโทกอบบุญ  วชิิต ⁄ ⁄ - - - 
3. นายไกรวทิย ์ สัตยภิวฒัน์   *     ⁄ - ⁄ ⁄ - 
4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช ⁄ ⁄ - - - 
5. ดร.พุฒิธร  จิรายสุ    ⁄ ⁄ - - - 
6. นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกุล ⁄ - - - - 
7. นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกุล * ⁄ - ⁄ ⁄ - 
8. นายเซียะ ซิน ลู    ⁄ - - - - 
9. นางทศันี  อุ่นเจริญ - - - ⁄ - 
10. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล - - - ⁄ - 
11. นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน - - - ⁄ ⁄ 
12. นางอุ่นเรือน  อรุณวศิวกุล - - - ⁄ - 
13  นายพงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกุล - - - ⁄ - 
14. นางสมศรี  วริิยะ - - - ⁄ - 
15. นายสัจจะพงษ ์ ยงสกุลโรจน์ - - - ⁄ - 
16. นางสาวซ้ิว  ซิง  เหวย่ - - - ⁄ - 
17. นางสาวเพียงลภสั  พงศฉ์ตัรมณี - - - ⁄ - 

*   คือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรอง 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน มีหน้าท่ีก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินกิจการของ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้
ทางดา้นบญัชีการเงินและมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ี
สอบทานและดูแลการบริหารงานของกิจการตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัร ไดแ้ก่ การสอบทานรายงานทาง
การเงิน, ระบบการควบคุมภายใน, การปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั, จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ และในกฎระเบียบของทางการและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นตน้ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ  จ านวน 3 ท่าน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั  
โดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ีบริหารและควบคุมดูแลกิจการของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

อ านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการเพื่อมีอ านาจ และหนา้ท่ีให้การบริหาร  และจดัการ
กิจการของบริษทัฯ ใหเ้จริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจในการ
แต่งตั้ งคณะผู ้บริหารเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ  ท่ีไดก้  าหนดไว ้

8.2  การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ และผู้บริหาร 
บริษทัฯ มีวิธีการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ โดยผา่นการเสนอ

ช่ือจากคณะกรรมการบริษทัฯ และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นหน่ึงหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากบัหน่ึงเสียงและใชเ้สียงขา้งมากตดัสินซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
กรรมการมาจากผูถื้อหุ้นต่างประเทศ 1 ท่าน, กรรมการอิสระ 3 ท่าน และผูบ้ริหารระดบัสูง 1 ท่าน ส าหรับการ
คดัเลือกและการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร ส่วน
ระดบัต ่ากวา่ผูอ้  านวยการ ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานจะเป็นผูค้ดัเลือกและบรรจุตามโครงสร้างของบริษทัฯ  

สิทธิของผูล้งทุนรายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการ  ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ
อยูแ่ละใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูใ่นการเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได ้ บริษทัฯ ไม่มีการสรรหากรรมการท่ีเป็น
ตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย แต่บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เป็น
กรรมการเพื่อก ากบัดูแลการบริหารงานและปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.3.1  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ 8 ท่าน  เป็นค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกุล 
 บาท 

 2559  2558 
1. นายววิฒัน์  ทีฆคีรีกุล                       100,000  100,000 
2. พลโทกอบบุญ  วชิิต  210,000  150,000 
3. นายไกรวทิย ์ สัตยภิวฒัน์        50,000  50,000 
4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช  130,000  100,000 
5. ดร.พุฒิธร จิรายสุ   130,000  100,000 
6. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกุล                                  50,000  50,000 
7. นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกุล   40,000  40,000 
8. นายเซียะ ซิน ลู     10,000 
รวม  710,000  600,000 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2560 จ  านวนเงินรวมไม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุม
ส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระ 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม และ ประธานกรรมการบริษทัฯ 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วม
ประชุม คณะกรรมการบริษทัฯ 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในปี 2559 เท่ากบั 27  ล้านบาท และในปี 2558 
เท่ากบั 23 ลา้นบาท เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน, โบนสั, ค่าพาหนะเดินทางและผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 

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

9.  การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1  แนวทางการปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 15 ข้อ ของบริษัทมีดังนี้ 

1. นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  จึงได้
ก าหนดนโยบายสนบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัส าคญั ดงัน้ี 

 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนัเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความ

รอบคอบและระมดัระวงั รับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง 

 การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 บริษทัฯ มีการก าหนดแนวทางปฏิบติัทางจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการและพนกังานถือ

ปฏิบติั 

2.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ ให้ความส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้น  โดยการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ เช่นสิทธิการไดรั้บขอ้มูลบริษทัฯ สิทธิการออกเสียง  สิทธิในการดูแลอยา่งเป็นธรรมและการอ านวยความ
สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น การเปิดเผยสารสนเทศอยา่งเพียงพอเป็น
จริง เช่ือถือไดส้ม ่าเสมอและทนัเวลาเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั  และมีการปฏิบติัอยา่ง
เป็นธรรมต่อผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  ไม่เอารัดเอาเปรียบรวมทั้งมีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัและพนกังาน 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น  โดยก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ว่าด้วยการ

ประชุมผูถื้อหุ้น  ซ่ึงมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออ านวยความสะดวก  ให้
ข่าวสารแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอและเท่าเทียมกนั  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

5. ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 
คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดและให้ความเห็นชอบใน วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และ
ความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นและได้จดัให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางประโยชน์ คณะกรรมการไดก้ าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ พึงบริหารงาน

โดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อประโยชน์ขององค์กร  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่ง
เต็มประสิทธิภาพ, โดยไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ, ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางท่ีผิด 
กรรมการยงัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแลและรายงานกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

7. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมการ ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  เพื่อให้กรรมการและพนกังาน

ไดรั้บทราบและยึดถือปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนด  การปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ  จะน าไปสู่
การควบคุมภายในท่ีดี รวมทั้งมีการก ากบัดูแลท่ีดีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนั 

8.  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวน 8  ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    3  ท่าน 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5  ท่าน  

9.  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์

ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร 
ประธานคณะกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 

กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจหนา้ท่ีบริหารบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายและอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยเบ้ียประชุมและโบนสักรรมการตามผลประกอบการของบริษทัฯ ในแต่

ละปีภายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผล

การด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

35 



 
 

  
 

 
  

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการก าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้, มีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสและ
งวดสะสมโดยสม ่าเสมอและได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการ
ประชุมล่วงหนา้ เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่
ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง โดยในปี 2559 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 5 คร้ัง โดย
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านสรุปได ้ดงัน้ี 

 

รายช่ือ 
การประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ 
 

การ
ประชุม
วาระปกติ 

การ
ประชุม
วาระ
พเิศษ 

รวม 

1.  นายววิฒัน์  ทีฆคีรีกุล                   -  5/5 - 5/5  
2.  พลโทกอบบุญ  วชิิต* 8/8  5/5 - 5/5  
3.  นายไกรวทิย ์ สัตยภิวฒัน์ -  5/5 - 5/5  
4.  นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช* 8/8  5/5 - 5/5  
5.  ดร.พุฒิธร  จิรายสุ* 8/8  5/5 - 5/5  
6.  นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกุล -  5/5 - 5/5  
7.  นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกุล                   -  4/5 - 4/5  
8.  นายเซียะ ซิน ลู -  -/5 - -/5 อยู่

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ การบนัทึกการเขา้ร่วมประชุม = จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จ านวนคร้ังท่ีมีการประชุมทั้งปี 
*    หมายถึง กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 

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

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

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

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการท างานทั้งองคก์รโดย

ได้มีการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบเป้าหมายและแผนงานทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการมีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติั ผูติ้ดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี
ยงัให้ความส าคญัต่อการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการเงิน โดยบริษทัฯได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบ้ริหารตามสายงานท่ีรับผดิชอบและโดยตรงถึงกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทัฯ มีส่วนตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินส าคญัของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติั
ตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัฯ  และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คณะกรรมการจึงก าหนดให้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย   

14. รายงานของคณะกรรมการต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน

รายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุด
ในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  คณะกรรมการไดจ้ดัให้มี
การด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทาง
บญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารเป็นผูส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานทางการเงินร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได ้

15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ จึงไดก้ าชบัให้ฝ่ายบริหารด าเนินการใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้นโปร่งใสตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สม ่าเสมอ และทนัเวลา ซ่ึงฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ ได้ให้ความส าคญัและยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด ในส่วนของงานดา้นนักลงทุนสัมพนัธ์นั้น 
บริษทัฯ ยงัไม่จดัตั้งหน่วยงานข้ึนเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้ส่วนสารสนเทศหรือผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรง ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน, สถาบนั, ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนกัวิเคราะห์  และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก 
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กิจกรรมในเร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษทัฯ ได ้โทร 0-2805-2756-60 
หรือท่ี website: www.karmarts.co.th 

9.2  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 เน่ืองจากบริษทัฯ พจิารณาแลว้มีความเห็นวา่การน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน
นั้นเป็นจริยธรรมท่ีผูบ้ริหารพึงจะตอ้งมีและยึดปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดท่ีจะไม่น าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตนนั้น และมาตรการลงโทษมิใช่เป็นการป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงไม่มีการก าหนดไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
 อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ ไดใ้ห้ความระมดัระวงัและติดตามดูแลขอ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด ผูบ้ริหารระดบัสูง
และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเท่านั้นท่ีมีโอกาสรับทราบขอ้มูลก่อนการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นและบริษทั
ฯ ไดก้ าหนดให้เฉพาะส่วนสารสนเทศหรือผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเท่านั้นท่ีมีหนา้ท่ีในการเผยแพร่
ขอ้มูลของบริษทัฯ ต่อสาธารณชน 
 
9.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในเครือ 

ราย 
การ 

ส านักงานผู้สอบบัญชี ช่ือบริษัทผู้จ่าย 
ค่าสอบบัญชี 

2557 2558 2559 

1 บริษทั ส านกังาน อีวาย  จ ากดั บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 1,240,000 1,400,000 1,520,000 

2 บริษทั ส านกังาน อีวาย  จ ากดั บริษทั มายบสั จ ากดั 195,000 195,000 - 

3 บริษทั ส านกังาน อีวาย  จ ากดั บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ ากดั  80,000 80,000 140,000 

4 บริษทั ไทย  ออดิท  เดอะทรูธ  จ ากดั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 80,000 80,000 80,000 

รวมทั้งหมด 1,595,000 1,755,000 1,740,000 
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9.4 บุคลากร 

จ านวนพนักงานของบริษัท  
 จ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน 490 คน ซ่ึง
ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 135.41  ลา้นบาท แบ่งเป็นสายงานหลกั
ดงัน้ี 

1.  ดา้นโรงงาน  จ านวน     139    คน 
2.  ดา้นส านกังาน จ านวน     351    คน 

-   การเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 
 

-  นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยจดัใหมี้การอบรมพนกังาน  มีหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัสูตรคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และการใชง้านอินเตอร์เน็ต 
2. ขบัข่ีปลอดภยัและการใชง้านบ ารุงรักษารถอยา่งปลอดภยั 
3. ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑค์วามงาม 
4. ความรู้เก่ียวกบัการจดัตั้งสาขาเพื่อขยายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 



 
 

  
 

 
  

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
ตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินธุรกิจมาบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  และเป็น

ส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ดว้ยจิตส านึกท่ีสร้างสรรค ์รวมถึงการประสานความร่วมมือ
ภายในองคก์รใหแ้ขง็แกร่ง และบูรณาการความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูท่ี้สนใจร่วมกิจกรรม 
ซ่ึงเป็นพลงัและกลไกส าคญั ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาสังคมไทยให้มีความเจริญกา้วหนา้ และสร้างผลประโยชน์แก่
สังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื  

ซ่ึงตลอดปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการบริจาคส่ิงของให้กบัมูลนิธิต่างๆ 
ทั้งหมด 16 แห่งในประเทศไทย รวมมูลค่าทั้งส้ินเกือบ 2 ลา้นบาท ไดแ้ก่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, โครงการพระเมตตา
สมเด็จย่า ภายใตทุ้นการกุศลสมเด็จย่า, มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์, มูลนิธิดวง
ประทีป, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี, มูลนิธิช่วยเหลือเด็กก าพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถมัภ,์ มูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก, มูลนิธิชีวิตพฒันา ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิ
วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพฒันาประชากรและสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.), มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถมัภ,์ มูลนิธิ
สร้างสรรคเ์ด็ก, มูลนิธิบา้นนกขมิ้น, มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) และมูลนิธิสวนแกว้  

นอกจากน้ียงัร่วมบริจาคส่ิงของเพื่อใช้เป็นของรางวลัในการจบัฉลากท่ีงานกาชาด ประจ าปี 2559 ให้แก่
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอในการบริหารการด าเนินการของบริษทัฯ และการติดตาม
ดูแลการด าเนินการของบริษทัย่อยเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหาร
น าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจอยา่งเพียงพอ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 (ตาม
แนบ) วา่การด าเนินการของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการภายใตก้ารก ากบัดูแลและการตรวจสอบอยา่งพอเพียงมีการจดัท า
รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ทั้งรายไตรมาสและรายปีซ่ึงเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. บริษทัฯ ไดมี้การติดตามรายงานระบบการควบคุมภายในดา้นการบญัชีจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็น
ประจ าทุกปี  ซ่ึงรายงานประจ าปี 2559 ไดแ้จง้ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดา้นบญัชีตามท่ีเห็น
ว่าจ าเป็นในการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบแล้วไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัของระบบการควบคุม
ภายในด้านบญัชี  ส าหรับขอ้แนะน าท่ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั บริษทัฯ ได้น าประเด็นดงักล่าวมา
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขอยา่งครบถว้นแลว้ 

3. บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อย่างสม ่าเสมอและเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รายงานการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 คณะกรรมการบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วย 
กรรมการผูท้รง คุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. พลโทกอบบุญ  วชิิต    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์ยงกช กรรมการตรวจสอบ  
3. นายพุฒิธร  จิรายสุ  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางอญัญ์ภคัฐิตตา  ธรรมเชตภรณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ี เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมี้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายไวใ้นกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางและขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมุ่งเนน้ให้บริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี มีประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น 
รวมทั้งดูแลให้ผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าท่ีอยู่บนหลกัของความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีจริยธรรม สรุปสาระส าคญัในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

1.   การสอบทานงบการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน ความถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เช่ือถือไดข้องงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 2559  ซ่ึงไดผ้า่น
การสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแล้ว ทั้ งน้ีในทางปฏิบติั ผูบ้ริหารฝ่ายการบญัชีได้ร่วม
ปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีอยา่งสม ่าเสมอในเร่ืองของความถูกตอ้งของงบการเงิน ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงรายการ
ทางบญัชีท่ีส าคญัๆ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงินตามขอ้เสนอแนะโดยไม่ชกัชา้ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจอยา่ง
สมเหตุสมผลว่า ระบบบญัชีและรายงานทางการเงิน ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และทนัต่อก าหนดเวลา   

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดจ้ดัให้มีการประชุมโดยเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารเขา้ร่วม เพื่อให้การปรึกษาหารือระหวา่งกนัไดอ้ยา่งอิสระ ในเร่ืองประเด็นต่างๆ ท่ีส าคญัท่ีพบจากการสอบ
ทานงบการเงิน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดมี้ความเห็นว่า กระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงินของ
บริษทั ไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานทางการเงิน 
และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 

2.  การสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความส าคญักบัขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ ต่อระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบ ของผูส้อบบญัชีและผูจ้ดัการตรวจสอบภายในอยา่งยิ่ง ไดจ้ดั
ให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบเป็นวาระพิเศษเพิ่มเติมข้ึนจากเดิมอีก 3 คร้ัง รวมเป็น 8 คร้ัง ในรอบปี  
2559  ทั้งน้ีเพื่อจะให้การพิจารณาขอ้เสนอแนะดงักล่าวรวมทั้งขอ้สังเกตุท่ีมีนยัส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ
เองเป็นไปอย่างต่อเน่ือง สามารถให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบั
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

บริษทั ต่อคณะกรรมการและกรรมการบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ทนัเวลาต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลา ทั้งทางดา้นการด าเนินงานและดา้นกฎหมาย ตลอดจนขอ้ก าหนดต่างๆ ของ กลต. และ ตลท.  

นอกจากน้ีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยงัเห็นถึงความส าคญัของความเส่ียงทางด้านเทคโนโลย ี
กล่าวคือ ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer) ท่ีบริษทัได้ใช้งานตลอดมาจนถึงปี 2558 นั้นล้าสมยั  ไม่สามารถท่ีจะ
รองรับกบัความเจริญเติบโตกา้วหนา้ของบริษทัในอนาคตไดอี้กต่อไป  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามและ
ก ากบัดูแลการพฒันาเขา้เปล่ียนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัจนกระทัง่สามารถใชง้านไดเ้สร็จสมบูรณ์ภายใน
ปี 2559 น้ี ซ่ึงสามารถรองรับกบัความเจริญเติบโตของบริษทัไดอ้ยา่งนอ้ยในอนาคตอีก 5 ปีขา้งหนา้ 

ในปัจจุบนับริษทัไดย้ึดแนวทางการปฎิบติัดา้นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
of the Tread way Commission (COSO) น ามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานและการบริหารงาน  และจากการสอบ
ทานระบบการควบคุมภายในดงักล่าว ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่
บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและพอเพียง 

3.   การสอบทานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ฎระเบียบ
และขอ้ก าหนดของ กลต. และ ตลท. กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหมี้การปฏิบติัตามแนวทาง ขอ้ก าหนดของ กลต. และ ตลท. และกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งพอเพียง 

4. การสอบทานการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามขอบเขตของการปฏิบติังาน สิทธิ และมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี  ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบติังานและอตัราก าลงัของส านักงานตรวจสอบให้ดียิ่งข้ึน  ท าให้
แผนการตรวจสอบมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัและได้มีการสอบทานแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 2559 อย่างต่อเน่ือง  โดยจดัให้มีการประชุมทั้งส้ินรวม 8 คร้ัง และการประชุม 3 คร้ัง ใน 8 คร้ัง เป็นการ
ประชุมเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบและหรือตวัแทนฝ่ายบริหารในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีมี
นยัส าคญั  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการด าเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน  ในดา้นระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การบริหารความเส่ียงและระบบการก ากบัดูแลกิจการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้บริษทัสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  ระบบการตรวจสอบภายในของบริษทัมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ  มีความเป็นอิสระและผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้

5.  การประเมินการบริหารความเส่ียง  เน่ืองจากคณะผูบ้ริหารได้มีการวิเคราะห์และประเมินความ
เส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ  โดยมีการก าหนดแผนการด าเนินงานและให้
มีการประชุมคณะผูบ้ริหารในทุกเดือน  เพื่อท่ีจะติดตามประเมินสถานการณ์และแนวโนม้ปัจจยัเส่ียงอย่างใกลชิ้ด  
เพื่อก าหนดมาตราการการบริหารและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได ้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า
ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัคือ  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ  ความเส่ียงจากการดอ้ย
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ค่าของสินคา้คงคลงั  ความเส่ียงจากการควบคุมการท างานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(IT)  และความเส่ียงจาก
ธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง  และการลอกเลียนแบบสินคา้ ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระบบท่ีควบคุมไดเ้พียงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน  ระบบการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ดงักล่าวของบริษทั  โดยการ
ประชุมร่วมกบัตวัแทนของคณะกรรมการบริหาร  รวมทั้งไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพื่อให้ระบบการบริหารความเส่ียง
ของบริษทัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม  ท าใหก้ารบริหารงานธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.  การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีและได้ประเมินผลการ
ปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองของผูส้อบบญัชี  ปรากฏว่าได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจเป็นอย่างมาก  ดังนั้นคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  เพื่อขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นาย
โสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี  3182  แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีส าหรับปี  2560 

7.  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์     - ไม่มี – 
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นวา่  บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินถูกตอ้ง เช่ือถือ

ได ้ตามมาตรฐานการบญัชี และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดส้อดคลอ้งกบั พรบ. การบญัชี  2547  มี
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  มีการปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กฎระเบียบและขอ้ก าหนดของ กลต. และ ตลท. และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ  ตลอดจนมีการประเมินการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

กรรมการตรวจสอบ 

....................................... 
(ดร.พุฒิธร  จิรายสุ) 
กรรมการตรวจสอบ 

 

.......................................... 
(พลโทกอบบุญ  วชิิต) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

12. รายการระหว่างกัน 

ข้อมูลรายการระหว่างกนั 
 รายการคา้ท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดแ้ก่ รายการขายสินคา้และบริการ 
18  ลา้นบาท, ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 9 ลา้นบาท, เงินให้บริษทักูย้ืมกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 54 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ  1  ลา้นบาท รายการซ้ือสินคา้  6 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 2.0 ล้านบาท  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  27  ลา้นบาท  และ -  ลา้นบาทซ่ึงเป็นธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ ตามท่ีไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 7, 8 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนักบันิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจและเป็นไปตาม

เง่ือนไขของสัญญาและตามราคายติุธรรมท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป  ซ่ึงรายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการตามความจ าเป็นตามปกติของธุรกิจ  และส าหรับรายการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นในการท ารายการกบั
บุคคลท่ีเก่ียวโยงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ รายการท่ีเก่ียวโยงดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อบริษทัฯ เน่ืองจากรายการดงักล่าวจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษทัฯ โดยลกัษณะธุรกิจมีความเก่ียวขอ้งและ
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาเชิงธุรกิจ และมีความเป็นธรรมในเร่ืองของราคาและเง่ือนไขการช าระเงินและท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียไดมี้มติเอกฉันท์เห็นชอบในการลงทุนเพิ่มใน
หลกัทรัพยด์งักล่าวและเห็นวา่จะเกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ทั้งทางดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการขยายการคา้
ของบริษทัฯ โดยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัโดยสร้างความเขม้แข็งให้กบัสินคา้แบรนด์ "Karmarts" ในราคาและ
เง่ือนไขการช าระเงินท่ีก าหนดสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ทั้งน้ีกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้
ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมน้ี 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบันิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับรายการคา้ปกติ เพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาและตามราคายุติธรรมท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป ดงันั้น
ขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัจึงปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ส าหรับรายการท่ีเก่ียวกบัการค ้าประกนัใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
เน่ืองจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นประโยชน์เพิ่มในการด าเนินธุรกิจตามปกติ  ดงันั้นแนวโนม้ใน

การเขา้ท ารายการระหวา่งกนัจึงข้ึนอยูก่บัการเติบโตทางธุรกิจและภาวะของการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 บุคคลที่เกีย่วโยงกนั 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม บริษทัร่วมคา้ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บมจ.คาร์มาร์ท บจ.มายบสั 
ในปี 2559 ขายเงินลงทุน 

ไปทั้งหมด 

บจ. เจ คอสฯ บจ. ดิ ไอโคนิคฯ บจ. ดิ ไอโคนิค เพชรเกษม 
บจ บางแวก คอนโดฯ 
บจ ดิ ไอโคนิค จรัญฯ 

Karmarts Vietnam หจก.ชยัวิบูลย ์

% การถือ
หุน้ 

ต าแหน่ง % การถือ
หุน้ 

ต าแหน่ง % การถือ
หุน้ 

ต าแหน่ง % การถือ
หุน้ 

ต าแหน่ง % การถือหุน้ ต าแหน่ง % การถือ
หุน้ 

ต าแหน่ง % การถือ
หุน้ 

ต าแหน่ง 

1. บมจ.คาร์มาร์ท -  95.16  70  33.33    51.00    

2. กลุ่มตระกลู “ทีฆคีรีกุล”   -  -          

    2.1 นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกุล 23.07 กรรมการ - กรรมการ -   กรรมการ 0.01 กรรมการ     

    2.2 นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล 0.04  - กรรมการ -          

    2.3 นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกุล 0.17 กรรมการ -  - กรรมการ         

    2.4 นายพงศว์ิวฒัน์  ทีฆคีรีกุล -  -  -        90.00 หุน้ส่วนผจก. 

    2.5 นายพลกฤต  ทีฆคีรีกุล 4.54  - กรรมการ -          

    2.6 นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกุล 0.03 กรรมการ -  -  33.33 กรรมการ 0.01 กรรมการ     

    2.7 นางสาววรมน  ทีฆคีรีกุล 4.09  -  -          

    2.8 นางสาวนราพรรณ ทีฆคีรีกุล 0.06  -  -          

3. นายไกรวิทย ์ สตัยภิวฒัน ์ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ         

4. บจก. ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี         99.97      

5. อ่ืน ๆ 68.00  4.84  30 กรรมการ 33.34 กรรมการ 0.01 กรรมการ 49.00 กรรมการ 10.00  

              รวม 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

 

กรรมการ 

บมจ.คาร์มาร์ท บจ.มายบสั บจ. เจ คอสฯ บจ. ดิ ไอโคนิคฯ บจ. ดิ ไอโคนิค เพชรเกษม 
บจ บางแวก คอนโดฯ 
บจ ดิ ไอโคนิค จรัญฯ 

หจก.ชยัวิบูลย ์

CEO กรรมการA MD กรรมการA MD กรรมการA MD กรรมการA MD กรรมการA MD กรรมการA 

1. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกุล       
    

  

2. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล             

3. นายวงศว์ิวฒัน์  ทีฆคีรีกุล             

4. นายพงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกุล             

5. นายไกรวิทย ์ สัตยภิวฒัน์             

6. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกุล             

หมายเหต ุ กรรมการA คือ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  
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ส่วนที่  3   ฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงาน 



 
 

  
 

 
  

รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
งบการเงิน 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
งบการเงินรวมปี  2557 
ผูส้อบบญัชี :   นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182  

   บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
สรุปรายงานผูส้อบบญัชี     :   ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบ
ก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึง
ก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจาก 
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชี
เก่ียวกบัจ านวนเงินและ   การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้
ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก การทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที่ควรของ
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

กิจการ เพื ่อออกแบบว ิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ   
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเห็น 
ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินรวมปี 2558 

ผูส้อบบญัชี :   นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182  
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

สรุปรายงานผูส้อบบญัชี     :   ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบ
ก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นรวม  และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  และหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐาน   การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึง
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจาก                    
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชี
เก่ียวกบัจ านวนเงินและ  การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้
ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบ
การเงินโดยรวม       
 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ความเห็น 
ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 

งบการเงินรวมปี 2559 
ผูส้อบบญัชี :   นางก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4496 
  บริษทั  ส านกังาน  อีวาย  จ  ากดั 
สรุปรายงานผูส้อบบญัชี :   ความเห็น 

  ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่  31 
ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

  

 ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาร์มาร์ท 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

  

 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้
ได้ปฏิบติัตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

 เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้
ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ  งบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก            
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

  

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจา้ ซ่ึงได้รวมความ
รับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ
ตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

50 



 
 

  
 

 
  

รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
  

 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
  

 การรับรู้รายได้ 
เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นตวัเลขท่ีมีสาระส าคญัท่ีสุดในงบก าไรขาดทุน และ
เป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลการด าเนินงานของธุรกิจซ่ึงผูใ้ช้งบการเงินให้ความสนใจ 
ประกอบกบับริษทัฯมีรายการขายกบัลูกคา้เป็นจ านวนมากราย ดงันั้นบริษทัฯจึงมี
ความเส่ียงในการรับรู้รายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงและไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการ  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 
 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของ

บริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความ
เขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯ
ออกแบบไว ้ 

 สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตาม
เง่ือนไขการขายและสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วง
ใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

 สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   
 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) 

เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบ
ระยะเวลาบญัชี  

  

  ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  
  การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการขายเช่ือให้แก่ลูกหน้ีการค้าตามท่ี

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจอย่างสูงของฝ่าย
บริหาร ประกอบกบัลกัษณะของธุรกิจการคา้ส่งและคา้ปลีกท่ีส่งผลให้มีจ  านวน
ลูกหน้ีการคา้จ านวนมากราย ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ  

 

  ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและ
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

เลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุม ท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่า
เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดงัน้ี   

 ท าความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมถึงสอบ
ทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้ค่า
เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญแบบเฉพาะเจาะจง 

 สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งในการค านวณอายลูุกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งในการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี

การคา้ 
 สุ่มตรวจสอบขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการค านวณอายลูุกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับช าระเงินและเอกสารประกอบ

อ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี และหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
 

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 
  การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือส าหรับ
สินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจร
อายขุองสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอุตสาหกรรม ประกอบ
กบับริษทัฯมีรายชนิดและปริมาณสินคา้คงเหลือจ านวนมาก ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความ
เส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ   
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ 
ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯ
ออกแบบไว ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้น
การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงัน้ี   

 ท าความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงักล่าว และ
เหตุผลส าหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบ
เฉพาะเจาะจง 

52 



 
 

  
 

 
  

รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของ
สินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าท่ีมีข้อบ่งช้ีว่ามีการหมุนเวียนของ
สินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ  

 วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการได้รับจากการขายสินค้า
ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้  

 พิจารณาขอ้มูลในอดีตยอ้นหลงั ส าหรับผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการ
ขายและการตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือออกจากบญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี
เปรียบเทียบกบัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกไว ้ณ ส้ิน
ปีก่อน  

 

ข้อมูลอืน่  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี
ของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ใน
รายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัข้าพเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ขอ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและ
พิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ี
ได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหาก
สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขท่ี
เหมาะสมต่อไป 

  

 ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง
ในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท า
รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

  

 ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
ว่างบการเ งินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
คือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัในงบการเงิน  ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก  การทุจริตจะสูงกวา่ความ
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

เส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด   
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ ท่ีอาจ เ ป็น เหตุให้ เ กิ ดข้อสงสั ยอย่ า ง มีนัยส าคัญ ต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หาก
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจา้ได้พบใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีใน
การก ากบัดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และ
มาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้
แต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการ
ส่ือสารดงักล่าว 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษัท คาร์มาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ 31  ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31  ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,099 0.82 15,618 1.56 59,712 6.50 9,333 0.75 10,410 1.04 54,568 5.95 

เงินลงทุนชัว่คราว 326 0.03 76,500 7.64 - - 326 0.03 76,500 7.67 - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 276,464 22.37 222,663 22.24 179,054 19.50 276,464 22.29 222,650 22.33 183,489 20.00 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 34 0.00 40 0.00 1,922 0.21 34 0.00 40 0.00 1,922 0.21 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54,375 4.40 2,656 0.27 956 0.10 54,375 4.38 10,473 1.05 30,968 3.38 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการไม่เก่ียวขอ้งกนั 31,048 2.51 - - 30,000 3.27 31,048 2.51 - - 30,000 3.27 

    เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั             

   - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 772 0.08 - - - - 772 0.08 - - 

สินคา้คงเหลือ 315,201 25.50 198,339 19.81 202,571 22.06 315,525 25.44 198,702 19.93 202,571 22.09 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 28,026 2.27 21,944 2.19 24,761 2.70 27,926 2.25 21,769 2.18 24,710 2.69 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 715,573 57.90 538,532 53.79 498,976 54.35 715,031 57.66 541,316 54.28 528,228 57.59 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน             

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั   - - 648 0.07   - - - - 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 378 0.03 430 0.04 1,447 0.16 378 0.03 430 0.04 1,447 0.16 

    เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั             

   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 25,000 2.02 984 0.10 - - 25,000 2.02 984 0.10 - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 70,014 5.66 70,668 7.06 70,916 7.72 71,029 5.73 71,030 7.12 71,030 7.74 

เงินลงทุนในบริษทัคา้ร่วม 2,332 0.18     3,563 0.29     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 2,500 0.20 2,500 0.25 2,500 0.27 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 119,000 9.63 115,000 11.49 168,000 18.30 119,000 9.60 115,000 11.53 168,000 18.32 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 254,804 20.62 229,090 22.88 121,399 13.22 254,744  20.54 221,713 22.23 95,885 10.45 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,985 0.81 9,466 0.95 6,862 0.75 9,985 0.81 8,059 0.81 1,070 0.12 

       ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 8,284 0.67     8,284 0.67     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,892 0.64 11,364 1.14 20,489 2.23 7,892 0.64 11,364 1.14 20,489 2.23 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,707 1.84 25,649 2.56 29,384 3.20 22,707 1.83 24,837 2.49 28,574 3.12 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 520,396 42.10 462,651 46.21 419,145 45.65 525,082 42.34 455,971 45.72 388,995 42.41 

รวมสินทรัพย์ 1,235,969 100.00 1,001,183 100.00 918,121 100.00 1,240,113 100.00 997,233 100.00 917,223 100.00 

ตารางสรุปงบการเงนิ 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 

บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31  ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31  ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

หนีสิ้นหมุนเวยีน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 260,676 21.09 133,948 13.38 159,715 17.40 260,676 21.02 133,948 13.43 159,715 17.41 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 85,484 6.92 57,564 5.75 55,311 6.02 85,723 6.91 55,438 5.56 53,654 5.85 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 10,000 1.09 - - - - 10,000 1.09 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,815 0.39 2,703 0.27 2,984 0.33 4,815 0.39 2,703 0.27 2,984 0.33 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,182 1.39 22,774 2.27 2,220 0.24 17,182 1.39 22,774 2.28 2,220 0.24 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,951 0.81 10,516 1.05 12,903 1.41 9,895 0.80 8,232 0.83 10,649 1.16 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 378,108 30.60 227,505 22.72 243,133 26.48 378,291 30.50 223,095 22.37 239,222 26.08 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน             

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,253 0.34 5,746 0.57 4,142 0.45 4,253 0.34 5,746 0.64 4,142 0.45 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,043 1.05 11,132 1.11 9,437 1.03 13,043 1.05 11,132 1.23 9,437 1.03 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 43,075 3.49 40,719 4.07 29,571 3.22 43,075 3.47 40,719 4.50 29,571 3.22 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 60,371 4.88 57,597 5.75 43,150 4.70 60,371 4.87 57,597 6.37 43,150 4.70 

รวมหนีสิ้น 438,479 35.48 285,102 28.48 286,283 31.18 438,662 35.37 280,692 31.03 282,372 30.79 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 
บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31  ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31  ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนเรือนหุ้น             

ทุนจดทะเบียน             
หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท 396,000  396,000  396,000  396,000  396,000  396,000  

ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้             
หุ้นสามญั 659,568,809 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท 395,741 32.01 395,741 39.53 395,741 43.10 395,741 31.91 395,741 39.68 395,741 43.15 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 83,396 6.75 83,396 8.33 83,396 9.08 83,396 6.72 83,396 8.36 83,396 9.09 

ส่วนเกนิทุนจากการลดทุน 15,267 1.24 15,268 1.52 15,267 1.66 15,267 1.23 15,268 1.53 15,267 1.66 

ก าไรสะสม             

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 39,574 3.20 33,588 3.35 23,296 2.54 39,574 3.19 33,588 3.37 23,296 2.54 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 221,904 17.95 148,737 14.86 107,663 11.73 225,967 18.22 147,042 14.74 109,773 11.97 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 41,467 3.36 41,506 4.15 7,378 0.80 41,506 3.35 41,506 4.16 7,378 0.80 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 797,349 64.51 718,236 71.74 632,741 68.92 801,451 64.63 716,541 71.85 634,851 69.21 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 141 0.01 (2,155) (0.22) (903) (0.10) - - - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 797,490 64.52 716,081 71.52 631,838 68.82 801,451 64.63 716,541 71.85 634,851 69.21 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,235,969 100.00 1,001,183 100.00 918,121 100.00 1,240,113 100.00 997,233 100.00 917,223 100.00 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 

บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31  ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31  ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้             

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,409,870 97.03 1,163,732 96.58 970,341 95.30 1,409,870 96.96 1,163,831 96.79 970,378 95.30 
รายไดจ้ากการให้บริการเดินรถโดยสารประจ าทาง 942 0.07 3,682 0.31 1,162 0.11 - - - - - - 
รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการคลงัสินคา้ 19,526 1.34 19,065 1.58 26,433 2.60 19,526 1.34 19,065 1.59 26,433 2.60 
ก าไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพย ์             

เพ่ือการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม 4,000 0.28 10,000 0.83 4,000 0.39 4,000 0.28 10,000 0.83 4,000 0.39 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 611 0.04 - - - - 428 0.03 - - - - 
รายไดอ่ื้น 18,056 1.24 8,493 0.70 16,229 1.59 20,193 1.39 9,588 0.80 17,443 1.71 

รวมรายได้ 1,453,005 100.00 1,204,972 100.00 1,018,165 100.00 1,454,017 100.00 1,202,484 100.00 1,018,254 100.00 

ค่าใช้จ่าย             

ตน้ทุนขายและบริการ 627,493 56.10 529,025 56.37 568,342 64.12 628,150 56.33 529,416 56.38 568,379 64.68 
ตน้ทุนในการให้บริการเดินรถโดยสารประจ าทาง 1,718 0.15 6,577 0.70 8,638 0.97 - - - - - - 
ตน้ทุนจากการให้เช่าและให้บริการคลงัสินคา้ 530 0.05 888 0.09 4,266 0.48 530 0.05 888 0.09 4,266 0.49 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 381,026 34.07 266,199 28.36 186,230 21.01 381,022 34.17 266,199 28.35 186,230 21.19 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 107,713 9.63 135,829 14.47 118,829 13.41 105,325 9.45 142,484 15.17 119,916 13.65 

รวมค่าใช้จ่าย 1,118,480 100.00 938,518 100.00 886,305 100.00 1,115,027 100.00 938,987 100.00 878,791 100.00 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 

บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31  ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31  ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

             

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าบริษทัร่วม              

       ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 334,525 127.10 266,454 165.90 131,860 144.26 338,990 125.74 263,497 128.00 139,463 140.39 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้บริษทัร่วม (1,846) (0.70) (248) (0.12) (114) (0.12) - - - - - - 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,526) (4.76) (11,038) (5.30) (10,736) (11.75) (12,443) (4.62) (10,883) (5.29) (10,515) (10.58) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 320,153 121.64 255,168 122.44 121,010 132.39 326,547 121.13 252,614 157.28 128,948 129.80 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (56,957) (21.64) (46,760) (22.44) (29,607) (32.39) (56,957) (21.13) (46,760) (22.72) (29,607) (29.80) 
ก าไรส าหรับปี 263,196 100.00 208,408 100.00 91,403 100.00 269,590 100.00 205,854 100.00 99,341 100.00 

             

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)             

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 263,832 100.24 209,659 100.60 92,178 100.85 269,590 100.00 205,854 100.00 99,341 100.00 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (636) (0.24) (1,251) (0.60) (775) (0.85)       

 263,196 100.00 208,408 100.00 91,403 100.00       
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 

บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31  ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31  ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

             

ก าไร (ขาดทุน) สะสมยกมาจากปีก่อน 148,736 67.03 107,662 72.38 177,920 165.26 147,041 65.07 109,772 74.65 172,868 157.48 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 263,832 118.90 209,659 140.96 92,178 85.62 269,590 119.31 205,854 140.00 99,341 90.50 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - - (505) (0.47) - - - - (505) (0.46) 
เงินปันผลจ่าย (184,678) (83.22) (158,293) (106.43) (156,892) (145.73) (184,678) (81.73) (158,293) (107.65) (156,893) (142.92) 
ส ารองตามกฎหมายส าหรับปี (5,986) (2.70) (10,292) (6.92) (5,039) (4.68) (5,986) (2.65) (10,292) (7.00) (5,039) (4.59) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี 221,904 100.00 148,736 100.00 107,662 100.00 225,967 100.00 147,041 100.00 109,772 100.00 

             

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน             

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 0.40  0.32  0.14  0.41  0.31  0.15  

             

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (หุ้น) 659,569  659,569  650,007  659,569  659,569  650,007  
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31  ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี 320,153 255,168 121,009 326,547 252,614 128,947 

รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน       

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 30,864 29,995 27,513 29,194 23,560 19,004 
ขาดทุน (ก าไร) จากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม (4,000) (10,000) (4,000) (4,000) (10,000) (4,000) 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) (4,171) (6,388) 3,210 (4,171) 20,545 11,173 
โอนกลบัค่าเผ่ือการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  3,416 (14,331) (4,101) 3,416 (14,331) (4,101) 
ค่าเผ่ือการดว้ยค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (2,356) 17,045 3,146 (2,356) 877 - 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (3,219) (1,009) (2,245) (3,219) (1,009) (2,245) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,284 128 421 229 128 421 
ขาดทุน (ก าไร)  จากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 73 5,547 (169) 73 5,547 (169) 
ขาดทุน (ก าไร)  จากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,063) 405 (9,808) (1,063) 405 (9,808) 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว (1,219) 1,246 - (1,219) 1,246 - 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (611) - - (428)   
ดอกเบ้ียรับ (7,706) (2,464) (1,578) (8,044) (3,246) (2,847) 
เงินปันผลรับ (734) (600) - (734) (600) - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,992 2,081 1,358 1,991 2,081 1,403 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,669 5,749 5,286 6,669 5,749 5,067 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,845 247 114   - 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน  347,217 282,819 140,156 342,885 283,566 142,845 

 

63 



   
 

 
 

 
 

  

รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 

บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (49,733) (36,275) (85,214) (49,746) (37,154) (86,511) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 941 2,015 800 941 2,015 800 
สินคา้คงเหลือ (119,757) 19,034 90,606 (119,717) 18,672 90,606 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,726) 2,935 (11,206) (3,800) 3,058 (11,360) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,942 2,741 374 2,131 2,741 284 

หนีสิ้นจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,483 2,324 (30,232) 28,848 1,856 (31,102) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (565) (2,387) 5,963 1,662 (2,417) 3,718 

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 203,802 273,206 111,246 203,204 272,337 109,280 

จ่ายภาษีเงินได ้ (56,722) (14,464) (46,454) (56,722) (14,464) (46,454) 
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (81) (386) (62) (81) (386) (62) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 146,999 258,356 64,730 146,401 257,487 62,765 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       

ดอกเบ้ียรับ 6,864 2,464 1,578 7,201 3,246 2,847 
เงินปันผลรับ 734 600 - 734 600 - 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (23,182) (1,818) - (23,182) (1,818) - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - - - - - (1,500) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (3,563) - (71,030) (3,563) - (71,030) 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (51,719) (1,700) (956) (43,902) (1,110) (9,016) 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (31,048) 30,000 (30,000)  (31,048) 30,000 (30,000) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 127,449 17,595 168,135  127,449 17,595 168,135 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 649 4,658 303 649 4,658 303 
เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 610 - - 428 - - 
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (48,992) (95,746) (62,410) (48,992) (95,746) (62,410) 
ซ้ือท่ีดิน  อุปกรณ์  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (68,837) (57,672) (23,070) (68,837) (57,591) (23,064) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลง       
      จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,931 - - - - - 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (88,104) (101,619) (17,450) (83,063) (100,166) (25,735) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 129,744 (24,762) 31,274 129,744 (24,762) 31,296 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (10,000) 10,000  (10,000) 10,000 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน)  648 477  - 477 
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าทางการเงิน (3,272) (3,166) (7,525) (3,272) (3,166) (3,483) 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน  - (1,879)  - - 
ดอกเบ้ียจ่าย (6,208) (5,258) (4,574) (6,208) (5,258) (4,456) 
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  - 72,073   - 72,073 
เงินปันผลจ่าย (184,678) (158,293) (156,893)  (184,678) (158,293) (156,893) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน        
        จากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 750  - - - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (64,414) (200,831) (56,297)  (64,414) (201,479) (50,986) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,519) (44,093) (9,016)  (1,076) (44,157) (13,957) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 15,618 59,712 68,728  10,410 54,568 68,525 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 10,099 15,619 59,712  9,334 10,411 54,568 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 

 
 

บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม        

     รายการที่ไม่ใช่เงนิสด :-        

      ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,608 - -  1,608 - - 

      ขายอุปกรณ์และยานพาหนะโดยยงัไม่ไดรั้บเงิน - - 17  - - 17 
      โอนสินคา้คงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ - 91 8,680  - 91 8,680 
      โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 521 562 565  521 562 565 
      โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ - 63,000 -  - 63,000 - 
      โอนท่ีดินไปเป็นท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 8,284 - -  8,284 - - 
      ซ้ือยานพาหนะตามสญัญาเช่าทางการเงิน 3,461 3,929 1,213  3,461 3,929 1,213 
      โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 717 - -  717 - - 
      ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพ่ิมข้ึน - - 631  - - 631 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

 
 

 
 

 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

31/12/59 31/12/58 31/12/57 31/12/59 31/12/58 31/12/57 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.89 2.37 2.15 1.89 2.43 2.31 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.76 1.39 1.09 0.76 1.39 1.11 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.49 1.10 0.26 0.49 1.10 0.26 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 5.42 5.33 5.31 5.26 4.98 4.92 

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วนั) 66 68 68 68 72 73 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลอื (เท่า) 3.34 3.47 3.44 3.34 3.47 3.39 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วนั) 108 104 105 108 104 106 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี ้(เท่า) 2.33 2.60 3.35 2.35 2.64 3.30 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 155 138 107 153 136 109 

CASH CYCLE (วนั) 19 33 66 23 40 70 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(PROFITABILITY RATIO) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

31/12/59 31/12/58 31/12/57 31/12/59 31/12/58 31/12/57 

ก าไรขั้นต้น (%) 55.49 54.54 40.60 55.45 54.51 41.43 

อตัราก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (%) 18.71 18.02 9.49 19.12 17.69 10.24 

อตัราก าไร (ขาดทุน) อืน่ (%) 5.74 6.07 4.71 5.04 6.46 4.27 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร (%) 55.72 123.23 70.22 54.30 125.08 63.18 

อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 18.16 17.40 9.05 18.54 17.12 9.76 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 34.82 31.04 14.65 35.52 30.47 15.82 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

31/12/59 31/12/58 31/12/57 31/12/59 31/12/58 31/12/57 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 23.59 21.85 10.05 24.10 21.51 10.91 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 79.58 74.91 41.04 81.73 76.17 46.08 

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.30 1.26 1.11 1.30 1.26 1.12 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
 (FINANCIAL POLICY RATIO) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

31/12/59 31/12/58 31/12/57 31/12/59 31/12/58 31/12/57 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.55 0.40 0.45 0.55 0.39 0.44 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 14.50 37.81 8.39 14.41 37.65 8.32 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) 70 76 170 69 77 158 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  (MD&A) 
1.   ผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2559 

1.1  รายได้รวม 
ส าหรับปี  2559  บริษทัฯ  มีรายไดร้วม 1,453 ลา้นบาทประกอบดว้ย 

 รายไดจ้ากการขายจ านวน  1,409  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน  246  ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราร้อยละ  
21.14  รายไดแ้บ่งตามกลุ่มสินคา้ดูแลร่างกายจ านวน  251  ลา้นบาท  กลุ่มสินคา้ดูแลหนา้ 424 ลา้นบาท  กลุ่ม
สินคา้เคร่ืองส าอางจ านวน  662  ลา้นบาท  กลุ่มสินคา้อุปกรณ์เสริมความงามจ านวน 21 ลา้นบาท  กลุ่มสินคา้
อุปกรณ์ตกแต่งร้านและส่ือส่งเสริมการขายจ านวน 40 ลา้นบาท  และอาหารเสริมจ านวน  11 ลา้นบาท   

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจ าทางจ านวน  1  ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนจ านวน 3 ลา้นบาท   
 รายไดจ้ากการให้เช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้จ านวน  20  ลา้นบาท  เพิ่มจากปีก่อนจ านวน  1  ลา้นบาท   คิดเป็น

อตัราร้อยละ  5.26 
 ก าไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรมจ านวน 4  ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน

จ านวน 6 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดท้  าการประเมินราคาใหม่เม่ือวนัท่ี 26  ธนัวาคม  2559 
 รายไดอ่ื้นจ านวน 18 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 10  ลา้นบาทคิดเป็นอตัราร้อยละ  125.00  ประกอบ 

ดว้ยดอกเบ้ียรับ 8 ลา้นบาท  ก าไรท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ชัว่คราว 2 ลา้นบาท รายไดค้่าเช่าพื้นท่ี 3 ลา้นบาท และอ่ืนๆ อีกประมาณ 5 ลา้นบาท 

 1.2  ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ส าหรับปี 2559  บริษทัฯ  มีค่าใชจ่้ายรวม  1,118 ลา้นบาทประกอบดว้ย  

 ตน้ทุนขายจ านวน 627 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 98 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 18.52 สัดส่วนของ
ตน้ทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดขาย  มีก าไรขั้นตน้คิดเป็นอตัราร้อยละ  55.50   

 ตน้ทุนในการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจ าทาง  จ  านวน  2  ลา้นบาท 
 ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและให้บริการคลงัสินคา้  จ  านวน  1  ลา้นบาท 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน  489  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน  88  ลา้นบาท  คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 21.94 ตามการขยายตัวของธุรกิจคาร์มาร์ท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่ม ข้ึน 115 ล้านบาท เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้  ค่าใชจ่้ายในการบริหารลด 27 ลา้นบาท เกิดจากการตั้งส ารองหน้ีสูญและค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยลดลง  เน่ืองจากขายบริษทัยอ่ยไปแลว้ 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  บริษทัฯ มีดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 13 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน  2 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 18.18 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 57  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน  10  ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 21.73 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 1.3  ก าไร 
ในปี 2559 บริษทัฯ  มีผลก าไรจากการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 18.71 จากการขาย เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 

0.69 เน่ืองจากบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 87 ลา้นบาท เพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้ และจากการ
จา้งพนกังานเพิ่ม  เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 27 ลา้นบาท เน่ืองจากการตั้งส ารองหน้ี
สูญ  และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยลดลง 
 1.4  อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีผลก าไรจากด าเนินงาน ท าใหบ้ริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อตัราร้อยละ 34.82  
ในขณะท่ีปีก่อนอตัราร้อยละ 31.04 

 
2.   ฐานะการเงินของบริษัท  ณ  วนัที ่ 31 ธันวาคม  2559 
 1.  สินทรัพย์ 
 1.1  ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ในปี  2559  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจ านวน  1,236  ลา้นบาท  เพิ่มจากปีก่อนจ านวน  235  ลา้นบาท  คิด
เป็นร้อยละ  23.48 

1.1.1  สินทรัพยห์มุนเวยีนจ านวน  716  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน  178  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  
33.09 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 10 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน  6  ลา้นบาท  
เน่ืองจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มข้ึนสุทธิ  146 ลา้นบาท  กิจกรรมลงทุนลดลงสุทธิ  88  ลา้นบาท  
กิจกรรมจดัหาเงินลดลงสุทธิ  64  ลา้นบาท 

 เงินลงทุนชัว่คราวจ านวน  0.3  ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนจ านวน  77  ลา้นบาท  เน่ืองจากในปี 
2559 บริษทัฯ ซ้ือและขายเงินลงทุนในหุน้  เพื่อการลงทุนขายไปมากกวา่ 27  ลา้นบาท  และเงิน
ฝากเผือ่เรียกพิเศษ  8  เดือน ธนาคารออมสิน  50  ลา้นบาท  ดอกเบ้ีย  1 – 6.5 เปอร์เซ็นต ์ครบ
ก าหนดจึงรับคืนมา 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ จ านวน 277 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน  54  ลา้นบาท  คิด
เป็นร้อยละ  24.32  เกิดจากบริษทัฯ  ขายสินคา้  และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายทาง 
โมเดิร์นเทรดมากข้ึน 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน  51 ลา้นบาท แก่
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั อตัราดอกเบ้ีย 1.5 ต่อปี  ช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 31 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ใหกู้ย้มืแก่บริษทั ทริปเปิล พี แอสเซท จ ากดั อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 15% 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 สินคา้คงเหลือจ านวน  315  ลา้นบาท  ประกอบดว้ย สินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคและ
วตัถุดิบ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 117 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 59.09  เน่ืองจากบริษทัฯ ส ารอง
สินคา้ไวเ้พื่อรองรับยอดขายท่ีมากข้ึน 

 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนจ านวน 28 ลา้นบาท  มากข้ึนจากปีก่อนจ านวน 6  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  
27.27    

 1.1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนจ านวน  520 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน  58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  
12.55 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  25  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 24 
ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ก าหนดช าระคืนภายใน 19 กุมภาพนัธ์ 2562 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้จ านวน 2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 2 ลา้นบาทคิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 100 เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินลงทุนในบริษทั คาร์มาร์ท 
เวยีดนาม จ ากดั ซ่ึงจดทะเยยีนจดัตั้งในประเทศเวยีดนาม จ านวนรวม 98,000 เหรียญสหรัญ
อเมริกา หรือประมาณ 3.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้จ านวน 
200,000 เหรีญสหรัญอเมริกา  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการ
ร่วมคา้  นบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุนเป็นตน้ไป  บริษทัดงักล่าวมีระยะเวลาในการด าเนินงาน 50 ปีนบั
จากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี  9  ตุลาคม 2558  ในระหวา่งปีบริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม 1.23 ลา้นบาท 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 70 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 เน่ืองจาก
ในระหวา่งปี บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัร่วมบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
จ านวน 1 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 119 ลา้นบาท  เพิ่มจากปีก่อนจ านวน 4 ลา้นบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 3.48 เน่ืองจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯ เป็นท่ีดินและอาคารท่ีใหบ้ริการ
คลงัสินคา้ บริษทัฯ แสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ธีิพิจารณาจากรายได ้(Income Approach)  

 ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิจ านวน 255 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 26 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 11.35 เน่ืองจากซ้ือท่ีดินเพิ่ม 4 ลา้นบาท งานระหวา่งก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น เพิ่ม 30 
ลา้นบาท ยานพาหนะ 10 ลา้นบาท อุปกรณ์ส านกังาน 1 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาเพิ่ม 19 ลา้นบาท  

 ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 8 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100 บริษทั
ฯ มีท่ีดินจ านวน 8.28 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยูร่ะหวา่งรอการพฒันา  โดยมีท่ีดินมูลค่าตามบญัชี
ประมาณ 3.2 ลา้นบาท ไดน้ าไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิจ านวน  10  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน  1  ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.11 เกิดจากบริษทัฯ ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มและตดัจ าหน่ายระหวา่งปี 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 8 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน  3  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  
27.27 เน่ืองจากบริษทัฯ ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญลดลง 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ  จ  านวน  23  ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนจ านวน  2 ลา้นบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 8 เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาขายสินคา้คงเหลือทั้งหมด ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ใหเ้ป็นระบบ 
CDMA2000 1) ใหก้บับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในราคา 28.1 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญา
ดงักล่าวก าหนดใหผู้ซ้ื้อตอ้งท าการผอ่นช าระค่าสินคา้เป็นรายเดือนใหก้บับริษทัฯ ภายใน 10 ปี ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจ านวน 21.3 ลา้นบาท (31 
ธนัวาคม 2558 : 24.0 ลา้นบาท) โดยมีส่วนของลูกหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระเกินกวา่ 12  เดือน
จ านวน 18.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558 : 21.3 ลา้นบาท) ซ่ึงจดัประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพย์
ไม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 1.2  คุณภาพของสินทรัพย์ 
ในปี 2559 บริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 277 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.00 ของสินทรัพยร์วม 

มีระยะเวลาการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเฉล่ีย 66 วนั ซ่ึงใกลเ้คียงปีก่อน (ปี 2558  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  68  วนั)  เน่ืองจาก
บริษทัฯ  ขายสินคา้ช่องทางโมเดอร์นเทรดมากข้ึน  การช าระค่าสินคา้เป็นเครดิตอยูร่ะหวา่ง  30 – 90 วนั   

บริษทัฯ มีการตั้งส ารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอยา่งเพียงพอตามจ านวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ไดจ้าก
ลูกหน้ี  ส ารองเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี 2559 มีอตัราเฉล่ียเป็นร้อยละ 2.96 ของลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 

สินคา้คงเหลือ 315 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 25 ของสินทรัพยร์วม ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย 108 วนั ซ่ึง
ใกลเ้คียงปีก่อน (ปี 2558 ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย 104 วนั)   

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  119 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 10 ของอสังหาริมทรัพยร์วม  ซ่ึงประเมินโดยผู ้
ประเมินอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายไดข้อ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาประกอบดว้ยอตัราคิดลด
อตัราผลตอบแทน  และอตัราการเจริญเติบโตอยา่งระยะยาวของค่าเช่า 

 
 2.   สภาพคล่อง 
 2.1  กระแสเงินสด 

ในปี  2559  บริษทัฯ  มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน  10  ลา้นบาท  ปี  2558  จ  านวน
เงิน  16  ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนจ านวน  6  ลา้นบาท  กิจกรรมด าเนินงานเพิ่มข้ึนสุทธิ  146 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทั
ฯ  มีผลด าเนินงานเพิ่มข้ึน  กิจกรรมลงทุนลดลง  88 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัฯ  ให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งและไม่
เก่ียวขอ้งกนั กิจกรรมจดัหาเงินลดลง  64  ลา้นบาท  เน่ืองจากจ่ายเงินปันผล 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 2.2  อตัราส่วนสภาพคล่องที่ส าคัญ 
ในปี  2559  บริษทัฯ  มีอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีนเป็น 1.89:1 เท่า  มีสภาพคล่องสูง  

บริษทัฯ  เงินสดและเทียบเท่าเงินสดอตัราร้อยละ 1  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ อตัราร้อยละ 22 สินคา้คงเหลืออตัรา
ร้อยละ 25 ของสินทรัพยร์วม  

บริษทัฯ สามารถจดัเก็บลูกหน้ีระหวา่ง  66 วนั สินคา้คงเหลือ ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  108  วนั  ใกลเ้คียง
ปีก่อน  เน่ืองจากบริษทัฯ  ขายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภค  มีอตัราการหมุนเวยีนสูง   
 2.3  ระยะเวลากการเกบ็หนี้และจ่ายช าระหนี้ 

บริษทัฯ  มีระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกหน้ีโดยเฉล่ีย  66 วนั  ขณะท่ีระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ีเจา้หน้ีโดยเฉล่ีย 
155  วนั  เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ  ช าระหน้ีค่าสินคา้โดยผ่านธนาคารพาณิชยโ์ดยวิธีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและ
ท าทรัสตรี์ซีทประมาณ 120 – 180 วนั 

 
 3.   รายจ่ายฝ่ายทุน 

ระหวา่งปีบริษทัฯ  มีรายจ่ายลงทุนในการซ้ือท่ีดิน อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 68 ลา้นบาท ซ้ือท่ีดินเพื่อ
ขยายโรงงานและคลงัสินคา้ ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต ซ้ือเคร่ืองจกัร และยานพาหนะเพื่อรองรับการขยายตวัของ
บริษทัฯ 
 
 4.   แหล่งทีม่าของเงินทุน 
 4.1  โครงสร้างเงินทุน 

ในปี 2559บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็น 0.55:1 ขณะท่ีปีก่อนเป็น  0.40:1 เน่ืองจาก
ระหวา่งปีมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 261 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 127 ลา้นบาท จาก
การน าเขา้สินคา้กลุ่มเคร่ืองส าอางเพื่อใหเ้พียงพอกบัปริมาณการขายท่ีเพิ่มข้ึน 
 4.2  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในปี  2559 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน  797  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน  79  ลา้นบาท  ซ่ึงเกิดจาก
บริษทัฯ มีก าไรส าหรับปีจ านวน 264 ลา้นบาท   เงินปันผลจ่าย 185 ลา้นบาท 
 4.3  หนีสิ้น 
 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม  438 ลา้นบาท เพิ่มจากปีก่อนจ านวน 153 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 53.68  
 หน้ีสินหมุนเวียนจ านวน  378  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน  151  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  66.52  
เน่ืองจาก 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 261 ลา้นบาท  เพิ่มจากปีก่อนจ านวน 127 ลา้นบาท
เกิดจากบริษทัฯ น าเขา้สินคา้กลุ่มเคร่ืองส าอางเป็นทรัสต์รีซีทจากธนาคารพาณิชย ์มากข้ึนเพื่อให้
เพียงพอกบัปริมาณการขายท่ีเพิ่มข้ึน 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน  85  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน  27  ลา้นบาท   
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน – สุทธิส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน  9  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน
จ านวน  1  ลา้นบาท  หรือ 12.50% เน่ืองจากบริษทัฯ  ไดเ้ช่าซ้ือรถยนตเ์พื่อขนส่งสินคา้ 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  17 ล้านบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน  6  ล้านบาท  บริษัทฯ  มีผลการ
ด าเนินงานดีข้ึน 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ๆ จ านวน  10  ล้านบาท  เน่ืองจากภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของเงินปันผลจ่าย  และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนจ านวน 60 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.33 เน่ืองจาก 
 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวน 13 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 2 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ  18.18  เน่ืองจากผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 โดยนัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน  43  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน  3  ลา้นบาท  หรือร้อย

ละ  7.50  จากการตีราคาท่ีดิน และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

5.   ปัจจัยและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปี, ก าหนดยุทธศาสตร์และหายุทธวิธี

เพื่อด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายประจ าปีท่ีก าหนดไว ้ ท าให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถปรับเปล่ียนการ
บริหารงานอยา่งยดืหยุน่ เพื่อรองรับปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคตไดด้งัน้ี 

  ปัจจัย/อทิธิพลหลกั แนวทางการด าเนินการ 
1. ความเพียงพอของการจดัหาสินคา้และ

กระแสความนิยมของสินคา้ 
1. บริษัทฯ สามารถจัดสรรสินค้า ท่ี มีอยู่ป รับ เป ล่ียนให้

เหมาะสมกับกระแสความนิยมท่ีมีอยู่ ตลอดจนควบคุม
ระบบการจดัซ้ือและรักษาระดับสินค้าและของคงคลงัให้
เพียงพอกับการขาย  รวมทั้ งบ ริหารสินค้าคงคลังให้
หมุนเวียนเร็วทันกับราคาในตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และใหท้นักบักระแสความนิยม 

2. การพฒันาทกัษะของบุคลากร 2. บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรโดยจดัการอบรม
พนักงานอย่างทัว่ถึงทุกระดบัทั้งภายใน และภายนอก เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

3. ระดบัราคาของวตัถุดิบและค่าแรงงาน 
 
 
 
 
4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือ

ด าเนินงานแก่บริษทัร่วมและบริษทัท่ี
เก่ียวข้องกันและภาระหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 

3. บริษทัฯ มีหน่วยงานสรรหาและจดัซ้ือสินค้าโดยวตัถุดิบ
สินค้าส าเร็จรูปจากแหล่งท่ีมีคุณภาพดีราคาเหมาะสมกับ
ราคาในตลาดท่ีมีความผนัผวนเร็วมาก  รวมทั้งการจดัจา้ง
งานให้เหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้ได้ต้นทุนขายท่ีต ่าแต่
สินคา้คุณภาพดี 

4. หากบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือการ
ด าเนินงานแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บริษทัฯจกัด าเนินการ
ตามขั้นตอนของข้อบงัคบัของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วนและโปร่งใสสามารถติดตาม 
และตรวจสอบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว ้
รวมทั้ งบริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระท่ีช่วยสอดส่อง
ตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู ้ลงทุน  
และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มากท่ีสุด   
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ส่วนที่  4  การรับรองความถูกต้องของ

ข้อมูล 



 
 

  
 

 
  

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (1) 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีได้แสดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แลว้ 

2. บริษทัได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

3. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าวและ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31/12/2559 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายใหน้างสาวสุวรรณี  ธาราชีวนิ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของนางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน ก ากบัไวบ้ริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

        ช่ือ-นามสกุล            ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายววิฒัน์  ทีฆคีรีกุล กรรมการ ...................................... 

2. นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกุล กรรมการ ...................................... 

ผูรั้บมอบอ านาจ   

นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวนิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี ...................................... 
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ส่วนที่  5  เอกสารแนบ 



 
 

   
 

  

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการบริษัทผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
 

1. นายววิฒัน์  ทฆีคีรีกุล * 
 ต าแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษทั 
 อาย ุ (ปี) 64 

  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง             
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปอ. รุ่น 2547 

 การอบรมพิเศษ หลกัสูตรการเศรษฐกิจสาธารณะ  ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 จ านวนหุ้นท่ีถือ 152,162,709 หุน้ 23.07% 

  ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 ประวติัการท างาน     

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

 
2.  พลโทกอบบุญ  วชิิต 
  ต าแหน่ง กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ (ปี) 69 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA)  

  จ านวนหุ้นท่ีถือ    - 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
  ประวติัการท างาน 

 2554 – ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 2551 – ปัจจุบนั    ท่ีปรึกษา บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 2550 – 2551       ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษ กองทพับก 
 2548 – 2550       ผูบ้ญัชาการศูนยต่์อสู้ป้องกนัภยัทางอากาศ กองทพับก 

 
 
 
 

เอกสารแนบ  1 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

3.  นายไกรวิทย์  สัตยภิวฒัน์ * 
  ต าแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
  อาย ุ (ปี) 60 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

  จ านวนหุ้นท่ีถือ    -      
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
  ประวติัการท างาน     

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

 
4.  นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช 
  ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ (ปี) 62 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าก าลงั / ส่ือสาร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

  ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

  จ านวนหุ้นท่ีถือ     -   
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

 ประวติัการท างาน   
 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จ ากดั 
 2540 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวกรีน จ ากดั 
 2548 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สยามราชธานี จ  ากดั 
 2538 – 2540 ผูอ้  านวยการโครงการ บริษทั ปิโตรเชน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 2535 – 2537 ผูจ้ดัการบริหารโครงการตลาด บริษทั บางจากฯ จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

5.  ดร.พุฒิธร  จิรายุส 
  ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ (ปี) 41 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ สถาบนันานาชาติ 
   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University  
    (London Campus)  

  จ านวนหุ้นท่ีถือ    -   
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

 ประวติัการท างาน    
 2552 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 2542 – 2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอส.พี. โฮมเซ็นเตอร์ จ ากดั 
 2547 – 2551 กรรมการ บริษทั ดี อี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 
6.  นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกุล 
  ต าแหน่ง กรรมการ 
  อาย ุ (ปี) 34 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK 

    ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  จ านวนหุ้นท่ีถือ 221,500 หุน้  0.03% 

   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 ประวติัการท างาน 

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

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

7.  นายวงศ์ววิฒัน์  ทีฆคีรีกุล * 
  ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร 
  อาย ุ (ปี) 33 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมส ารวจ คณะวศิวกรรมศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                                 

  จ านวนหุ้นท่ีถือ 1,133,490 หุน้ 0.17% 

   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 ประวติัการท างาน 
  2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

 2554 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 2553 – 2554 ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒัธุรกิจ บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 2551 – 2552 ผูจ้ดัการส่วนพฒันาธุรกิจ บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คนไทยวนัน้ี จ  ากดั 

 
8.  นายเซียะ ซิน ลู 
  ต าแหน่ง กรรมการ 
  อาย ุ (ปี) 66 
  คุณวฒิุการศึกษา มธัยมศึกษา 
  จ านวนหุ้นท่ีถือ    -     
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

  ประวติัการท างาน  
 ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี ในการน าเขา้และส่งออกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า     
 2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

 
9.  นางทัศนี  อุ่นเจริญ 
  ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ 
  อาย ุ (ปี) 56 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโวฒ 

    ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

  จ านวนหุ้นท่ีถือ 176,000 หุน้ 0.03% 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

10.  นางสาวชลธิดา  ทฆีคีรีกุล 
  ต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 
  อาย ุ (ปี) 35 

  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

   ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
  จ านวนหุ้นท่ีถือ 263,100 หุน้ 0.04% 

   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 

11.  นางสาวสุวรรณ ี ธาราชีวนิ 
  ต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี,  เลขานุการบริษทั 
  อาย ุ (ปี) 52 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

    ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  จ านวนหุ้นท่ีถือ    - 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 

12.  นางอุ่นเรือน  อรุณวิศวกุล 
  ต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานคลงัสินคา้และจดัส่ง 
  อาย ุ (ปี) 57 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสมเด็จเจา้พระยา  
  จ านวนหุ้นท่ีถือ      - 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 

13.  นายพงศ์ววิฒัน์  ทีฆคีรีกุล 
  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ 
  อาย ุ (ปี) 32 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
  จ านวนหุ้นท่ีถือ           - 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

14.   นางสมศรี  วิริยะ 
  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
  อาย ุ (ปี) 48 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
  จ านวนหุ้นท่ีถือ    - 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 
15.   นายสัจจะพงษ์  ยงสกุลโรจน์ 
  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  อาย ุ(ปี) 33 
  คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
  จ านวนหุ้นท่ีถือ 18,000 หุน้ 0.003% 
   ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 
16.   นางสาว ซ้ิว  ซิง  เหว่ย 

    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ – จีน 
    อาย ุ(ปี)  32 
    คุณวฒิุการศึกษา Business IT and Law, Nanyang Technological University 
    จ านวนหุ้นท่ีถือ   - 

    ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 

  17. นางสาวเพยีงลภัส  พงศ์ฉัตรมณี 
    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
    อาย ุ(ปี)  39 
    คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดล 
    จ านวนหุ้นท่ีถือ    - 

    ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
 
 
หมายเหตุ   :  * คือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรอง 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ ง  นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน ท าหน้า ท่ี เลขานุการบริษัทตามข้อก าหนดของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในหมวด
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยมีภาระหนา้ท่ีจดัการประชุมและจดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ไดแ้ก่ ทะเบียน
กรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือ
นดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุม ผูถื้อหุน้ และรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้ริหาร ให้ค  าแนะน า
ข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบติั ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้
กรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  
รวมทั้งติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
และติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านกังานตลาดหลกัทรัพยฯ์  และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล  
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสาธารณชน  ให้ถูกตอ้งครบถว้นตามกฏหมาย  และหน้าท่ีอ่ืนๆ  
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม 

  

 หมายเหตุ   X = ประธานกรรมการ 
    /   = กรรมการบริษทั 
     //  = กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ช่ือบริษัท 
บริษัท 

คาร์มาร์ท 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

MY BUS เจ คอสฯ* บจ. ด ิไอโคนิคฯ 
บจ. ด ิไอโคนิค เพชรเกษม 
บจ บางแวก คอนโดฯ 
บจ ด ิไอโคนิค จรัญฯ 

1. นายววิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ / , //, X /  / , // / , // 

2. พลโทกอบบุญ  วชิิต /     

3. นายไกรวทิย ์ สตัยภิวฒัน์ / , // / /   

4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช /     

5. ดร. พฒิุธร  จิรายสุ /     

6. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ /   / , //, X / , //, X 

7. นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ / , //  /   

8. นายเซียะ ซิน ลู /     
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท มายบัส จ ากดั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 
1. นายววิฒัน์  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 
2. นายพลกฤต  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 
3. นายไกรวทิย ์ สัตยภิวฒัน์ กรรมการ 
4. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 

หมายเหตุ  ในปี 2559 ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดและส้ินสภาพของการเป็นบริษทัยอ่ย 
 
บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ ากดั  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท  ดังนี้ 

1.  นายวงศว์วิฒัน์  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 
2.  นายไกรวทิย ์ สัตยภิวฒัน์ กรรมการ 
3.  นางสาวรุ้งลาวณัย ์ วบิูลยเ์กียรติ กรรมการ 
4.  นายอุเทน  พฒันานิผล กรรมการ 

 
บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั   ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท  ดังนี้  

1.  นายววิฒัน์  ทีฆคีรีกุล กรรมการ 
2.  นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกุล กรรมการ 
3.  นายชยตุม ์ อุดมเจริญชยักิจ กรรมการ 

 

เอกสารแนบ 2 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

  รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พลโทกอบบุญ  วชิิต 
 ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ(ปี) 69 

คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒัน 
  บริหารศาสตร์ (NIDA)  

 จ านวนหุน้ท่ีถือ   - 
  ณ วนัท่ี  15  มีนาคม  2560 
 ประวติัการท างาน 
 2554 – ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 2551 – ปัจจุบนั    ท่ีปรึกษา บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 2550 – 2551 ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษ กองทพับก 
 2548 – 2550 ผูบ้ญัชาการศูนยต์่อสูป้้องกนัภยัทางอากาศ กองทพับก 
 

เอกสารแนบ  3 

    นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช 
 ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ (ปี) 62 

คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าก าลงั / ส่ือสาร คณะวศิวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

 ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP 62) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 จ านวนหุน้ท่ีถือ   -   
  ณ วนัท่ี 15  มีนาคม  2560 
 ประวติัการท างาน   
 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จ ากดั 
 2548 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สยามราชธานี จ ากดั 
 2540 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวกรีน จ ากดั 
 2538 – 2540 ผูอ้  านวยการโครงการ บริษทั ปิโตรเชน (ประเทศไทย) จ ากดั 
 2535 – 2537 ผูจ้ดัการบริหารโครงการตลาดบริษทั บางจากฯ จ ากดั (มหาชน) 

86 



 
 

  
 

 
  

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ดร.พุฒิธร  จริายุส 
 ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ (ปี) 41 

คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษสถาบนั
นานาชาติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
   ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental  
  University (London Campus)  

 จ านวนหุน้ท่ีถือ   -   
  ณ วนัท่ี  15  มีนาคม  2560 
 ประวติัการท างาน    
 2552 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยันานาชาติ 
  แสตมฟอร์ด 
 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 2547 – 2551 กรรมการ บริษทั ดี อี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 2542 – 2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอส.พี. โฮมเซ็นเตอร์ จ ากดั 

นางอญัญ์ภัคฐิตตา  ธรรมเชตภรณ์ 
 ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ (ปี) 42 

 คุณวฒิุการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบญัชีและการเงิน สถาบนัเทคโนโลย ี
   ราชมงคลบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ  
 การอบรม หลกัสูตร ผูต้รวจสอบภายใน สภาวชิาชีพบญัชี 
  COSO – 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน  

 จ านวนหุน้ท่ีถือ   -   
  ณ วนัท่ี  15  มีนาคม  2560 
 ประวติัการท างาน    
 2556 – ปัจจุบนั            ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน)                       

2552 – 2554                 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษทั คอมเซเวน่ อินเตอร์     
   เนชัน่แนล จ ากดั  
         2548 – 2551  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  บริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั 
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รายงานการเปิดเผยขอ้มูล (แบบ 56 - 1) 

เอกสารแนบ  4 

รายละเอยีดการประเมินราคาทรัพย์สิน 

วนัที่
ประเมิน 

ประเภททรัพย์สิน 
จ านวน 
(หน่วย) 

รวมมูลค่าประเมิน
(บาท) 

วตัถุประสงค์ 
บริษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน 

ผู้ควบคุม 
การประเมินหลกั 

25/12/59 ทีด่ินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   เพื่ อทราบมู ลค่ า
ทรัพยสิ์น 

บริษทั เพช็รสยาม 
แอพไพรซลั  
จ  ากดั 

นายปริญญา พนัทสมบูรณ์ 
รหสั สมท.ส.36-433 
/วฒ.044 

กลุ่มที ่ 1      
ท่ีดินจ านวน  2  แปลง      โฉนดท่ีดินเลขท่ี  5472,  19999   
เน้ือท่ีรวม 19-0-29.1 ไร่     (7,629.1 ตารางวา)  48,063,330  

รวมมูลค่าทีด่ิน 7,629.1 ตร.ว. 48,063,330  
ส่ิงปลูกสร้าง :  จ  านวน  5  รายการ    
1.   อาคารโรงงานและส านกังานพร้อมชั้นลอย เลขท่ี 140  หมู่ท่ี 4 1    หลงั 55,876,000  
2.  โรงอาหารและส านกังาน 1    หลงั 5,550,000    
3.  ป้อมยาม (หลงัท่ี 1) 1    หลงั 22,000    
4.  ป้อมยาม (หลงัท่ี 2) 1    หลงั 27,000    
5.  โรงเก็บของชั้นเดียว 1    หลงั 83,000    

รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง 5    หลงั 61,558,000    
รวมมูลค่าทรัพย์สิน กลุ่มที ่1 โดยวธีิคิดจากต้นทุน  109,621,330    

รวมมูลค่าทรัพย์สิน กลุ่มที ่1 โดยพจิารณาตามรายได้  119,000,000    
 

 

 

88 



 
 

  
 

 

  

รายงานการเปิดเผยขอ้มูล (แบบ 56 - 1) 

วนัที่
ประเมิน 

ประเภททรัพย์สิน 
จ านวน 
(หน่วย) 

รวมมูลค่า
ประเมิน (บาท) 

วตัถุประสงค์ 
บริษัทประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สิน 

ผู้ควบคุม 
การประเมินหลกั 

25/12/58 ทีด่ินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   เ พื่ อท ร าบมู ล ค่ า
ทรัพยสิ์น 

บริษทั ฟานิก 
แอพเพรซลั 
จ ากดั 

นายชยัฤกษ ์ ทองตา 
รหสั วฒ.148 กลุ่มที ่ 2   

2.1  ท่ีดินจ านวน  6  แปลง  โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3193, 30577, 
        51607, 56735, 66594, 128910   
        เน้ือท่ีรวม 2 – 1 – 10.0 ไร่ 

 
 

 
910.0 ตร.ว. 

 
 
 

49,630,000 
2.2  ท่ีดินจ านวน 3 แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 5474, 5475,                   

5476   เน้ือท่ีรวม 14 – 0 – 70 .1 ไร่      
2.3   ท่ีดินจ านวน  4  แปลง โฉนดเลขท่ี 13611, 21158, 

21159,  64699  เน้ือท่ีรวม 0 – 2 – 45.0 ไร่ 
2.4   ท่ีดินจ านวน  4 แปลง โฉนดเลขท่ี 57480 – 57483 
        เน้ือท่ีรวม 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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