
รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท คารมารท จำกัด (มหาชน) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1  การเปลีย่นแปลง และการพฒันาการทีสํ่าคญั 
ประวติัความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 
ปี 2552 เร่ิมธุรกิจนาํเขา้เคร่ืองสาํอาง,ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ และผลิตภณัฑป์ระเภทสินคา้อุปโภคบริโภค เพ่ือจดั

จาํหน่ายในช่องทางต่างๆ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้คาร์มาร์ท ควบคู่กบัการดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่าย
รถยนต ์และอุปกรณ์เอน็จีวี 

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

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

เตม็ตวัในธุรกิจ 
ปี 2556 สินคา้ขยายเขา้สู่ช่องทางการจดัจาํหน่ายทุกช่องทาง และเร่ิมขยายธุรกิจสู่การส่งออกสินคา้ในภูมิภาค

เอเชีย 
ปี 2557 ขยายช่องทางโดยหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจศกัยภาพในการเปิดตลาดต่างประเทศ  ตลอดจนเปิดบริษทั

ยอ่ยในนาม บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั ข้ึนซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและแบ่งบรรจุเคร่ืองสาํอาง  
เคร่ืองหอม   อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงามทุกชนิด  และลงทุนเพ่ิมในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์กบับริษทั  ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี  จาํกดั  เพ่ือมองหาการลงทุนเพิม่แบบใหม่ ๆ 

ปี 2558 บริษทัฯ ขยายธุรกิจสู่การส่งออก  โดยไดร่้วมการคา้กบั Karmarts Vietnam Company Limited ใน
ประเทศเวียดนาม   

ปี 2559 เม่ือว ัน ท่ี  20 มกราคม  2559 บริษัทฯได้จ่ายเงินลงทุนใน  บริษัท  คาร์มาร์ท  เวียดนาม  จํากัด                 
ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเวียดนาม จาํนวนรวม 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3.56 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
บริษทัฯไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ นบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุน เป็น
ตน้ไป บริษทัดงักล่าวมีระยะเวลาในการดาํเนินงาน 50 ปีนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เม่ือวนัท่ี 
9 ตุลาคม 2558 

ปี 2560  บริษทัฯไดเ้ร่ิมสร้างอาคารโกดงัและโรงงานบรรจุและประกอบแพค็เกจผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเพ่ิมอีก 
1 แห่ง เพ่ือควบคุมคุณภาพ ตน้ทุน ระยะเวลาการผลิต และเพ่ือตอบสนองการเติบโตของตลาด   

ปี 2561 บริษทัฯ ดาํเนินการ Re-Brand และปรับภาพลกัษณ์ Corporate logo และร้านคา้ Karmarts shop ของ
บริษทัฯ ใหมี้ความทนัสมยั และตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคมากข้ึน 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

1.2  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษทั 
บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอาง, กลุ่มผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า, กลุ่มผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวกาย, กลุ่มผลิตภณัฑ์อุปกรณ์ความงาม, กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม และอ่ืนๆ ภายใตแ้บรนด์ต่างๆจากหลากหลายประเทศ เช่น เกาหลี, ฮ่องกง, เวียดนาม, 
ไตห้วนั, จีน และญ่ีปุ่นเป็นตน้ 

การจดัจาํหน่ายสินค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 ช่องทาง ดงัน้ี ช่องทางร้านค้าปลีกหรือร้านคา้ตัวแทน
จาํหน่าย, ช่องทางคาร์มาร์ทช็อป, ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบสมยัใหม่,  ช่องทางส่งออก 
บริษทัย่อย 

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

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

 
บริษทัร่วม 

บริษัท ด ิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จาํกดั 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ประกอบกิจการดา้นอสงัหาริมทรัพย ์(โรงแรม รีสอร์ทและหอ้งชุด) 

บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวน 7,102,999 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 
บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.33  ของหุน้ท่ีออก (ทุนจดทะเบียน 213,090,000 บาท) ในราคาตามมูลค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้และในปี 2559 ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 3 บริษทัไดแ้ก่ บริษทั ดิ ไอโคนิค จรัญสนิทวงศ ์13 จาํกดั, บริษทั ดิ ไอโคนิค 
พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จาํกดั และบริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1 ลา้นบาท 
เพ่ือดาํเนินการดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 

บริษทัร่วมค้า 
Karmarts Vietnam Company Limited   
บริษทั Karmarts Vietnam Company Limited  ประกอบกิจการจาํหน่ายปลีก เคร่ืองสาํอางอุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ เงินลงทุนเรียกชาํระ 98,000 U$  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของเงินลงทุนเรียกชาํระ  มูลค่า
เงินลงทุน  200,000 บาท (เงินลงทุนทั้งหมด 400,000U$) บริษทัดงักล่าวมีระยะเวลาในการดาํเนินงาน 50 ปีนบั
จากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษทั 
กลุ่มตระกลูทีฆคีรีกลุ  ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ 

35.893%  64.104% 
 
 

 
บริษทั  คาร์มาร์ท  จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

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

เม่ือวนัท่ี  12  กรกฎาคม  2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท เต้าเบ๋า จาํกัด เพ่ือประกอบธุรกิจจาํหน่าย
เคร่ืองสาํอางออนไลน ์

บริษทั เจ คอส  
แลบอราทอรีส์ จาํกดั  

70% (บริษทัยอ่ย) 
 ประกอบ กิ จก ารก ารผ ลิ ต  

รวมทั้งแบ่งบรรจุเคร่ืองสาํอาง  
เคร่ืองหอม  อุปกรณ์เคร่ืองมือ
และเคร่ืองใช้เสริมความงาม
ทุกชนิด 

บริษทั ดิ ไอโคนิค 
พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

33.33% (บริษทัร่วม) 

 ประกอบกิจการดา้น
อสงัหาริมทรัยพ ์ 
(โรงแรม  
รีสอร์ทและห้องชุด) 

Karmarts Vietnam 
Company Limited 

49% (การร่วมคา้) 

 ประกอบกิจการดา้นจาํหน่าย
ปลีก  เคร่ืองสําอางอุปกรณ์
เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช ้

บริษทั ดิ ไอโคนิค  
จรัญสนิทวงศ ์13 จาํกดั 

(บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม) 

บริษทั ดิ ไอโคนิค  
พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จาํกดั 

(บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม) 

บริษทั บางแวก 
คอนโดมิเนียม จาํกดั 

(บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ระหว่างไตรมาสสามของปี 2557  บริษทั เตา้เบ๋า  จาํกดั  เปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั  
และเปล่ียนประเภทการประกอบธุรกิจมาเป็นกิจการด้านการผลิตแบ่งบรรจุเคร่ืองสําอางเคร่ืองหอม  อุปกรณ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชเ้สริมความงามทุกชนิด 

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ประกอบกิจการดา้นอสงัหาริมทรัพย ์(โรงแรม รีสอร์ทและหอ้งชุด) 
บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวน 7,102,999 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 
บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.33  ของหุน้ท่ีออก (ทุนจดทะเบียน 213,090,000 บาท) ในราคาตามมูลค่าหุน้ท่ีตรา
ไว ้และในปี 2559 ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 3 บริษทัไดแ้ก่ บริษทั ดิ ไอโคนิค จรัญสนิทวงศ ์13 จาํกดั, บริษทั ดิ ไอโคนิค 
พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จาํกดั และบริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1 ลา้นบาท 
เพ่ือดาํเนินการดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 
1.3  เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 
ในรอบปีท่ีผา่นมาทางบริษทัฯ มีพฒันาการสาํคญัหลายประการทั้งการพฒันาสินคา้ การเพ่ิมช่องทางการจดั

จาํหน่ายควบคู่ไปกบัการสร้างความเขม้แขง็ของแบรนดใ์หก้ลายเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน และในปี 2562 ทางบริษทัฯ ได้
วางแผนในการเดินหนา้รุกตลาดเคร่ืองสาํอางทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยมีโครงการใน
การขยายธุรกิจเพ่ือบรรลุตามวิสยัทศันโ์ดยมี 4 ทิศทางหลกั  

1. มติิด้านผู้บริโภค 
บริษทัฯ ยงัคงสานต่อความตั้งใจในการทาํการตลาดเชิงรุกโดยพยายามใกลชิ้ดกลุ่มลูกคา้เก่า และขยายสู่กลุ่มลูกคา้
ใหม่ 

 เพ่ิมมาตรฐานการคดัเลือกโรงงานผลิตสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานระดบัสูง ตลอดจนใส่ใจในการคดัสรร
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพสูงและดีท่ีสุด อีกทั้ งยงัเป็นการสร้างความ
น่าเช่ือถือ ทาํใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจและไวใ้จในสินคา้ของบริษทัฯ 

 จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มลูกคา้ ให้ลูกคา้
ไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี โดยมีทั้งกิจกรรมเพ่ือสร้างการจดจาํในแบรนด ์และกิจกรรมเพ่ือตอบแทน
สงัคม 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในช่องทางการจดั
จาํหน่ายของบริษทัฯ โดยการขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายให้มีความหลากหลาย และครอบคลุม
พ้ืนท่ีมากข้ึน เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายเขา้ถึงสินคา้ไดโ้ดยง่าย 

 เพ่ิมมาตรฐานของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคา้และอายสิุนคา้  รวมถึงจดัทาํฉลากสินคา้
ให้ครอบคลุมตามท่ีภาครัฐกาํหนด ตลอดจนพฒันาระบบจดัส่งสินคา้ให้เท่าทนัต่อความตอ้งการ
ของตลาดทัว่ประเทศ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

2. มติิด้านผลติภัณฑ์ 
บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างสรรคสิ์นคา้ท่ีมีรูปแบบ 

และคอนเซปตเ์ฉพาะตวัเพ่ิมข้ึน 

 สรรหานวตักรรมใหม่ๆ  
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการสรรหานวตักรรมความงามใหม่ๆ อยูเ่สมอ ในขณะเดียวกนักใ็หค้วามสาํคญั

ในดา้นคุณภาพสินคา้มากข้ึนเช่นกนั เราเช่ือว่านวตักรรมใหม่ เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ลูกคา้ไดสิ้นคา้ท่ีมีความแปลก
ใหม่ในขณะเดียวกนัคุณภาพก็เป็นส่ิงสําคญัท่ีบริษทัฯ ยงัต้องรักษาไวใ้ห้กบัลูกคา้ บริษทัฯ จึงร่วมพฒันาสินคา้
ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพเพ่ือสร้างโอกาส และความต่างทางธุรกิจ โดยยงัคงตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และยงัคงราคาท่ีเหมาะสม 

 การขยายแบรนดสิ์นคา้และประเภทของสินคา้ 
บริษทัฯ มีนโยบายในการสร้างสรรคสิ์นคา้ให้มีความหลากหลาย และตอบโจทยลู์กคา้แต่ละกลุ่ม

มากข้ึน โดยจะเพ่ิมแบรนด์สินคา้ใหม่ท่ีมีรูปแบบและคอนเซปต์เฉพาะตวั ไม่ซํ้ ากบัผลิตภณัฑ์เก่าท่ีมีอยู่แลว้ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการขาย 

 เพ่ิมศกัยภาพดา้นการวิจยัและพฒันาสินคา้ 
บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบับริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตและแบ่งบรรจุ

เคร่ืองสําอาง เคร่ืองหอม อุปกรณ์เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชเ้สริมความงามทุกชนิด ทั้งน้ีก็เพ่ือเพิ่มศกัยภาพทางดา้น
การวิจยัและพฒันาสินคา้ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึน สามารถสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีนวตักรรมความ
งามท่ีทนัสมยัเทียบเท่าระดบั International  

 
3. เสริมสร้างตราสินค้าให้แขง็แรง 

บริษทัฯ เลือกใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดแบบ 360 องศาโดยมีการสร้างการรับรู้ และเขา้ถึงแบรนดม์ากข้ึนทั้ง 
Above the line และ Below the line เพราะผลิตภณัฑค์วามงามทั้งหลายลว้นแลว้แต่มาจากความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภค 
ทั้งจากตวัแบรนดแ์ละคุณภาพของสินคา้ บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ไปยงัการสร้างการจดจาํตราสินคา้ในกลุ่มลูกคา้มากข้ึน
โดยจะเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดให้เหมาะสมและมีความต่อเน่ืองซ่ึงนอกเหนือจากส่ือภายนอกอาคาร
แลว้บริษทัฯยงัให้ความสาํคญัอยา่งมากกบัส่ือออนไลนท่ี์ในปัจจุบนัเขา้มามีอิทธิพลต่อชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภค
อีกดว้ย รวมถึงการใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัแบรนด ์เพื่อให้เกิดการจดจาํท่ีดี แก่ผูบ้ริโภคใน
วงกวา้งอีกดว้ย 

 
4. สร้างคุณค่าอย่างยัง่ยนืให้กบัผู้ถอืหุ้น ลูกค้า พนัธมติรทางธุรกจิ พนักงาน ชุมชน 

 บริษทั ฯ มีนโยบายการดาํเนินงานท่ีโปร่งใส และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว ตลอดจน
บริหารบริษทั ฯ ด้วยความรอบครอบระมดัระวงั ควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีจริยธรรมในการ
ดาํเนินธุรกิจและบริหารงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือก่อประโยชน์สูงสุด
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ต่อผูถื้อหุ้น   ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  และเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือน
กิจกรรมเพ่ือสัมคม (CSR) ดว้ยจิตสาํนึกท่ีสร้างสรรค ์รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองคก์รให้แขง็แกร่ง 
และบูรณาการความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูท่ี้สนใจร่วมกิจกรรม ซ่ึงเป็นพลงัและกลไก
สาํคญั ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาสงัคมไทยใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ และสร้างผลประโยชน์แก่สงัคมไทยอยา่งย ัง่ยนื 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 โครงสร้างรายได้ 

บริษทัฯ มีมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคปี 2559 – 2561 ดงัน้ี 

ผลติภณัฑ์ 
2561 2560 2559 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

มูลค่าการจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค       
- เคร่ืองสาํอาง       

ผลิตภณัฑดู์แลร่างกาย 221,738 14.99 270,304 18.13 251,553 17.84 
ผลิตภณัฑดู์แลผวิหนา้ 326,916 22.10 373,147 25.03 424,512 30.11 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 874,852 58.59 793,435 53.22 661,802 46.94 

- อุปกรณ์เสริมความงาม 19,787 1.34 15,203 1.02 20,663 1.47 
-อุปกรณ์ตกแต่งร้านและส่ือส่งเสริมการขายและอ่ืนๆ 21,791 1.47 17,217 1.15 40,400 2.87 
- ผลิตภณัฑอ์าหารและยา 22,371 1.51 21,554 1.45 10,604 0.75 
- อ่ืน ๆ  - - - - 336 0.02 

รวมมูลค่าการจาํหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค 1,487,455 100.00 1,490,860 100.00 1,409,870 100.00 

รายไดค่้าบริการ    - - - - - - 
รวมรายไดจ้ากการจาํหน่ายและบริการ   1,487,455 100.00 1,490,860 100.00 1,409,870 100.00 
อตัราเพ่ิม (ลด) ของรายได ้  0.23 5.74  21.14  

 
2.1  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจผลิต และนําเขา้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางทุกประเภทและ

สินคา้อุปโภค ภายใตค้อนเสปท ์Unique Beauty Solution ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบรนดเ์คร่ืองสาํอางท่ีตอบโจทย์
ครบทุกความตอ้งการดา้นความงามของผูห้ญิงทุกคน ผลกัดนัให้บริษทัฯ สร้างสรรคแ์บรนด์สินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ 
ชดัเจน โดดเด่นครอบคลุมทุกความตอ้งการของผูห้ญิงไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่มแบรนดท่ี์บริษทัเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้เอง  โดยบริษทัฯ เป็นผูอ้อกแบบ และวางแผนรูปแบบ
ของแต่ละแบรนด ์ภายใตก้ารดูแลของทีมงานพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพทั้งทีมไทยและต่างประเทศ  เพ่ือให้ได้
สินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีความหลากหลายครอบคลุมทุกหมวด รวมทั้งการนาํเอานวตักรรมความงามใหม่ๆ ท่ีมีความ
น่าสนใจมาผสมผสาน ในแพคเกจจ้ิงสินคา้ท่ีมีสีสันสดใส สวยงาม และตอบโจทยต่์อทุกความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีนบัวนัจะมีความหลากหลายมากข้ึน ในราคาท่ีสมเหตุผล  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ในส่วนของการพฒันาและจดัหาสินคา้นั้น แบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน คือ สินคา้สาํเร็จรูปท่ีพฒันาและนาํเขา้
จากต่างประเทศ ดว้ยโรงงานชั้นนาํของโลกท่ีไดรั้บการยอมรับจากแบรนดเ์คร่ืองสาํอางชั้นนาํ และอีกส่วนคือกลุ่ม 
Semi - Finished นาํสินคา้เขา้มาบางส่วนเพ่ือแพคก้ิงหรือแบ่งบรรจุในประเทศไทย โดยบริษทัฯ มีการขยายในส่วน
ของโรงงานข้ึนใหม่  เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ และทาํให้สามารถควบคุมกาํลงัการ
ผลิตท่ีตอบโจทยต่์อความตอ้งการของตลาดท่ีเติบโตเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้แบรนดต่์างประเทศแต่เพียงผูเ้ดียวอีกหลากหลายแบรนด ์
อาทิ Boya เป็นตน้ 
 ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย บริษทัฯ ไดก้ระจายสินคา้ผ่านร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายทัว่ประเทศทั้งคา้ส่งและคา้
ปลีก อาทิเช่น ร้านเคร่ืองสําอางประจาํท้องถ่ิน, ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถ่ิน. ร้านขายยา ฯลฯ รวมถึงร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ทุกรูปแบบ และพฒันาร้านคา้ปลีก Karmarts ข้ึนในรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ ท่ีทางบริษทัฯ เป็นผู ้
ควบคุมรูปแบบการตกแต่งร้านคา้ และใชร้ะบบปฏิบติัการขายหนา้ร้านแบบเดียวกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ในการเลือกซ้ือสินคา้ของบริษทัฯ  
 จากการตอบรับท่ีดีในตลาดภายในประเทศ ทางบริษทัจึงได้มีการต่อยอดขยายช่องทางการขายเป็นผู ้
ส่งออกผลิตภณัฑค์วามงามไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเร่ิมขยายสาขาไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน, 
สิงคโปร์, กมัพูชา, พม่า, เวียดนาม, ลาว และอินโดนีเซียเป็นตน้ โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษทัฯ คือการกา้วเป็น
บริษทัเคร่ืองสาํอางอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย และกา้วไกลเป็นอนัดบัหน่ึงของเอเชียต่อไป 
  
 2.2  การตลาด และการขาย 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯเนน้การตลาดทุกช่องทาง  มีทั้งหมด 5 ช่องทางหลกัๆ ไดแ้ก่ 
1. ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบสมยัใหม่ทั้งหมดของบริษทัฯ ในปัจจุบนัมีดงัน้ี 
 ประเภทร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Store) 
เนน้จาํนวนสาขา ความสะดวกสบาย โดยสถานท่ีตั้งจะอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค จาํหน่ายสินคา้ปลีกขนาดพกพา

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

 ประเภทซุปเปอร์มาร์เกต็/ ไฮเปอร์มาร์เกต็ และดิสเคาทส์โตร์ 
ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่เนน้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีหลากหลายและมีจาํนวนมากใหเ้ลือกสรร ไดแ้ก่ 

Tops, Home Fresh Mart, Gourmet Market, Food Hall, Tesco Lotus, Big C, Makro  เป็นตน้ 
 ประเภทร้านคา้เฉพาะอยา่ง (Specialty Store) 
จาํหน่ายสินคา้เฉพาะอย่างเนน้สินคา้อุปโภคบริโภคเก่ียวกบัเวชภณัฑ์เคร่ืองสําอาง ดูแลผิวดูแลเส้นผมมี

สินคา้หลากหลายท่ีพฒันาให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา พร้อมมีการบริการท่ีสะดวกและเป็นกนัเอง ไดแ้ก่ Watsons, 
Boots, SE-ED, Beautrium, EVEANDBOY, Stardust, Beauty Market, Pure และ KING-POWER เป็นตน้ 
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และกลุ่มร้านยา เน้นสินคา้สําหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีรักสุขภาพ ไดมี้การคดัเลือกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม หรือ
เวชภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบางอยา่งท่ีเหมาะกบัช่องทางเพ่ือจาํหน่าย  เช่น Save drug 

 ประเภทร้านคา้ในแคตตาลอ็ก 
เนน้กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป และเลือกสรรคสิ์นคา้ใหต้อบโจทยทุ์กความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ Friday 

Catalog, 7-Catalog เป็นตน้ 
2. ช่องทางคาร์มาร์ทช็อป 

ธุรกิจร้านคา้ปลีกหรือร้านความงามสะดวกซ้ือภายใตแ้นวคิดมลัติแบรนดซ่ึ์งรวบรวมผลิตภณัฑเ์พื่อความ
งามของทุกแบรนด์ในเครือคาร์มาร์ทไวใ้นท่ีแห่งเดียวหรือเรียกว่าวนัสต็อปเซอร์วิส โดยเน้นการตกแต่งร้านดว้ย
รูปแบบเฉพาะของคาร์มาร์ทท่ีจะสร้างประสบการณ์ใหม่ใหก้บัลูกคา้คาร์มาร์ท  และลูกคา้ทัว่ไป 

คาร์มาร์ทช็อปถือเป็นช่องทางท่ีสาํคญับริษทัฯ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ทั้งหมดของบริษทัฯ ได้
อยา่งครบถว้น และใกลชิ้ดมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถศึกษา และเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายข้ึน ซ่ึงเป็นกล
ยทุธ์ท่ีสร้างความจงรักภกัดีใหก้บัแบรนด ์(Brand Loyalty) และส่ิงท่ีทางบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัมาโดยตลอดคือการ
จดักิจกรรมส่งเสริมการขายสาํหรับสมาชิกคาร์มาร์ทช็อปอยา่งต่อเน่ือง  

ทั้งน้ีคาร์มาร์ทช็อปเป็นธุรกิจ  2 รูปแบบ  ไดแ้ก่ 1. บริษทัลงทุนเป็นเจา้ของเอง  2.  ระบบแฟรนไชนส์ ใช้
รูปแบบของการขายสินคา้ขาดให้แก่ผูป้ระกอบการ โดยบริษทัฯ ช่วยสนบัสนุนดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขายใน
ทุกๆ รอบเดือนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงทุกสาขามีการบนัทึกการขายสินคา้ทั้งหมดผ่านระบบปฏิบติัการของบริษทัฯ เพ่ือ
เช่ือมต่อขอ้มูลสินคา้โปรโมชั่น  และขอ้มูลสมาชิกได ้โดยแต่ละสาขาจะมีเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการการขายท่ีมี
ประสบการณ์ในการบริหารจดัการร้านคา้คาร์มาร์ทช็อปเขา้ดูแล พร้อมให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัเทคนิคการบริหาร
ร้านคา้อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหร้้านคา้ดาํเนินธุรกิจตรงตามมาตรฐานท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างรูปแบบไว ้

ปัจจุบันช่องทางคาร์มาร์ทช็อปในประเทศไทย มีทั้ งหมดจาํนวน  66 สาขา แบ่งเป็นช็อปประเภท 
Standalone Shop (Retail shop) 28 สาขา และคาร์มาร์ทช็อปในพ้ืนท่ีโซนบิวต้ีฮอลล์ของห้างสรรพสินคา้ชั้นนํา 
ไดแ้ก่ The Mall และ Robinson อีก 32 สาขา และมีโครงการจะเปิดสาขาในหลายพ้ืนท่ี  ทั้งในรูปแบบ Standalone  
และในหา้งอีกกวา่ 20 สาขาทัว่ประเทศ 

3. ช่องทางร้านค้าแบบด้ังเดมิ หรือร้านค้าตัวแทนจําหน่าย (Traditional Trade) 
แมว้า่ปัจจุบนัการขยายตวัของร้านคา้สมยัใหม่จะเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว แต่ช่องทางการคา้แบบดั้งเดิมก็

ยงัคงเป็นหวัใจสาํคญัในการสร้างยอดขายใหแ้ก่บริษทัฯ  ซ่ึงปัจจุบนัร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายของคาร์มาร์ทนั้น
ครอบคลุมร้านคา้ปลีกไดอ้ยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศ 

จากปีท่ีผา่นมาช่องทางการคา้ปลีกและส่งดั้งเดิมมีร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายกระจายตวัอยูท่ ัว่ประเทศไทยกว่า 
800 ราย เพื่อใหสิ้นคา้กระจายตวั เขา้ถึงมือผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึงและรวดเร็วยิง่ข้ึน โดยแบ่งประเภทดว้ย 

 ประเภทคา้ปลีก ประกอบดว้ย ร้านคา้ปลีกเคร่ืองสาํอาง, ซุปเปอร์มาร์เกต็ทอ้งถ่ิน, ร้านสะดวกซ้ือ
ทอ้งถ่ิน ร้านขายอุปกรณ์ทาํผมทอ้งถ่ิน และร้านขายยาทอ้งถ่ิน รวมไปถึงกลุ่มโรงแรม  ร้านสปา และ
ร้านขายสินคา้ฝากในสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ 
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 ประเภทคา้ส่ง ประกอบดว้ย ร้านคา้ส่งเคร่ืองสาํอาง และร้านคา้ส่งสินคา้อุปโภคบริโภคประจาํทอ้งถ่ิน
ขนาดใหญ่ และศูนยก์ระจายสินคา้เป็นตน้ 

4. ช่องทางส่งออก 
 บริษทัฯ ทุ่มเทขยายแบรนดไ์ปยงัต่างประเทศโดยการลงพ้ืนท่ีศึกษาตลาด และสร้างกลยทุธ์ทางการตลาด
ร่วมกบัคู่คา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ Sole Distributor, Distributor และ Joint 
Venture ปัจจุบนับริษทัฯ มีจุดจดัจาํหน่ายในต่างประเทศทั้งหมด 14 ประเทศ ไดแ้ก่ สิงคโปร์, กมัพูชา, เวียดนาม, 
เมียนมาร์, จีน, ลาว, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, มาเลเซีย, ไตห้วนั, อินโดนีเซีย, อิรัก, สหรัญ
อเมริกา, ฮ่องกง, รัสเซีย และ อินเดีย โดยมีการลงทุนในรูปแบบ Joint Venture ใน 3 ประเทศไดแ้ก่ จีน, เวียดนาม 
และมาเลเซีย 

5. ช่องทางการค้าธุรกจิออนไลน์ 
 สงัคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือส่งผา่นขอ้มูลท่ีสาํคญั และผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคหนัมาศึกษาขอ้มูลสินคา้ผา่น
ทางอินเตอร์เน็ตมากข้ึนจนเกิดความนิยมสั่งซ้ือสินคา้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตอยา่งแพร่หลาย ดงันั้นบริษทัฯ จึงตอ้งมี
ช่องทางออนไลน์เกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างรวดเร็วทุกท่ีทุกเวลา นอกจากน้ียงัถือเป็น
ช่องทางในสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เพ่ือสร้างความภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 ช่องทางออนไลนข์องบริษทัฯ ในปัจจุบนัมี  2 ประเภท 

 ร้านคา้ออนไลนข์องบริษทัฯ ไดแ้ก่ www.karmarts.com และ Line @ : @Karmarts_onlineshop 
 ร้านคา้ออนไลนข์องคู่คา้ไดแ้ก่ Lazada, Shopee, Konvy, ShopAT24, Looksi, JD Central, 

Weloveshopping, 11 Street, Line Gift Shop, Craze, Shobshop และ Buzzebees เป็นตน้ 
 
 2.3  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

  ภายใตส้โลแกนของบริษทัฯ ท่ีว่า “Unique Beauty Solution” บริษทัฯ จึงไดส้ร้างสรรคแ์ละพฒันาแบรนด์
สินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ ชดัเจนโดดเด่น ราคาสินคา้เหมาะสม และมีความครอบคลุมครบทุกความตอ้งการของคนไทย
ทัว่ประเทศ  
 ทางบริษทัฯ ไม่หยุดน่ิงท่ีจะทาํการวิจยัตลาดกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนาํเอาแนวคิดท่ีไดม้าใช้ในการพฒันา
สินคา้ใหม่และพฒันาสินคา้ท่ีมีอยูเ่ดิมใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ท่ีนบัวนัจะมีความตอ้งการท่ีหลากหลาย
มากยิ่งข้ึน รวมถึงมีการนําอพัเดทเทรนด์ความงามใหม่ๆ จากต่างประเทศ ทั้ งเอเชีย และยุโรป รวมถึงนําเอา
นวตักรรมความงามใหม่ๆ จาก ซัพพลายเออร์ต่างประเทศท่ีเทียบเท่าเคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างประเทศ 
และไม่หยุดย ั้งในการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ดูน่าซ้ือน่าใช ้ดว้ยการให้ทีมงานไปศึกษาดูงานเทรนด์การออกแบบ
ใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพ่ือนาํมาสร้างสรรคแ์ละพฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัใหค้วามสาํคญักบัผูบ้ริโภค
ดว้ยการนาํเอาขอ้ติชมจากผูบ้ริโภคมาพฒันาปรับปรุงสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 
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ลกัษณะผลติภณัฑ์ 
 ปัจจุบนับริษทัฯ มีผลิตภณัฑเ์พือ่ความงามแบบครบวงจรรวมทั้งส้ินมากกวา่ 1,000  รายการโดยมีสินคา้ท่ี
บริษทัฯ เป็นเจา้ของตราสินคา้เอง ไดแ้ก่  

1. เคทีด่อลล์ (Cathy Doll) : Just play it! 
 “เคท่ีดอลล”์ แบรนดท่ี์ปฎิวติัวงการเคร่ืองสาํอาง ตอบโจทยทุ์กปัญหาความงามท่ียากจะคาดเดา ใหคุ้ณเล่น

อยา่งสนุกสุดเหว่ียงไปกบัผลิตภณัฑ์ความงามท่ีแฝงไปดว้ยความมีชีวิตชีวา และมีลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวั มอบ
ความสวยทัว่ทั้ งร่างกาย ตั้งแต่หัวจรดปลายเทา้ ทาํให้เป็นผูน้าํเทรนด์แฟชัน่แห่งนวตักรรมความงามในปัจจุบนั 
เหมาะสาํหรับสาวสวยสมยัใหม่ ท่ีมีความชิค ความเก๋ ทศันคติดี จิตใจเปิดกวา้ง แต่ก็มีมุมซุกซน ข้ีเล่น น่ารักเสน่ห์
ลน้เหลือ  เหมือนเป็นการผสมผสานความเปร้ียวอมหวานไดอ้ย่างลงตวัเช่นเดียวกบัตุ๊กตาเคท่ีดอลล์ ท่ีพร้อมให้
สาวๆเผยเสน่ห์ความสวยแบบมีออร่าไดอ้ยา่งมัน่ใจท่ามกลางผูค้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงและชาํระลา้งผวิหนา้ 
 ผลิตภณัฑบ์าํรุงและชาํระลา้งผวิกาย 
 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
 อุปกรณ์เสริมความงาม 
นอกจากน้ีแบรนด ์CATHY DOLL ยงัไดร่้วมกบั DISNEY(R) แบรนดร์ะดบัโลกในการพฒันาและ

ออกแบบสินคา้กลุ่มเคร่ืองสาํอางคอลเลคชัน่ DISNEY TSUM TSUM ซ่ึงช่วยสร้างจุดขายท่ีแตกต่าง 
 
2. เบบีไ้บร์ท (Baby Bright): Gift from nature  

ดว้ยพลงัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิจากเกาะเชจู  สู่ตน้กาํเนิดความงามอนัมหศัจรรยแ์ห่งผิวสวยดุจของขวญัจาก
ธรรมชาติท่ีให้มา  ก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวจากพืชพรรณนานาชนิด  กลายมา
เป็น “เบบ้ีไบรท์” ของขวญัสุดลํ้ าค่าท่ีช่วยปรนนิบัติผิวให้แข็งแรงสุขภาพดี  ด้วยความลบัแห่งความงามจาก
ธรรมชาติท่ีช่วยฟ้ืนคืนผิวให้กลบัมาดูดีมีชีวิตชีวา  พร้อมเผยผิวสวยเนียนนุ่มดุจผิวเด็ก  ทั้งยงัดูแลและปลอบ
ประโลมผิวดว้ยความละมุนละไม  มอบความสดใสอ่อนโยนให้แก่ทุกสภาพผิวซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้
ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ 
 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิกาย 
 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
 ผลิตภณัฑบ์าํรุงเส้นผม 
นอกจากน้ี แบรนด ์BABY BRIGHT   ยงัไดร่้วมกบั DISNEY(R)  แบรนดร์ะดบัโลกในการพฒันาและ

ออกแบบสินคา้กลุ่มเคร่ืองสาํอาง  DISNEY x BABYBRIGHT Disney Winnie The Pooh ซ่ึงช่วยสร้างยอดขาย
เติบโตท่ีตลาดต่างประเทศได ้
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

3. โบย่า (Boya): Professional care 
อีกขั้นแห่งการดูแลระดบัมืออาชีพ “Boya” ผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยทุ์กความตอ้งการในการดูแลเส้นผมและ

ผิวกาย  พร้อมช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูใ้ชทุ้กคนเผยเสน่ห์ความงามภายนอกไดอ้ย่างมัน่ใจ  อีกทั้งไดรั้บการ
ยอมรับว่าเป็นสกินแคร์ท่ีใชดี้  มีคุณภาพ  เหมาะสําหรับคนทุกเพศ ทุกวยั  เพราะคดัสรรสารสกดัเป็นพิเศษ  เพ่ือ
ดูแลปัญหาเส้นผม หนงัศีรษะ  และผิวพรรณไดอ้ยา่งตรงจุด  พร้อมทั้งอุดมไปดว้ยสารอาหารบาํรุงผิว  ช่วยดูแลทุก
ส่วนในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้  เผยผิวภายนอกแขง็แรงสุขภาพดี สร้างเสน่ห์ให้คุณสะกดทุกสายตาอยา่ง
มืออาชีพ  ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงและชาํระลา้งผวิกาย 
 ผลิตภณัฑบ์าํรุงเส้นผม 
 

4. เจจูวต้ิา (Jejuvita): Beauty is yummy 
 อาหารท่ีมีคุณประโยชน์ รสชาติมกัจะไม่ถูกปาก จึงก่อให้เกิดการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมี

ความสมบูรณ์แบบทั้งทางดา้นคุณประโยชนแ์ละดา้นรสชาติ กลายมาเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร “เจจูวิตา้” ท่ีรับแรง
บนัดาลใจจากความงามสุขภาพดีแบบสาวเกาหลี ผสมผสานด้วยคุณค่าจากวิตามินนานาชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย มาพร้อมกบัรูปแบบท่ีรับประทานง่าย ทั้งพกพาสะดวกและรสชาติถูกปาก ช่วยปรับสมดุลยใ์หร่้างกาย และ
เติมความสวย สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก พร้อมมอบความงามท่ีน่าล้ิมลอง เพราะเราเช่ือว่าความสวยคือความ
อร่อย 

 
5. ร่ืนรมย์ (Reunrom): Everyday happiness 

 ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และสปาท่ีมุ่งสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ ด้วยการผสมผสานความเป็นไทย
สมยัก่อนเขา้กบัไทยสมยัใหม่ไดอ้ยา่งละมุนละไมและลงตวั โดยการใชส้มุนไพรไทยซ่ึงเปรียบดัง่ตาํรับยาพ้ืนบา้น
จากคุณยา่คุณยายท่ีสืบทอดกนัมาชา้นาน เพ่ือมอบความร่ืนรมยใ์หทุ้กวนัเป็นวนัแห่งความสุข 4 การดงัน้ี 
 1.)  ความสุขท่ีไดใ้ชข้องผูบ้ริโภค (Happiness of user) 
  - ความสุขของผูบ้ริโภคเม่ือได้เห็นสินคา้และดีไซน์ของร่ืนรมย ์และความสุขท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดใ้ช้
สินคา้ของร่ืนรมย ์
 2.)  ความสุขท่ีไดส่้งเสริมการคา้อยา่งยติุธรรม (Fair Price & Fair Trade) 
  - ความสุขท่ีไดช่้วยเหลือเกษตรกรไทย อุดหนุนวตัถุดิบคุณภาพจากประเทศไทย ส่งเสริมอาชีพ
ใหก้บัชุมชน ตลอดจนความสุขท่ีไดจ้าํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสมใหก้บัทุกคน 
 3.)  ความสุขของการแบ่งปันและการคืนกาํไรสู่สงัคม (Sharing) 
  - ความสุขท่ีไดมี้โอกาสเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคม ดว้ยความตั้งใจท่ีจะมอบเงินกาํไรจาก
การจาํหน่ายสินคา้ร่ืนรมยส่์วนหน่ึงใหก้บัองคก์รการกศุล 
 4.)  ความสุขท่ีไดมี้โอกาสส่งเสริมการท่องเท่ียวและประเพณีวฒันธรรมไทย (Promote Thai Tourism) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

  - ความสุขท่ีไดส่้งเสริมการท่องเท่ียว ตลอดจนประเพณีและวฒันธรรมไทยผ่านทางผลิตภณัฑ์ของ
ร่ืนรมยใ์นการออกแบบลวดลายท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของไทยบนบรรจุภณัฑ์ อีกทั้งมีการถ่ายทอดกล่ินของ
ประเพณีวฒันธรรมไทยผา่นผลิตภณัฑเ์คร่ืองหอมร่ืนรมย ์นอกจากน้ียงัไดร้วบรวมเอากล่ินขนมไทยอนัโดดเด่นมา
ประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑต์ามแบบฉบบัของร่ืนรมย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑส์าํหรับผวิหนา้ 
 ผลิตภณัฑส์าํหรับผวิกาย 
 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหอม 

 
6. เครยอน (Crayon): Coloring your life 

 เคร่ืองสาํอางระดบัโปรเฟสชัน่แนลท่ีแต่งเติมดว้ยสีสันหลากหลาย พร้อมมอบความโดดเด่นเปล่งประกาย
ในสไตลท่ี์เป็นคุณ สามารถเนรมิตลุคจากสาววยัทาํงานธรรมดาใหก้ลายเป็นสาวสวยชิคทนัสมยัแบบมืออาชีพไม่ซํ้ า
ใคร และมัน่ใจในทุกการเคล่ือนไหว มอบความโมเดิร์นเพอร์เฟ็คสวยสมบูรณ์แบบพร้อมเติมสีสันสดใสใหชี้วิตไม่
ซํ้ าซากจาํเจ ทาํให้เหล่าสาวๆ ต่างหลงใหลไปกบัการแต่งเติมสีสันท่ีสนุกสนานจนหยดุไม่อยู ่ดว้ยงานเคร่ืองสาํอาง
ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเหนือใคร และทรงเสน่ห์ในสไตลเ์ครยอน ท่ีช่วยเพิ่มความสดใสคลัเลอร์ฟูลให้กบัชีวิตคุณ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
 
7. เคทีชู่ (Cathy Choo): Boutique fusion spa 

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวสไตลฟิ์วชัน่สปาท่ีร้อยเรียงผ่านประสบการณ์อนัแสนประทบัใจจากการเดินทางทัว่ทุก
มุมโลกทั้งฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกท่ีผสานเขา้กบัสปาไทยไดอ้ย่างลงตวั เจือดว้ยกล่ินความหอมจากธรรมชาติ 
อาทิ กล่ินเคร่ืองเทศ กล่ินสมุนไพร กล่ินดอกไม ้กล่ินเปลือกไม ้กล่ินผลไม ้ก่อกาํเนิดกล่ินน่าอศัจรรยท่ี์หาไม่ไดจ้าก
ท่ีไหน รังสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลความงามทั่วทั้ งร่างกายและบําบัดอารมณ์ให้ผ่อนคลาย กลายมาเป็น
ผลิตภณัฑ์สปาท่ีสะทอ้นแง่มุมทางวฒันธรรมไดอ้ย่างสง่างาม เหมาะสําหรับสาวๆ ท่ีหลงใหลในกล่ินหอมของ
ดอกไมแ้ละสมุนไพรธรรมชาติ พร้อมกบับรรจุภณัฑ์อนังดงาม ท่ีตั้งวางท่ีใดก็มอบความรู้สึกเสมือนอยู่ท่ามกลาง
ความหรูหรา ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงและชาํระลา้งผิวกาย 
 

8. โอปป้าสไตล์ (Oppa Style): Be a perfect man 
“โอปป้าสไตล์” ผลิตภณัฑ์สร้างแรงบนัดาลใจสําหรับผูช้ายท่ีอยากมีเสน่ห์หล่อเน้ียบในสไตล์โอปป้า

เกาหลีจนสาวๆ ตอ้งหลงใหล กลายมาเป็นหนุ่มเพอร์เฟ็คบุคลิกดีในแบบท่ีเป็นคุณ มาพร้อมกบัผลิตภณัฑท่ี์พฒันา
มาเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูช้ายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้โดยเฉพาะ มีเอกลกัษณ์ท่ีเหมาะกบัผูช้ายทนัสมยั 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

มอบความเท่สมบูรณ์แบบ สร้างลุคใหม่ให้คุณดูดีถึงขีดสุดในแบบผูช้ายสไตลโ์อปป้าเกาหลีท่ีหลุดออกมาจากยา่น
กงันมัอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
 

9. สกนิแลบ็ (SKYNLAB) 
Special care for healthiness and wellness ผลิตภณัฑเ์ฉพาะทางระดบัพรีเมียมเพ่ือดูแลสิวผิวแพง่้ายและ

ช่องปากอยา่งอ่อนโยน ปราศจากสารอนัตรายและสารท่ีอาจก่อใหเ้กิดอาการระคายเคือง ท่ีผา่นการคน้ควา้และวิจยั

โดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง เพ่ือการดูแลอยา่งตรงจุด ประกอบดว้ย 

 ผลิตภณัฑดู์แลสิวและผวิแพง่้าย 

 ผลิตภณัฑดู์แลช่องปาก 
 

10. เบอร์กาโม่ (BERGAMO) 
Secret of Oreintal Beauty เคลด็ลบัความงามดว้ยปรัชญาแบบชาวตะวนัออกและส่วนผสมชั้นสูง ก่อกาํเนิด

ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวหน้าท่ีอุดมไปด้วยสารสกดัชั้นเยี่ยมจากในอดีตท่ีถูกใช้ในร้ัววงัและสาวชนชั้นสูง เช่นโสม 

สมุนไพร พืชพรรณ และดอกไมป่้านานาชนิด ถูกนาํมาพฒันาต่อยอดใหเ้หมาะกบัผิวของคนในยคุปัจจุบนั เพ่ือการ

ปรนนิบติัผิวอยา่งลํ้าค่าสู่ผวิงามพิสุทธ์ิ  

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ 

 อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมี Special Brand Project ท่ีไดร่้วมพฒันาสินคา้กบัผูมี้ช่ือเสียงในวงการความงาม ช่าง
แต่งหน้า ช่างผม ซ่ึงลว้นเป็นผูเ้ช่ียวชาญและชาํนาญในความงามแขนงต่างๆออกมาเป็นแบรนดพิ์เศษแบรนดแ์รก
ช่ือ BROWIT by Nongchat เป็นผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองสาํอางสาํหรับตกแต่งค้ิวและรอบดวงตาโดยเฉพาะ ซ่ึงไดร่้วม
พฒันากบัคุณฉตัรชยั เพียงอภิชาติ หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม “นอ้งฉตัร” ช่างแต่งหนา้ชั้นนาํของประเทศไทยท่ีฝาก
ผลงานการแต่งหน้าดารานักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมานับไม่ถว้น  ทั้งน้ี  บริษทัฯ ยงัไดริ้เร่ิมพฒันาสินคา้ร่วมกบัผูท่ี้มี
ช่ือเสียงหรือบรรดาบุคคลท่ีมีอาชีพเฉพาะทาง (Professional)  เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นรวมถึงตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ริโภค  ได้แก่  แบรนด์ HIVE PROFESSIONAL ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม  ได้ร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กับ  คุณก้อง กฤษฏ์ิ  จิระเกียรติวฒันา  เจ้าของร้านทาํผม  HIVE SALON  ซ่ึงเป็น Hair Stylist ผูอ้ยู่
เบ้ืองหลงัการจดัแต่งทรงผมของเซเลปดาราในวงการบนัเทิงมากมาย 
 นอกจากสินคา้ ท่ีเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทัดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  บริษทัฯ  ยงัเป็นตวัแทนนาํเขา้  และ
จดัจาํหน่ายแบรนดเ์คร่ืองสาํอางอนัดบั 1 จากประเทศเกาหลี ไดแ้ก่ มิสชา (MISSHA) ซ่ึงมีสาขากว่า 40 ประเทศทัว่
โลก รังสรรคท์ั้งผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว เมคอพั และนํ้าหอม ดว้ยนวตักรรมความงามท่ีไม่เคยหยดุน่ิง ภายใตส้โลแกน A 
brand known for quality first idea and its reasonable prices 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รางวลัต่างๆ ที่ได้รับจากนิตยสารช้ันนํา 
 ทั้งน้ีคาร์มาร์ทไดรั้บเกียรติจากนิตยสารดา้นความงามชั้นนาํของไทยมอบรางวลัการันตีคุณภาพแก่
ผลิตภณัฑม์ากมาย ไดแ้ก่ 

1. รางวลั Beauty  Awards 2018 สาขา Best of Makeup Base   จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Speed White CC 
Cream SPF50+ PA+++โดยนิตยสารสุดสัปดาห์ 2018   

2. รางวลั Beauty  Awards 2018 สาขา Best of Powder จากผลิตภณัฑแ์ป้งอดัแขง็ Cathy Doll Oil Control 
Film Pact #Translucent  โดยนิตยสารสุดสปัดาห์ 2018 

3. รางวลั Beauty of the year 2018 จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Speed White CC Cream SPF50+ PA+++  โดย
นิตยสาร Hiso party 2018 

4. รางวลั Lisa Beauty Choice Awards 2018 สาขา Best Primer จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Speed White CC 
Cream SPF50+ PA+++ โดยนิตยสาร LISA 2018 

5. รางวลั Lisa Beauty Choice Awards 2018 สาขา Best Moisturizer for Whitening จากผลิตภณัฑ ์CATHY 
DOLL Ready 2 White  White Boosting Cream โดยนิตยสาร LISA 2018 

6. รางวลั Lisa Beauty Choice Awards 2018 สาขา Best Cushion for Perfect Skin จากผลิตภณัฑ ์Baby Bright 
White Plankton Matte Cushion โดยนิตยสาร LISA 2018 

7. รางวลั C Channel Beauty Awards 2018 สาขา Best Tint for Cheek & Lips จากผลิตภณัฑ ์ Baby Bright 
Lip and Cheek Matte Tint โดยนิตยสาร C Channel 

8. รางวลั Numero Thailand Best Beauty Brands Products 2018 – 2019 สาขา  Best Tint จากผลิตภณัฑ ์Baby 
Bright Lip and Cheek Matte Tint    

 
รางวลัต่างๆ ที่เคยได้รับ 

9. รางวลั Beauty Hall of Frame 2017 สาขา “Body Sunscreen” โดยนิตยสาร CLEO (ประเทศไทย) จาก
ผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Aqua Sun Non*Greasy Body Sun Serum SPF50PA++ 

10. รางวลั Beauty Hall of Frame 2017 สาขา “After Sun” โดยนิตยสาร CLEO (ประเทศไทย) จากผลิตภณัฑ ์
Cathy Doll 99% Aloe Vera&Snail Serum Soothing Gel 

11. รางวลั Beauty Hall of Frame 2017 สาขา “Bronzer&Highlighting” โดยนิตยสาร CLEO (ประเทศไทย) 
จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Sculpting Highlighting&Shading cushion SPF50PA++ 

12. รางวลั Beauty Hall of Frame 2017 สาขา “Lips” โดยนิตยสาร CLEO (ประเทศไทย) จากผลิตภณัฑ ์
Crayon My Runway Lipstick #5GG 

13. รางวลั Beauty Hall of Frame 2017 สาขา “Foundation” โดยนิตยสาร CLEO (ประเทศไทย) จากผลิตภณัฑ ์
Missha Signature Real Complete BB Cream SPF25 PA++ 
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14. รางวลั Beauty Hall of Frame 2017 สาขา “Shampoo for Damaged Hair” โดยนิตยสาร CLEO (ประเทศ
ไทย) จากผลิตภณัฑ ์Boya Coenzyme Q10 Shampoo 

15. รางวลั Numero Thailand Best Beauty Brands 2017-2018 : Best CC Cream จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll CC 
Cream Speed White SPF50 PA++ 

16. รางวลั Numero Thailand Best Beauty Brands 2017-2018 : Best Whitening Boosting Cream จาก
ผลิตภณัฑ ์รางวลั Cathy doll Ready 2 White White Boosting Cream 

17. Numero Thailand Best Beauty Brands 2017-2018: Best Fierce Look Moisturizing Lipstick จากผลิตภณัฑ ์
Crayon My Runway Lipstick #5GG 

18. Numero Thailand Best Beauty Brands 2017-2018: Best Nourishing Matte Cushion จากผลิตภณัฑ ์Baby 
Bright White Plankton Matte Cushion  

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

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

21. รางวลั Beauty Hall of Fame 2015 สาขา “Best CC in a budget” โดยนิตยสาร CLEO (ประเทศไทย) จาก
ผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Speed White CC Cream SPF50+ PA+++ 

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

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

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

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

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

27. รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทบรรจุภณัฑส์าํหรับสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด สาขาบรรจุภณัฑเ์พ่ือ
การจดัจาํหน่าย จากการประกวดบรรจุภณัฑไ์ทยประจาํปี 2558 (THAISTAR PACKAGING AWARDS 
2015) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จากผลิตภณัฑ ์Cathy Doll No.1 Frink Serise 

28. รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทบรรจุภณัฑส์าํหรับสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด สาขาบรรจุภณัฑเ์พ่ือ
การขนส่งจากการประกวดบรรจุภณัฑไ์ทยประจาํปี 2558 (THAISTAR PACKAGING AWARDS 2015) 
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จากกล่อง Karmarts Treasure Box 
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29. 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 ของนิตยสาร 
Lemonade 

30. ผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Geisha Hanazakari Lip Matte สี 03 Wine Orchid และสี 04 Red Rose ไดรั้บรางวลั 
BEST LIPS – LIQUID LIPS จากการประกวด Beauty Hall of Fame 2016 ของนิตยสาร CLEO ประเทศ
ไทย 

31. ผลิตภณัฑ ์Crayon 8 Sec-To-Dry Gel Liner สี 06 Strawberry ไดรั้บรางวลั BEST EYE– EYELINER จาก
การประกวด Beauty Hall of Fame 2016 ของนิตยสาร CLEO ประเทศไทย 

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

33. ผลิตภณัฑ ์Cathy Doll Aloe Vera&Snail Serum Soothing Gel ไดรั้บรางวลั BEST BODY TREATMENT 
จากการประกวด Lemonade Reader Awards 2016 ของนิตยสาร Lemonade 

 
2.4 การส่ือสารการตลาด 

1. ช่องทางการส่ือสาร 
 บริษทัฯ คดัสรรช่องทางการส่ือสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายและเพ่ิมเติมส่ือท่ีเป็นระดบัมวลชน 

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

1.1 ส่ือออฟไลน์ ประกอบด้วย 
1.1.1 ส่ือส่ิงพมิพ์  

ทั้งการลงส่ือโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและหนงัสือต่างๆ  โดยเลือกใชก้าร Tie in สินคา้ในคอลมัน์
ต่างๆ ตลอดจนการลงข่าวประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง  

1.1.2 ส่ือโทรทศัน์  
บริษทัฯ เลือกใช้ส่ือโทรทศัน์ (TV Commercial) เพ่ิมเขา้มา เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถกระจายขอ้มูลได้

อยา่งทัว่ถึงเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัรายได ้สร้างการจดจาํตราสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมี
การเลือกใชส่ื้อโทรทศันอ์ยา่งหลากหลาย ทั้งในส่วนของ Free TV ตลอดจน Digital TV 

1.1.3 ส่ือโฆษณานอกสถานที ่(Out of home) 
1) ส่ือโฆษณามลัติมีเดียในรถไฟฟ้า 
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คือส่ือประชาสัมพนัธ์บนรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) เป็นส่ือท่ีไดรั้บการยอมรับและ
ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เพราะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในเมือง ตลอดจนนกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด บริษทัฯ จึง
ไดเ้ลือกใชส่ื้อดงักล่าวโดยใช ้TVC ตวัเดียวกบัส่ือโทรทศันเ์พือ่ใหเ้กิดการจดจาํแบรนดไ์ดม้ากข้ึน 

2) ส่ือป้ายโฆษณาขนาดเลก็ (Mupi) 
ป้ายโฆษณาขนาดเล็กหรือ Mupi เป็นส่ือท่ีสามารถสร้างการจาํจดแบรนด์และสร้างการรับรู้ในกลุ่ม

ประชาชนทัว่ไปอย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีกระจายตวัของส่ืออยู่ทัว่กรุงเทพฯ และจงัหวดัขนาด
ใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งในยา่นชุมชนและยา่นธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

3) ส่ือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) 
ป้ายโฆษณากลางแจง้ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล และดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างดี 

ช่วยสร้างการจาํจดแบรนดใ์นวงกวา้ง  มีการกระจายของส่ืออยู่ตามถนนสายหลกั หรือตามจุดสาํคญัๆ เช่น ส่ีแยก 
ตลาด หรือจุดท่ีมีคนพลุกพล่านในกรุงเทพฯ 

4) ส่ือป้ายโฆษณาดิจิทลั 
ป้ายโฆษณารูปแบบดิจิทลัสามารถฉายภาพโฆษณาแบบเคล่ือนไหวไดเ้ช่นเดียวกบัในส่ือโทรทศัน์ ตั้งอยู่

ในยา่นชุมชนและยา่นธุรกิจท่ีคนพลุกพล่าน ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดเ้ลือกใชส่ื้อดงักล่าวโดยใช ้TVC ตวัเดียวกบัส่ือ
โทรทศันเ์พ่ือใหเ้กิดการจดจาํแบรนดไ์ดแ้ม่นยาํมากข้ึน  เพ่ือจบักลุ่มเป้าหมายกลุ่มวยัคนทาํงาน  ซ่ึงในปัจจุบนัดูส่ือ
ไดจ้ากโทรศพัทมื์อถือ และส่ือนอกบา้นเม่ือเดินทาง 

5) ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี 
ส่ือเคล่ือนท่ี (Bus Wrap) คือการติดส่ือโฆษณาสินคา้ท่ีรถโดยสารสาธารณะสายต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีมีจาํนวน

คนเห็นมาก โดยบริษทัฯ เลือกใชก้ลยทุธ์แบบดาวกระจายดว้ยการกระจายไปยงัรถโดยสารสาธารณะหลากหลาย
เส้นทางครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

1.2 ส่ือออนไลน์  
ส่ือออนไลนย์งัคงเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเห็นผล

ท่ีสุด บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัในการจดัทาํส่ือออนไลน์ค่อนขา้งมาก โดยในปีท่ีแลว้มาบริษทัฯ มีการจดักิจกรรม
บนช่องทางออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีทาํการตลาดบนส่ือออนไลน ์เช่น ไวรัลคลิป (Viral video) และ
จดัทาํรีวิว (Review) สินคา้ทาง Facebook , Instagram และTwitter โดยช่องทางส่ือออนไลนต่์างๆ ของบริษทัฯ มี
ดงัต่อไปน้ี 

 Facebook:  Karmartsclub, CathyDoll, Baby Bright, Jejuvita, Reunrom Spa Product, Crayon 
Cosmetics, Missha Thailand, Skynlab_Official, Oppa Style 

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

 Website: www.karmarts.com, www.cathydolls.com 
 Youtube: KarmartsClub 
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 Line Official: @KARMART 
 Twitter : Cathydollclub, SKYNLAB_Official 

 
2. ด้านกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 
 ในปี 2561 บริษทัฯ จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง

ดงัต่อไปน้ี 
1) กิจกรรมล่องเรือยอร์ช กบั บอย ปกรณ์ เลือกหนุ่มคู่ใจ ล่องไพรเวทยอร์ชไปกบักิจกรรมฟินๆ แบบฉบบั 

Cathy Doll พร้อมให้แฟนคลบัไดมี้โอกาสเลือกหนุ่มท่ีโดนใจไปล่องเรือยอร์ชดว้ยกนัแบบใกลชิ้ดติดขอบลาํเรือสู่
หาดทรายแกว้ อาทิ ทีมบอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ ์หนุ่มเกรียนข้ีเล่น, ทีมโจ-กวินพฒัน์ ธนาหิรัญศิลป์ หนุ่มหนา้ใส
ไอดอล และทีมก๊อต – จิราย ุ ตนัตระกูล หนุ่มเซ็กซ่ีขยี้ใจ  โดยแบ่งทีมดงัน้ี ทีมบอย สินคา้กลุ่มกนัแดด (เคท่ีดอลล์
แอลกลูตา้ไธโอนเมจิกครีม, เคท่ีดอลลอ์ควาซนันอนเกรซ่ีบอด้ีซันเซร่ัม, เคท่ีดอลลอ์อร่าซันคริสตลับอด้ีซันครีม,  
เคท่ีดอลลอิ์นวิซิเบ้ิลซนัโพรเทคชัน่) , ทีมโจ สินคา้กลุ่ม CC (เคท่ีดอลลC์C ครีม Spf50 Pa+++, เคท่ีดอลลC์C พาว
เดอร์แพ็ค Spf40 Pa+++) และ #ทีมก็อต สินคา้กลุ่มลอกสิวเส้ียน (เคท่ีดอลลแ์บล็คเฮดคลีนซ่ิงไวท์เคลยม์าส์ก, เค
ท่ีดอลลไ์วทเ์ฮดคลีนซ่ิงแบล็คเคลยม์าส์ก, เคท่ีดอลลช์าร์โคลโนสคลีนซ่ิงสตริป)  โดยจดักรรมดีๆแบบน้ีจดัข้ึน ณ 
หาดทรายแกว้  อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2561 ท่ีผ่านมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมสนุก
มากมาย รวมถึงไดรั้บกระแสตอบรับท่ีดีอยา่งลม้หลาม 

2) งานเปิดตัวหนุ่ม โป๊บ พรีเซนเตอร์ผลติภัณฑ์ Cathy Doll Ready 2 White White Boosting Cream   
คาร์มาร์ท จดังาน เปิดตวัผลิตภณัฑแ์บรนด ์Cathy Doll กบัสินคา้ Ready 2 White White Boosting Cream 

นาํเขา้จากประเทศเกาหลีนวตักรรม Nano Triple Encapsulation แคปซูล 3 ชั้น บูสพลงัผวิดูใสไม่ตอ้งรอ ผวิแลดู
กระจ่างใสข้ึน 3 ระดบั  

พร้อมพรีเซนเตอร์คนใหม่! ของ Cathy Doll  "โป๊ป ธนวรรธน์" ในวนัจนัทร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2561 เวลา
18:00 น. ณ ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ลานแฟชัน่ฮอลล ์ ชั้น 1 โดยภายในงานยงัมีแขกคนสาํคญัและกลุ่มลูกคา้ 
รวมถึงเซเลปคนดงัท่ีมาร่วมงานกนัอยา่งคบัคัง่ เพ่ือมาร่วมแสดงความยนิดีในงานคร้ังน้ีอีกดว้ย 

3) งานเปิดตัวสองพรีเซนเตอร์แบรนด์ “Baby Bright” คริส-สิงโต กับสินค้าใหม่ BBครีมแตงโม และเจล
เลม่อนเชอร์เบท พร้อม Collection พเิศษ Winnie The Pooh 

คาร์มาร์ท บริษทัชั้นนาํผูน้าํเทรนดผ์ลิตภณัฑ์ความงามสไตลเ์กาหลีนาํโดย จดังานเปิดตวัพรีเซนเตอร์สอง

หนุ่มคู่จ้ินสุดฮอตแห่งปี คริส-พีรวสั แสงโพธิรัตน์ และ สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์ ข้ึนแท่นควา้พรีเซ็นเตอร์คน

ล่าสุดของแบรนด์เบบ้ีไบร์ท กบัผลิตภณัฑ์ใหม่ BBครีมแตงโม Watermelon & Tomato Matte BB Cream SPF45 

PA++ แมทท์สะใจ ปกปิดบงั และเจลเยน็เลม่อน Ice Lemon Sherbet White Gel กระชบัรูขุมขนเผยผิวกระจ่างใส   

นอกจากน้ียงัไดพ้บกบัคอลเลคชัน่ใหม่สุดค้ิวท ์Disney x Baby Bright คาแรคเตอร์ตวัการ์ตูนสุดน่ารักจาก Winnie 

The Pooh พร้อมพบกบัสองสาวสองสไตล ์เซเลบริต้ีช่ือดงั พิตตา้ ณ พทัลุง และ Beauty Blogger คุณนุก Ndmikkiholic 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ท่ีมาร่วมพูดคุยเร่ืองเทรนด์การแต่งหน้ากบัผลิตภณัฑ์คอลเลคชั่นล่าสุด และความน่ารักของหมีพูห์ตวัใหญ่กบั

โปรโมชัน่สุดพิเศษ พร้อมดว้ยเหล่าบรรดา  Blogger พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และ เซเลบดาราร่วมแสดงความยินดี ณ 

ลานกิจกรรมหนา้ร้าน Beautrium สาขา Center Point of Siam Square เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 ท่ีผา่นมา  

4) กจิกรรม "ดูหนังจกิเบาะ ฟินยกโรงกบัคริส-สิงโต"งานเปิดตวัมนิิซีร่ีส์ “My Baby Bright เพือ่นตาย
ตลอดไป” พร้อมกจิกรรม "ดูหนังจกิเบาะ ฟินยกโรงกบั คริส-สิงโต" 

คาร์มาร์ท จดังาน  เปิดตวัมินิซีร่ีส์ “My Baby Bright เพ่ือนตายตลอดไป” ฟินก่อนใคร Exclusive ขั้นสุดกบั 
Special Scene สุดพิเศษแบบท่ีไม่เคยมีท่ีไหนมาก่อน!! ในกิจกรรม “ ดูหนังจิกเบาะฟินยกโรง ” กบั ของพรีเซน
เตอร์สองหนุ่มคู่จ้ินสุดฮอตแห่งปี  คริส-พีรวสั แสงโพธิรัตน์ และ สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน ์ กบัผลิตภณัฑB์Bครีม
แตงโม Watermelon & Tomato Matte BB Cream SPF45 PA++ แมทท์สะใจ ปกปิดบัง และเจลเย็นเลม่อน  Ice 
Lemon Sherbet White Gel กระชบัรูขุมขนเผยผิวกระจ่างใส โดยมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งจากแฟนคลบัในประเทศ
และแฟนคลบัจากหลากหลายประเทศ ณ โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex @Siam Paragon เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2561ท่ีผา่นมา 

5) งานเปิดตวั  ฟิล์ม-ธนภัทร กาวิละ พรีเซนเตอร์ผลติภณัฑ์ Cathy Doll Speed White CC Cream  
คาร์มาร์ท จดังาน  เปิดตวัพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของผลิตภณัฑ ์ Cathy Doll Speed White CC Cream หรือ ซีซี

ครีมลายเสือในตาํนาน การันตียอดขายกว่า 20 ลา้นช้ิน และรางวลัจากหลายสถาบนั  ปาดปุ๊บ ปิดป๊ับ เนียนป๊ิง ดว้ย
คุณค่าการบาํรุงจากนํ้ าแร่ออนเซนท่ีจะเติมความชุ่มช่ืนใหก้บัผิวหนา้  ลดความหมองคลํ้า ควบคุมความมนัยาวนาน
กว่า 12 ชัว่โมง พร้อมช่วยลดเลือนรูขมุขน ป้องกนัแสงแดด  ดว้ยค่า SPF50  PA+++ มีมากถึง 6เฉดสี  เพ่ือทุกสภาพ
สีผวิ   

พร้อมเปิดตวัพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุด “ฟิล์ม-ธนภทัร กาวิละ” พระเอกหนุ่มหล่อหน้าใสสามีแห่งชาติ  
จากละครยอดฮิตแห่งปี “เมีย2018” ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น1  เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 
2561 ท่ีผา่นมา โดยมีเหล่าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและเซเลบคนดงักวา่ 100 ชีวิต มาร่วมแสดงความยนิดีอยา่งคบัคัง่   

6) กจิกรรม “KARMART Asian Beauty Blogger Contest 2018” 
คาร์มาร์ท จดักิจกรรมประกวดคน้หาบิวต้ีบลอ็กเกอร์ตวัจริง เพ่ือเปิดโอกาสให้เหล่าบิวต้ีบล็อกเกอร์ หนา้

ใหม่ทัว่เอเชียไดโ้ชวลี์ลาการแต่งหนา้แข่งขนักนัอยา่งเขม้ขน้ โดยหลงัจากจบการประกวดแลว้ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัจะทาํ
การรีวิวสินคา้ของบริษทัฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงทาํให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน
โดยเฉพาะในกลุ่มผูห้ญิงท่ีรักสวยรักงาม  ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น1  เม่ือวนัท่ี 27 
สิงหาคม 2561 ท่ีผ่านมา โดยไดรั้บความสนใจมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกว่า 10 ประเทศ ได้แก่ Malaysia, Indonesia, 
Taiwan, China, Singapore, Thailand, Philippines, Vietnam, Laos, Myanmar 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

7) งานเปิดตัว เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร พรีเซนเตอร์คนใหม่ของผลิตภัณฑ์ “Cathy Doll Magic Dolly 
Face Two way Cake Powder”    
 คาร์มาร์ทจดังานเปิดตวัพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของผลิตภณัฑ ์“Cathy Doll Magic Dolly Face Two way 
Cake Powder”  แป้งผิวเป๊ะ ตบปุ๊บก็เป๊กเลย  มหัศจรรยแ์ห่งแป้งทูเวยพ์าวเดอร์ท่ีผสมรองพ้ืน เน้ือเนียนละเอียด 
เบลอรูขุมขน พร้อมป้องกนัรังสีอินฟราเรดและรังสียวีู ถึง 30 เท่า ปกปิดแน่น เน้ือแป้งบางเบาเยน็สบาย เหง่ือยิ่ง
ออกยิ่งเยน็ พร้อมเปิดตวัพรีเซนเตอร์โอปป้าคนใหม่  “เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร” นกัร้องซุปตาร์แถวหนา้ขวญัใจ
ชาวสยามประเทศ ผูส้ร้างปรากฏการณ์ห้างแตก ภายใตช่ื้องาน “Cathy Doll รวมพลงันุชให้รู้ว่าสุดแค่ไหน กบัธีม 
Magic Moment with Peck Palitchock”  ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ ลานหน้า เซ็นทรัลเวิลด ์ Square A  เม่ือวนัท่ี 
24 กนัยายน  2561 

8) งานเปิดตวัพรีเซนเตอร์แบรนด์ “Baby Bright” สาวสวยคนใหม่ "มวิ นิษฐา" ทีม่าพร้อมกบัทีสุ่ดของ

ความงามเปล่งประกายบนเรียวปาก กบั Baby Bright Color Lipsticks 

คาร์มาร์ท จดังานเปิดตวัสินคา้แบรนด์  “Baby Bright”  ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว ท่ี
รวบรวมคัดสรร ส่วนผสมท่ีดีทีสุดจากธรรมชาติ   ในงาน  “BABY BRIGHT PRESENTS HEART OF THE 
OCEAN”  กบัการเปิดตวัพรีเซนเตอร์คนใหม่ป้ายแดง “มิว-นิษฐา จิรย ัง่ยืน” นางเอกหนา้หวานจากวิกสามพระราม
ส่ี  ท่ีชวนทุกคนมาปลุกความสวย สัมผสัประสบการณ์ ความงามจากธรรมชาติ ท่ีมาพร้อมกบัความงามเปล่ง
ประกายบนเรียวปาก ผลิตภณัฑ์ Baby Bright Color Lipsticks  มาภายใตค้อนเซปต์ Underwater Series มีถึง 3 รุ่น 
ดว้ยกนั  

MM Mineral Matte Lip Paint ลิปแมทท์นํ้ าแร่ พร้อมหัวแปรงในแท่ง Plankton Matte Cushion Lip and 
Moist Tint ลิปสองเน้ือในแท่งเดียว เน้ือมอยซ์&เน้ือแมทท์หัวคุชัน่ Lip&Cheek Matte Tint และ Lip & Eye Pearl 
Matte Tint ลิปเน้ือแมททท้ิ์น เกล่ียง่าย ทาไดท้ั้งตา แกม้ ปาก  

พร้อมคู่จ้ินเบอร์หน่ึงของประเทศ  “คริส- พีรวสั แสงโพธิรัตน์” และ “สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน”์  สองพรี
เซนเตอร์ทีม Baby Bright กบัผลิตภณัฑ์  BBครีมแตงโม แมทท์สะใจ ปกปิดปัง  และเจลเยน็เลม่อน  Ice Lemon 
Sherbet White Gel กระชบัรูขมุขนเผยผิวกระจ่างใส มาร่วมเซอร์ไพรส์และ สร้างสีสันบรรยากาศในงานให้สดช่ืน
ด่ืมดํ่าไปกบัธรรมชาติ ร่วมดว้ยทีมนักแสดงซีรีส์สุดฮอตแห่งปี  “บงัเอิญรัก Love By Chance” พร้อมด้วยเหล่า
บรรดา  Blogger ,  Makeup Artist , พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และ เซเลบดาราคนดงัร่วมแสดงความยินดีอยา่งคบัคัง่ ณ 
ลาน Central Court ชั้น G ศูนยก์ารคา้ CentralWorld เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 ท่ีผา่นมา  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

3.  ปัจจยัความเส่ียง 
 นโยบายการบริหารความเส่ียง  บริษทัฯ  มนีโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน เงินให้กูย้ืม และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั
จากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ี
หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือ
มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และ
อุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ และการชาํระค่าสินคา้เป็นสกุลเงินดอลล่าสหรัฐ  ในขณะท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายเป็น
เงินบาททั้งหมดทาํใหเ้กิดความเส่ียงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  ในกรณีเงินบาทอ่อนค่าลง  อยา่งไรกต็าม
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินในปี 2561  และ  2560  จาํนวนเงิน 4, 5  ลา้นดอลล่าสหรัฐ  มิไดมี้แนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึน  หาก
มูลค่าการสั่งซ้ือเพิ่มมากข้ึนในอนาคตบริษทัฯ จะพิจารณาจดัทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Forward contract) ตาม
ความเหมาะสม 
 ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ 4.01  ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 32.4498  (2560 : 5.20ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา   อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  32.6809) 
  
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินใหกู้ย้มื 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย
ใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39.1 ความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย     
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ความเส่ียงจากการทีธุ่รกจิมกีารแข่งขนัสูง  และการลอกเลยีนแบบสินค้า 

เคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง  มีผูป้ระกอบการรายใหม่ทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศโดยเฉพาะเคร่ืองสาํอางจากประเทศในแถบเอเซีย  เช่น  เกาหลี  และญ่ีปุ่น  ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ  ทําให้บริษัทต้องพบกับภาวะการแข่งขันท่ีสูงอาจมีผลต่อผลประกอบการ  และยงัมี
ผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีขายสินคา้ลอกเลียนแบบ  และสินคา้นาํเขา้อย่างผิดกฎหมาย  ซ่ึงอาจทาํให้กระทบต่อ
ยอดขายของบริษทัฯ ได ้

อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ  ไดเ้พ่ิมความแขง็แกร่งโดยการสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีจดจาํ  และรักษาฐานลูกคา้ใน
ระยะยาว  เพ่ิมการประชาสัมพนัธ์  ทาํให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั  และให้ความสําคญัของบรรจุภณัฑ์  คุณภาพ
สินคา้  เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่  และคู่แข่งขนัไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้

 

ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสินค้าคงคลงั 

เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว  เป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีมกัมีการเปล่ียนแปลงความนิยมอยู่เสมอ  ใน
ระหว่างปี  2561  และ  2560 บริษทัฯ มีสินคา้คงคลงัเป็นสดัส่วนโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ  26.73   และ  22.66 ของ
สินทรัพยร์วมตามลาํดบั   มีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียอยูช่่วง  129 วนั 

บริษทัฯ  ตั้งสาํรองจากการดอ้ยค่าของสินคา้คงคลงัอาย ุ 1 – 3 ปี  13 ลา้นบาท  3  ปีข้ึนไป  22  ลา้นบาท  
และฝ่ายการตลาดและปฏิบติัการขายจะกระตุน้การขายสินคา้ดงักล่าวจะทาํส่งเสริมการขายเพ่ือเร่งการขาย  บริษทัฯ  
คาดวา่ผลกระทบจากความเส่ียงน้ีค่อนขา้งนอ้ย 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

4.  สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1  ทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าของบริษทั 
 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

ภาระผูกพนั 

1.  งานระหว่างก่อสร้าง 
- สาํนกังานและโรงงาน 
2.  ส่วนปรับปรุงทีด่ิน 
- สาํนกังาน 

เป็นเจ้าของ  
2,611,167.78 

 
14,145.02 

 
 

3.  ทีด่นิ 
-     ท่ีดิน (ส่วนถนน-หอพกั) - 1 ไร่  
      - งาน   25.9 ตรว. 

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

 
เป็นเจ้าของ 

 
541,100.55 

 

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

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

เป็นเจ้าของ 
 

39,690,700.00 * 
 

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

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

เป็นเจ้าของ 
 

49,630,000.00 
 

* 
 

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

261/1  เพชรเกษม 54 แยก 3 
เขตภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 
 

25,200,000.00 
 

* 
 

- ท่ีดิน (จอดรถ) - 2 งาน 45 ตร.ว.  เป็นเจ้าของ 7,350,000.00 * 
- ท่ีดิน (จอดรถ – โรงงาน กทม.)  

83 ตร.ว. 
 เป็นเจ้าของ 3,800,000.00  

- ท่ีดิน  129 ตร.ว. 270/1 เพชรเกษม 54 แยก 3 
เขตภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 5,160,000.00  

- ท่ีดิน 3 ไร่ 60.90 ตร.ว. 263, 265, 267 เพชรเกษม 54 
แยก 3 
เขตภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 71,000,000.00  

รวมทีด่นิ 204,997,113.35  

4.  ส่วนปรับปรุงทีดิ่นและอาคารสํานักงาน 25,072,228.02  
 

หมายเหตุ  :  *   สินทรัพยท่ี์ติดจาํนองเพ่ือไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ(ต่อ) 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

ภาระผูกพนั 

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

เขตภาษีเจริญ กทม. 
 

3.00 * 

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

 
31,511,241.41 * 

5.3  อาคารใหม่ 5 ช้ัน 81-81/1 เพชรเกษม 54 แยก 3  
เขตภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 49,203,453.03 * 

5.4  อาคารสํานักงาน 270/1  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 
เขตภาษีเจริญ  กทม. 
263  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 
เขตภาษีเจริญ  กทม. 
265  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 
เขตภาษีเจริญ  กทม. 
267  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 
เขตภาษีเจริญ  กทม. 

เป็นเจ้าของ 
 

เป็นเจ้าของ 
 

เป็นเจ้าของ 
 

เป็นเจ้าของ 
 

7,888,986.97 
 

2,894,045.23 
 

10,611,499.03 
 

18,328,952.82 

 

รวมอาคาร 120,438,181.49  

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

เป็นเจ้าของ 35,547,625.17  

7.  ยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ  20,483,792.80  

รวมทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิทั้งส้ิน 406,538,940.83  

หมายเหตุ  :  *   สินทรัพยท่ี์ติดจาํนองเพ่ือไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

ภาระผูกพนั 

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

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจา้ของ 67,535,368.00 * 

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

พร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจา้ของ - * 

 รวมทีด่นิ 67,535,368.00  

2.  อาคาร     
- อาคารโรงงานและสํานักงาน 140 หมู่ 4 ต.มาบยางพร   

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจา้ของ 54,304,632.00 * 

 
 รวมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 54,304,632.00  

รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนท้ังส้ิน 121,840,000.00  

หมายเหตุ  :  *   สินทรัพยท่ี์ติดจาํนองเพ่ือไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 

สินทรัพย์ทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 
 บริษทัฯ ได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 จาํนวน 202.58 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 121 ลา้นบาท ไป
วางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 
4.2 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
     บริษัทฯ ได้ซ้ือโปรแกรม  ERP เป็นเงิน  13,329,010.60 บาท  เพ่ือรองรับการทํางานและการ

รวบรวมขอ้มูลของบริษทัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 
3,445,906.79 บาท 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

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

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

 เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม  2557 บริษทัฯ  ไดจ่้ายค่าปรับทางภาษีจาํนวนรวม  28  ลา้นบาท  ใหก้บัโจทกต์าม
คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้แลว้ 

 ปี  2558  - ไม่มี - 
ปี  2559  - ไม่มี - 
ปี  2560  คดีของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางระหว่างไมโครซอฟท์ คอร์

ปอเรชัน่ (Microsoft Corporation) ท่ี 1 กบัพวกรวม 4 คน โจทก์กบับริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ท่ี 1 กบัพวก
รวม 9 คน 

ปี 2561 คดีของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางระหว่างไมโครซอฟท์ คอร์
ปอเรชัน่ (Microsoft Corporation) ผลของคดีปัจจุบนั ศาลชั้นตน้พิพากษาเม่ือวนัท่ี 12  กุมภาพนัธ์ 2561  ให้จาํเลย
ชาํระเงินรวมเป็นค่าเสียหายเงินตน้ 1,688,000 บาท ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 – 27 
กุมภาพนัธ์ 2562 รวมเป็นค่าเสียหายในส่วนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียจาํนวน 2,134,046.44 บาท  และในวนัท่ี 24
พฤษภาคม 2561 จาํเลยไดย้ืน่อุทธรณ์นดัฟังคาํพพิากษาอุทธรณ์ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ต่อไป 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 

ช่ือ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน)                                                                        
ทีต่ั้ง สาํนกังาน 
 81 – 81/1  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
 โทรศพัท ์0-2805-2756-60 
 โทรสาร 0-2805-2751-2 
 โรงงานและคลงัสินคา้ 
 140 – 140/1 หมู่ 4 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 โทรศพัท ์ 038-891-811-15 
 โทรสาร  038-891-821-22 
ประกอบธุรกจิ   การจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  ใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้  
ทุนจดทะเบียน  528,000,000  บาท  
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 527,998,810 บาท  
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 11 พฤษภาคม 2525 
จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชน 18 มีนาคม 2537 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 31 ตุลาคม 2537 
เลขทะเบียนบริษทั 0107537000823  (เดิมเลขท่ี บมจ. 329) 
Corporate Website 
E-commerce Website  

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

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

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

นิตบุิคคลทีบ่ริษทัถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 
ประเภทธุรกจิ 

ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ชําระ 

สัดส่วน
การลงทุน 

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั 
สถานท่ีตั้ง   261/1  ซอยเพชรเกษม 54 
แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
10160 
โทรศพัท ์ :  0-2805-2756-60 
โทรสาร   :  0-2805-2751-2 

 
ประกอบกิจการการผลิต  
รวมทั้งแบ่งบรรจุเคร่ืองสาํอาง  
เคร่ืองหอม  อุปกรณ์เคร่ืองมือ
และเคร่ืองใชเ้สริมความงาม
ทุกชนิด 

 
10,000,000  

 
10,000,000 

 
70.00% 

บริษัท ด ิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จาํกดั 
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  ประเทศเวียดนาม 

 
 
ประกอบกิจการดา้นจาํหน่าย
ปลีก  เคร่ืองสาํอางอุปกรณ์
เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช ้

 

 
 

400,000U$ 

 
 

200,000U$ 

 
 

49.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่ 2  การจัดการและการกาํกบัดูแล 

 กจิการ 



 
 

 	
	

	
	 	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษทั 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 528,000,000 บาท (เดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 396,000,000 บาท) แบ่ง 
เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 880,000,000  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท (เดิม 660,000,000 หุ้น)  ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระ
แลว้จาํนวน  527,998,810  บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน  879,998,016 หุน้ 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 

รายช่ือผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วน (%) 
1.  กลุ่มตระกลูทีฆคีรีกลุ 315,861,574 35.893 

นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 204,083,788 23.191   
นายพลกฤต  ทีฆคีรีกลุ 39,893,333 4.533   
นางสาววรมน  ทีฆคีรีกลุ 35,933,333 4.083   
นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ 33,025,200 3.753   
นายวงศว์ิวฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ 1,734,320 0.197   
นายพงศว์ิวฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ 555,600 0.063   

  นางสาวนราพรรณ  ทีฆคีรีกลุ 530,000 0.060   
นางชลดา ทีฆคีรีกลุ 106,000 0.012   

2.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 54,366,400 6.178 
3.  นางจารุณี  ชินวงศว์รกลุ 27,201,000 3.091 
4.  นายประเสริฐ  วีรเสถียรพรกุล 25,909,500 2.944 
5.  นายเอกฤทธ์ิ  เอกสมิทธ์ิ 25,009,333 2.842 
6.  นายธรรมฤทธ์ิ  เอกสมิทธ์ิ 24,638,000 2.800 
7.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์  จาํกดั   18,183,527 2.066 
8.  PHILLIP SECURITIES PTE LTD.   16,133,333 1.833 
9.  นายปราโมทย ์ พสวงศ ์ 15,878,400 1.804 
10.  นายเฉลิมเดช  ลีวงศเ์จริญ 15,264,666 1.735 
11.  อ่ืน ๆ     341,552,283 38.813 

รวม 879,998,016 100.000 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ๆ 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จากเดิม 360 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 600 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท) เป็นจาํนวน 396 ลา้น
บาท (หุ้นสามญั 660 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท) เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2556 

ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 จาํนวนรวม 72.1 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2557 และ 14 พฤษภาคม 2557 เป็นทุนท่ี
ชาํระแลว้จาํนวน 21.6 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 36 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท) โดยส่วนท่ีเหลือจาํนวน 
50.5 ลา้นบาท บนัทึกเป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในงบแสดงฐานะการเงิน 

เม่ือว ันท่ี  8 พฤษภาคม  2556 บริษัทฯ  ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 เพ่ือจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 59,997,956 หน่วย ในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ1 ปี นบัตั้งแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัใหม่ได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 
1 หุ้นสามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน
กรกฎาคม 2556 ตุลาคม 2556 มกราคม 2557 และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิด
ระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ ใบสาํคญัแสดสิทธิไดห้มดอายุแลว้ 7 พฤษภาคม 2557  มีผูม้าใชสิ้ทธิ 
59,568,809 หุน้ รวมทุนชาํระทั้งส้ิน 659,568,809 หุน้ ไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิ 431,191 หุน้ 

ในวนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2560 มติการประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
จาํนวน 219,856,270 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัรา 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล และออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน
บริษทัเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ  ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานโครงการ(ESOP Scheme) จาํนวน
หุน้ไม่เกิน 584,921 หุน้ เห็นควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนจาํนวน 431,191 หุ้น   มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 0.60 บาท ท่ีคงเหลือจากการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (KAMART-W) ท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯซ่ึงไดอ้อกไปเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556  โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

2. อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 395.74 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จาํนวน 528 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 220.43 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท เพ่ือ
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการเสนอขายหุน้ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ
ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯจ่ายหุน้ปันผลเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 219.86 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.60 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินจาํนวน 131.91 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนเรียกชาํระจากการจ่ายหุ้นปันผลกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 

ในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเรียกชาํระจากการใชสิ้ทธิตามโครงการ 
ESOP Scheme กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 (หุ้นสามญัจาํนวน 574,921 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.60 บาท)  

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50% ของกาํไรสุทธิตามท่ีปรากฏในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการของ
บริษทัฯ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมายจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าสาํรองดงักล่าวจะมี
จาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนสาํรองตามกฏหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํมาจ่ายเงินปันผลได ้ ใน
ปัจจุบนับริษทัฯ ไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฏหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 



 
 

 	
	

	
	 	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 
  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 
หุน้ปันผลสาํหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 131,913 0.20 
เงินปันผลสาํหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 46,170 0.07 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 
2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 46,170 0.07 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 61,600 0.07 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 61,599 0.07 

เงินปันผลประจาํปี 2560  347,452 0.48 
    
เงินปันผลสาํหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 61,600 0.07 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 
2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 61,600 0.07 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 61,586 0.07 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 61,585 0.07 

เงินปันผลประจาํปี 2561  246,371 0.28 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 โครงสร้างการจดัการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และเลขานุการของบริษัท 

ช่ือ – สกลุ 
กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริหาร 

ผู้บริหาร เลขา 
นุการ 

1. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ   *     ⁄ - ⁄ ⁄ - 
2. พลโทกอบบุญ  วิชิต ⁄ ⁄ - - - 
3. นายไกรวิทย ์ สตัยภิวฒัน์   *     ⁄ - ⁄ ⁄ - 
4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช ⁄ ⁄ - - - 
5. ดร.พฒิุธร  จิรายสุ    ⁄ ⁄ - - - 
6. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ ⁄ - - - - 
7. นายวงศว์วิฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ * ⁄ - ⁄ ⁄ - 
8. นายเซียะ ซิน ลู    ⁄ - - - - 
9. นางทศันี  อุ่นเจริญ - - - ⁄ - 
10. นายศุภเชษฐ  งามวงศเ์วชกุล - - - ⁄ - 
11. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกลุ - - - ⁄ - 
12. นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน - - - ⁄ ⁄ 
13. นางอุ่นเรือน  อรุณวิศวกุล - - - ⁄ - 
14. นายภวตั  เฉลิมพงศจ์ตุพร - - - ⁄ - 
15. นายสกล  พณิชยเ์สรรีวงษ ์ - - - ⁄ - 
16. นายพงศว์ิวฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ - - - ⁄ - 
17. นางสมศรี  วิริยะ - - - ⁄ - 
18. นายสจัจะพงษ ์ ยงสกลุโรจน์ - - - ⁄ - 
19. นางสาวซ้ิว  ซิง  เหวย่ - - - ⁄ - 
20. นางสาวณฐันนัท ์ เหมือนสิงห์ - - - ⁄ - 
21. นางสาวสุชญา  ดดัสันเทียะ - - - ⁄ - 
22. นางสาวนพจรรย ์ นรนิ - - - ⁄ - 

*   คือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรอง 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินกิจการของ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความ
ซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ 

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

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ  จาํนวน 3 ท่าน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั  
โดยใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีบริหารและควบคุมดูแลกิจการของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

อาํนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการเพื่อมีอาํนาจ และหนา้ท่ีให้การบริหาร  และจดัการ
กิจการของบริษทัฯ ใหเ้จริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจในการ
แต่งตั้ งคณะผู ้บริหารเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชาเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ  ท่ีไดก้าํหนดไว ้

8.2  การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ และผู้บริหาร 
บริษทัฯ มีวิธีการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ โดยผ่านการเสนอ

ช่ือจากคณะกรรมการบริษทัฯ และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นหน่ึงหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากบัหน่ึงเสียงและใชเ้สียงขา้งมากตดัสินซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 
กรรมการมาจากผูถื้อหุ้นต่างประเทศ 1 ท่าน, กรรมการอิสระ 3 ท่าน และผูบ้ริหารระดบัสูง 1 ท่าน สําหรับการ
คดัเลือกและการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไปจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร ส่วน
ระดบัตํ่ากว่าผูอ้าํนวยการ ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานจะเป็นผูค้ดัเลือกและบรรจุตามโครงสร้างของบริษทัฯ  

สิทธิของผูล้งทุนรายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการ  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ
อยูแ่ละใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ในการเลือกตั้งบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการได ้บริษทัฯ ไม่มีการสรรหากรรมการท่ีเป็น
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายย่อย แต่บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เป็น
กรรมการเพ่ือกาํกบัดูแลการบริหารงานและปกป้องดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.3.1  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ 8 ท่าน  เป็นค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกลุ 
 บาท 

 2561  2560 
1. นายวิวฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ                   80,000  100,000 
2. พลโทกอบบุญ  วิชิต  220,000  210,000 
3. นายไกรวิทย ์ สตัยภิวฒัน์        40,000  50,000 
4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบ์งกช  130,000  130,000 
5. ดร.พฒิุธร จิรายสุ   120,000  110,000 
6. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ                         40,000  50,000 
7. นายวงศวิ์วฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ   30,000  50,000 
8. นายเซียะ ซิน ลู   -  - 
รวม  660,000  700,000 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2561 จาํนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุม
สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระ 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม และ ประธานกรรมการบริษทัฯ 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วม
ประชุม คณะกรรมการบริษทัฯ 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในปี 2561 เท่ากบั 32  ลา้นบาท และในปี 2560 
เท่ากบั 31 ลา้นบาท เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน, โบนสั, ค่าพาหนะเดินทางและผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 

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

9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1  แนวทางการปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ 15 ข้อ ของบริษทัมดีงันี ้

1. นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และเพิม่ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  จึงได้
กาํหนดนโยบายสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัสาํคญั ดงัน้ี 

 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนัเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานดว้ยความ

รอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง 

 การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความเส่ียงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม 

 บริษทัฯ มีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัทางจริยธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือใหก้รรมการและพนกังาน
ถือปฏิบติั 

2.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 บริษทัฯ ให้ความสําคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้น  โดยการกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ เช่นสิทธิการไดรั้บขอ้มูลบริษทัฯ สิทธิการออกเสียง  สิทธิในการดูแลอยา่งเป็นธรรมและการอาํนวยความ
สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

3.  สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น การเปิดเผยสารสนเทศอยา่งเพียงพอเป็น
จริง เช่ือถือไดส้มํ่าเสมอและทนัเวลาเพือ่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั  และมีการปฏิบติัอยา่ง
เป็นธรรมต่อผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  ไม่เอารัดเอาเปรียบรวมทั้งมีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัและพนกังาน 

4. การประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น  โดยกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ว่าดว้ยการ

ประชุมผูถื้อหุ้น  ซ่ึงมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออาํนวยความสะดวก  ให้
ข่าวสารแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอและเท่าเทียมกนั  
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5. ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 
คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดและให้ความเห็นชอบใน วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และ
ความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นและได้จดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามผลการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางประโยชน์ คณะกรรมการไดก้าํหนดจรรยาบรรณของกรรมการ พึงบริหารงาน

โดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อประโยชน์ขององคก์ร  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่ง
เต็มประสิทธิภาพ, โดยไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ, ไม่ใช้ความลบัขององคก์รในทางท่ีผิด 
กรรมการยงัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกาํกบัดูแลและรายงานกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

7. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมการ ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  เพ่ือให้กรรมการและพนกังาน

ไดรั้บทราบและยึดถือปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนด  การปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ  จะนาํไปสู่
การควบคุมภายในท่ีดี รวมทั้งมีการกาํกบัดูแลท่ีดีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและสมัพนัธ์กนั 

8.  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน 8  ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   3  ท่าน 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5  ท่าน  

9.  การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบั

กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีอย่างชดัเจน กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจหนา้ท่ีบริหารบริษทัฯ ตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมายและอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทัฯ 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยเบ้ียประชุมและโบนสักรรมการตามผลประกอบการของบริษทัฯ ในแต่

ละปีภายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการกาํหนดประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้, มีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาสและ
งวดสะสมโดยสมํ่าเสมอและไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการ
ประชุมล่วงหนา้ เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่
ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง โดยในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจาํนวน 4 คร้ัง โดย
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านสรุปได ้ดงัน้ี 

 

รายช่ือ 
การประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

หมายเหตุ 
 

การ
ประชุม
วาระปกต ิ

การ
ประชุม
วาระ
พเิศษ 

รวม 

1.  นายวิวฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ                   -  4/4 - 4/4  
2.  พลโทกอบบุญ  วิชิต* 9/9  4/4 - 4/4  
3.  นายไกรวิทย ์ สตัยภิวฒัน์ -  4/4 - 4/4  
4.  นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบ์งกช* 9/9  4/4 - 4/4  
5.  ดร.พฒิุธร  จิรายสุ* 8/9  4/4 - 4/4  
6.  นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ -  4/4 - 4/4  
7.  นายวงศวิ์วฒัน ์ ทีฆคีรีกุล            -  3/4 - 3/4  
8.  นายเซียะ ซิน ลู -  -/4 - -/4 อยู่

ต่างประเทศ 

หมายเหตุ การบนัทึกการเขา้ร่วมประชุม = จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จาํนวนคร้ังท่ีมีการประชุมทั้งปี 
*    หมายถึง กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 

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

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

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ่าเสมอในปี 2561 มีการประชุมทั้งส้ิน 9 คร้ัง (ตามรายละเอียดการเขา้
ร่วมประชุมในขอ้ 11 “การประชุมคณะกรรมการ”) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงานทั้งองคก์รโดย

ไดมี้การกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบเป้าหมายและแผนงานทั้ งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการมีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบัติ ผูติ้ดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี
ยงัให้ความสําคญัต่อการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการเงิน โดยบริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบ้ริหารตามสายงานท่ีรับผดิชอบและโดยตรงถึงกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทัฯ มีส่วนตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรม
ทางการเงินสาํคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คณะกรรมการจึงกาํหนดใหส่้วนตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย   

14. รายงานของคณะกรรมการต่องบการเงนิและสารสนเทศทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน

รายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุด
ในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  คณะกรรมการไดจ้ดัให้มี
การดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทาง
บญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารเป็นผูส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานทางการเงินร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตและความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได ้

15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัดีว่าขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ จึงไดก้าํชบัใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้นโปร่งใสตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สมํ่าเสมอ และทนัเวลา ซ่ึงฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัและยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด ในส่วนของงานดา้นนักลงทุนสัมพนัธ์นั้น 
บริษทัฯ ยงัไม่จดัตั้ งหน่วยงานข้ึนเฉพาะแต่ไดม้อบหมายให้ส่วนสารสนเทศหรือผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรง ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน, สถาบนั, ผูถื้อหุน้ 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 พิจารณาแลว้มีความเห็นว่าการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน
นั้นเป็นจริยธรรมท่ีผูบ้ริหารพึงจะตอ้งมีและยึดปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดท่ีจะไม่นาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนนั้น และมาตรการลงโทษมิใช่เป็นการป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงไม่มีการกาํหนดไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
 อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ ไดใ้ห้ความระมดัระวงัและติดตามดูแลขอ้มูลภายในอย่างเคร่งครัด ผูบ้ริหารระดบัสูง
และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเท่านั้นท่ีมีโอกาสรับทราบขอ้มูลก่อนการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้และบริษทั
ฯ ไดก้าํหนดให้เฉพาะส่วนสารสนเทศหรือผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเท่านั้นท่ีมีหน้าท่ีในการเผยแพร่
ขอ้มูลของบริษทัฯ ต่อสาธารณชน 
 
9.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษทัและบริษัทในเครือ 

ราย 
การ 

สํานักงานผู้สอบบัญชี ช่ือบริษทัผู้จ่าย 
ค่าสอบบัญชี 

2559 2560 2561 

1 บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 1,520,000 1,642,000 1,800,000 

2 บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั  140,000 140,000 140,000 

3 บริษทั ไทย  ออดิท  เดอะทรูธ  จาํกดั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 80,000 165,000 205,000 

รวมทั้งหมด 1,740,000 1,947,000 2,145,000 

 

ค่าบริการอืน่ ๆ 
  ไม่ม ี
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

9.4 บุคลากร 

จาํนวนพนักงานของบริษทั  
 จาํนวนพนักงานทั้ งหมดของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  มีจาํนวนพนักงานทั้ งส้ิน 602 คน ซ่ึง
ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน จาํนวนทั้งส้ิน 197.11  ลา้นบาท แบ่งเป็นสายงานหลกั
ดงัน้ี 

1.  ดา้นโรงงาน  จาํนวน     147    คน 
2.  ดา้นสาํนกังาน จาํนวน     455    คน 

-   การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั หรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 
 

-  นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยจดัใหมี้การอบรมพนกังาน  มีหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 

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

10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
ตลอดระยะเวลาท่ีดาํเนินธุรกิจมาบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  และเป็น

ส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ดว้ยจิตสาํนึกท่ีสร้างสรรค ์รวมถึงการประสานความร่วมมือ
ภายในองคก์รใหแ้ขง็แกร่ง และบูรณาการความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูท่ี้สนใจร่วมกิจกรรม 
ซ่ึงเป็นพลงัและกลไกสาํคญั ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาสังคมไทยให้มีความเจริญกา้วหนา้ และสร้างผลประโยชน์แก่
สงัคมไทยอยา่งย ัง่ยนื  

ซ่ึงตลอดปี 2561 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยเฉพาะการบริจาคส่ิงของให้กบัมูลนิธิต่างๆ 
ทั้งหมด 8 แห่งในประเทศไทย รวมมูลค่าทั้งส้ินเกือบ 1.4 ลา้นบาท ไดแ้ก่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ
ปัญญาหญิง (บา้นราชาวดีหญิง),  มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (FRYมยช.บางบอน),  มูลนิธิอนุเคราะห์หูหนวกในพระ
บรมราชูปถมัภ,์  สถานคุม้ครองและพฒันาคนพิการบา้นนนทภูมิ  จงัหวดันนทบุรี, มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย,  
มูลนิธิดวงประธีป,  มูลนิธิสนัติสุข  และมูลนิธิส่งเสริมการพฒันาบุคคล 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอในการบริหารการดาํเนินการของบริษทัฯ และการติดตาม
ดูแลการดาํเนินการของบริษทัย่อยเพื่อป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหาร
นาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจอยา่งเพียงพอ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2561 (ตาม
แนบ) ว่าการดาํเนินการของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการภายใตก้ารกาํกบัดูแลและการตรวจสอบอยา่งพอเพียงมีการจดัทาํ
รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ทั้งรายไตรมาสและรายปีซ่ึงเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. บริษทัฯ ไดมี้การติดตามรายงานระบบการควบคุมภายในดา้นการบญัชีจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็น
ประจาํทุกปี  ซ่ึงรายงานประจาํปี 2561 ไดแ้จง้ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดา้นบญัชีตามท่ีเห็น
ว่าจาํเป็นในการกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบแลว้ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัของระบบการควบคุม
ภายในด้านบญัชี  สําหรับขอ้แนะนาํท่ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั บริษทัฯ ได้นาํประเด็นดงักล่าวมา
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขอยา่งครบถว้นแลว้ 

3. บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อย่างสมํ่าเสมอและเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจาํปี  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รายงานการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 
เรียน      ท่านผูถื้อหุน้บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 
               คณะกรรมการบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน)ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
               1.  พลโท กอบบุญ     วิชิต                     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
               2.  นายประสิทธ์ิ        ธีรรัตน์บงกช       กรรมการตรวจสอบ 
               3.  ดร.พุฒิธร              จิรายสุ                กรรมการตรวจสอบ 

และนางสาวศุภมาส  ศิรศศิธร  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขต ความรับผิดชอบ ท่ีกรรมการบริษทัฯ มอบหมายไว ้ตามกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีตามกรอบแนวทาง ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพย ์(กลต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  โดยมุ่งเนน้ใหบ้ริษทัฯ มีการควบคุมดูแลกิจการ
ท่ีดี บริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  
ตลอดจน กาํกบัดูแลใหผู้บ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายของบริษทัฯ และบริหารงานอยูใ่นหลกัของความซ่ือสัตย์
สุจริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกราย  สรุป
สาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ดงัน้ี 

 

1.  การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน ความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และ
ความน่าเช่ือถือไดข้องงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัฯ ยอ่ย ทั้งรายไตรมาส และประจาํปี 
2561 ซ่ึงไดผ้า่นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (EY.)  แลว้ ก่อนท่ีจะใหค้วามเห็นชอบ และ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ีในทางปฏิบติั คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายบญัชีไดร่้วมปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (EY.) อยา่งสมํ่าเสมอ ในเร่ืองความถูกตอ้งของ
งบการเงิน ไดมี้การแกไ้ข ปรับปรุงรายการทางบญัชีท่ีสําคญัๆ ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินตามขอ้เสนอ
โดยรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลว่า ระบบบญัชีและรายงานทางการเงิน ไดจ้ดัทาํข้ึน
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยา่งเพียงพอ ครบถว้นและ
ทนัต่อกาํหนดเวลา  

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัไดจ้ดัใหมี้การประชุม โดยเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (EY.) 
โดยไม่มีฝ่ายบริหาร เขา้ร่วมจาํนวน 1 คร้ัง เพ่ือใหก้ารปรึกษาหารือระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งอิสระ ในประเดน็ต่างๆ 
ท่ีมีนยัสาํคญั ท่ีพบจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของ
ผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน 

45 



 
 

 	
	

	
	 	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดมี้ความเห็นวา่กระบวนการจดัทาํรายงานทางบญัชีและการเงินของบริษทัฯ 
ไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานทางการเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเพียงพอ 

 

2.  การสอบทานการปฏิบติังาน ตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดต่างๆ ของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทาน การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย ตลาดหลักทรัพย  ์กฎ ระเบียบ  และ
ขอ้กาํหนดของ กลต. และ ตลท. ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  สอบทานให้บริษทัฯมี
การควบคุมและกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of  
Sponsoring Organization of Tread way Commission (COSO) 2013   

 

3.  การสอบทาน และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดส้อบทาน และกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ใหเ้ป็นไปตามขอบเขตการปฏิบติั ของกฎบตัร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหค้วามเห็นชอบในแผนการปฏิบติังานและอตัรากาํลงั
ของฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม กับงานท่ีต้องรับผิดชอบในปัจจุบัน ทาํให้แผนการตรวจสอบมีความ
ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญั และเจา้หนา้ท่ีสามารถท่ีจะปฏิบติังานตามแผนไดเ้ป็นอยา่งดี 

เพ่ือให้การสอบทาน แผนการตรวจสอบประจาํปี เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการแก้ปัญหาท่ีมี
นยัสาํคญั และมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาในโลกยคุดิจิตอล  ในแต่ละไตรมาสไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว จึงไดก้าํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 8 คร้ัง เป็นประจาํทุกปี  แต่ในปี 2561 ท่ีผา่น
มาไดจ้ดัให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ิมเติมอีก 1 คร้ัง  เน่ืองจากมีประเดน็ปัญหาใหม่ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีจะตอ้งรีบ
พิจารณา และตดัสินใจ รวมเป็นการประชุมทั้งส้ินในปี 2561 จาํนวน 9 คร้ัง  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

-  ประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (EY.) จาํนวน 4 คร้ัง 
-  ประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งในประเดน็ปัญหาท่ีมีนยัสาํคญั จาํนวน 4 คร้ัง 
-  ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (EY.) เป็นการเฉพาะกิจ จาํนวน 1 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ของบริษทัฯ มีความ

เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ทาํใหผ้ลการตรวจสอบภายในบรรลุวตัถุประสงค ์ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
 
4. การประเมินการบริหารความเส่ียง เน่ืองจากคณะผูบ้ริหารไดมี้การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง ทั้ง

ปัจจยัภายใน และภายนอก ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ในทุกๆ ไตรมาส 
โดยได้กาํหนดมาตรการ การบริหาร และควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ ปัจจัยเส่ียงท่ีสําคัญๆ ท่ี
คณะกรรมการไดใ้ห้ความสําคญั คือ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ ความเส่ียงจาก
การดอ้ยค่าของสินคา้คงคลงั ความเส่ียงจากการควบคุมดูแลการทาํงานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT.) ความ
เส่ียงจากธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง และการลอกเลียนแบบสินคา้ ฯลฯ  ซ่ีงถือว่าความเส่ียงในรูปแบบต่างๆ ดงักล่าวน้ี 
อยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯ สามารถควบคุมได ้
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม พอเพียง และ
มีประสิทธิภาพ 

 

5.   การสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน  เน่ืองจากระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกสาํคญัท่ีจะทาํให้
บริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และสามารถดาํเนินธุรกิจ ให้บรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล บริษทัฯ ไดย้ดึถือหลกัปฏิบติัตามกรอบ แนวทางในระบบการควบคุมภายในของ  The Committee of 
Sponsoring Organization of  the Tread way Committee (COSO) 2013  และจากการสอบทานตามหัวขอ้ 1 – 4    ท่ี
ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้รุปใหค้วามเห็น ดงัน้ี 

-  การจดัทาํรายงานทางบญัชีและการเงินของบริษทัฯ  เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น โปร่งใสทนัเวลา 
เช่ือถือไดต้ามมาตรฐานทางการบญัชี ท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

-  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติังานดาํเนินธุรกิจ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ตามระเบียบ 
และขอ้กาํหนด ของ กลต. และ ตลท. 

-  การปฏิบติังาน ดา้นการตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
-    บริษทัฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม เหมาะสม และพอเพียง 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน

ท่ีดี เหมาะสม เพียงพอ สามารถท่ีจะทาํให้บริษทัฯ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมัน่คง ท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ในอนาคตภายหนา้ 

 

6. การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (EY.) คณะกรรมการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบคุณสมบติั
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีอยา่งต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลา 
1 ปีท่ีผ่านมา   บริษัทฯ ได้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต (EY.)  ในด้านต่างๆ มา
ปรับปรุงแกไ้ข  ขอ้ผิดพลาด และขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ทาํให้การปฏิบติังานในการดาํเนินธุรกิจเป็นไปดว้ยดี ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และอยูใ่นกรอบ กฎเกณฑข์อง กลต. และ ตลท. ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติ
ให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพ่ือขอนุมติั ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งบริษทั สาํนกังาน อี
วาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่อ สาํหรับปี 2562 

 

7.  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบทาน  รายการทางธุรกิจท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีสําคญั เห็นว่า
ฝ่ายบริหาร ไดต้ดัสินใจทาํรายการดงักล่าว เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสาํคญั  และรายการทางธุรกิจดงักล่าว 
เป็นไปตามกฎเกณฑเ์ง่ือนไขทางการคา้ปกติ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินดว้ยแลว้ส่วนรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและสอบทานแลว้ ไม่พบรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

โดยสรุป  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินอย่างถูกตอ้ง เช่ือถือได ้
โปร่งใส ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สอดคลอ้งกบั 
พรบ. การบญัชี 2547  มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม และเพียงพอ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของ กลต. ตลท. 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ  มีการประเมินความเส่ียงอย่างมีระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

กรรมการตรวจสอบ 

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

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

12. รายการระหว่างกนั 

ข้อมูลรายการระหว่างกนั 
 รายการคา้ท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดแ้ก่ รายการขายสินคา้และบริการ 43  
ลา้นบาท, ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 19 ลา้นบาท, เงินให้บริษทักูย้ืมกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 56 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ  6 ลา้นบาท รายการซ้ือสินคา้  4 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 2.0 ลา้นบาท  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัฯ และบริษทัย่อย  31  ลา้นบาท  และ -  ลา้นบาทซ่ึงเป็นธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ ตามท่ีไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 9 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบันิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจและเป็นไปตาม

เง่ือนไขของสัญญาและตามราคายติุธรรมท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป  ซ่ึงรายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล
ของการทาํรายการตามความจาํเป็นตามปกติของธุรกิจ  และสาํหรับรายการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นในการทาํรายการกบั
บุคคลท่ีเก่ียวโยงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการท่ีเก่ียวโยงดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อบริษทัฯ เน่ืองจากรายการดงักล่าวจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่บริษทัฯ โดยลกัษณะธุรกิจมีความเก่ียวขอ้งและ
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาเชิงธุรกิจ และมีความเป็นธรรมในเร่ืองของราคาและเง่ือนไขการชาํระเงินและท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียไดมี้มติเอกฉันทเ์ห็นชอบในการลงทุนเพ่ิมใน
หลกัทรัพยด์งักล่าวและเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ทั้งทางดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการขยายการคา้
ของบริษทัฯ โดยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัโดยสร้างความเขม้แข็งให้กบัสินคา้แบรนด ์"Karmarts" ในราคาและ
เง่ือนไขการชาํระเงินท่ีกาํหนดสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ทั้งน้ีกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้
ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมน้ี 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 
บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบันิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับรายการคา้ปกติ เพ่ือประโยชน์ในการ

ดาํเนินธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาและตามราคายุติธรรมท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป ดงันั้น
ขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัจึงปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป 

สาํหรับรายการท่ีเก่ียวกบัการคํ้าประกนัใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
เน่ืองจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นประโยชน์เพ่ิมในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ  ดงันั้นแนวโนม้ใน

การเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัจึงข้ึนอยูก่บัการเติบโตทางธุรกิจและภาวะของการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

หมายเหตุ  กรรมการA คือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม  

 

บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั 

ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยของบริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บมจ.คาร์มาร์ท บจ. เจ คอสฯ บจ. ด ิไอโคนิคฯ บจ. ด ิไอโคนิค เพชรเกษม 
บจ บางแวก คอนโดฯ 

บจ ดิ ไอโคนิค จรัญ13 

Karmarts Vietnam หจก.ชยัวิบูลย์ บจ. บิวเทรี่ยม บจ. รื่นรมย์ ฟู้ ด แอนด์  
เบเวอเรจ  

บจ. ดิ ไอโคนิค อารีย์ 
 

บจ. ดิ ไอโคนิค บางนา 

% การถือ
หุ้น 

ตําแหน่ง % การถือ
หุ้น 

ตําแหน่ง % การถือ
หุ้น 

ตําแหน่ง % การถือ
หุ้น 

ตําแหน่ง % การถือ
หุ้น 

ตําแหน่ง % การถือ
หุ้น 

ตําแหน่ง % การถือ
หุ้น 

ตําแหน่ง % การถือ
หุ้น 

ตําแหน่ง % การถือ
หุ้น 

ตําแหน่ง % การถือ
หุ้น 

ตําแหน่ง 

1. บมจ.คาร์มาร์ท -  70  33.33  -  51.00  -  -  -  -  -  

2. กลุม่ตระกลู “ทีฆคีรีกลุ”   -  -  -  -  -  -  -  -  -  

    2.1 นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 23.191 กรรมการ -  - กรรมการ 0.01 กรรมการ -  -  -  - กรรมการ -  -  

    2.2 นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 0.197 กรรมการ - กรรมการ -  -  -  -  -  -  -  -  

    2.3 นายพงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 0.063  -  -  -  -  90.00 หุ้นสว่น

ผจก. 
-  - กรรมการ -  -  

    2.4 นายพลกฤต  ทีฆคีรีกุล 4.533  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

    2.5 นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกลุ 3.753 กรรมการ -  33.33 กรรมการ 0.01 กรรมการ -  -  -  -  - กรรมการ - กรรมการ 

    2.6 นางสาววรมน  ทีฆคีรีกลุ 4.083  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

    2.7 นางสาวนราพรรณ ทีฆครีีกลุ 0.060  -  -  -  -  -  - กรรมการ - กรรมการ -  -  

    2.8  นางชลดา  ทีฆคีรีกุล 0.012    -  -  -  -  - กรรมการ -  -  -  

3. นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์ 0.003 กรรมการ - กรรมการ -  -  -  -  -  -  -  -  

4. บจก. ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้ -    -  99.97  -  -  -  -  -  -  

5. อื่น ๆ 64.104  30 กรรมการ 33.34 กรรมการ 0.01 กรรมการ 49.00 กรรมการ 10.00  -  -  83.33  34.10  

              รวม 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  -  -  100.00  100.00  

กรรมการ 

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

Karmarts Vietnam หจก.ชยัวิบูลย์ บจ. บิวเทรี่ยม บจ. รื่นรมย์ ฟู้ ด แอนด์  
เบเวอเรจ 

บจ. ดิ ไอโคนิค อารีย์ 
บจ. ด ิไอโคนิค บางนา 

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

1. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ                   

2. นายวงศ์วิวฒัน์  ทฆีคีรีกลุ                   

3. นายพงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ                   

4. นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์                   

5. นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกลุ                   

บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
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ส่วนที ่ 3   ฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงาน 



 
 

 	
	

	

รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
งบการเงนิ 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
งบการเงนิรวมปี 2559 
ผู้สอบบัญชี :   นางก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4496 
  บริษทั  สาํนกังาน  อีวาย  จาํกดั 
สรุปรายงานผู้สอบบัญชี :   ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่ม
บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

  

ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงินขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของ
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น
อิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบ  งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก            
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของ
ขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับ
เร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
  

 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
  

การรับรู้รายได้ 
เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นตวัเลขท่ีมีสาระสําคญัท่ีสุดในงบกาํไรขาดทุน และเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินให้ความสนใจ ประกอบกบับริษทัฯมีรายการขายกบัลูกคา้เป็นจาํนวน
มากราย ดงันั้นบริษทัฯจึงมีความเส่ียงในการรับรู้รายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงและไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการ  

 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 
 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร

รายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ
ควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้ 

 สุ่มตวัอยา่งเอกสารการขายเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายไดว้่าเป็นไปตามเง่ือนไขการขายและสอดคลอ้ง
กบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
 สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   
 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความ

ผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  
  

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  
การประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากการขายเช่ือให้แก่ลูกหน้ีการคา้ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 7 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจอยา่งสูงของฝ่ายบริหาร ประกอบกบัลกัษณะของธุรกิจการคา้ส่งและคา้
ปลีกท่ีส่งผลใหมี้จาํนวนลูกหน้ีการคา้จาํนวนมากราย ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ
สูญ  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุม 
ท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญดงัน้ี   

52 



 
 

 	
	

	

รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 ทาํความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอของการ
ใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลสาํหรับการรับรู้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญแบบเฉพาะเจาะจง 

 สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งในการคาํนวณอายลูุกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งในการคาํนวณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณอายลูุกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับชาํระเงินและเอกสารประกอบอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี และ

หลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
 

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 
การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 10 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประมาณการค่าเผ่ือการลดลง
ของมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจร
อายขุองสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอุตสาหกรรม ประกอบกบับริษทัฯมีรายชนิดและปริมาณ
สินคา้คงเหลือจาํนวนมาก ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ   

 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผ่ือการ
ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติั
ตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการ
พิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงัน้ี   

 ทาํความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
สมํ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลสาํหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ
แบบเฉพาะเจาะจง 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพ่ือระบุถึงกลุ่ม
สินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ  

 วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบั
ราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้  

 พิจารณาขอ้มูลในอดีตยอ้นหลงั สําหรับผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายและการตดัจาํหน่ายสินคา้
คงเหลือออกจากบญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีเปรียบเทียบกบัค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ี
บนัทึกไว ้ณ ส้ินปีก่อน  

 

ข้อมูลอืน่  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจ้า
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้น
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลทราบ
เพ่ือใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํ
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั  

 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบ
การเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก  การทุจริตจะสูงกว่าความ
เส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด   การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การ
ตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทั
ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน
ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ือง
อ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้าก
การส่ือสารดงักล่าว 
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  บริษทั  สาํนกังาน  อีวาย  จาํกดั 
สรุปรายงานผู้สอบบัญชี :   ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่ม
บริษทั)  ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
 ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงินขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของ
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

56 



 
 

 	
	

	

รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบ    งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้ งน้ี ขา้พเจา้ไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

 ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของ
ขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับ
เร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
 

 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 

การรับรู้รายได้ 
 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นตวัเลขท่ีมีสาระสาํคญัท่ีสุดในงบกาํไรขาดทุน และเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่
ผลการดาํเนินงานของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ ประกอบกบับริษทัฯมีรายการขายกบัลูกคา้เป็นจาํนวน
มากราย ดงันั้นบริษทัฯจึงมีความเส่ียงในการรับรู้รายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง  
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร
รายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ
ควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้ 

 สุ่มตวัอยา่งเอกสารการขายเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายไดว้่าเป็นไปตามเง่ือนไขการขายและสอดคลอ้ง
กบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
 สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   
 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความ

ผดิปกติ ท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  

การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการขายเช่ือให้แก่ลูกหน้ีการคา้ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 7 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจอยา่งสูงของฝ่ายบริหาร ประกอบกบัลกัษณะของธุรกิจการคา้ส่งและคา้
ปลีกท่ีส่งผลใหมี้จาํนวนลูกหน้ีการคา้จาํนวนมากราย ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ
สูญ  

 

 ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุม         
ท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญดงัน้ี   

 ทาํความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอของ
การใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลสาํหรับการรับรู้ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญแบบเฉพาะเจาะจง 

 สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งในการคาํนวณอายลูุกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งในการคาํนวณค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณอายลูุกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับชาํระเงินและเอกสารประกอบอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 

และหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 11 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผ่ือการลดลง
ของมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจร
อายขุองสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอุตสาหกรรม ประกอบกบับริษทัฯมีรายชนิดและปริมาณ
สินคา้คงเหลือจาํนวนมาก ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

   

 ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผือ่การ
ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติั
ตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการ
พิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงัน้ี   

 ทาํความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทาน
ความสมํ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลสาํหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพ่ือระบุถึง
กลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ  

 วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบั
ราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้  

 พิจารณาขอ้มูลในอดีตยอ้นหลงั สาํหรับผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายและการตดัจาํหน่ายสินคา้
คงเหลือออกจากบญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีเปรียบเทียบกบัค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ี
บนัทึกไว ้ณ ส้ินปีก่อน  

ข้อมูลอืน่  

 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจ้า
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

 ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการ
ใหค้วามเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
 

 ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน
นั้นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

 เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลทราบ
เพ่ือใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 
 

 ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํ
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 
 

 ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้
 

 ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ              
กลุ่มบริษทั  
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน    ไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    การ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด      การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ือง
อ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระจากเร่ืองทั้ งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล 
ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้
เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใน
รายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 
 
งบการเงนิรวมปี 2561 
ผู้สอบบัญชี :   นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ 
    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3182 
  บริษทั  สาํนกังาน  อีวาย  จาํกดั 
สรุปรายงานผู้สอบบัญชี :   ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่ม
บริษทั)  ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนั
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
 ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงินขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของ
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก            
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของ
ขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 

การรับรู้รายได้ 
 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นตวัเลขท่ีมีสาระสาํคญัท่ีสุดในงบกาํไรขาดทุน และเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่
ผลการดาํเนินงานของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ ประกอบกบับริษทัฯมีรายการขายกบัลูกคา้เป็นจาํนวน
มากราย ดงันั้นบริษทัฯจึงมีความเส่ียงในการรับรู้รายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง  
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร
รายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ
ควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้ 

62 



 
 

 	
	

	

รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 สุ่มตวัอยา่งเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขการขายและสอดคลอ้ง
กบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
 สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   
 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความ

ผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  
 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  
 การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการขายเช่ือให้แก่ลูกหน้ีการคา้ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 7 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจอยา่งสูงของฝ่ายบริหาร ประกอบกบัลกัษณะของธุรกิจการคา้ส่งและคา้
ปลีกท่ีส่งผลใหมี้จาํนวนลูกหน้ีการคา้จาํนวนมากราย ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ
สูญ  
 ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุม         
ท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญดงัน้ี   

 ทาํความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอของ
การใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลสาํหรับการรับรู้ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญแบบเฉพาะเจาะจง 

 สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งในการคาํนวณอายลูุกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งในการคาํนวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณอายลูุกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับชาํระเงินและเอกสารประกอบอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 

และหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
 

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 
 การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 11 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประมาณการค่าเผือ่การลดลง
ของมูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจร
อายขุองสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอุตสาหกรรม ประกอบกบับริษทัฯมีรายชนิดและปริมาณ
สินคา้คงเหลือจาํนวนมาก ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ   
 ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผือ่การ
ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติั
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการ
พิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงัน้ี   

 ทาํความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทาน
ความสมํ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลสาํหรับการรับรู้ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพ่ือระบุถึง
กลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ  

 วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบั
ราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้  

 พิจารณาขอ้มูลในอดีตยอ้นหลงั สาํหรับผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายและการตดัจาํหน่ายสินคา้
คงเหลือออกจากบญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีเปรียบเทียบกบัค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ี
บนัทึกไว ้ณ ส้ินปีก่อน  

 

ข้อมูลอืน่  
 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการ
ใหค้วามเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
 ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน
นั้นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบ
เพ่ือใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 
 ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํ 
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 
 ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                   
กลุ่มบริษทั  
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบ
การเงิน    ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพยีงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด      การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธี                      
การตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ    
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุ
การดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่  

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบ
ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ือง
อ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้าก
การส่ือสารดงักล่าว 
 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
 พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,872 0.51 10,716 0.79 10,099 0.82 5,801 0.41 5,946 0.44 9,333 0.75 
เงินลงทุนชัว่คราว 9,789 0.63 361 0.03 326 0.03 9,789 0.69 361 0.03 326 0.03 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 344,859 22.32 344,467 25.57 276,464 22.37 355,410 24.90 344,417 25.40 276,464 22.29 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี   363 0.03 34 0.00   363 0.03 34 0.00 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั   55,875 4.15 54,375 4.40   55,875 4.12 54,375 4.39 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการไม่เกี่ยวขอ้งกนั   18,000 1.34 31,048 2.51   18,000 1.33 31,048 2.51 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั             
   - ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,080 0.07     1,080 0.08     

    เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั             
   - ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 9,600 0.62 9,600 0.71 - - 9,600 0.67 9,600 0.70 - - 
สินคา้คงเหลือ 348,281 22.54 304,940 22.64 315,201 25.50 341,133 23.90 303,898 22.41 315,525 25.44 
เงินมดัจาํค่าซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   4,000 0.30 - -   4,000 0.30 - - 
เงินมดัจาํค่าซื้อที่ดิน   12,000 0.89 - -   12,000 0.89 - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 35,722 2.31 35,660 2.65 28,026 2.27 35,625 2.50 35,660 2.63 27,926 2.25 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 757,203 49.00 795,982 59.10 715,573 57.90 758,438 53.15 790,120 58.28 715,031 57.66 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปงบการเงนิ 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน             

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี   904 0.06 378 0.03   904 0.07 378 0.03 
    เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั             

   - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 3,085 0.20     3,085 0.21     

    เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั             
   - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 17,786 1.15 28,675 2.13 25,000 2.02 17,786 1.25 28,675 2.11 25,000 2.01 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 190,226 12.31 63,042 4.68 70,014 5.66 71,030 4.98 71,030 5.24 71,029 5.73 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้   343 0.02 2,332 0.18   3,563 0.26 3,563 0.29 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 7,000 0.49 4,000 0.30 2,500 0.20 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 121,840 7.88 118,000 8.76 119,000 9.63 121,840 8.54 118,000 8.70 119,000 9.59 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 413,058 26.73 293,002 21.75 254,804 20.62 406,173 28.46 292,573 21.58 254,744  20.54 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,887 0.25 10,090 0.75 9,985 0.81 3,812 0.27 10,090 0.74 9,985 0.81 

     ที่ดินรอการพฒันาในอนาคต 8,284 0.54 8,284 0.62 8,284 0.67 8,284 0.58 8,284 0.61 8,284 0.67 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10,952 0.71 8,458 0.63 7,892 0.64 10,952 0.77 8,458 0.62 7,892 0.64 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 18,949 1.23 20,168 1.50 22,707 1.83 18,595 1.30 20,148 1.49 22,707 1.83 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 788,067 51.00 550,966 40.90 520,396 42.10 668,556 46.85 565,724 41.72 525,082 42.34 

รวมสินทรัพย์ 1,545,270 100.00 1,346,948 100.00 1,235,969 100.00 1,426,995 100.00 1,355,845 100.00 1,240,113 100.00 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % พันบาท % พนับาท % พนับาท % 

หนีส้ินหมุนเวยีน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 148,295 9.60 175,276 13.01 260,676 21.09 148,295 10.39 175,276 12.93 260,676 21.02 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 136,390 8.83 102,952 7.64 85,484 6.92 148,375 10.40 102,735 7.58 85,723 6.91 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 100,000 6.47 - - - - 100,000 7.01 - - - - 
หนี้สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน – ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 4,710 0.30 3,968 0.29 4,815 0.39 4,710 0.33 3,968 0.29 4,815 0.38 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 17,904 1.16 17,904 1.33 - - 17,904 1.25 17,904 1.32 - - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,720 1.73 37,953 2.82 17,182 1.39 25,795 1.81 37,527 2.77 17,182 1.39 
หนี้สินหมุนเวยีนอื่น 15,425 1.00 13,292 0.99 9,951 0.81 13,379 0.94 13,237 0.98 9,895 0.80 

รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 449,444 29.09 351,345 26.08 378,108 30.60 458,458 32.13 350,647 25.87 378,291 30.50 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน             

หนี้สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 7,314 0.47 6,906 0.51 4,253 0.34 7,314 0.51 6,906 0.51 4,253 0.34 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั – สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 47,324 3.06 62,096 4.61 - - 47,324 3.32 62,096 4.58 - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,433 1.19 16,052 1.19 13,043 1.05 18,254 1.28 16,052 1.18 13,043 1.05 
หนี้สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 36,656 2.37 41,116 3.05 43,075 3.49 36,656 2.57 41,117 3.03 43,075 3.47 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 109,727 7.10 126,170 9.37 60,371 4.88 109,548 7.68 126,170 9.30 60,371 4.87 

รวมหนีส้ิน 559,171 36.19 477,515 35.45 438,479 35.48 568,006 39.81 476,818 35.17 438,662 35.37 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % พันบาท % พันบาท % พนับาท % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนเรือนหุ้น             

ทุนจดทะเบียน             
หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท 528,000  528,000  396,000  528,000  528,000  396,000  

ทุนที่ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้             
หุน้สามญั 659,568,809 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท 527,999 34.17 527,999 39.20 395,741 32.01 527,999 37.00 527,999 38.94 395,741 31.91 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 88,397 5.72 88,397 6.56 83,396 6.75 88,397 6.19 88,397 6.52 83,396 6.72 

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 15,267 0.99 15,267 1.13 15,267 1.24 15,267 1.07 15,267 1.13 15,267 1.23 

กาํไรสะสม             

จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 52,800 3.42 52,800 3.92 39,574 3.20 52,800 3.70 52,800 3.89 39,574 3.19 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 255,876 16.56 142,022 10.54 221,904 17.95 133,020 9.32 153,058 11.29 225,967 18.22 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 41,471 2.68 41,284 3.07 41,467 3.36 41,506 2.91 41,506 3.06 41,506 3.35 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 981,810 63.54 867,769 64.42 797,349 64.51 858,989 60.19 879,027 64.83 801,451 64.63 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,289 0.28 1,664 0.12 141 0.01 - - - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 986,099 63.81 869,433 64.55 797,490 64.52 858,989 60.19 879,027 64.83 801,451 64.63 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,545,270 100.00 1,346,948 100.00 1,235,969 100.00 1,426,995 100.00 1,355,845 100.00 1,240,113 100.00 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

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

รายได้             

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,479,387 97.13 1,493,562 96.26 1,409,870 97.03 1,487,455 96.71 1,490,859 96.12 1,409,870 96.96 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง   - - 942 0.07   - - - - 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและให้บริการคลงัสินคา้ 20,757 1.36 20,757 1.34 19,526 1.34 20,757 1.35 20,757 1.34 19,526 1.34 
กาํไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพย ์             

เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายตุิธรรม 3,840 0.25 - - 4,000 0.28 3,840 0.25 - - 4,000 0.28 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - 611 0.04 - - - - 428 0.03 
รายไดอ้ื่น 19,209 1.26 37,311 2.40 18,056 1.24 26,031 1.69 39,371 2.54 20,193 1.39 

รวมรายได้ 1,523,193 100.00 1,551,630 100.00 1,453,005 100.00 1,538,083 100.00 1,550,987 100.00 1,454,017 100.00 

ค่าใช้จ่าย             

ตน้ทุนขาย 687,372 56.12 673,367 57.11 627,493 56.10 708,704 56.72 675,882 57.21 628,150 56.33 
ตน้ทุนในการให้บริการเดินรถโดยสารประจาํทาง - - - - 1,718 0.15 - - - - - - 
ตน้ทุนจากการให้เช่าและให้บริการคลงัสินคา้ 427 0.04 420 0.04 530 0.05 427 0.03 420 0.04 530 0.05 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 394,184 32.18 386,138 32.75 381,026 34.07 394,184 31.55 386,138 32.68 381,022 34.17 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 142,810 11.66 118,174 0.08 107,713 9.63 146,223 11.70 118,026 9.99 105,325 9.45 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายตุิธรรม - - 1,000 0.08 - - - - 1,000 0.08 - - 

รวมค่าใช้จ่าย 1,224,793 100.00 1,179,099 100.00 1,118,480 100.00 1,249,538 100.00 1,181,466 100.00 1,115,027 100.00 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

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

             

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าบริษัทร่วม              

       ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 298,400 82.58 372,530 131.92 334,525 127.10 288,546 127.49 369,520 137.07 338,990 125.75 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้บริษทัร่วม 126,653 35.05 (8,778) (3.11) (1,846) (0.70) - - - - - - 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (12,219) (3.38) (10,110) (3.58) (12,526) (4.76) (12,206) (5.39) (10,105) (3.50) (12,443) (4.62) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 412,834 114.25 353,642 125.22 320,153 121.64 276,340 122.10 359,415 133.32 326,547 121.13 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (51,483) (14.25) (71,238) (25.22) (56,957) (21.64) (50,008) (22.10) (70,812) (24.54) (56,957) (21.13) 

กาํไรสําหรับปี 361,351 100.00 282,404 100.00 263,196 100.00 226,332 100.00 288,603 100.00 269,590 100.00 

             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)             

ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 360,225 99.69 281,631 99.73 263,832 100.24 226,332 100.00 288,603 100.00 269,590 100.00 

ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,125 0.31 774 0.27 (636) (0.24)       
 361,350 100.00 282,405 100.00 263,196 100.00       
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

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

             

กาํไร (ขาดทุน) สะสมยกมาจากปีก่อน 142,022 55.50 221,904 156.25 148,736 67.03 153,058 115.06 225,967 147.63 147,041 65.07 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 360,225 140.78 281,631 198.30 263,832 118.90 226,332 170.15 228,603 188.56 269,590 119.31 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - - (834) (0.59) - - - - (834) (0.55) - - 
หุน้ปันผลจ่าย - - (131,913) (92.88) - - - - (131,913) (86.18) - - 
เงินปันผลจ่าย (246,371) (96.28) (215,540) (151.77) (184,678) (83.22) (246,371) (185.21) (215,540) (140.82) (184,678) (81.73) 
สาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี - - (13,226) (9.31) (5,986) (2.70) - - (13,226) (8.64) (5,986) (2.65) 

กาํไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี 255,876 100.00 142,022 100.00 221,904 100.00 133,020 100.00 153,058 100.00 225,967 100.00 

             

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     (ปรับปรุงใหม่)      (ปรับปรุงใหม่)  

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.41  0.32  0.30  0.26  0.33  0.31  

             

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (หุ้น) 879,998,016  879,769,623  879,423,095  879,998,016  879,769,623  879,423,095  
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31  ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

 พนับาท พันบาท พนับาท พนับาท พันบาท พนับาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 412,834 353,642 320,153 276,340 359,415 326,547 

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน       

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 38,095 29,343 30,864 37,192 29,322 29,194 
ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายตุิธรรม (3,840) 1,000 (4,000) (3,840) 1,000 (4,000) 
โอนกลบัค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,354) (1,866) (4,171) (2,354) (1,866) (4,171) 
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับเพิ่มขึ้น 12,964 3,769 3,416 12,962 3,769 3,416 
ค่าเผื่อการดว้ยค่าของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น 114 (475) (2,356) 114 (475) (2,356) 
ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ่มขึ้น - - - 3,563 - - 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้น 6,181 (13,225) (3,219) 6,181 (13,225) (3,219) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 534 437 7,284 534 437 229 
ขาดทุน (กาํไร)  จากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (517) (1,126) 73 (517) (1,126) 73 
ขาดทุน (กาํไร)  จากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (761) (2,214) (1,063) (761) (2,214) (1,063) 
ขาดทุน (กาํไร) ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนชัว่คราว 451 (35) (1,219) 451 (35) (1,219) 
(กาํไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (611) - - (428) 
ดอกเบี้ยรับ (12,068) (11,522) (7,706) (12,068) (11,522) (8,044) 
เงินปันผลรับ (12) (37) (734) (12) (37) (734) 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,126 2,251 1,992 2,948 2,251 1,991 
รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 4,195 - - 4,195 - 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย 9,742 6,502 6,669 9,742 6,502 6,669 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้และบริษทัร่วม (126,653) 8,778 1,845 - - - 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน  337,836 379,417 347,217 330,475 376,391 342,885 

 

74 



   
 

 
	

	
	

รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง       

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (1,839) (60,826) (49,733) (12,440) (60,776) (49,746) 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,267 (854) 941 1,267 (854) 941 
สินคา้คงเหลือ (55,723) 6,820 (119,757) (49,613) 8,185 (119,717) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (175) (7,654) (3,726) (79) (7,754) (3,800) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 1,219 3,033 2,942 1,553 3,053 2,131 

หนีส้ินจากการดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 16,664 16,730 26,483 28,477 16,274 28,848 
หนี้สินหมุนเวยีนอื่น 2,134 3,340 (565) 142 3,342 1,662 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 301,383 340,007 203,802 299,782 337,861 203,204 

จ่ายภาษีเงินได ้ (69,671) (52,782) (56,722) (68,694) (57,782) (56,722) 
จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (746) (285) (81) (746) (285) (81) 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 230,966 286,940 146,999 230,342 284,794 146,401 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

ดอกเบี้ยรับ 18,217 6,327 6,864 18,217 6,327 7,201 
เงินปันผลรับ 12 37 734 12 37 734 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนัเพิม่ขึ้น 10,889 (13,275) (23,182) 10,889 (13,275) (23,182) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น  - - (3,000) (1,500) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิม่ขึ้น  - (3,563)  - (3,563) 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพิ่มขึ้น 55,875 (1,500) (51,719) 55,875 (1,500) (43,902) 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มขึ้น) 18,000 12,933 (31,048)  18,000 12,933 (31,048) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 22,405 7,264 127,449  22,405 7,264 127,449 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 
 

บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,584 1,506 649 1,584 1,506 649 
เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 610 - - 428 
ซื้อเงินลงทุนชัว่คราว (31,525) (5,050) (48,992) (31,525) (5,050) (48,992) 
ซื้อที่ดิน  อุปกรณ์  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (122,564) (61,252) (68,837) (114,739) (60,862) (68,837) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเปลี่ยนแปลง       
      จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 2,931 - - - 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเปลี่ยนแปลง       
      จากการเรียกชาํระทุนจดทะเบียน 1,500 750 - - - - 
เงินมดัจาํค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น  (12,000) -  (12,000) - 
เงินมดัจาํค่าซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิม่ขึ้น  (4,000) -  (4,000) - 
รับคืนเงินมดัจาํค่าซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4,000   4,000   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (25,772) (68,260) (88,104) (22,447) (70,120) (83,063) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพิม่ขึ้น (ลดลง) (33,193) (72,220) 129,744 (33,193) (72,220) 129,744 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัเพิ่มขึ้น (ลดลง) 100,000 - - 100,000 - - 
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าทางการเงิน (4,379) (5,337) (3,272) (4,379) (5,337) (3,272) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิม่ขึ้น (14,772) 80,000 - (14,772) 80,000 - 
ดอกเบี้ยจ่าย (9,325) (6,114) (6,208) (9,325) (6,114) (6,208) 
เงินสดรับจากการใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัตามโครงการ ESOP Scheme  1,150 -   1,150 - 
เงินปันผลจ่าย (246,371) (215,540) (184,678)  (246,371) (215,540) (184,678) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (208,040) (218,061) (64,414)  (208,040) (218,061) (64,414) 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 
 

บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิม่ขึ้น (ลดลง) (2,845) 618 (5,519)  (145) (3,388) (1,076) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 10,717 10,099 15,618  5,946 9,334 10,410 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7,872 10,717 10,099  5,801 5,946 9,334 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม        

     รายการที่ไม่ใช่เงินสด :-        

      ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 18,193 1,386 227  18,193 996 227 

       ขายสินทรัพยถ์าวรโดยยงัมิไดร้ับเงิน 2,348 - -  2,348 - - 

      โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 583 328 521  583 328 521 
      โอนที่ดินไปเป็นที่ดินรอการพฒันาในอนาคต - - 8,284  - - 8,284 
      ซื้อยานพาหนะตามสญัญาเช่าทางการเงิน 5,109 6,769 3,461  5,109 6,769 3,461 
      โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 1,555 717  - 1,555 717 
       โอนเงินมดัจาํค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน 12,000 - -  12,000 - - 
      ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพิม่ขึ้น - 1,043 -  - 1,043 - 

หุน้ปันผลจ่าย - 131,913 -  - 131,913 - 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 

 
 

 
 

 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

31/12/61 31/12/60 31/12/59 31/12/61 31/12/60 31/12/59 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.68 2.27 1.89 1.65 2.25 1.89 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.81 1.02 0.76 0.81 1.00 0.76 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.58 0.79 0.49 0.57 0.78 0.49 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 4.23 4.69 5.42 4.19 4.69 5.26 

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วนั) 85 77 66 86 77 68 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลอื (เท่า) 2.79 2.97 3.34 2.87 2.98 3.34 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วนั) 129 121 108 125 121 108 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี ้(เท่า) 2.45 2.16 2.33 2.47 2.16 2.35 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 147 167 155 146 167 153 

CASH CYCLE (วนั) 67 31 19 66 31 23 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
(PROFITABILITY RATIO) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

31/12/61 31/12/60 31/12/59 31/12/61 31/12/60 31/12/59 

กาํไรขั้นต้น (%) 53.54 54.92 55.49 52.35 54.66 55.45 

อตัรากาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (%) 24.35 18.86 18.71 15.22 19.36 19.12 

อตัรากาํไร (ขาดทุน) อืน่ (%) 0.00 6.30 5.74 6.77 5.66 5.04 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร (%) 64.12 101.89 55.72 101.77 98.68 54.30 

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 23.65 18.15 18.16 14.72 18.61 18.54 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%) 38.95 33.83 34.82 26.04 34.35 35.52 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

31/12/61 31/12/60 31/12/59 31/12/61 31/12/60 31/12/59 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 24.91 21.81 23.59 16.27 22.23 24.10 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 81.41 76.35 79.58 53.82 78.13 81.73 

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.05 1.20 1.30 1.11 1.19 1.30 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
 (FINANCIAL POLICY RATIO) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

31/12/61 31/12/60 31/12/59 31/12/61 31/12/60 31/12/59 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.57 0.55 0.55 0.66 0.54 0.55 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 19.42 34.17 14.50 19.51 33.91 14.41 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) 68 123 70 109 120 69 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  (MD&A) 
1. ผลการดําเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1.1  รายได้รวม 
 สาํหรับปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 1,523 ลา้นบาทประกอบดว้ย 

 รายไดจ้ากการขายจาํนวน 1,479 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 14  ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.94 
รายไดแ้บ่งตามกลุ่มสินคา้ดูแลร่างกายจาํนวน 222 ลา้นบาท  กลุ่มสินคา้ดูแลหนา้  327 ลา้นบาท  กลุ่มสินคา้
เคร่ืองสาํอางจาํนวน  866 ลา้นบาท  บาท  กลุ่มสินคา้อุปกรณ์เสริมความงามจาํนวน 20 ลา้นบาท  กลุ่มสินคา้
อุปกรณ์ตกแต่งร้าน ส่ือส่งเสริมการขายและอ่ืนๆ จาํนวน 22 ลา้นบาท และอาหารเสริมจาํนวน  22 ลา้นบาท 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้จาํนวน 20 ลา้นบาท เท่ากบัปีก่อน 
 กาํไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 5 ลา้นบาท  
 รายไดอ่ื้นจาํนวน 19 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 18  ลา้นบาทคิดเป็นอตัราร้อยละ  48.65  ประกอบ ดว้ย

ดอกเบ้ียรับ 12 ลา้นบาท  กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1 ลา้นบาท  กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 1 ลา้น
บาท รายไดค้่าเช่าพ้ืนท่ี 1 ลา้นบาท และอ่ืนๆ อีกประมาณ 4 ลา้นบาท 

1.2  ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 สาํหรับปี 2561  บริษทัฯ  มีค่าใชจ่้ายรวม  1,225 ลา้นบาทประกอบดว้ย  
 ตน้ทุนขายจาํนวน 687 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.08 สัดส่วนของ

ตน้ทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดขาย  มีกาํไรขั้นตน้คิดเป็นอตัราร้อยละ  53.54   
 ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้  จาํนวน  1  ลา้นบาท 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน 536 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 32 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 6.35 ตามการขยายตวัของธุรกิจคาร์มาร์ท  ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน  8  ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายในการ
บริหารเพิม่ข้ึน 24 ลา้นบาท เกิดจากเงินเดือนและผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 22 ลา้นบาท  ค่าลิขสิทธ์ิ
เพ่ิมข้ึน 6 ลา้นบาท ค่าสาธารณูปโภคและค่ารักษาความปลอดภยัเพ่ิมข้ึน 4 ลา้นบาท 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน บริษทัฯ มีดอกเบ้ียจ่ายจาํนวน 12 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 2 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 20 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 51 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 20 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 28.17 
1.3  กาํไร 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีผลกาํไรจากการดาํเนินงานคิดเป็นร้อยละ 24.35 จากการขาย เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 
5.50 เน่ืองจากบริษทัฯ รับส่วนแบ่งจากบริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้ 127 ลา้นบาท แต่มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 32 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน  ค่าสาสาธารณูปโภคและค่ารักษาความ
ปลอดภยั  ค่าลิขสิทธ์ิเพ่ิมข้ึน 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

1.4  อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 
ในปี 2561 บริษทัฯ มีผลกาํไรจากดาํเนินงาน ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้อตัราร้อยละ 38.95 

ในขณะท่ีปีก่อนอตัราร้อยละ 33.83 
 

2. ฐานะการเงนิของบริษทั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
1. สินทรัพย์ 

1.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
ในปี 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยรืวมจาํนวน 1,545 ลา้นบาท เพ่ิมจากปีก่อนจาํนวน 198 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

14.70 ประกอบดว้ย 
1.1.1 สินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 757 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 39 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 4.90 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 8 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 3 ลา้นบาท  เน่ืองจาก
กิจกรรมดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนสุทธิ  231 ลา้นบาท  กิจกรรมลงทุนลดลงสุทธิ  26  ลา้นบาท  กิจกรรมจดัหา
เงินลดลงสุทธิ 208  ลา้นบาท 

 เงินลงทุนชัว่คราว 10 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ จาํนวน 345 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน  1  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อย

ละ  0.29  เกิดจากบริษทัฯ  ขายสินคา้  และเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายทางโมเดิร์นเทรดมากข้ึน 
 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั – ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 1 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน 1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ใหกู้ย้มืแก่บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ ดส์ แอนด ์ เบเวอเรจ 
จาํกดั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 10 ลา้น
บาท เท่ากบัปีก่อน ใหกู้ย้มืแก่บริษทั ลาร์จ เอเชีย จาํกดั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 

 สินคา้คงเหลือจาํนวน  348  ลา้นบาท  ประกอบดว้ย สินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภคและวตัถุดิบ 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.10   

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนจาํนวน 36 ลา้นบาท เท่ากบัปีก่อน 
1.1.2 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวน 788 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 237 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 43.01 

ประกอบดว้ย 
 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 ลา้นบาท 

เพ่ิมจากปีก่อน 3 ลา้นบาท หรืออตัราร้อยละ 100  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 
 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  

18 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 10 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 กาํหนดชาํระคืนภายใน 19 กนัยายน 
2563 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 190 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 127 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 210.59 เน่ืองจาก
ในระหว่างปี บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวน 
127 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 

 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาํนวน 122 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 4 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อย
ละ 3.39 เน่ืองจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัฯ เป็นท่ีดินและอาคารท่ีใหบ้ริการคลงัสินคา้ 
บริษทัฯ แสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
โดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach)  

 ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิจาํนวน 413 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 120 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 40.96 เน่ืองจากซ้ือท่ีดินเพ่ิม 71 ลา้นบาท อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเพ่ิม 60 ลา้นบาท 
ยานพาหนะ 7 ลา้นบาท เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํนกังาน 20 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาเพ่ิม 32 ลา้นบาท 
งานระหวา่งก่อสร้างลดลง 6 ลา้นบาท จากการโอนอาคารท่ีก่อสร้างเสร็จ 

 ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 8.28 ลา้นบาท บริษทัฯ มีท่ีดินจาํนวน 8.28 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่
ระหว่างรอการพฒันา  โดยมีท่ีดินมูลค่าตามบญัชีประมาณ 3.2 ลา้นบาท ไดน้าํไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิจาํนวน  3.80  ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 6.20 ลา้นบาท เกิดจากบริษทัฯ 
ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมและตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 2.50 ลา้นบาทหรือร้อยละ 29.59 
จากบริษทัฯ ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 0.24 ลา้นบาท คา่เผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 7.06 
ลา้นบาท สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3.65 ลา้นบาท 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนๆ  จาํนวน  19  ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนจาํนวน  1 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 
5 เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาขายสินคา้คงเหลือทั้งหมด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
โครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA2000 1) ใหก้บั
บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในราคา 28.1 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) สญัญาดงักล่าวกาํหนดใหผู้ซ้ื้อตอ้ง
ทาํการผอ่นชาํระค่าสินคา้เป็นรายเดือนใหก้บับริษทัฯ ภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ 
มียอดคงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจาํนวน 16.14 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560 : 20.37 ลา้นบาท) โดยมี
ส่วนของลูกหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระเกินกวา่ 12  เดือนจาํนวน 13.33 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560 : 
16.70 ลา้นบาท) ซ่ึงจดัประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

1.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 
 ในปี 2561 บริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 345 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.33 ของสินทรัพย์

รวม มีระยะเวลาการเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเฉล่ีย 85 วนั มากข้ึนจากปีก่อน 8 วนั(ปี 2560  ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  77  วนั)  
เน่ืองจากบริษทัฯ  ขายสินคา้ช่องทางโมเดอร์นเทรดมากข้ึน  การชาํระค่าสินคา้เป็นเครดิตอยูร่ะหวา่ง  30 – 90 วนั   
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษทัฯ มีการตั้งสาํรองเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอยา่งเพียงพอตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็เงินไม่ไดจ้าก
ลูกหน้ี  สาํรองเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี 2561 มีอตัราเฉล่ียเป็นร้อยละ 0.87 ของลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 

สินคา้คงเหลือ 348 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 22.52 ของสินทรัพยร์วม ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย 129 วนั 
ซ่ึงใกลเ้คียงปีก่อน (ปี 2560 ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย 121 วนั)   

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 122 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 7.90 ของสินทรัพยร์วม  ซ่ึงประเมินโดยผู ้
ประเมินอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายไดข้อ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาประกอบดว้ยอตัราคิดลด
อตัราผลตอบแทน  และอตัราการเจริญเติบโตอยา่งระยะยาวของค่าเช่า 

 
2. สภาพคล่อง 

2.1   กระแสเงนิสด 
ในปี 2561 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 8 ลา้นบาท ปี 2560 จาํนวนเงิน 11 

ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 3 ลา้นบาท  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานสุทธิ 231 ลา้นบาท เงินสดสุทธิใชไ้ป
กิจกรรมลงทุน 26 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว เงินใหกู้ย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และซ้ือท่ีดิน  เงิน
สดสุทธิใชใ้นกิจกรรมจดัหาเงินลดลง  208 ลา้นบาท  เน่ืองจากจ่ายเงินปันผล 

2.2  อตัราส่วนสภาพคล่องท่ีสําคญั 
 ในปี  2561  บริษทัฯ  มีอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนเป็น 1.68:1 เท่า  มีสภาพคล่อง
สูง  บริษทัฯ เงินสดและเทียบเท่าเงินสดอตัราร้อยละ 0.52  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ อตัราร้อยละ 22.33 สินคา้
คงเหลืออตัราร้อยละ 22.52 ของสินทรัพยร์วม  
 บริษัทฯ สามารถจัดเก็บลูกหน้ีระหว่าง  85 วนั สินค้าคงเหลือ ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย  129  วนั  
ใกลเ้คียงปีก่อน  เน่ืองจากบริษทัฯ  ขายสินคา้ประเภทอุปโภคและบริโภค  มีอตัราการหมุนเวียนสูง   
 2.3   ระยะเวลากการเกบ็หนีแ้ละจ่ายชําระหนี ้
 บริษทัฯ  มีระยะเวลาเก็บหน้ีจากลูกหน้ีโดยเฉล่ีย  85 วนั  ขณะท่ีระยะเวลาการจ่ายชาํระหน้ีเจา้หน้ีโดย
เฉล่ีย 147  วนั  เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ  ชาํระหน้ีค่าสินคา้โดยผ่านธนาคารพาณิชยโ์ดยวิธีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
และทาํทรัสตรี์ซีทประมาณ 120 – 180 วนั 
 

3. รายจ่ายฝ่ายทุน 
ระหวา่งปีบริษทัฯ มีรายจ่ายลงทุนในการซ้ือท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์สาํนกังาน  155 ลา้นบาท  ซ้ือ

ท่ีดินและอาคารเพื่อขยายโรงงานและคลงัสินคา้  เพ่ือรองรับการขยายตวัของบริษทัฯ 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

4. แหล่งท่ีมาของเงนิลงทุน 
4.1  โครงสร้างเงนิลงทุน 
 ในปี 2561 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็น 0.57:1  ขณะท่ีปีก่อนเป็น 0.55:1  เน่ืองจาก

ระหว่างปีมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร  148 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 27 ลา้นบาท  จาก
การนาํเขา้สินคา้กลุ่มเคร่ืองสําอางเพ่ือให้เพียงพอกบัปริมาณการขาย  และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเงิน  100 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 100 ลา้นบาท จากบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 

4.2  ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 ในปี  2561  บริษทัฯ  มีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 982 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 114 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจาก

บริษทัฯ  มีกาํไรสาํหรับปีจาํนวน  360  ลา้นบาท เงินปันผลจ่าย 246 ลา้นบาท 
4.3  หนีสิ้น 

 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม  559 ลา้นบาท เพ่ิมจากปีก่อนจาํนวน 81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.95  
 หน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน  449  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน  97 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  27.56  
เน่ืองจาก 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคาร 148 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 27 ลา้นบาท
เกิดจากบริษทัฯ ไดช้าํระหน้ีค่าสินคา้ 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน  136  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน  33  ลา้นบาท   
 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  100 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  100 ลา้นบาท  หรืออตัรา

ร้อยละ 100 จากบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน – ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  และหน้ีสินตามสญัญาเช่าทาง

การเงิน – สุทธิส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน  12 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน  1  
ลา้นบาท  หรือ 9.09% เน่ืองจากบริษทัฯ  ไดเ้ช่าซ้ือรถยนตเ์พ่ือพนกังานขายสินคา้ 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 ลา้นบาท เท่ากบัปีก่อน 
เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ วงเงิน 80 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
60 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี  

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  27 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนจาํนวน  11  ลา้นบาท  บริษทัฯ  มีผลประกอบการ
กาํไรนอ้ยลง 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ๆ จาํนวน  15  ล้านบาท  เน่ืองจากภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของเงินปันผลจ่าย  และ
ภาษีมูลค่าเพิม่คา้งจ่าย 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนจาํนวน 110 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.70 เน่ืองจาก 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 47 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปีก่อน 15 ลา้นบาท หรือ 24.19% เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ วงเงิน 80 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงิน
ตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 60 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานจาํนวน 18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 2 ลา้นบาท 
 คิดเป็นร้อยละ  12.50  เน่ืองจากผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 โดยนัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน  37  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน  4  ลา้นบาท  หรือร้อยละ  

9.76  จากส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 10 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุนจากมูลค่าตามบญัชี 22 ลา้น และส่วนเกินมูลค่ายุติธรรมจากมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน และ
อาคารท่ีโอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 5 ลา้นบาท 
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รายงานการเปิดเผลข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

5.   ปัจจยัและอทิธิพลหลกัท่ีอาจมผีลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงานประจาํปี  กาํหนดยุทธศาสตร์และหายทุธวิธี

เพ่ือดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายประจาํปีท่ีกาํหนดไว้  ทําให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถปรับเปล่ียนการ
บริหารงานอยา่งยดืหยุน่ เพ่ือรองรับปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคตไดด้งัน้ี 

  ปัจจยั/อทิธิพลหลกั แนวทางการดาํเนินการ 
1. ความเพียงพอของการจดัหาสินคา้และ

กระแสความนิยมของสินคา้ 
1. บริษัทฯ  สามารถจัดสรรสินค้าท่ี มีอยู่ป รับ เป ล่ียนให้

เหมาะสมกับกระแสความนิยมท่ีมีอยู่ ตลอดจนควบคุม
ระบบการจดัซ้ือและรักษาระดบัสินคา้และของคงคลงัให้
เพี ยงพอกับการขาย  รวมทั้ งบ ริหารสินค้าคงคลังให้
หมุนเวียนเร็วทันกับราคาในตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และใหท้นักบักระแสความนิยม 

2. การพฒันาทกัษะของบุคลากร 2. บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรโดยจดัการอบรม
พนักงานอย่างทัว่ถึงทุกระดบัทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือ
เพ่ิมพูนความ รู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

3. ระดบัราคาของวตัถุดิบและค่าแรงงาน 
 
 
 
 
4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือ

ดาํเนินงานแก่บริษทัร่วมและบริษทัท่ี
เก่ียวข้องกันและภาระหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 

3. บริษัทฯ มีหน่วยงานสรรหาและจัดซ้ือสินคา้โดยวตัถุดิบ
สินค้าสําเร็จรูปจากแหล่งท่ีมีคุณภาพดีราคาเหมาะสมกับ
ราคาในตลาดท่ีมีความผนัผวนเร็วมาก  รวมทั้ งการจดัจ้าง
งานให้เหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้ได้ต้นทุนขายท่ีตํ่ าแต่
สินคา้คุณภาพดี 

4. หากบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือการ
ดาํเนินงานแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บริษทัฯจกัดาํเนินการ
ตามขั้นตอนของขอ้บงัคบัของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ อย่างครบถ้วนและโปร่งใสสามารถติดตาม
และตรวจสอบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้กําหนดไว้
รวมทั้ งบริษัทฯ  มีคณะกรรมการอิสระท่ีช่วยสอดส่อง
ตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน
และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มากท่ีสุด   
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (1) 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แลว้ 

2. บริษทัได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

3. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าวและ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ  วนัท่ี 31/12/2561 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายใหน้างสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของนางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน กาํกบัไวบ้ริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

        ช่ือ-นามสกลุ            ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายวิวฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ กรรมการ ...................................... 

2. นายวงศวิ์วฒัน ์ ทีฆคีรีกุล กรรมการ ...................................... 

ผูรั้บมอบอาํนาจ   

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

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการบริษัทผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษทั 
 

1. นายวิวฒัน์  ทีฆครีีกลุ * 
 ตาํแหน่ง กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษทั 
 อาย ุ (ปี) 66 

  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง             
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปอ. รุ่น 2547 

 การอบรมพิเศษ หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณะ  สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 จาํนวนหุน้ท่ีถือ 204,083,788 หุน้ 23.191% 

  ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
 ประวติัการทาํงาน     

2559 – ปัจจุบนั      กรรมการบริษทั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จรัญสนิทวงศ1์3 จาํกดั 
  กรรมการบริษทั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จาํกดั 
  กรรมการบริษทั บริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จาํกดั 

 2557  – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
 2556 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทั   บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2547 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

 2525 – 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 
2.    พลโทกอบบุญ  วชิิต 
  ตาํแหน่ง กรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ (ปี) 71 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA)  

   จาํนวนหุน้ท่ีถือ 28,000  หุน้  0.003%            
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562   
  ประวติัการทาํงาน 

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

3.   นายไกรวทิย์  สัตยภิวฒัน์ * 
  ตาํแหน่ง กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
  อาย ุ (ปี) 62 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

   จาํนวนหุน้ท่ีถือ 28,000  หุน้  0.003% 
       ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562   
  ประวติัการทาํงาน     

 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั 
 2549 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2531 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตาร์คอม จาํกดั 

 
4.    นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช 
  ตาํแหน่ง กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ (ปี) 64 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากาํลงั / ส่ือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

  ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

  จาํนวนหุน้ท่ีถือ  50,000  หุน้  0.006%              
     ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
  ประวติัการทาํงาน   

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั 
(มหาชน) 

 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2551 – 2555 กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 
 2540 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวกรีน จาํกดั 
 2548 – 2560 ท่ีปรึกษา บริษทั สยามราชธานี จาํกดั 
 2538 – 2540 ผูอ้าํนวยการโครงการ บริษทั ปิโตรเชน (ประเทศไทย) จาํกดั 
 2535 – 2537 ผูจ้ดัการบริหารโครงการตลาด บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

5.   ดร.พุฒิธร  จริายุส 
  ตาํแหน่ง กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ (ปี) 43 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ สถาบนันานาชาติ 
   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University  
    (London Campus)  

   จาํนวนหุน้ท่ีถือ 25,200  หุน้  0.003% 
   ณ วนัท่ี 14  มีนาคม  2562 
  ประวติัการทาํงาน    

2560 – ปัจจุบนั คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัดุสิตธานี 
2555 – 2560   อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตม

ฟอร์ด 
2552 – 2555  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
2542 – 2552  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอส.พี. โฮมเซ็นเตอร์ จาํกดั 
2547 – 2551  กรรมการ บริษทั ดี อี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

6.  นายวงศ์ววิฒัน์  ทฆีครีีกลุ * 
  ตาํแหน่ง  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร

และพฒันาธุริจ 
  อาย ุ (ปี) 35 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสาํรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                 

  จาํนวนหุน้ท่ีถือ 1,734,320   หุน้  0.197% 
   ณ วนัท่ี 14  มีนาคม  2562 
  ประวติัการทาํงาน 

  2554 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2553 – 2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒัธุรกิจ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2551 – 2552 ผูจ้ดัการส่วนพฒันาธุรกิจ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คนไทยวนัน้ี จาํกดั 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

7.   นายพริษฐ์  ทีฆครีีกลุ 
  ตาํแหน่ง กรรมการบริษทั 
  อาย ุ (ปี) 36 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK 

    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 จาํนวนหุน้ท่ีถือ 33,025,200   หุน้  3.753% 

   ณ วนัท่ี 14  มีนาคม  2562 
 ประวติัการทาํงาน 

2560 – ปัจจุบนั      กรรมการบริษทั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จรัญสนิทวงศ1์3 จาํกดั 
  กรรมการบริษทั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จาํกดั 
  กรรมการบริษทั บริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จาํกดั 

 2557  – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
2548 – ปัจจุบนั   กรรมการบริษทั บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

  กรรมการบริหาร บริษทั อินสปายด ์พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
 8.   นายเซียะ ซิน ลู 

  ตาํแหน่ง กรรมการบริษทั 
  อาย ุ (ปี) 68 
  คุณวุฒิการศึกษา มธัยมศึกษา 
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ 25,200  หุน้  0.003% 
   ณ วนัท่ี 14  มีนาคม  2562 

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

 

9.   นางทศันี  อุ่นเจริญ 
  ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
  อาย ุ (ปี) 58 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโวฒ 

    ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

  จาํนวนหุน้ท่ีถือ 259,866  หุน้  0.030% 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 10.   นายศุภเชษฐ  งามวงศ์เวชกลุ 
   ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด 
     อาย ุ (ปี) 51 
   คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัวลูลองกอง 
    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาประกนัชีวิต มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
   จาํนวนหุน้ท่ีถือ   -        

    ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
 

11.  นางสาวชลธิดา  ทีฆครีีกลุ 
  ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 
  อาย ุ (ปี) 37 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
   ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ 396,000    หุน้     0.045% 

   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
 

12.   นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวนิ 
  ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี,  เลขานุการบริษทั 
  อาย ุ (ปี) 54 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

    ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  จาํนวนหุน้ท่ีถือ 25,200   หุน้    0.003%  
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
 

13.   นางอุ่นเรือน  อรุณวศิวกลุ 
  ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานคลงัสินคา้และจดัส่ง 
  อาย ุ (ปี) 59 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสมเดจ็เจา้พระยา  
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ 25,200   หุน้    0.003% 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

14.  นายภวตั  เฉลมิพงศ์จตุพร 
   ตาํแหน่ง  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและปฏิบติัการ 
    อาย ุ (ปี) 55 
   คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
   จาํนวนหุน้ท่ีถือ               - 

     ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
 

 15.  นายสกล  พณชิย์เสรรีวงษ์ 
   ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 
     อาย ุ (ปี) 44 
   คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต  วิทยาลยัการจดัการ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
     ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ  - 
     ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 

 
16. นายพงศ์ววิฒัน์  ทฆีครีีกลุ 
  ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานตลาดและสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์
  อาย ุ (ปี) 34 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ 555,600   หุน้  0.063% 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
 
17.   นางสมศรี  วริิยะ 
  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
  อาย ุ (ปี) 50 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
  จาํนวนหุน้ท่ีถือ 19,200 หุน้    0.002% 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

18.    นายสัจจะพงษ์  ยงสกลุโรจน์ 
  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  อาย ุ(ปี) 35 
  คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

   จาํนวนหุน้ท่ีถือ 43,200  หุน้    0.005% 
   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
 
19.   นางสาว ซ้ิว  ซิง  เหว่ย 

    ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ – จีน 
    อาย ุ(ปี)  34 
    คุณวุฒิการศึกษา Business IT and Law, Nanyang Technological University 
    จาํนวนหุน้ท่ีถือ    - 

   ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
 

  20. นางสาวณฐันันท์  เหมอืนสิงห์ 
   ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและปฏิบติัการช่องทางโมเดิร์นเทรด 
    อาย ุ (ปี) 35 
   คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ  มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
   จาํนวนหุน้ท่ีถือ 19,200  หุน้   0.002%               

    ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
 

 21. นางสาวสุชญา   ดดัสันเทยีะ 
   ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายช่องทางคา้ส่ง 
    อาย ุ (ปี) 41 
   คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
     ปริญญาตรี คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
   จาํนวนหุน้ท่ีถือ  -               

    ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 22.  นางสาวนพจรรย์  นรนิ 
   ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
    อาย ุ (ปี) 35 
   คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   จาํนวนหุน้ท่ีถือ  -             

    ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 
 

หมายเหตุ   :  * คือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรอง 
 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
บริษัทฯ  ได้แต่งตั้ ง  นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน   ทําหน้าท่ี เลขานุการบริษัทตามข้อกําหนดของ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในหมวด
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยมีภาระหนา้ท่ีจดัการประชุมและจดัทาํและเกบ็รักษาเอกสาร ไดแ้ก่ ทะเบียน
กรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือ
นดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุม ผูถื้อหุ้น และรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้ริหาร ใหค้าํแนะนาํ
ข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้
กรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  
รวมทั้งติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
และติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เช่น สํานักงานตลาดหลกัทรัพยฯ์  และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล  
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลสาธารณชน  ให้ถูกตอ้งครบถว้นตามกฏหมาย  และหน้าท่ีอ่ืนๆ  
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุม 

  

 หมายเหตุ   X = ประธานกรรมการ 
    /   = กรรมการบริษทั 
     //  = กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ช่ือบริษทั 
บริษทั 

คาร์มาร์ท 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยของบริษทัร่วม บริษทัที่เกีย่วข้อง 

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

บจ. ร่ืนรมย์ ฟู้ด 
แอนด์ เบเวอเรจ 

1. นายวิวฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ / , //, X  / , // / , // / , // 

2. พลโทกอบบุญ  วิชิต /     

3. นายไกรวิทย ์ สตัยภิวฒัน ์ / , // /    

4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตนบ์งกช /     

5. ดร. พฒิุธร  จิรายสุ /     

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

7. นายวงศว์ิวฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ / , // /    

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

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากดั  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั  ดงันี ้

1.  นายวงศว์ิวฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ กรรมการ 
2.  นายไกรวิทย ์ สัตยภิวฒัน์ กรรมการ 
3.  นางสาวรุ้งลาวณัย ์ วิบูลยเ์กียรติ กรรมการ 
4.  นายอุเทน  พฒันานิผล กรรมการ 

 
บริษัท ด ิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จาํกดั   ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั  ดงันี ้  

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

 

เอกสารแนบ 2 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

  รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษทั 

 
 
ช่ือ-นามสกลุ พลโทกอบบุญ  วิชิต    
อายุ   71 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ   
การศึกษา           ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)   
จาํนวนหุ้นทีถ่ือ 28,000  หุน้   0.003%   
  ณ วนัท่ี 14 มีนาคม  2562 
ประวตัิการทํางาน 

2554 – ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
2550 – 2551       ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษ กองทพับก 
2548 – 2550       ผูบ้ญัชาการศูนยต่์อสู้ป้องกนัภยัทางอากาศ กองทพับก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  3 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

 
 

ช่ือ-นามสกลุ นายประสิทธ์ิ   ธีรรัตนบ์งกช      
อายุ    64  ปี  
สัญชาต ิ   ไทย 
ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ   
การศึกษา             ปริญญาตรีสาขาการไฟฟ้ากาํลงั / ส่ือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

จาํนวนหุ้นทีถ่ือ 50,000  หุน้   0.006%  
  ณ วนัท่ี 14  มีนาคม  2562 
ประวตัิการทํางาน 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
2551 – 2555 กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 
2540 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพยีวกรีน จาํกดั 
2548 – 2560 ท่ีปรึกษา บริษทั สยามราชธานี จาํกดั 
2538 – 2540 ผูอ้าํนวยการโครงการ บริษทั ปิโตรเชน (ประเทศไทย) จาํกดั 
2535 – 2537 ผูจ้ดัการบริหารโครงการตลาด บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

 
 

ช่ือ-นามสกลุ ดร.พฒิุธร  จิรายสุ        
อายุ    43  ปี  
สัญชาต ิ   ไทย 
ตาํแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ   
การศึกษา          ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ  สถาบนันานาชาติ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
  ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ  American Intercontinental University (London Campus) 
จาํนวนหุ้นทีถ่ือ 25,200  หุน้  0.003%    
  ณ วนัท่ี 14  มีนาคม  2562 
ประวตัิการทํางาน 

2560 – ปัจจุบนั คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัดุสิตธานี 
2555 – 2560  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
2552 – 2555 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
2542 – 2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอส.พี. โฮมเซ็นเตอร์ จาํกดั 
2547 – 2551 กรรมการ บริษทั ดี อี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

 
 
ช่ือ-นามสกลุ  นางสาวศุภมาส   ศิรศศิธร 
อายุ  (ปี) 42 
ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท: MBA. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
   ปริญญาตรี: บญัชี / เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
การอบรม สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย : Fraud Auditing / Operation  

Auditing / Risk-Based Auditing / Audit Report Writing / Process Auditing / Auditing 
tools and Techniques / Auditor-in-charge …  etc. 

จาํนวนหุ้นทีถ่ือ          -       
   ณ วนัท่ี 14  มีนาคม 2562 

ประวตัิการทาํงาน 
2561  – ปัจจุบนั Internal Audit Manager     บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
2560  –  2561 Internal Audit Manager     กลุ่มบริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จาํกดั  
2555  –  2560 Internal Audit Manager     กลุ่มบริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) 
2541  –  2553 Supervisor Internal Audit  บริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จาํกดั (สนญ.) 
   
 
 
 
 

 

101 



 
 

 	
	

	

รายงานการเปิดเผยขอ้มูล (แบบ 56 - 1) 

เอกสารแนบ  4 

รายละเอยีดการประเมินราคาทรัพย์สิน 

วนัที่
ประเมนิ 

ประเภททรัพย์สิน 
จาํนวน 
(หน่วย) 

รวมมูลค่าประเมนิ
(บาท) 

วตัถุประสงค์ 
บริษัทประเมนิ
มูลค่าทรัพย์สิน 

ผู้ควบคุม 
การประเมนิหลกั 

13/12/61 ทีด่นิพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   เพื่ อท ราบ มูล ค่ า
ทรัพยส์ิน 

บริษทั ฟานิก 
แอพเพรซลั  
จาํกดั 

นายชยัฤกษ ์ทองตา 
ผูป้ระเมินหลยัชั้นวฒุิ 
/วฒ.148 

กลุ่มที ่ 1      
ที่ดินจาํนวน  2  แปลง      โฉนดที่ดินเลขที่  5472,  19999   
เนื้อที่รวม 19-0-29.1 ไร่     (7,629.1 ตารางวา)  79,037,000  

รวมมูลค่าที่ดิน 7,629.1 ตร.ว. 79,037,000  
สิ่งปลูกสร้าง :  จาํนวน  5  รายการ    
1.   อาคารโรงงานและสาํนกังานพร้อมชั้นลอย เลขที่ 140  หมู่ที่ 4 1    หลงั 57,319,000  
2.  โรงอาหารและสาํนกังาน 1    หลงั 6,098,000    
3.  ป้อมยาม (หลงัที่ 1) 1    หลงั 21,000    
4.  ป้อมยาม (หลงัที่ 2) 1    หลงั 25,000    
5.  โรงเก็บของชั้นเดียว 1    หลงั 90,000    

รวมมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 5    หลงั 63,553,000    
รวมมูลค่าทรัพย์สิน กลุ่มที ่1 โดยวธิีคดิจากต้นทุน  142,590,000    

รวมมูลค่าทรัพย์สิน กลุ่มที ่1 โดยพจิารณาตามรายได้  121,840,000    
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รายงานการเปิดเผยขอ้มูล (แบบ 56 - 1) 

 

วนัที่
ประเมนิ 

ประเภททรัพย์สิน 
จาํนวน 
(หน่วย) 

รวมมูลค่า
ประเมนิ (บาท) 

วตัถุประสงค์ 
บริษัทประเมนิ 
มูลค่าทรัพย์สิน 

ผู้ควบคุม 
การประเมนิหลกั 

25/12/58 ทีด่นิพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   เพื่ อท ราบ มู ล ค่ า
ทรัพยส์ิน 

บริษทั ฟานิก 
แอพเพรซลั 
จาํกดั 

นายชยัฤกษ ์ ทองตา 
รหสั วฒ.148 กลุ่มที ่ 2   

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

 
 

 
910.0 ตร.ว. 

 
 
 

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

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

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

 
5,670.1 ตร.ว. 
 
245.0  ตร.ว. 

 
504.0  ตร.ว. 

 
39,690,700 

 
7,350,000 

 
25,200,000 

รวมมูลค่าที่ดิน  121,870,700 
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รายงานการเปดเผยขอมูล (แบบ 56-1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท คารมารท จำกัด (มหาชน)


	ปกหน้า รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ok
	KARMARTSA
	ปกแทรก1
	KARMARTSA

	KARMARTSB
	ปกแทรก2
	ส่วนที่2

	KARMARTSC
	ปกแทรก3
	ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

	KARMARTSD
	ปกแทรก4
	ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

	KARMARTSE
	ปกแทรก5
	แนบ1

	KARMARTSF
	KARMARTSG
	KARMARTSH
	ปกหลัง รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) ok

