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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ส่วนที่  1  การประกอบธุรกจิ 
1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1  การเปล่ียนแปลง และการพฒันาการที่สาํคัญ 

ประวติัความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญั 
ปี 2552 เร่ิมธุรกิจนําเข้าเคร่ืองสําอาง,ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว และผลิตภณัฑ์ประเภทสินค้าอปุโภคบริโภค เพื่อจดัจําหน่ายใน

ช่องทางต่างๆ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาร์มาร์ท ควบคูก่บัการดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายรถยนต์ และอปุกรณ์เอ็นจีวี 
ปี 2553 จากยอดขายท่ีโตขึน้กวา่ 100% ในธุรกิจเคร่ืองสําอาง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาร์มาร์ท 
ปี 2554  เปลี่ยนช่ือบริษัทจาก บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เป็น บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 

อย่างเป็นทางการ  
ปี 2555 บมจ. คาร์มาร์ทเข้าสู่ธุรกิจเคร่ืองสําอาง ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว  และประเภทสินค้าอปุโภคบริโภคอย่างเต็มตวัในธุรกิจ 
ปี 2556 สินค้าขยายเข้าสู่ชอ่งทางการจดัจําหน่ายทกุช่องทาง และเร่ิมขยายธุรกิจสู่การสง่ออกสินค้าในภมิูภาคเอเชีย 
ปี 2557 ขยายช่องทางโดยหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจศกัยภาพในการเปิดตลาดต่างประเทศ  ตลอดจนเปิดบริษัทย่อยในนาม 

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากัด ขึน้ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและแบ่งบรรจุเคร่ืองสําอาง  เคร่ืองหอม  อุปกรณ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงามทกุชนิด  และลงทนุเพ่ิมในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ กบับริษัท  ดิ ไอโคนิค พรอพ
เพอร์ตี ้ จํากดั  เพ่ือมองหาการลงทนุเพ่ิมแบบใหม่ ๆ 

ปี 2558 บริษัทฯ ขยายธุรกิจสู่การส่งออก  โดยได้ร่วมการค้ากับ Karmarts Vietnam Company Limited ในประเทศ
เวียดนาม   

ปี 2559 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2559 บริษัทฯได้จ่ายเงินลงทุนใน บริษัท คาร์มาร์ท เวียดนาม จํากัด ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ใน
ประเทศเวียดนาม จํานวนรวม 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของ
ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯได้บนัทกึเงินลงทนุในบริษัทดงักล่าวเป็น
เงินลงทนุในการร่วมค้า นบัตัง้แต่วนัท่ีลงทนุ เป็นต้นไป บริษัทดงักล่าวมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 50 ปีนบัจาก
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2558 

ปี 2560  บริษัทฯได้เร่ิมสร้างอาคารโกดงัและโรงงานบรรจแุละประกอบแพ็คเกจผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางเพิ่มอีก 1 แห่ง เพ่ือ
ควบคมุคณุภาพ ต้นทนุ ระยะเวลาการผลิต และเพือ่ตอบสนองการเติบโตของตลาด   

ปี 2561 บริษัทฯ ดําเนินการ Re-Brand และปรับภาพลกัษณ์ Corporate logo และร้านค้า Karmarts shop ของบริษัทฯ ให้
มีความทนัสมยั และตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึน้ 

ปี 2562 บริษัทฯ ดําเนินการ เปิดแผนกบรรจแุละประกอบแพค็เกจผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 

 
 
 
 
 
 

1 



  
 

 
	 	 	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

1.2  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง, กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า, กลุ่มผลิตภณัฑ์บํารุงผิวกาย, กลุ่มผลิตภัณฑ์อปุกรณ์ความงาม, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอ่ืนๆ 
ภายใต้แบรนด์ตา่งๆจากหลากหลายประเทศ เช่น เกาหลี, ฮ่องกง, เวียดนาม, ไต้หวนั, จีน และญ่ีปุ่ นเป็นต้น 

การจดัจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 ช่องทาง ดงันี ้ช่องทางร้านค้าปลีกหรือร้านค้าตวัแทนจําหน่าย, ช่องทาง
คาร์มาร์ทชอ็ป, ชอ่งทางการจดัจําหน่ายแบบสมยัใหม่,  ช่องทางสง่ออก 
 
บริษัทย่อย 

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกัด 
บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากัด ประกอบกิจการด้านผลิตรวมทัง้แบ่งบรรจุเคร่ืองสําอาง  เคร่ืองหอม  อุปกรณ์

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงามทุกชนิด  บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากัด จํานวน 
1,400,000 หุ้น  ราคาหุ้นละ  5 บาท  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  70 ของหุ้นท่ีออก (ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท)  ในราคาตาม
มลูค่าท่ีตราไว้ 
 
บริษัทร่วม 

บริษัท ด ิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จาํกัด 
บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั ประกอบกิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์ (โรงแรม รีสอร์ทและห้องชดุ) บริษัทฯ เข้าซือ้

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั จํานวน 7,102,999 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
33.33  ของหุ้นท่ีออก (ทนุจดทะเบยีน 213,090,000 บาท) ในราคาตามมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ และในปี 2559 ได้จดัตัง้บริษัทย่อย 3 
บริษัทได้แก่ บริษัท ดิ ไอโคนิค จรัญสนิทวงศ์ 13 จํากดั, บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้เพชรเกษม จํากดั และบริษัท บางแวก 
คอนโดมิเนียม จํากดั โดยมีทนุจดทะเบียนบริษัทละ 1 ล้านบาท เพ่ือดําเนินการด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
บริษัทร่วมค้า 

Karmarts Vietnam Company Limited   
บริษัท Karmarts Vietnam Company Limited  ประกอบกิจการจําหน่ายปลกี เคร่ืองสําอางอปุกรณ์เคร่ืองมือและ

เคร่ืองใช้  เงินลงทนุเรียกชําระ 98,000 U$  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของเงินลงทนุเรียกชําระ  มลูคา่เงินลงทนุ  200,000 บาท 
(เงินลงทนุทัง้หมด 400,000U$) บริษัทดงักล่าวมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 50 ปีนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 9 
ตลุาคม 2558 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มตระกลูทีฆคีรีกลุ  ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ 

35.90%  64.10% 

 
 

 

บริษัท  คาร์มาร์ท  จํากดั (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ได้ลงทุนใน บริษัท มาย บสั จํากัด เพื่อขยายธุรกิจด้านรถยนต์ NGV ซึ่งบริษัทฯ 
ดําเนินธุรกิจในการเดินรถยนต์โดยสารประจําทางปรับอากาศสาย ปอ.64 โดยระยะทางเร่ิมจากกระทรวงพาณิชย์ (แห่งใหม่) ถนน
รัตนาธิเบศร์ – สนามหลวง และได้รับสิทธิการเดินรถ 8 ปี 9 เดือน มลูค่า 14.50 ล้านบาท โดยนบัตัง้แต่วนัท่ี 25 ส.ค. 2552 – 31 
พ.ค. 2561 บริษัทอยู่ในระหว่างการเร่งติดต่อและเจรจาเพื่อท่ีจะจําหน่ายกิจการให้แก่บคุคลท่ีสนใจตอ่ไป ปัจจบุนับริษัทได้ขายเงิน
ลงทนุทัง้หมด  และสิน้สภาพเป็นบริษัทย่อย 

เม่ือวันท่ี  12  กรกฎาคม  2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท เต้าเบ๋า จํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจจําหน่ายเคร่ืองสําอาง
ออนไลน์ 

ระหว่างไตรมาสสามของปี 2557  บริษัท เต้าเบา๋  จํากดั  เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากดั  และเปลี่ยน
ประเภทการประกอบธุรกิจมาเป็นกิจการด้านการผลิตแบง่บรรจเุคร่ืองสําอางเคร่ืองหอม  อปุกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความ
งามทกุชนิด 

 

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากดั  
70% (บริษัทย่อย) 

 

 ประกอบกิจการการผลิต  รวมทัง้
แบ่งบรรจุเคร่ืองสําอาง  เคร่ือง
หอม   อุปกรณ์เค ร่ืองมือและ
เคร่ืองใช้เสริมความงามทกุชนิด 

 

บริษัท ด ิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 
33.33% (บริษัทร่วม) 

 

 ประกอบกิจการด้าน
อสงัหาริมทรัพย์(โรงแรม  
รีสอร์ทและห้องชดุ) 

 

Karmarts Vietnam Company Limited 
49% (การร่วมค้า) 

 

 ประกอบกิจการด้านจําหน่าย
ปลีก   เค ร่ืองสําอางอุปกรณ์
เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้ 

บริษัท ด ิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้
 จรัญสนิทวงศ์ 13 จํากดั 

(บริษัทยอ่ยของบริษัทร่วม) 

บริษัท ด ิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้ 
เพชรเกษม จํากดั  

(บริษัทยอ่ยของบริษัทร่วม) 

 

บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จํากดั 
(บริษัทยอ่ยของบริษัทร่วม) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั ประกอบกิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์ (โรงแรม รีสอร์ทและห้องชดุ) บริษัทฯ เข้าซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากัด จํานวน 7,102,999 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
33.33  ของหุ้นท่ีออก (ทุนจดทะเบียน 213,090,000 บาท) ในราคาตามมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ และในปี 2559 ได้จดัตัง้บริษัทย่อย 3 
บริษัทได้แก่ บริษัท ดิ ไอโคนิค จรัญสนิทวงศ์ 13 จํากัด, บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้เพชรเกษม จํากัด และบริษัท บางแวก 
คอนโดมิเนียม จํากดั โดยมีทนุจดทะเบียนบริษัทละ 1 ล้านบาท เพ่ือดําเนินการด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
1.3  เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 
ในรอบปีท่ีผ่านมาทางบริษัทฯ มีพฒันาการสําคญัหลายประการทัง้การพฒันาสินค้า การเพ่ิมช่องทางการจดัจําหน่าย

ควบคู่ไปกบัการสร้างความเข้มแขง็ของแบรนด์ให้กลายเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ และในปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้วางแผนในการเดินหน้ารุก
ตลาดเคร่ืองสําอางทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยมีโครงการในการขยายธุรกิจเพ่ือบรรลตุามวิสยัทศัน์โดยมี 
4 ทิศทางหลกั  

1. มิตด้ิานผู้บริโภค 
บริษัทฯ ยงัคงสานต่อความตัง้ใจในการทําการตลาดเชิงรุกโดยพยายามใกล้ชิดกลุ่มลกูค้าเก่า และขยายสูก่ลุ่มลกูค้าใหม่ 

 เพ่ิมมาตรฐานการคดัเลือกโรงงานผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐานระดบัสงู ตลอดจนใส่ใจในการคดัสรรวตัถดิุบท่ีมี
คณุภาพดี เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพสูงและดีท่ีสุด อีกทัง้ยังเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ ทําให้ผู้บริโภค
มัน่ใจและไว้ใจในสินค้าของบริษัทฯ 

 จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่ลกูค้า ให้ลกูค้าได้รับ
ประสบการณ์ท่ีดี โดยมีทัง้กิจกรรมเพื่อสร้างการจดจําในแบรนด์ และกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสงัคม 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการสรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในช่องทางการจดัจําหน่ายของ
บริษัทฯ โดยการขยายชอ่งทางการจดัจําหน่ายให้มีความหลากหลาย และครอบคลมุพืน้ท่ีมากขึน้ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้กลุ่มลกูค้าเป้าหมายเข้าถึงสินค้าได้โดยง่าย 

 เพ่ิมมาตรฐานของกระบวนการตรวจสอบคณุภาพสินค้าและอายสิุนค้า  รวมถึงจดัทําฉลากสินค้าให้
ครอบคลมุตามท่ีภาครัฐกําหนด ตลอดจนพฒันาระบบจดัส่งสินค้าให้เท่าทนัต่อความต้องการของตลาดทัว่
ประเทศ 

 
2. มิตด้ิานผลิตภณัฑ์ 

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการศกึษาความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างสรรค์สินค้าท่ีมีรูปแบบ และคอนเซปต์
เฉพาะตวัเพ่ิมขึน้ 

 สรรหานวตักรรมใหม่ๆ  
บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการสรรหานวตักรรมความงามใหม่ๆ อยู่เสมอ ในขณะเดียวกนัก็ให้ความสําคญัในด้านคณุภาพสินค้า

มากขึน้เช่นกนั เราเช่ือว่านวตักรรมใหม่ เป็นส่วนหนึง่ท่ีทําให้ลกูค้าได้สินค้าท่ีมีความแปลกใหม่ในขณะเดียวกนัคณุภาพก็เป็นสิ่ง
สําคญัท่ีบริษัทฯ ยงัต้องรักษาไว้ให้กบัลกูค้า บริษัทฯ จงึร่วมพฒันาสินค้าร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพเพ่ือสร้างโอกาส 
และความตา่งทางธุรกิจ โดยยงัคงตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง และยงัคงราคาท่ีเหมาะสม 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 การขยายแบรนด์สินค้าและประเภทของสินค้า 
บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างสรรค์สินค้าให้มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ลกูค้าแต่ละกลุ่มมากขึน้ โดยจะเพ่ิม 

แบรนด์สินค้าใหม่ท่ีมีรูปแบบ และคอนเซปต์เฉพาะตวั ไม่ซํา้กบัผลิตภณัฑ์เก่าท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
อย่างทัว่ถึง ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการขาย 

 เพ่ิมศกัยภาพด้านการวิจยัและพฒันาสินค้า 
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบับริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีผลิตและแบง่บรรจเุคร่ืองสําอาง เคร่ืองหอม 

อปุกรณ์เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้เสริมความงามทกุชนิด ทัง้นีก็้เพือ่เพ่ิมศกัยภาพทางด้านการวิจยัและพฒันาสินค้าให้มีประสิทธิภาพ  
และรวดเร็วมากขึน้ สามารถสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีนวตักรรมความงามท่ีทนัสมยัเทียบเท่าระดบั International  

 
3. เสริมสร้างตราสนิค้าให้แข็งแรง 

บริษัทฯ เลือกใช้กลยทุธ์ทางการตลาดแบบ 360 องศาโดยมีการสร้างการรับรู้ และเข้าถึงแบรนด์มากขึน้ทัง้ Above the 
line และ Below the line เพราะผลิตภณัฑ์ความงามทัง้หลายล้วนแล้วแต่มาจากความเช่ือมัน่จากผู้บริโภค ทัง้จากตวัแบรนด์และ
คณุภาพของสินค้า บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปยงัการสร้างการจดจําตราสินค้าในกลุม่ลกูค้ามากขึน้โดยจะเลือกใช้เคร่ืองมือการสื่อสาร
การตลาดให้เหมาะสมและมีความตอ่เน่ืองซึง่นอกเหนือจากส่ือภายนอกอาคารแล้วบริษัทฯยงัให้ความสําคญัอย่างมากกบัส่ือ
ออนไลน์ท่ีในปัจจบุนัเข้ามามีอิทธิพลตอ่ชีวิตประจําวนัของผู้บริโภคอีกด้วย รวมถึงการใช้พรีเซนเตอร์ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสม
กบัแบรนด์ เพ่ือให้เกิดการจดจําท่ีดี แก่ผู้บริโภคในวงกว้างอีกด้วย 

 
4. สร้างคุณค่าอย่างย่ังยืนให้กับผู้ถอืหุ้น ลูกค้า พนัธมิตรทางธุรกจิ พนักงาน ชุมชน 

 บริษัท ฯ มีนโยบายการดําเนินงานท่ีโปร่งใส และ สร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่กิจการในระยะยาว ตลอดจนบริหารบริษัท ฯ ด้วย
ความรอบครอบระมดัระวงั ควบคมุและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและบริหารงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมทัง้สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อก่อประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น   ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสงัคม  และเป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือสมัคม (CSR) ด้วยจิตสํานึกท่ีสร้างสรรค์ รวมถึงการประสาน
ความร่วมมือภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง และบรูณาการความร่วมมือกบัผู้ประกอบการ ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้ ท่ีสนใจร่วมกิจกรรม 
ซึ่งเป็นพลงัและกลไกสําคญั ท่ีจะนําไปสู่การพฒันาสงัคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างผลประโยชน์แก่สงัคมไทยอย่าง
ยัง่ยืน 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 โครงสร้างรายได้ 

บริษัทฯ มีมลูคา่การจําหน่ายสินค้าอปุโภคปี 2560 – 2562 ดงันี ้

ผลิตภณัฑ์ 
2562 2561 2560 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
มูลค่าการจาํหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค       
- เคร่ืองสําอาง       

ผลิตภณัฑ์ดแูลร่างกาย 189,505 12.57 221,738 14.86 270,304 17.85 
ผลิตภณัฑ์ดแูลผิวหน้า 287,076 19.04 318,848 21.37 375,849 24.82 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 937,685 62.19 874,852 58.09 793,435 52.40 

- อปุกรณ์เสริมความงาม 20,028 1.33 19,787 1.33 15,203 1.00 
-อปุกรณ์ตกแตง่ร้านและสื่อสง่เสริมการขายและอ่ืนๆ 31,991 2.12 21,791 1.46 17,217 1.14 
- ผลิตภณัฑ์อาหารและยา 20,363 1.35 22,371 1.50 21,554 1.42 

รวมมูลค่าการจาํหน่ายสนิค้าอุปโภคและบริโภค 1,486,648 98.60 1,479,387 98.61 1,493,562 98.63 

รายได้จากการให้เชา่คลงัสนิค้า 21,067 1.40 20,757 1.39 20,757 1.37 

รวมรายได้จากการจาํหน่ายและบริการ   1,507,715 100.00 1,500,144 100.00 1,514,319 100.00 

อตัราเพ่ิม (ลด) ของรายได้  0.50  (0.94)  5.94 

 

2.1  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิต และนําเข้าผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางทุกประเภทและสินค้าอปุโภค 

ภายใต้คอนเสปท์ Unique Beauty Solution ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแบรนด์เคร่ืองสําอางท่ีตอบโจทย์ครบทกุความต้องการด้าน
ความงามของผู้หญิงทกุคน ผลกัดนัให้บริษัทฯ สร้างสรรค์แบรนด์สินค้าท่ีมีเอกลกัษณ์ ชดัเจน โดดเด่นครอบคลมุทกุความต้องการ
ของผู้หญิงไทย โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 

กลุ่มแบรนด์ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเอง  โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ออกแบบ และวางแผนรูปแบบของแต่ละ      
แบรนด์ ภายใต้การดแูลของทีมงานพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพทัง้ทีมไทยและต่างประเทศ  เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคณุภาพ มีความ
หลากหลายครอบคลมุทกุหมวด รวมทัง้การนําเอานวตักรรมความงามใหม่ๆ ท่ีมีความน่าสนใจมาผสมผสาน ในแพคเกจจิง้สินค้าท่ี
มีสีสนัสดใส สวยงาม และตอบโจทย์ตอ่ทกุความต้องการของกลุม่ลกูค้าท่ีนบัวนัจะมีความหลากหลายมากขึน้ ในราคาท่ีสมเหตผุล  

ในส่วนของการพัฒนาและจัดหาสินค้านัน้ แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ สินค้าสําเร็จรูปท่ีพัฒนาและนําเข้าจาก
ตา่งประเทศ ด้วยโรงงานชัน้นําของโลกท่ีได้รับการยอมรับจากแบรนด์เคร่ืองสําอางชัน้นํา และอีกส่วนคือกลุ่ม Semi - Finished นํา
สินค้าเข้ามาบางส่วนเพ่ือแพคกิง้หรือแบ่งบรรจใุนประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีการขยายในส่วนของโรงงานขึน้ใหม่  เพื่อเป็นการลด
ต้นทนุการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และทําให้สามารถควบคมุกําลงัการผลิตท่ีตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดท่ีเติบโต
เพ่ิมมากขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์ต่างประเทศแต่เพียงผู้ เดียวอีกหลากหลายแบรนด์ อาทิ Boya 
เป็นต้น 
 ด้านชอ่งทางจดัจําหน่าย บริษัทฯ ได้กระจายสินค้าผ่านร้านค้าตวัแทนจําหน่ายทัว่ประเทศทัง้ค้าสง่และค้าปลีก อาทิเช่น 
ร้านเคร่ืองสําอางประจําท้องถ่ิน   ซปุเปอร์มาร์เก็ตท้องถ่ิน   ร้านขายยา ฯลฯ รวมถึงร้านค้าปลีกสมยัใหม่ทกุรูปแบบ และพฒันา
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ร้านค้าปลีก Karmarts ขึน้ในรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ ท่ีทางบริษัทฯ เป็นผู้ควบคมุรูปแบบการตกแต่งร้านค้า และใช้ระบบ 
ปฏิบติัการขายหน้าร้านแบบเดียวกนั เพ่ือตอบสนองความต้องการในการเลือกซือ้สินค้าของบริษัทฯ  
 จากการตอบรับท่ีดีในตลาดภายในประเทศ ทางบริษัทจึงได้มีการต่อยอดขยายช่องทางการขายเป็นผู้ส่งออกผลิตภณัฑ์
ความงามไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเร่ิมขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน, สิงคโปร์, กัมพูชา, พม่า, 
เวียดนาม, ลาว และอินโดนีเซีย เป็นต้น  โดยเป้าหมายสงูสดุของบริษัทฯ คือการก้าวเป็นบริษัทเคร่ืองสําอางอนัดบัหนึง่ของประเทศ
ไทย และก้าวไกลเป็นอนัดบัหนึง่ของเอเชียตอ่ไป 

 
2.2 การตลาด และการขาย 
ด้านชอ่งทางการจดัจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีทัง้หมด 5 ช่องทางหลกัๆ ได้แก่ 
1. ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) 
ช่องทางการจดัจําหน่ายแบบสมยัใหม่ทัง้หมดของบริษัทฯ ในปัจจบุนัมีดงันี ้

 ประเภทร้านค้าสะดวกซือ้ (Convenience Store) 
เน้นจํานวนสาขา ความสะดวกสบาย โดยสถานท่ีตัง้จะอยู่ใกล้กบัผู้บริโภค จําหน่ายสินค้าปลกีขนาดพกพาและขนาดเลก็  

ธุรกิจรูปแบบนี ้ได้แก่ 7-Eleven, Family Mart, Max Valu, Jiffy, Big C Mini, Lotus Express, Tops Daily, CJ Express และ 
Lawson108 เป็นต้น 

 ประเภทซปุเปอร์มาร์เก็ต/ ไฮเปอร์มาร์เก็ต และดิสเคาท์สโตร์ 
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เน้นจําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีหลากหลายและมีจํานวนมากให้เลือกสรร ได้แก่ Tops, Home 

Fresh Mart, Gourmet Market, Food Hall, Tesco Lotus, Big C, Makro  เป็นต้น 

 ประเภทร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) 
ร้านค้าท่ีจําหน่ายสินค้ากลุ่มบิว้ตีเ้น้นสินค้าอปุโภคบริโภคเก่ียวกับเวชภัณฑ์เคร่ืองสําอาง ดูแลผิวดูแลเส้นผมมีสินค้า

หลากหลายท่ีพฒันาให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา พร้อมมีการบริการท่ีสะดวกและเป็นกันเอง ซึ่งในปัจจบุนันบัเป็นกลุ่มช่องทางท่ีมี
ศักยภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองรวมถึงมีลูกค้ารายใหญ่เกิดขึน้มากมาย  ได้แก่  Watsons, Boots, Beautrium, 
EVEANDBOY, Hej Street เป็นต้น นอกจากนีใ้นปีท่ีผ่านมาทางบริษัทฯเร่ิมมีการวางจําหน่ายสินค้าในร้านค้าพทัธมิตร อาทิเช่น 
Beauty Buffet โดยมีสาขาในการจําหน่ายมากถึง 200 กวา่สาขา 

และกลุ่มร้านยา เน้นสินค้าสําหรับกลุ่มลูกค้าท่ีรักสุขภาพ ได้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือเวชภัณฑ์
เคร่ืองสําอางบางอย่างท่ีเหมาะกบัช่องทางเพ่ือจําหน่าย  เช่น Save drug และ  Pure เป็นต้น 

 ประเภทร้านค้าในแคตตาลอ็ก 
เน้นกลุม่ลกูค้าทัว่ไป และเลือกสรรค์สินค้าให้ตอบโจทย์ทกุความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ Friday Catalog, 7-Catalog 

เป็นต้น 
 
2. ช่องทางคาร์มาร์ทช็อป 
คาร์มาร์ทช็อปถือเป็นช่องทางท่ีสําคญับริษัทฯ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าทัง้หมดของบริษัทฯ ได้อย่างครบถ้วน 

และใกล้ชิดมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัทําให้บริษัทฯ สามารถศึกษา และเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึน้ ซึ่งเป็นกลยทุธ์ท่ีสร้างความจงรักภกัดี
ให้กบัแบรนด์ (Brand Loyalty)  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

เดิมทีคาร์มาร์ทช็อปเป็นธุรกิจ  2 รูปแบบ  ได้แก่ 1. บริษัทลงทนุเป็นเจ้าของเอง  2.  ระบบแฟรนไชนส์ แต่ในปัจจบุนัตัง้แต่
ต้นปี 2562 บริษัทฯเร่ิมมีการทยอยซือ้คืนจากแฟรนไชนส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคมุจดัการหน้าสาขาให้เป็นระเบียบพร้อม
กบัพฒันาภาพลกัษณ์ความสวยงาม อีกทัง้ยงัสามารถบริหารสต็อคสินค้าให้พร้อมเพียงต่อการขายได้ดีกว่าระบบแฟรนไชนส์รูป
แบบเดิม นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัเตรียมแผนการสร้างระบบ CRM เพ่ือรักษาฐานลกูค้าในระยะยาวได้ดีกว่ารูปแบบแฟรนไชนส์เดิมใน
ด้านระบบการจดัการหลงัร้านบริษัทฯยงัคงใช้ราคาและโปรโมชัน่รวมถึงรายการสง่เสริมการขายอ่ืน ๆ ในรูปแบบเดียวกนั 

ปัจจบุนัช่องทางคาร์มาร์ทชอ็ปในประเทศไทย มีทัง้หมดจํานวน  60 สาขา แบง่เป็นช็อปประเภท Standalone Shop 27 
สาขา และคาร์มาร์ทช็อปในพืน้ท่ีโซนบวิตีฮ้อลล์ของห้างสรรพสินค้าชัน้นํา ได้แก่ The Mall และ Robinson อีก 33 สาขา  

 
3. ช่องทางร้านค้าแบบดัง้เดมิ หรือร้านค้าตวัแทนจาํหน่าย (Traditional Trade) 
แม้วา่ปัจจบุนัการขยายตวัของร้านค้าสมยัใหม่จะเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว แต่ช่องทางการค้าแบบดัง้เดิมก็ยงัคงเป็นหวัใจ

สําคญัในการสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ  ซึง่ปัจจบุนัร้านค้าตวัแทนจําหน่ายของคาร์มาร์ทนัน้ครอบคลมุร้านค้าปลีกได้อย่าง
กว้างขวางทัว่ประเทศ 

จากปีท่ีผ่านมาช่องทางการค้าปลีกและสง่ดัง้เดิมมีร้านค้าตวัแทนจําหน่ายกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศไทยกวา่ 800 ราย 
เพ่ือให้สินค้ากระจายตวั เข้าถึงมือผู้บริโภคอย่างทัว่ถึงและรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยแบ่งประเภทด้วย 

 ประเภทค้าปลีก ประกอบด้วย ร้านค้าปลีกเคร่ืองสําอาง, ซปุเปอร์มาร์เก็ตท้องถ่ิน, ร้านสะดวกซือ้ท้องถ่ิน ร้านขาย
อปุกรณ์ทําผมท้องถ่ิน และร้านขายยาท้องถ่ิน รวมไปถึงกลุ่มโรงแรม  ร้านสปา และร้านขายสินค้าฝากในสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นต้น 

 ประเภทค้าส่ง ประกอบด้วย ร้านค้าสง่เคร่ืองสําอาง และร้านค้าสง่สินค้าอปุโภคบริโภคประจําท้องถ่ินขนาดใหญ่ 
และศนูย์กระจายสินค้าเป็นต้น 

 ประเภทตวัแทนจดัจําหน่าย  (Distributor) เพือ่กระจายสินค้าให้ครอบคลมุทัว่พืน้ท่ีประเทศไทย 
 
4. ช่องทางส่งออก 
 บริษัทฯ ทุ่มเทขยายแบรนด์ไปยงัต่างประเทศโดยการลงพืน้ท่ีศึกษาตลาด และสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดร่วมกบัคู่ค้า

หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ ซึง่แบง่เป็น 3 ประเภทคือ Sole Distributor, Distributor และ Joint Venture ปัจจบุนับริษัทฯ มี
จดุจดัจําหน่ายในตา่งประเทศทัง้หมด 14 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, กมัพชูา, เวียดนาม, เมียนมาร์, จีน, ลาว, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, มาเลเซีย, ไต้หวัน, อิรัก, สหรัญอเมริกา, ฮ่องกง, รัสเซีย และ อินเดีย โดยมีการลงทุนในรูปแบบ Joint 
Venture ได้แก่  เวียดนาม  

 
5. ช่องทางการค้าธุรกจิออนไลน์ 
 สังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือส่งผ่านข้อมูลท่ีสําคัญ และผลักดันให้ผู้ บริโภคหันมาศึกษาข้อมูลสินค้าผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตมากขึน้จนเกิดความนิยมสัง่ซือ้สินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายท่ีเรียกว่า “E-commerce”  ดงันัน้บริษัทฯ จึง
ต้องมีช่องทางการขายออนไลน์เกิดขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถซือ้ขายได้ทุกท่ีทุกเวลา 
นอกจากนีย้งัถือเป็นช่องทางในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าเพ่ือสร้างความภกัดีตอ่แบรนด์สินค้าได้อีกทางหนึง่ด้วย 

 ช่องทางการขายออนไลน์ของบริษัทฯ ในปัจจบุนัมี  3 ประเภท 
 การขายผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท ได้แก่ www.karmarts.com 
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 การขายผ่าน Social Commerce ได้แก่ Line official account: @karmart , @karmarts_onlineshop ,Facebook และ 
Instagram official account: Karmartsclub รวมถึง Facebook และ Instagram ของแบรนด์ต่างๆ ในบริษัท 

 การขายผ่าน Marketplace ได้แก่ Lazada, Shopee, Konvy, ShopAT24, Looksi, JD Central, Weloveshopping, 
411, Line Gift Shop, Shobshop และ Buzzebees เป็นต้น 

 
2.3 ลักษณะของผลติภณัฑ์ 

 ภายใต้สโลแกนของบริษัทฯ ท่ีว่า “Unique Beauty Solution” บริษัทฯ จึงได้สร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์สินค้าท่ีมี
เอกลกัษณ์ ชดัเจนโดดเดน่ ราคาสินค้าเหมาะสม และมีความครอบคลมุครบทกุความต้องการของคนไทยทัว่ประเทศ  
 ทางบริษัทฯ ไม่หยุดน่ิงท่ีจะทําการวิจยัตลาดกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนําเอาแนวคิดท่ีได้มาใช้ในการพฒันาสินค้าใหม่และ
พฒันาสินค้าท่ีมีอยู่เดิมให้ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าท่ีนบัวนัจะมีความต้องการท่ีหลากหลายมากย่ิงขึน้ รวมถึงมีการนํา
อพัเดทเทรนด์ความงามใหม่ๆ จากต่างประเทศ ทัง้เอเชีย และยุโรป รวมถึงนําเอานวตักรรมความงามใหม่ๆ จาก ซพัพลายเออร์
ต่างประเทศท่ีเทียบเท่าเคร่ืองสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างประเทศ และไม่หยดุยัง้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ดนู่าซือ้น่าใช้ ด้วย
การให้ทีมงานไปศึกษาดูงานเทรนด์การออกแบบใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพื่อนํามาสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักบัผู้บริโภคด้วยการนําเอาข้อติชมจากผู้บริโภคมาพฒันาปรับปรุงสินค้าอย่างสม่ําเสมอ 
 ปัจจบุนับริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์เพ่ือความงามแบบครบวงจรรวมทัง้สิน้มากกวา่ 1,000  รายการโดยมีสินค้าท่ีบริษัทฯ เป็น
เจ้าของตราสินค้าเอง ได้แก่  
 

1. เคที่ดอลล์ (Cathy Doll) : Just play it! 
 “เคท่ีดอลล์” แบรนด์ท่ีปฏิวติัวงการเคร่ืองสําอาง ตอบโจทย์ทุกปัญหาความงามท่ียากจะคาดเดา ให้คณุเล่นอย่างสนุก

สดุเหว่ียงไปกบัผลิตภณัฑ์ความงามท่ีแฝงไปด้วยความมีชีวิตชีวา และมีลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวั มอบความสวยทั่วทัง้ร่างกาย 
ตัง้แต่ศีรษะจรดปลายเท้า ทําให้เป็นผู้ นําเทรนด์แฟชัน่แห่งนวตักรรมความงามในปัจจุบนั เหมาะสําหรับสาวสวยสมัยใหม่ ท่ีมี
ความชิค ความเก๋ ทศันคติดี จิตใจเปิดกว้าง แต่ก็มีมมุซุกซน ขีเ้ล่น น่ารักเสน่ห์ล้นเหลือ เป็นการผสมผสานความเปรีย้วอมหวานได้
อย่างลงตวัเช่นเดียวกบัตุ๊กตาเคท่ีดอลล์ ท่ีพร้อมให้สาวๆเผยเสน่ห์ความสวยแบบมีออร่าได้อย่างมัน่ใจท่ามกลางผู้คน ซึง่ประกอบ
ไปด้วยประเภทสินค้าดงันี ้

 ผลิตภณัฑ์บํารุงและชําระล้างผิวหน้า 

 ผลิตภณัฑ์บํารุงและชําระล้างผิวกาย 

 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 
 อปุกรณ์เสริมความงาม 
นอกจากนีแ้บรนด์  CATHY DOLL ยังได้ร่วมกับ  The Walt Disney (Thailand) Company Limited พัฒนาและ

ออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางในคอลเลคชัน่ Cathy Doll x Disney Tsum Tsum ช่วยสร้างจดุขายท่ีแตกต่างและทํายอดขาย
เติบโตทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 

 
2. เบบีไ้บร์ท (BABY BRIGHT): Gift from nature  

ด้วยพลงัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิจากเกาะเชจู  สู่ต้นกําเนิดความงามอนัมหัศจรรย์สวยดุจของขวญัจากธรรมชาติท่ีให้มา 
ก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์บํารุงผิว และเคร่ืองสําอางจากพืชพรรณนานาชนิด และแร่ธาตตุ่างๆ จนกลาย
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

มาเป็น “เบบีไ้บรท์” ของขวญัสดุลํา้ค่าจากธรรมชาติ ท่ีเหมาะสําหรับสาวสมยัใหม่ท่ีใส่ใจสขุภาพ ดแูลตวัเอง เรียบง่าย แต่แฝงไป
ด้วยคุณค่า ช่วยมอบความสดใส อ่อนโยนให้แก่ทุกสภาพผิว ช่วยฟื้นคืนผิวให้กลับมาดูสวย แข็งแรง มีชีวิตชีวาดุจผิวเด็ก ซึ่ง
ประกอบไปด้วยประเภทสินค้าดงันี ้

 ผลิตภณัฑ์บํารุงและชําระล้างผิวหน้า 

 ผลิตภณัฑ์บํารุงและชําระล้างผิวกาย 

 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 
นอกจากนีแ้บรนด์ BABY BRIGHT ยงัได้ร่วมกบั The Walt Disney (Thailand) Company Limited พฒันาและ

ออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางในคอลเลคชัน่ BABY BRIGHT x DISNEY Winnie The Pooh และ Christopher Robin ซึง่ช่วย
สร้างยอดขายเติบโตท่ีตลาดต่างประเทศได้ 

 
3. โบย่า (Boya): Professional care 

อีกขัน้แห่งการดแูลระดบัมืออาชีพ “Boya” ผลิตภณัฑ์ท่ีตอบโจทย์ทกุความต้องการในการดแูลเส้นผมและผิวกาย  พร้อม
ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้ ใช้ทกุคนเผยเสน่ห์ความงามภายนอกได้อย่างมัน่ใจ  อีกทัง้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสกินแคร์ท่ีใช้ดี  มี
คณุภาพ  เหมาะสําหรับคนทกุเพศ ทกุวยั  เพราะคดัสรรสารสกัดเป็นพิเศษ  เพ่ือดูแลปัญหาเส้นผม หนงัศีรษะ  และผิวพรรณได้
อย่างตรงจุด  พร้อมทัง้อดุมไปด้วยสารอาหารบํารุงผิว  ช่วยดูแลทุกส่วนในร่างกายตัง้แต่ศีรษะจรดปลายเท้า  เผยผิวภายนอก
แขง็แรงสขุภาพดี สร้างเสน่ห์ให้คณุสะกดทกุสายตาอย่างมืออาชีพ  ซึง่ประกอบไปด้วยประเภทสินค้าดงันี ้

 ผลิตภณัฑ์บํารุงและชําระล้างผิวกาย 

 ผลิตภณัฑ์บํารุงเส้นผม 
 

4. เจจูวต้ิา (Jejuvita): Beauty is yummy 
 อาหารท่ีมีคณุประโยชน์ รสชาติมกัจะไม่ถกูปาก จงึก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีมีความสมบรูณ์แบบ
ทัง้ทางด้านคณุประโยชน์และด้านรสชาติ กลายมาเป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร “เจจวูิต้า” ท่ีรับแรงบนัดาลใจจากความงามสขุภาพ
ดีแบบสาวเกาหลี ผสมผสานด้วยคณุค่าจากวิตามินนานาชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย มาพร้อมกบัรูปแบบท่ีรับประทานง่าย ทัง้
พกพาสะดวกและรสชาติถกูปาก ช่วยปรับสมดลุให้ร่างกาย และเติมความสวย สขุภาพดีจากภายในสู่ภายนอก พร้อมมอบความ
งามท่ีน่าลิม้ลอง เพราะเราเช่ือวา่ความสวยคือความอร่อย 

 
5. ร่ืนรมย์ (Reunrom): Everyday happiness 

 ผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์และสปาท่ีมุ่งสืบสานภมิูปัญญาไทยให้คงอยู่ ด้วยการผสมผสานความเป็นไทยสมยัก่อนเข้ากบัไทย
สมยัใหม่ได้อย่างละมนุละไมและลงตวั โดยการใช้สมนุไพรไทยซึง่เปรียบดัง่ตํารับยาพืน้บ้านจากคณุย่าคณุยายท่ีสืบทอดกนัมาช้า
นาน เพ่ือมอบความร่ืนรมย์ให้ทกุวนัเป็นวนัแห่งความสขุ 4 การดงันี ้
 1.)  ความสขุท่ีได้ใช้ของผู้บริโภค (Happiness of user) 
  - ความสขุของผู้บริโภคเม่ือได้เห็นสินค้าและดีไซน์ของร่ืนรมย์ และความสขุท่ีเกิดขึน้เม่ือได้ใช้สินค้าของร่ืนรมย์ 
 2.)  ความสขุท่ีได้สง่เสริมการค้าอย่างยตุิธรรม (Fair Price & Fair Trade) 
  - ความสุขท่ีได้ช่วยเหลือเกษตรกรไทย อุดหนุนวัตถุดิบคุณภาพจากประเทศไทย ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 
ตลอดจนความสขุท่ีได้จําหน่ายสินค้าท่ีมีคณุภาพ และราคาท่ีเหมาะสมให้กบัทกุคน 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 3.)  ความสขุของการแบง่ปันและการคืนกําไรสูส่งัคม (Sharing) 
  - ความสุขท่ีได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสงัคม ด้วยความตัง้ใจท่ีจะมอบเงินกําไรจากการจําหน่าย
สินค้าร่ืนรมย์ส่วนหนึง่ให้กบัองค์กรการกศุล 
 4.)  ความสขุท่ีได้มีโอกาสสง่เสริมการท่องเท่ียวและประเพณีวฒันธรรมไทย (Promote Thai Tourism) 
  - ความสขุที่ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียว ตลอดจนประเพณีและวฒันธรรมไทยผ่านทางผลิตภณัฑ์ของร่ืนรมย์ในการ
ออกแบบลวดลายท่ีสอดคล้องกับวฒันธรรมของไทยบนบรรจุภัณฑ์ อีกทัง้มีการถ่ายทอดกลิ่นของประเพณีวัฒนธรรมไทยผ่าน
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหอมร่ืนรมย์ นอกจากนีย้งัได้รวบรวมเอากลิ่นขนมไทยอนัโดดเด่นมาประยุกต์ใช้ในผลิตภณัฑ์ตามแบบฉบบัของ
ร่ืนรมย์ ซึง่ประกอบไปด้วยประเภทสินค้าดงันี ้

 ผลิตภณัฑ์สําหรับผิวหน้า 

 ผลิตภณัฑ์สําหรับผิวกาย 

 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหอม 

 ผลิตภณัฑ์สําหรับดแูลเส้นผม 
 

6. เครยอน (Crayon): Coloring your life 
 เคร่ืองสําอางระดบัโปรเฟสชัน่แนลท่ีแต่งเติมด้วยสีสนัหลากหลาย พร้อมมอบความโดดเด่นเปล่งประกายในสไตล์ท่ีเป็น

คณุ สามารถเนรมิตลคุจากสาววยัทํางานธรรมดาให้กลายเป็นสาวสวยชิคทันสมยัแบบมืออาชีพไม่ซํา้ใคร และมั่นใจในทุกการ
เคลื่อนไหว มอบความโมเดิร์นเพอร์เฟ็คสวยสมบรูณ์แบบพร้อมเติมสีสนัสดใสให้ชีวิตไม่ซํา้ซากจําเจ  ทําให้เหล่าสาวๆ ต่างหลงใหล
ไปกับการแต่งเติมสีสนัท่ีสนุกสนานจนหยดุไม่อยู่  ด้วยงานเคร่ืองสําอางท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเหนือใคร   และทรงเสน่ห์ในสไตล์
เครยอน ท่ีช่วยเพ่ิมความสดใสคลัเลอร์ฟลูให้กบัชีวิตคณุ ซึง่ประกอบไปด้วยประเภทสินค้าดงันี ้

 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 
 

7. เคที่ชู (Cathy Choo): Boutique fusion spa 
 ผลิตภณัฑ์บํารุงผิวสไตล์ฟิวชัน่สปาท่ีร้อยเรียงผ่านประสบการณ์อนัแสนประทบัใจจากการเดินทางทัว่ทุกมมุโลกทัง้ฝ่ัง
ตะวนัออกและตะวนัตกท่ีผสานเข้ากับสปาไทยได้อย่างลงตัว เจือด้วยกลิ่นความหอมจากธรรมชาติ อาทิ กล่ินเคร่ืองเทศ กลิ่น
สมนุไพร กลิ่นดอกไม้ กลิ่นเปลือกไม้ กลิ่นผลไม้ ก่อกําเนิดกลิ่นน่าอศัจรรย์ท่ีหาไม่ได้จากท่ีไหน รังสรรค์มาเป็นผลิตภณัฑ์ดแูลความ
งามทั่วทัง้ร่างกายและบําบดัอารมณ์ให้ผ่อนคลาย กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สปาท่ีสะท้อนแง่มุมทางวัฒนธรรมได้อย่างสง่างาม 
เหมาะสําหรับสาวๆ ท่ีหลงใหลในกลิ่นหอมของดอกไม้และสมนุไพรธรรมชาติ พร้อมกบับรรจภุณัฑ์อนังดงาม ท่ีตัง้วางท่ีใดก็มอบ
ความรู้สกึเสมือนอยู่ท่ามกลางความหรูหรา ซึง่ประกอบไปด้วยประเภทสินค้าดงันี ้

 ผลิตภณัฑ์บํารุงและชําระล้างผิวกาย 
 

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

หลงใหล กลายมาเป็นหนุ่มเพอร์เฟ็คบคุลิกดีในแบบท่ีเป็นคณุ มาพร้อมกบัผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ผู้ชายตัง้แต่ศีรษะจรดปลายเท้าโดยเฉพาะ มีเอกลกัษณ์ท่ีเหมาะกบัผู้ชายทนัสมยั มอบความเท่สมบรูณ์แบบ สร้างลคุใหม่ให้คณุดู
ดีถึงขีดสดุในแบบผู้ชายสไตล์โอปป้าเกาหลีท่ีหลดุออกมาจากย่านกงันมัอย่างแท้จริง ซึง่ประกอบไปด้วยประเภทสินค้าดงันี ้

 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 
 

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

อย่างอ่อนโยน ปราศจากสารอนัตรายและสารท่ีอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ท่ีผ่านการค้นคว้าและวิจยัโดยผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง เพื่อการดแูลอย่างตรงจดุ ประกอบด้วย 

 ผลิตภณัฑ์ดแูลสิวและผิวแพ้ง่าย 

 ผลิตภณัฑ์ดแูลช่องปาก 
 

10. เบอร์กาโม่ (BERGAMO) 
Secret of Oriental Beauty เคล็ดลบัความงามด้วยปรัชญาแบบชาวตะวนัออกและส่วนผสมชัน้สงู ก่อกําเนิดผลิตภณัฑ์

ดแูลผิวหน้าท่ีอดุมไปด้วยสารสกดัชัน้เย่ียมจากในอดีตท่ีถกูใช้ในรัว้วงัและสาวชนชัน้สงู เช่น โสม สมนุไพร พืชพรรณและดอกไม้ป่า
นานาชนิด ถกูนํามาพฒันาตอ่ยอดให้เหมาะกบัผิวของคนในยคุปัจจบุนั เพ่ือการปรนนิบติัผิวอย่างลํา้คา่สูผิ่วงามพสิทุธ์ิ  

 ผลิตภณัฑ์บํารุงผิว  
 

อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมี Special Brand Project ท่ีได้ร่วมพฒันาสินค้ากบัผู้ มีช่ือเสียงในวงการความงาม ช่างแต่งหน้า ช่างผม 
ซึง่ล้วนเป็นผู้ เช่ียวชาญและชํานาญในความงามแขนงต่างๆออกมาเป็นแบรนด์พิเศษเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค เร่ิมต้นด้วยแบรนด์แรกช่ือ BROWIT by Nongchat เป็นผลิตภณัฑ์กลุ่มเคร่ืองสําอางสําหรับตกแต่งคิว้และ
รอบดวงตาโดยเฉพาะ ซึ่งได้ร่วมพฒันากับคุณฉัตรชยั เพียงอภิชาติ หรือเป็นท่ีรู้จกักันในนาม “น้องฉัตร” ช่างแต่งหน้าชัน้นําของ
ประเทศไทยที่ฝากผลงานการแต่งหน้าดารานกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงมานบัไม่ถ้วน  บริษัทฯยังได้ร่วมพฒันาผลิตภัณฑ์กับ  คณุก้อง 
กฤษฏ์ิ  จิระเกียรติวฒันา  เจ้าของร้านทําผม  HIVE SALON  ซึง่เป็น Hair Stylist ผู้อยู่เบือ้งหลงัการจดัแต่งทรงผมของเซเลปดารา
ในวงการบนัเทิงมากมาย ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมระดบัพรีเม่ียมภายใต้แบรนด์ HIVE PROFESSIONAL นอกจากนี ้
บริษัทฯยังได้ร่วมกับผู้ ท่ีมีช่ือเสียงในวงการบนัเทิง และเป็นท่ีรู้จักในประเทศ อย่างคุณจ๋า ดร. ณัฐฐาวีรนุช ทองมี ท่ีเป็นทัง้วีเจ 
นกัแสดง นกัเขียน นางแบบ พิธีกร รวมถึงวิทยากรบรรยายสอนนกัศึกษา ริเร่ิมพฒันาสินค้าภายใต้แบรนด์ J24 ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์
เคร่ืองสําอางคณุภาพ ท่ีเน้นคุณสมบติัติดทนตลอด 24 ชัว่โมง เหมาะสําหรับผู้ ท่ีรักการเดินทาง ชอบทํากิจกรรมตลอดทัง้วนั และ 
ไม่ชอบความยุ่งยาก  

 
รางวัลต่างๆ ที่ได้รับจากนิตยสารชัน้นํา 
 ทัง้นีค้าร์มาร์ทได้รับเกียรติจากนิตยสารด้านความงามชัน้นําของไทยมอบรางวลัการันตีคณุภาพแก่ผลิตภณัฑ์มากมาย 

ได้แก่ 
1. ผลิตภณัฑ์ Cathy Doll Clean Enough Makeup Peeling Gel ได้รับรางวลั Followers Favorite Cleansing Gel จาก

การประกวด Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

12 



  
 

 
	 	 	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

2. ผลิตภณัฑ์ Cathy Doll Micellar Cleansing Water Makeup Wipes ได้รับรางวลั Best Cleansing Wipe จากการ
ประกวด Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

3. ผลิตภณัฑ์ Cathy Doll Skinny Concealer Matt & Bright ได้รับรางวลั Followers Favorites Concealer จากการ
ประกวด Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

4. ผลิตภณัฑ์ Cathy Doll Flash Me Baked Lighting Powder #1 Aura Lights ได้รับรางวลั Best Highlighter & Bronzer 
จากการประกวด Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

5. ผลิตภณัฑ์ Cathy Doll Soft Brow Pencil & Spoon Brush, สี #04 Dark Brown ได้รับรางวลั Best Eye Brow จากการ
ประกวด Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

6. ผลิตภณัฑ์ Skynlab Premium Fresh Smile Toothpaste ได้รับรางวลั Followers Favorite Toothpaste จากการ
ประกวด Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

7. ผลิตภณัฑ์ Skynlab Premium Fresh Mint Mouthwash ได้รับรางวลั Followers Favorite Mouthwash จากการ
ประกวด Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

8. ผลิตภณัฑ์ Cathy Doll Ready 2 White Whitener Body Lotion ได้รับรางวลั Best Body Cream จากการประกวด Cleo 
Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

9. ผลิตภณัฑ์ Reunrom Silicone Free Shampoo Anti-Damage Formula Pomegranate & Blue Trumpet Vine ได้รับ
รางวลั Best Shampoo For  Damage Hair จากการประกวด Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo 
ประเทศไทย 

10. ผลิตภณัฑ์ ReunRom Silicone-Free Shampoo Anti-Hall Fall Formula Charcoal & Phlai ได้รับรางวลั Best 
Shampoo For Hair Fall Control จากการประกวด Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

11. ผลิตภณัฑ์ Reunrom Silicone-Free Hair Mask Anti-Damage Formula Pomegranate & Blue Trumpet Vine ได้รับ
รางวลั Best Hair Treatment จากการประกวด Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

12. ผลิตภณัฑ์ Browit Brow Salon Liquid and Cara #Couture Brown ได้รับรางวลั Best Eye Brow จากการประกวด 
Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

13. ผลิตภณัฑ์ J24 Ink Lipstick & Tint #Lolita Sunshine ได้รับรางวลั Followers Favorite Liquid Lipstick จากการ
ประกวด Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

14. ผลิตภณัฑ์ HIVE PROFESSIONAL  MAGIC VOLUME STYLING POWDER ได้รับรางวลั Best S.O.S For Hair 
Styling จากการประกวด Cleo Beauty Hall of Fame 2019 ของนิตยสาร Cleo ประเทศไทย 

15. ผลิตภณัฑ์ Cathy Smooth Blur Ctrl-Pore Serum ได้รับรางวลั Best Of Serum จากการประกวด Sudsapda Beauty 
Awards 2019 ของนิตยสารสดุสปัดาห์ 

16. ผลิตภณัฑ์ Cathy Magic Dolly Face Two Way Cake Powder SPF 30 PA+++ ได้รับรางวลั Best Of Foundation 
Powder จากการประกวด Sudsapda Beauty Awards 2019 ของนิตยสารสดุสปัดาห์ 

17. รางวลั Numero Thailand Best Beauty Brands Products 2018 – 2019 สาขา  Best Tint จากผลิตภณัฑ์ Baby 
Bright Lip and Cheek Matte Tint    
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รางวัลต่างๆ ที่เคยได้รับ 
1. รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทบรรจภุณัฑ์สําหรับสินค้าท่ีมีจําหน่ายในท้องตลาด สาขาบรรจภุณัฑ์เพ่ือการจดัจําหน่าย 

จากการประกวดบรรจภุณัฑ์ไทยประจําปี 2558 (THAISTAR PACKAGING AWARDS 2015) โดยกรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม (กสอ.) จากผลิตภณัฑ์ Cathy Doll No.1 Frink Serise 

2. รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทบรรจภุณัฑ์สําหรับสินค้าท่ีมีจําหน่ายในท้องตลาด สาขาบรรจภุณัฑ์เพ่ือการขนสง่จาก
การประกวดบรรจภุณัฑ์ไทยประจําปี 2558 (THAISTAR PACKAGING AWARDS 2015) โดยกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 
(กสอ.) จากกลอ่ง Karmarts Treasure Box 
 
2.4 การส่ือสารการตลาด 

1. ช่องทางการส่ือสาร 
 บริษัทฯ คัดสรรช่องทางการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายและเพ่ิมเติมสื่อท่ีเป็นระดับมวลชน (Mass 

Communication) คือใช้การสื่อสารท่ีมุ่งไปยงัผู้ รับจํานวนคอ่นข้างมาก และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ รับพร้อมๆ กนัโดยส่ือทัง้หมดต้อง
สอดรับกบั Mood&Tone ท่ีเน้นความสดใส ร่าเริง โดดเดน่ อนัเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์เป็นอย่างดี ได้แก่  

1.1 ส่ือออฟไลน์ ประกอบด้วย 
1.1.1 ส่ือสิ่งพมิพ์  

ทัง้การลงส่ือโฆษณาในหนงัสือพิมพ์ นิตยสารและหนงัสือต่างๆ  โดยเลือกใช้การ Tie in สินค้าในคอลมัน์ต่างๆ ตลอดจน
การลงขา่วประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง  

1.1.2 ส่ือโทรทัศน์  
บริษัทฯ เลือกใช้สื่อโทรทศัน์ (TV Commercial) เพิ่มเข้ามา เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีสามารถกระจายข้อมลูได้อย่างทัว่ถึงเข้าถึง

กลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ ทกุวยั ทกุระดบัรายได้ สร้างการจดจําตราสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการเลือกใช้สื่อโทรทศัน์อย่าง
หลากหลาย ทัง้ในส่วนของ Free TV ตลอดจน Digital TV อาทิ ช่อง 33 HD , ช่องไทยรัฐทีวี , ช่อง New18 , ช่องONE , ช่องGMM 
เป็นต้น 

1.1.3 ส่ือโฆษณานอกสถานที่ (Out of home) 

1) สื่อโฆษณามลัติมีเดียในรถไฟฟ้า 
คือสื่อประชาสมัพนัธ์บนรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) เป็นสื่อท่ีได้รับการยอมรับและได้รับความนิยม

อย่างมาก เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในเมือง ตลอดจนนกัท่องเท่ียวได้มากท่ีสดุ บริษัทฯ จึงได้เลือกใช้สื่อดงักล่าวโดยใช้ 
TVC ตวัเดียวกบัสื่อโทรทศัน์เพ่ือให้เกิดการจดจําแบรนด์ได้มากขึน้ 

2) สื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็ก (Mupi) 
ป้ายโฆษณาขนาดเล็กหรือ Mupi เป็นสื่อท่ีสามารถสร้างการจดจําแบรนด์และสร้างการรับรู้ในกลุ่มประชาชนทัว่ไปอย่าง

ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีกระจายตวัของสื่ออยู่ทัว่กรุงเทพฯ และจงัหวดัขนาดใหญ่ ครอบคลุมพืน้ท่ีทัง้ในย่านชุมชน
และย่านธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

3) สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) 
ป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และดึงดดูความสนใจได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างการ

จดจําแบรนด์ในวงกว้าง  มีการกระจายของส่ืออยู่ตามถนนสายหลัก หรือตามจุดสําคัญๆ เช่น สี่แยก ตลาด หรือจุดท่ีมีคน
พลกุพล่านในกรุงเทพฯ 
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4) สื่อป้ายโฆษณาดิจิทลั 
ป้ายโฆษณารูปแบบดิจิทลัสามารถฉายภาพโฆษณาแบบเคล่ือนไหวได้เช่นเดียวกับในสื่อโทรทศัน์ ตัง้อยู่ในย่านชุมชน 

และย่านธุรกิจท่ีคนพลุกพล่าน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้เลือกใช้สื่อดงักล่าวโดยใช้ TVC  ตวัเดียวกบัสื่อโทรทศัน์เพ่ือให้เกิดการจดจํา 
แบรนด์ได้แม่นยํามากขึน้  เพ่ือจบักลุ่มเป้าหมายกลุ่มวยัคนทํางาน  ซึง่ในปัจจบุนัดสูื่อได้จากโทรศพัท์มือถือ และสื่อนอกบ้านเม่ือ
เดินทาง 

5) สื่อโฆษณาเคลื่อนท่ี 
สื่อเคลื่อนท่ี (Bus Wrap) คือการติดสื่อโฆษณาสินค้าท่ีรถโดยสารสาธารณะสายต่างๆ ซึง่เป็นสื่อท่ีมีจํานวนคนเห็นมาก 

โดยบริษัทฯ เลือกใช้กลยุทธ์แบบดาวกระจายด้วยการกระจายไปยังรถโดยสารสาธารณะหลากหลายเส้นทางครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 6)   สื่อป้ายโฆษณาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ ส่ือป้ายโฆษณาในแหล่งชุมชนรวมถึงแหล่งพนักงาน
ออฟฟิศในกรุงเทพมหานคร 

1.2 ส่ือออนไลน์  
สื่อออนไลน์ยงัคงเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลท่ีสดุ บริษัทฯ จึง

ให้ความสําคัญในการจัดทําส่ือออนไลน์ค่อนข้างมาก  โดยในปีท่ีผ่านมา  บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมบนช่องทางออนไลน์อย่าง
ตอ่เน่ือง นอกจากนีย้งัมีทําการตลาดบนส่ือออนไลน์ เช่น ไวรัลคลิป (Viral video) และจดัทํารีวิว (Review) สินค้าทาง Facebook , 
Instagram และ Twitter โดยช่องทางส่ือออนไลน์ตา่งๆ ของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

 Facebook:  Karmartsclub, Cathy Doll, 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 

 Youtube: KarmartsClub 
 Line Official: @KARMART 
 Twitter : Cathydollclub, Babybrightclub, SKYNLAB_Official , Jejuvita_supplement 

 
2. ด้านกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 
 ในปี 2562 บริษัทฯ จดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายอย่างตอ่เน่ืองดงัต่อไปนี ้

2.1 จัดงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ “CATHY DOLL OIL CONTROL FILM PACT” พร้อมเปิดตวัพรีเซนเตอร์ เป๊ก 
ผลิตโชค และเปิดตัวพรีเซนเตอร์นักแสดงซีร่ีย์บังเอิญรัก ได้แก่ พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร (มีน), ศิวัช 
จําลองกุล (มาร์ค), กัษมนณัฎฐ์ นาม-วิโรจน์ (เอิร์ธ), ธนพนธ์ สุขมุพนัธนาสาร (เพิร์ธ), รัฐวิทย์ กิจวรลกัษณ์ 
(แปลน), ณภัทร ณ ระนอง (กัน), กีรติ พวงมาลี (ไตรเติล้), ในวันท่ี 24 มกราคม 2562 ณ ลานริเวอร์พาร์ค 
ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เพ่ือเป็นการกระตุ้ นยอดขายสินค้า CATHY DOLL READY 2 WHITE WHITE 
BOOSTING CREAM, CATHY DOLL READY 2 WHITE LIGHTENING MILKY MASK SHEET, CATHY 
DOLL BLACKHEADS CLEANSING, CATHY DOLL CHARCOAL NOSE CLEANSING STRIP, CATHY 
DOLL ALOE VERA & SNAIL, CATHY DOLL INVISIBLE SUN PROTECTION, CATHY DOLL UV ALERT 
SUN SERUM CUSHION SPF50 PA+++ และ CATHY DOLL SKINNY BROW PENCIL 
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2.2 กิจกรรม LOVE BY CATHY DOLL SEASON 2 “ดูหนังจิน้ฟินก่อนใคร” ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ณ 
โรงภาพยนตร์สยามพาวาลยั  รอยลั  แกรนด์เธียเตอร์  ศนูย์การค้าสยามพารากอน  ท่ีมีนกัแสดงซีร่ีย์บงัเอิญรัก
เป็นพรีเซนเตอร์ ได้แก่ พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร (มีน), ศิวชั จําลองกลุ (มาร์ค), กษัมนณฎัฐ์ นามวิโรจน์ (เอิร์ธ), 
ธนพนธ์ สขุมุพนัธนาสาร (เพิร์ธ), รัฐวิทย์ กิจวรลกัษณ์ (แปลน), ณภทัร ณ ระนอง (กนั), กีรติ พวงมาลี (ไตเติล้) 
เป็นการกระตุ้ นยอดขายสินค้า CATHY DOLL READY 2 WHITE WHITE BOOSTING CREAM, CATHY 
COLL READY 2 WHITE LIGHTENING MILKY MASK SHEET, CATHY DOLL BLACKHEADS 
CLEANSING, CATHY DOLL CHARCOAL NOSE CLEANSING STRIP, CATHY DOLL ALOE VEARA & 
SNAIL, CATHY DOLL INVISIBLE SUN PROTECTION, CATHY DOLL UV ALERT SUN SERUM 
CUSHION SPF50 PA+++ และ CATHY DOLL SKINNY BROW PENCIL 

2.3 กจิกรรม LOVE BY CATHY DOLL SEASON 3 “ดหูนังจิน้ฟินถงึใต้” ในวนัท่ี 18 มิถนุายน 2562 ท่ีภาคใต้ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า โคลีเซี่ยม สรุาษฎร์ธานี ศนูย์การค้าโคลีเซี่ยม สรุาษฎร์-
ธานี ตัง้แตเ่วลา 18.00 – 20.00 น. พบกบัพรีเซนเตอร์ 3 คน ได้แก่ พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร (มีน), ศิวชั จําลอง-
กลุ (มาร์ค), กษัมนณฎัฐ์ นามวิโรจน์ (เอิร์ธ) 

2.4 กิจกรรม LOVE BY CATHY DOLL SEASON 3 “ดูหนังจิน้ฟินถึงอีสาน” ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2562 ท่ี
ภาคอีสาน จงัหวดัขอนแก่น ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ โลตสั ขอนแก่น ประตนํูา้ ท่ีเทสโก้ โลตสั สาขา
ประตนํูา้ ตัง้แต่เวลา 13.00 – 15.00 น. พบกบัพรีเซนเตอร์ 4 คน ได้แก่ ธนพนธ์ สขุมุพนัธนาสาร (เพิร์ธ), รัฐ-
วิทย์ กิจวรลกัษณ์ (แปลน), ณภทัร ณ ระนอง (กนั), กีรติ พวงมาลี (ไตเติล้) 

2.5 กิจกรรม “2P Private Dining By Cathy doll Serum” ในวนัท่ี 28 กันยายน 2562 ณ THE GARDENS OF  
DINSOR PALACE เพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายสําหรับสินค้า Cathy Doll Smooth Blur Ctrl-Pore Serum, 
Cathy Doll  Babe Face Youth Space Serum, Cathy Doll Spotlight Shift-White Serum 

2.6 งานEVENT @ Big C สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง With Boy Pakorn   ในวนัท่ี 29 กันยายน 2562  ณ 
Big C สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง เพ่ือกระตุ้ นยอดขายสินค้า Cathy Doll Ultra Light Sun Fluid SPF50 
PA++++, Cathy Doll White Sun L-glutathione Magic Cream SPF50 PA+++,  Cathy Doll Aqua Sun 
Non Greasy Body Sun Serum SPF50 PA+++ 

2.7 กิจกรรมช่ือ “CATHY DOLL เลือกหนุ่มคู่ ใจ SEASON 2” @VANA NAVA HUAHIN  ในว ันเสาร์ที่ 9 
พฤศจิกายน 2562 ณ สวนนํา้วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิล้ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือกระตุ้นยอดขาย
ของสินค้า Cathy Doll กบั บอย ปกรณ์ เลือกหนุ่มคู่ใจ แบบฉบบั Cathy Doll พร้อมให้แฟนคลบัได้มีโอกาส 
เลือกหนุ่มท่ีโดนใจกนัแบบใกล้ชิดอาทิทีมบอย – ปกรณ์ ฉตัรบริรักษ์, ทีมมีน – พีรวิชญ์ และทีมบล ู– พงศ์ทิวตัถ์ 
โดยแบ่งทีมเพ่ือกระตุ้นยอดขายสินค้าได้แก่  กนัแดด Aura, กนัแดด Aqua, กนัแดด L-Glutathione, กนัแดด 
Fluid, กลุ่มสินค้าในหมวดลิปสติก, กลุ่มสินค้า Serum 3 สตูร , และสินค้าแป้งอดัแขง็ 

2.8 กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ GOURMET MARKET ในงาน “HELLO BEAUTY 2019 FAIR”   
เม่ือในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรม GRAND HALL ชัน้ G เดอะมอลล์ 
บางแค โดยทาง บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสมัพนัธ์
สินค้า โดยทางแบรนด์ CATHY DOLL ได้จัดกิจกรรมสนุกๆ สุดฟิน ให้ผู้ ท่ีมาร่วมซือ้สินค้าในงาน ได้ร่วม
ลุ้นเป็นผู้ โชคดีขึน้มาเล่นกิจกรรมกระทบไหล่หนุ่มสุดฮอต เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพนัธนาสาร ท่ามกลาง
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

บรรยากาศความอบอุ่น สนุกสนาน และกระแสตอบรับที่ดีจากเหล่า แฟนคลับของหนุ่มเพิร์ธที่มาให้
กําลงัใจกันแน่นพืน้ท่ี รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมาร่วมงานกันอย่างคบัคัง่ 

2.9 สนับสนุนการโครงการประกวดไวรัลคลิปโฆษณาของกลุ่มนักศึกษาทั่ วประเทศ บริษัท คาร์มาร์ท 
จํากัด (มหาชน) โดยแบรนด์ CATHY DOLL ได้ร่วมสนับสนุนโครงการประกวดไวรัลคลิปโฆษณาของ
กลุ่มน ักศึกษาทั ่วประเทศชื่อโครงการ  “X CAMPUS ADS IDEA CONTEST 2019” จัดโดยกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศไทย ซึ่งเป็นการประกวด
เฟ้นหาสุดยอดไวรัลคลิปโฆษณา สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ และเพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์และกระตุ้นการ
รับรู้รวมทัง้กระตุ้นยอดขายให้แก่สินค้า CATHY DOLL SPEED WHITE CC CREAM ซึ่งใช้เป็นสินค้าใน
โจทย์การแข่งขนั เพื่อให้ผู้ เข้าแข่งขนัผลิตไวรัลคลิปโฆษณา CC CREAM ให้เป็นที่รู้จ ักและ ให้ผู้ ที่ได้ดู
คลิปอยากทดลองใช้ CC CREAM โดยสนับสนุนในแพ็คเกจ MAIN SPONSOR มูลค่า 400,000 บาท 

2.10 สนับสนุนคอนเสิร์ต “มันเหนือมาก ตอน ตะลุยนาซ่าส์” จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด 
(มหาชน) โดยแบรนด์ CATHY DOLL ได้ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ต “มันเหนือมาก ตอน ตะลุยนาซ่าส์” จัด
ที่ลานทุ่งนา ณ ร้าน BRANDNEW FIELD GOOD  จ.เชียงใหม่ ในวนัท่ี 28 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 
น. – 24.00 น. นําทีมโดย เป๊ก เปรมณัช ท่ียกขบวนศิลปินชาวแก๊งสุดพรีเมี่ยมมามันส์กันกลางทุ่งนาทัง้ 
นิว-จิ๋ว, โอ๊ต ปราโมทย์, ป๊อป ปองกูล, อ๊อฟ  ปองศกัดิ์  และเป๊ก  ผลิตโชค  เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์
แบรนด์ CATHY DOLL สู่ภาคเหนือ และอีกทัง้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมประกอบการภายใต้บริษัทฯได้ไปพบ
เจอกลุ่มลูกค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์สินค้าที่มีขายอยู่ในร้านค้า และเป็นการกระตุ้นยอดขายของ
สินค้าแบรนด์ CATHY DOLL จากหน้าร้านค้าทุกช่องทางขายที่สามารถออกใบเสร็จรับเงินจากเคร่ือง 
POS ได้  โดยส่งใบเสร็จเข้ามาร่วมลุ้นรับบตัรเข้าชมงานคอนเสิร์ตครัง้นีอี้กด้วย 

2.11 กิจกรรม “2Wish Love Intention By Cathy Doll” กิจกรรมดหูนงัสัน้โฆษณาชดุ “บงัเอิญ หรือตัง้ใจ” ของ 2 
หนุ่ม มีน พีรวิชญ์ และ แปลน รัฐวิทย์ โดยทางบริษัท คาร์มาร์ท จัดกิจกรรม “2Wish Love Intention By 
Cathy Doll” กิจกรรมสุดฟินในโรงภาพยนตร์ ร่วมดหูนงัสัน้ตอนพิเศษครัง้แรก เร่ือง“บงัเอิญ หรือตัง้ใจ” ของ 
มีน – แปลน ในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 เวลา 18.30 – 20.30 น. ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซนีีเพล็กซ์ สยาม
พารากอน โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 ท่าน 

2.12 งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ GRAND OPENING PRESENTERS & LAUNCHING PRODUCTS “BABY 
BRIGHT PRESENTS COLORS OF NATURE” โดยบริษัท คาร์มาร์ท จัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่
อย่างยิ่งใหญ่ถึง 3 คน ได้แก่ แพท ณปภา ตันตระกูล พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ Baby Bright Cotton Matte 
Lipstick และ Baby Bright Baobab Comfort Moist Lipstick ออฟ จมุพล อดลุกิตติพร พรีเซนเตอร์ผลิตภณัฑ์
หมวดรองพืน้ ได้แก่ Baby Bright Aloe Snail AA Smooth Skin Anti-Acne Cream SPF50 PA+++, Baby 
Bright White Plankton DD Anti-Pollution Daily Defense Cream SPF50 PA++ +  และ  Baby Bright 
Watermelon & Tomato Matte BB Cream SPF45 PA++ กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสด์ิ พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์
หมวดลิปสติก ได้แก่ Baby Bright Plankton Matte Cushion Lip and Moist Tint, Baby Bright MM Mineral 
Matte Lip Paint และBaby Bright Lip & Cheek Matte Tint  และนอกจากนีย้ังได้พบแขกสุดพิเศษภายใน
งานเพ่ือตอกยํา้ความสําเร็จของแบรนด์ การันตียอดขายและรางวลัจากหลายสถาบนั พบกบัพรีเซนเตอร์คู่จิน้
สดุฮอตขึน้แท่นอนัดบั 1 ตลอดกาลทัว่เอเชีย คริส พีรวสั แสงโพธิรัตน์ ตวัแทนของผลิตภณัฑ์หมวดแป้ง และ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

สิงโต ปราชญา เรืองโรจน์ ตวัแทนของผลิตภณัฑ์หมวดเซร่ัม และพรีเซนเตอร์นางเอกหน้าหวาน  ระดบัแถว
หน้ามากความสามารถ มิว นิษฐา จิรยัง่ยืน ท่ีมาพร้อมกบัความงามเปล่งประกายบนเรียวปาก ณ ลาน River 
Park ศนูย์การค้า ICONSIAM เม่ือวนัท่ี  14  สิงหาคม  2562 ท่ีผ่านมา  โดยมีเหล่าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และ
เซเลบคนดงักวา่ 100 ชีวิต มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคบัคัง่ 

2.13 กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านตัวแทนร้านค้า BABY BRIGHT x SR 
SUPERMART แบรนด์ Baby Bright ภายใต้บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) ได้จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย
และประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางตัวแทนร้านค้า SR SUPERMART สาขาเพชรบูรณ์ นอกจากนีย้ังได้
กระทบไหล่พรีเซนเตอร์นางเอกหน้าหวานระดบัแถวหน้ามากความสามารถ มิว นิษฐา จิรยัง่ยืน ตวัแทนของ
ผลิตภณัฑ์หมวด Baby Bright Lipstick ท่ีมาพร้อมกบัความสวย สดใส น่ารัก และความงามเปล่งประกายบน
เรียวปาก โดยกิจกรรมดีๆแบบนีจ้ดัขึน้ ณ SR SUPERMART สาขา เพชรบรูณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เม่ือวนัท่ี 1 
กนัยายน 2562 ท่ีผ่านมา ท่ามกลางกระแสการตอบรับท่ีดีจากแฟนคลบั รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมาร่วมงาน
กนัอย่างคบัคัง่ 

2.14 กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางร้านค้า HEJ x BABY BRIGHT กับ
งาน HEJ BEAUTY FESTIVAL MARKET แบรนด์ Baby Bright ภายใต้บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) 
ได้จดักิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพนัธ์สินค้าผ่านช่องทางร้านค้าชัน้นําอย่าง Hej Street Beauty 
กบังาน Hej Beauty Festival Market โดยมีการจดักิจกรรมสนกุๆ ใครอยากฟินต้องมา เพยีงช้อปผลิตภณัฑ์ท่ี
ร่วมรายการได้แก่  Baby Bright Aloe Snail AA Smooth Skin Anti-Acne Cream SPF50 PA+++, Baby 
Bright White Plankton DD Anti-Pollution Daily Defense Cream SPF50 PA++ +  และ  Baby Bright 
Watermelon & Tomato Matte BB Cream SPF45 PA++ ครบ 2,000 บาทก็มีสิทธ์ิลุ้ นเป็นผู้ โชคดี ท่ีจะได้
ถ่ายรูปคู่สุดฟินกันอย่างใกล้ชิดกับพรีเซนเตอร์หมวดรองพืน้สุดฮอต ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร พร้อมรับ
ของขวญัสดุ Exclusive จากทางแบรนด์ โดยกิจกรรมสดุฟินนีจ้ดัขึน้ ณ ลานโปรโมชัน่ ชัน้ 1 เซ็นทรัลเฟสติวลั 
หาดใหญ่ เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ท่ีผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศความอบอุ่น และกระแสตอบรับท่ีดีจาก
เหล่าเบบี๋แฟนคลบัของหนุ่มออฟท่ีมาให้กําลงัใจกันแน่นพืน้ท่ี รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมาร่วมงานกันอย่าง
คบัคัง่ 

2.15 กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางร้านค้ากับงาน BABY BRIGHT 
COLOR LIPSTICKS x EVEANDBOY แบรนด์ Baby Bright ภายใต้บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) ได้
จดักิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสมัพนัธ์สินค้าผ่านช่องทางร้านค้าชัน้นําอย่าง EVEANDBOY กบังาน 
BABY BRIGHT COLOR LIPSTICKS x EVEANDBOY โดยทางBABY BRIGHT ได้จดักิจกรรมสนกุๆสดุฟิน
ร่วมลุ้นเป็นผู้ โชคดีขึน้ขึน้มาเล่นกิจกรรมกระทบไหล่สาวสวยสดุแซ่บตวัแม่ แพท ณปภา ตนัตระกูล และหนุ่ม
หน้าหวานสดุฮอต กนั อรรถพนัธ์ พลูสวสัด์ิ โดยกิจกรรมฟินๆนีจ้ดัขึน้หน้า EVEANDBOY สาขา Siam Square 
One เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศความอบอุ่น สนกุสนาน และกระแสตอบ
รับท่ีดีจากเหล่าเบบี๋ แฟนคลบัของหนุ่มกนั และแฟนคลบัคุณแม่สดุแซ่บ แพท ณปภาท่ีมาให้กําลงัใจกันแน่น
พืน้ท่ี รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมาร่วมงานกนัอย่างคบัคัง่ 

2.16 BABY BRIGHT x KRIST – SINGTO Season 2 กับงานเปิดตัวมินิซีรีส์ Season2 พร้อมกิจกรรม 
“TRUE LOVE WITH KRIST – SINGTO ปักหมุดฟิน IN BANGKOK” จากความสําเร็จอย่างสูงสุดและ
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

กระแสเรียกร้องอย่างหนกัจากเหล่าแฟนคลับ “พีรญา”  ของ 2 หนุ่มพรีเซนเตอร์คู่จิน้สดุฮอตตลอดกาล คริส 
พีรวัส แสงโพธิรัตน์ พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์หมวดแป้ง ได้แก่ Baby Bright Red Wine Cover Pact, Baby 
Bright Anti- AC Powder Pact, Baby Bright Snail & Bee Venom 2 Way Powder Pact และ สิงโต ปราชญา 
เรืองโรจน์ พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์หมวดเซร่ัม ได้แก่ Baby Bright Lime Sakura & Berries Bright Serum, 
Baby Bright Cica & Lemon Matte Serum จึงเป็นท่ีมาของกิจกรรม Baby Bright x Krist – Singto Season 
2 ท่ีกลบัมาทําให้หวัใจของเหล่าแฟนคลบักระชุ่มกระชวยกนัอีกครัง้ พร้อมกบักิจกรรม True Love with Krist – 
Singto ปักหมดุฟิน In Bangkok ท่ีพาทกุท่านฟินก่อนใครกบัมินิซีรีส์ภาคต่อ My Baby Bright Destiny Calls 
โดยมีผู้ เข้าร่วมทัง้จากแฟนคลบัในประเทศและแฟนคลบัจากหลากหลายประเทศ ณ โรงภาพยนตร์ Paragon 
Cineplex, Siam Paragon เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผ่านมา 

2.17 BABY BRIGHT X OFF – GUN กับงานเปิดตัวมินิซีรีส์ พร้อมกิจกรรม “HAPPY DAY WITH OFF-
GUN” แบรนด์ Baby Bright ภายใต้บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) ได้จดักิจกรรมเปิดตวัมินิซีรีส์ “LOVE 
FROM OUTTA SPACE” ฟินขัน้สุด Exclusive ก่อนใคร ในชื่อจัดกิจกรรม HAPPY DAY WITH OFF-GUN 
กับ 2 หนุ่มคู่จิน้สุดน่ารักมาแรงแห่งปี ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์หมวดรองพืน้ ได้แก่ 
Baby Bright Aloe Snail AA Smooth Skin Anti Acne Cream SPF50 PA+++, Baby Bright White Plankton 
DD Anti-Pollution Daily Defense Cream SPF50 PA+++ และ Baby Bright Watermelon & Tomato Matte 
BB Cream SPF45 PA++ และ กัน อรรถพนัธ์ พูลสวัสด์ิ พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์หมวดลิปสติก ได้แก่ Baby 
Bright  Plankton  Matte Cushion Lip and Moist Tint, Baby Bright MM Mineral Matte Lip Paint และ 
Baby Bright Lip & Cheek Matte Tint โดยมีผู้ เ ข้า ร่วมทัง้จากแฟนคลับในประเทศและแฟนคลับจาก
หลากหลายประเทศ ณ โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex, Siam Paragon เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 ท่ี
ผ่านมา 

2.18 กิจกรรม “Feel Good with Jejuvita” กับ บาส SBFIVE โดยทางบริษัท คาร์มาร์ท จัดกิจกรรมส่งเสริม
สขุภาพดีภายใต้แบรนด์ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Jejuvita ท่ีชวนผู้ ท่ีรักสขุภาพมาร่วมทํากิจกรรมสดุ Exclusive 
ไปพร้อมกับบาส SBFIVE ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ TRIA Medical Wellness 
Center สถาบนัสขุภาพและความงามตรัยญา พระราม 9 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ท่าน ภายในงาน
บรรยากาศเป็นกันเองสนุกสนาน จากกิจกรรมเต้นออกกําลงักาย และกิจกรรมทายนํา้ผักผลไม้สกัด ทัง้ยัง
ได้รับข้อมลูของผลิตภณัฑ์จากผู้บริหารแบรนด์เอง เสริมความมัน่ใจด้วยความรู้ในการลดนํา้หนกัจากเภสชักร 

2.19 กิจกรรม "Jejuvita ท้าเปล่ียนไซส์ใน 30 วัน Season 2" แข่งลดหุ่นชิงเงินรางวัล 50,000 บาท ด้วย
ผลิตภัณฑ์ Jejuvita B-JIM โดยทางบริษัท คาร์มาร์ทจดักิจกรรมส่งเสริมสขุภาพดี ภายใต้แบรนด์ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร Jejuvita ท่ีชวนผู้ ท่ีรักสขุภาพมาร่วมสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมแข่งลดนํา้หนกัด้วยการทานผลิตภณัฑ์ 
Jejuvita B-JIM ภายใน 30 วนั ซึง่จดัขึน้ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 แล้ว มีผู้สมคัรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ท่าน 

 ระยะเวลากิจกรรมเปิดรับสมคัรได้ตัง้แตว่นัท่ี 25 มีนาคม 2562 - 30 เมษายน 2562 

 เร่ิมแข่งขนัวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 (ทาน Jejuvita B-JIM 30 วนั) 

 และจดักิจกรรมในวนัคดัเลือกรอบสดุท้าย ในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2562 ณ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั 
(มหาชน) สํานกังานใหญ่ เพ่ือมอบเงินรางวลั 50,000 บาท ให้แก่ผู้ชนะเลิศ  
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2.20 กจิกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพนัธ์สนิค้าผ่านช่องทางร้านค้ากบังาน CRAYON x BEAUTRIUM  
แบรนด์ CRAYON COSMETICS ภายใต้บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) ได้จดักิจกรรมส่งเสริมการขายและ
ประชาสมัพนัธ์สินค้าผ่านช่องทางร้านค้าชัน้นําอย่าง BEAUTRIUM กระทบไหลเ่มคอพัอาร์ตติสช่ือดงัระดบัแถว
หน้าของประเทศไทย คณุฮอลลี่ฮัว้ กานต์นิพทัธ์ สนัน่วงศ์ โดยจดักิจกรรมสนกุๆร่วมลุ้นเป็นผู้ โชคดีเพียง 1 ท่าน 

One & Only ขึน้มารับการแต่งหน้าฟรี! ท่ีหาจากท่ีไหนจากโลกนีไ้ม่ได้อีกแล้วกบัการแตง่หน้า Makeup ตวัต่อตวั

กบัพ่ีฮัว้ โดยกิจกรรมนีป้ระสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีจากผู้คนท่ีสญัจรไปมา และมีความสนใจในเมคอพั รวมไปถึง
ต้องการรู้ทริคเด็ด เคลด็ลบัการแตง่หน้าจากสดุยอดเมคอพั อาร์ตติสช่ือดงั บริเวณ Beautrium สาขาเซน็เตอร์
พ้อยท์ สยามสแควร์ เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมา 

2.21 SKYNLAB ร่วมส่งต่อมอบรอยยิม้สวย ม่ันใจ ลมหายใจหอมสดช่ืน กับเวทีการประปวด MISS 
THAILAND WORLD 2019 แบรนด์ SKYNLAB ภายใต้บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมส่งต่อ
รอยยิม้สวย มัน่ใจ ลมหายใจหอมสดช่ืนกบัเวทีการประกวดนางงาม MISS THAILAND WORLD 2019 โดยมี
รางวลัพิเศษ MISS CONFIDENCE SMILE BY SKYNLAB ผลิตภณัฑ์ดแูลช่องปากระดบัพรีเม่ียม มอบให้แก่
นางงามหนึ่งเดียวท่ียิม้สวย มัน่ใจ และสามารถพิชิตหวัใจกรรมการได้ นัน่ก็คือ คณุเกรซ ชวลัลกัษณ์ องัเกอร์ ผู้
ท่ีสามารถคว้ารางวลัจาก SKYNLAB ไปครอบครอง เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2562 ณ พาราเดียม ฮอลล์ โรงแรม
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตนํูา้ 

2.22 กจิกรรม “KARMART Asian Beauty Blogger Contest 2019” โดยทางบริษัท คาร์มาร์ท จดักิจกรรมประกวด
ค้นหาบิวตีบ้ล็อกเกอร์ตวัจริง เพ่ือเปิดโอกาสให้เหล่าบิวตีบ้ล็อกเกอร์หน้าใหม่ทัว่เอเชียได้โชว์ลีลาการแต่งหน้า
แข่งขันกันอย่างเข้มข้น โดยหลังจากจบการประกวดแล้วผู้ ท่ีได้รับรางวัลจะทําการรีวิวสินค้าของบริษัทฯ 
เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซึง่ทําให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงท่ีรัก
สวยรักงาม โดยได้รับความสนใจมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 12 ประเทศ ได้แก่ Malaysia, Indonesia, Taiwan, 
China, Singapore, Thailand, Philippines, Vietnam, Laos, Myanmar, Korea and Cambodia และสําหรับ
ปีนี ้2562 พิเศษมากย่ิงขึน้ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบเรียลลิตีโ้ชว์ ให้มีเนือ้หาสนุกสนาน 
เข้มข้น และยิ่งใหญ่กวา่ท่ีเคย  ด้วยการแบง่การแข่งขนัออกเป็น 5 ภารกิจ และทําการคดัออกผู้ ท่ีตกรอบจนได้ผู้
ชนะหนึ่งเดียวของเอเชีย และในภารกิจชิงชนะเลิศรอบสดุท้ายได้จดัขึน้อย่างย่ิงใหญ่และจบลงอย่างสง่างามท่ี 
ICONSIAM โดยได้ผู้ ชนะคือ มิน้ท์ นวินดา เบอร์ต๊อตตี ตวัแทนจากประเทศไทย โดยใน 5 ภารกิจแบ่งเป็น 5 
Episodes และได้ทําการออนแอร์ท่ีช่องทาง Facebook : Karmartsclub และ Youtube : Karmarts Club 
ทัง้หมดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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 3.  ปัจจยัความเส่ียง 
 นโยบายการบริหารความเส่ียง  บริษัทฯ  มีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้
ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน เงินให้
กู้ ยืม และลกูหนีอ่ื้น ฝ่ายบริหารควบคมุความเส่ียงนีโ้ดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดงันัน้
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี ้ การให้สินเช่ือของบริษัท
ฯไม่มีการกระจกุตวัเน่ืองจากบริษัทฯมีฐานของลกูค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงินสงูสดุท่ีบริษัทฯและบริษัท
ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินให้กู้ ยืม และ
ลกูหนีอ่ื้นท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเนื่องจากการซือ้สินค้าและอปุกรณ์เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และการชําระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินดอลล่าสหรัฐ  ในขณะท่ีบริษัทฯ จําหน่ายเป็นเงินบาททัง้หมดทําให้เกิดความเสี่ยง
จากการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน  ในกรณีเงินบาทอ่อนค่าลง  อย่างไรก็ตามมลูค่าหนีส้ินทางการเงินในปี 2562  และ  2561  
จํานวนเงิน 3, 4  ล้านดอลล่าสหรัฐ  มิได้มีแนวโน้มท่ีเพ่ิมขึน้  หากมลูค่าการสัง่ซือ้เพ่ิมมากขึน้ในอนาคตบริษัทฯ จะพิจารณาจดัทํา
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Forward contract) ตามความเหมาะสม 
 ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2562 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีสําคัญท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 2.57  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อตัราแลกเปลี่ยนเฉล่ีย 30.1540  (2561 : 4.01 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา   อตัรา
แลกเปลี่ยนเฉลี่ย  32.4498) 
  
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ ยืม เงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ีมีดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้
ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยจงึอยู่ในระดบัต่ํา  
 สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และสําหรับสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน
ท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกําหนด หรือ วนัท่ีมีการกําหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัท่ีมีการกําหนดอตัรา
ดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 35.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้     
 
ความเส่ียงจากการที่ธุรกจิมีการแข่งขันสูง  และการลอกเลียนแบบสนิค้า 

เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์บํารุงผิวเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู  มีผู้ประกอบการรายใหม่ทัง้ในประเทศ  และต่างประเทศ
โดยเฉพาะเคร่ืองสําอางจากประเทศในแถบเอเซีย  เช่น  เกาหลี  และญ่ีปุ่ น  ท่ีมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายใกล้เคียงกบับริษัทฯ  ทําให้
บริษัทต้องพบกับภาวะการแข่งขนัท่ีสงูอาจมีผลต่อผลประกอบการ  และยังมีผู้ประกอบการรายย่อยท่ีขายสินค้าลอกเลียนแบบ  
และสินค้านําเข้าอย่างผิดกฎหมาย  ซึง่อาจทําให้กระทบตอ่ยอดขายของบริษัทฯ ได้ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ  ได้เพ่ิมความแข็งแกร่งโดยการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีจดจํา  และรักษาฐานลูกค้าในระยะยาว  เพิ่ม
การประชาสมัพนัธ์  ทําให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั  และให้ความสําคญัของบรรจภุณัฑ์  คณุภาพสินค้า  เพ่ือให้เกิดความเชื่อมัน่  
และคู่แขง่ขนัไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 
 
ความเส่ียงจากการด้อยค่าของสนิค้าคงคลัง 

เคร่ืองสําอางและผลิตภณัฑ์บํารุงผิว  เป็นสินค้าแฟชัน่ท่ีมกัมีการเปลี่ยนแปลงความนิยมอยู่เสมอ  ในระหวา่งปี 2562 และ 
2561 บริษัทฯ มีสินค้าคงคลงัเป็นสดัส่วนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 19.51 และ 26.73 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั   มีระยะเวลา
การขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ช่วง  124 วนั 

บริษัทฯ  ตัง้สํารองจากการด้อยคา่ของสินค้าคงคลงัอาย ุ1 – 3 ปี 18 ล้านบาท 3 ปีขึน้ไป 27 ล้านบาท  และฝ่ายการตลาด
และปฏิบติัการขายจะกระตุ้นการขายสินค้าดงักลา่วจะทําสง่เสริมการขายเพ่ือเร่งการขาย  บริษัทฯ  คาดวา่ผลกระทบจากความ
เสี่ยงนีค้อ่นข้างน้อย 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 4.  สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1  ทรัพย์สนิถาวรและสทิธิการเช่าของบริษัท 
 ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

1.  งานระหว่างก่อสร้าง 
- สํานกังานและโรงงาน 
2.  ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 
- สํานกังาน 

เป็นเจ้าของ  
7,999,126.98 

 
4,156.16 

 
 

3.  ที่ดนิ 
-     ท่ีดิน (สว่นถนน-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 หมู ่4 ต.มาบยางพร  
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

เป็นเจ้าของ 
 

56,701,000.00 * 
 

- ท่ีดินสํานกังาน - 2 ไร่ 2 งาน 29 

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

เป็นเจ้าของ 
 

53,508,000.00 
 

* 
 

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

261/1  เพชรเกษม 54 แยก 3 
เขตภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 
 

35,280,000.00 
 

* 
 

- ท่ีดิน (จอดรถ) - 2 งาน 45 ตร.ว. โฉนดเลขท่ี 13611, 21158 – 
59 และ 64699 

เป็นเจ้าของ 7,350,000.00 * 

- ท่ีดิน (จอดรถ – โรงงาน กทม.)  
83 ตร.ว. 

โฉนดเลขท่ี 57469  และ 
142036 – 38  

เป็นเจ้าของ 5,395,000.00  

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

เป็นเจ้าของ 7,095,000.00  

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

เป็นเจ้าของ 73,103,200.00  

- ท่ีดิน 120 ตร.ว. 
 

โฉนดเลขท่ี 57381 บ้านเลขที่
117 เพชรเกษม 54 แยก 3 เขต
ภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 7,143,925.23  

- ท่ีดิน (จอดรถ) 153 ตร.ว. โฉนดเลขท่ี 56835 – 36  เป็นเจ้าของ 10,000,000.00  
รวมที่ดนิ 264,120,508.92  

4.  ส่วนปรับปรุงที่ดนิและอาคารสาํนักงาน 20,517,175.39  

 

หมายเหต ุ :  *   สินทรัพย์ท่ีติดจํานองเพือ่ไปคํา้ประกนัสินเชื่อท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ(ต่อ) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

ภาระ
ผูกพนั 

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

เขตภาษีเจริญ กทม. 
 

3.00 * 

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

 
29,561,700.47 * 

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

เป็นเจ้าของ 46,613,120.95 * 

5.4  อาคารสาํนักงาน 3 ชัน้ 270/1  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 
เขตภาษีเจริญ  กทม. 

เป็นเจ้าของ 
 

7,489,780.00 
 

 

 263  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 
เขตภาษีเจริญ  กทม. 

เป็นเจ้าของ 
 

2,744,147.98 
 

 

 265  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 
เขตภาษีเจริญ  กทม. 

เป็นเจ้าของ 
 

10,061,875.56 
 

 

 267  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 
เขตภาษีเจริญ  กทม. 

เป็นเจ้าของ 
 

17,379,603.13  

รวมอาคาร 113,850,231.09  
6.  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 140, 140/1 หมู่ 4 ต. มาบยางพร  

อ. ปลวกแดง จ.ระยอง 
81-81/1 เพชรเกษม 54  แยก 3  
เขตภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจ้าของ 48,982,889.81  

7.  ยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ  18,141,996.72  

รวมทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิทัง้สิน้ 465,612,801.93  

หมายเหต ุ :  *   สินทรัพย์ท่ีติดจํานองเพือ่ไปคํา้ประกนัสินเชื่อท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

ภาระ
ผูกพนั 

1.  ที่ดนิ     
- ที่ดนิโรงงาน - 19 ไร่ - งาน 29.10 ตรว. 140 หมู ่4 ต.มาบยางพร   

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจ้าของ 68,059,950.00 * 

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

พร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจ้าของ - * 

 รวมที่ดนิ 68,059,950.00  

2.  อาคาร     
- อาคารโรงงานและสาํนักงาน 140 หมู ่4 ต.มาบยางพร   

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจ้าของ 54,240,050.00 * 

 

 รวมอาคารและสิ่งปลกูสร้าง 54,240,050.00  

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทัง้สิน้ 122,300,000.00  

หมายเหต ุ :  *   สินทรัพย์ท่ีติดจํานองเพือ่ไปคํา้ประกนัสินเชื่อท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

สนิทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนั 
 บริษัทฯ ได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
จํานวน 229.01 ล้านบาท ไปคํา้ประกันสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทนุมลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 122 ล้านบาท ไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับ
จากธนาคารพาณิชย์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
 
4.2 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) 
     บริษัทฯ ได้ซือ้โปรแกรม ERP เป็นเงิน 13,329,010.60 บาท เพ่ือรองรับการทํางานและการรวบรวมข้อมลูของ

บริษัทให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จํานวน 2,291,732.38 บาท 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

   สืบเน่ืองจากในปี 2552 ศาลภาษีอากรกลางได้มีคําพิพากษาให้บริษัทฯ (ภายใต้ช่ือเดิมคือ บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก 
คอร์เปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)) ชําระเงินค่าภาษีอากรพร้อมทัง้เงินเพ่ิมท่ีเก่ียวข้องในคดีเก่ียวกบัการนําเข้าสินค้าในอดีตรวมเป็นเงิน 
6.2 ล้านบาท (ประกอบไปด้วยเงินคา่อากรจํานวน 1.6 ล้านบาท และเงินเพ่ิมจํานวน 4.6 ล้านบาท) โดยบริษัทฯได้ชําระเงินคา่ภาษี
อากรดงักลา่วทัง้จํานวนแล้ว ตามท่ีเคยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 19 ของงบการเงินของบริษัทฯสําหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2556 พนกังานอยัการ สํานกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 4 ได้ย่ืน
ฟ้องบริษัทฯ ในฐานะนิติบุคคลท่ี 1 พร้อมทัง้กรรมการของบริษัทฯ ในฐานะส่วนตวัท่ี 2 ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ในฐานความผิด
ร่วมกนัสําแดงเท็จเพ่ือเลี่ยงอากรดงักลา่ว  

 เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม  2557 บริษัทฯ  ได้จ่ายค่าปรับทางภาษีจํานวนรวม  28  ล้านบาท  ให้กบัโจทก์ตามคําพิพากษา
ของศาลชัน้ต้นแล้ว 

 ปี  2558  - ไม่มี - 
 ปี  2559  - ไม่มี - 
 ปี  2560  คดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางระหว่างไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 

(Microsoft Corporation) ท่ี 1 กบัพวกรวม 4 คน โจทก์กบับริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) ท่ี 1 กบัพวกรวม 9 คน 
ปี 2561 คดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางระหว่างไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 

(Microsoft Corporation) ผลของคดีปัจจุบัน ศาลชัน้ต้นพิพากษาเม่ือวันท่ี 12  กุมภาพันธ์ 2561  ให้จําเลยชําระเงินรวมเป็น
ค่าเสียหายเงินต้น 1,688,000 บาท ดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท่ี 21 สิงหาคม 2558 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 รวมเป็น
ค่าเสียหายในส่วนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้จํานวน 2,134,046.44 บาท  และในวนัท่ี 24พฤษภาคม 2561 จําเลยได้ยื่นอทุธรณ์นดัฟัง
คําพิพากษาอทุธรณ์ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ตอ่ไป 

 ปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ได้มีคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์คดีชํานญัพิเศษให้บริษัทฯ ชําระค่าเสียหายเป็น
จํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 16.74 ล้านบาท  

 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ย่ืนเสนอฎีกาเพ่ือโต้แย้งคําพิพากษาศาลอทุธรณ์คดีชํานญัพิเศษต่อศาลฎีกา  
ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยอาศยัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายคาดว่าจะทราบผลว่าศาลฎีกาจะพิจารณาสัง่ในคําร้องขออนญุาต
ฎีกาวา่จะอนญุาตรับฎีกาไว้พิจารณาหรือไม่ ภายในระยะเวลา 6 ถึง 8 เดือน นบัจากวนัท่ีบริษัทฯ ได้ย่ืนฎีกา 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

ช่ือ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน)                                                                          
ที่ตัง้ สํานกังาน 
 81 – 81/1  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
 โทรศพัท์ 0-2805-2756-60 
 โทรสาร 0-2805-2751-2 
 โรงงานและคลงัสินค้า 
 140 – 140/1 หมู ่4 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 โทรศพัท์  038-891-811-15 
 โทรสาร  038-891-821-22 
ประกอบธุรกจิ   การจําหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค  ให้เชา่และให้บริการคลงัสินค้า  
ทุนจดทะเบียน  528,000,000  บาท  
ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแล้ว 527,998,810 บาท  
จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท 11 พฤษภาคม 2525 
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน 18 มีนาคม 2537 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 31 ตลุาคม 2537 
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000823  (เดิมเลขท่ี บมจ. 329) 
Corporate Website 
E-commerce Website  

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

นายทะเบียนหุ้น  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ผู้สอบบัญชี นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4521 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

นิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

ประเภทธุรกจิ 
ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ชาํระ 

สัดส่วน
การลงทุน 

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกัด 
สถานท่ีตัง้   261/1  ซอยเพชรเกษม 54 
แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน  เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  10160 
โทรศพัท์  :  0-2805-2756-60 
โทรสาร   :  0-2805-2751-2 

 
ประกอบกิจการการผลิต  รวมทัง้
แบง่บรรจเุคร่ืองสําอาง  เคร่ือง
หอม  อปุกรณ์เคร่ืองมือและ
เคร่ืองใช้เสริมความงามทกุชนิด 

 
10,000,000  

 
10,000,000 

 
70.00% 

บริษัท ด ิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จาํกัด 
สถานท่ีตัง้  83  ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 
ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน  เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร  10160 
โทรศพัท์  :  0-2805-2756-60 
โทรสาร   :  0-2805-2751-2 

ประกอบกิจการด้าน
อสงัหาริมทรัพย์  
 (โรงแรมรีสอร์ทและห้องชดุ) 

213,090,000 213,090,000 33.33% 

Karmarts Vietnam Company Limited 
สถานท่ีตัง้  ประเทศเวียดนาม 

ประกอบกิจการด้านจําหน่ายปลีก  
เคร่ืองสําอางอปุกรณ์เคร่ืองมือ 
และเคร่ืองใช้ 

 

400,000U$ 200,000U$ 49.00% 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

ส่วนที่  2  การจัดการและการกาํกับดแูลกจิการ 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1  หลักทรัพย์ของบริษัท 
บริษัทฯ มีทนุจดทะเบยีนจํานวน 528,000,000 บาท (เดิมทนุจดทะเบยีนจํานวน 396,000,000 บาท) แบง่ เป็นหุ้นสามญั

จํานวน 880,000,000  หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.60 บาท (เดิม 660,000,000 หุ้น)  ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วจํานวน  527,998,810  
บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน  879,998,016 หุ้น 

7.2  ผู้ถอืหุ้น 
รายช่ือกลุ่มผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 16  มีนาคม 2563 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1.  กลุ่มตระกลูทีฆคีรีกลุ 315,925,174 35.900 

        นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 204,083,788 23.191   

        นายพลกฤต  ทีฆคีรีกลุ 39,893,333 4.533   

        นางสาววรมน  ทีฆคีรีกลุ 35,937,333 4.084   

        นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกลุ 33,025,200 3.753   

        นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 1,934,320 0.220   
          นางสาวนราพรรณ  ทีฆคีรีกุล 530,000 0.060   

        นายพงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 415,200 0.047   

        นางชลดา  ทีฆคีรีกลุ 106,000 0.012   
2.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING  

   CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 30,649,733 3.483 
3.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 30,000,000 3.409 
4.  นายประเสริฐ  วีรเสถียรพรกลุ 25,919,500 2.945 
5   นายเอกฤทธ์ิ  เอกสมิทธ์ิ 25,009,333 2.842 
6.  นายธรรมฤทธ์ิ  เอกสมิทธ์ิ 24,638,000 2.800 
7.  นางจารุณี  ชินวงศ์วรกลุ 21,489,400 2.442 
8.  นายเฉลิมเดช  ลีวงศ์เจริญ   21,065,966 2.394 
9.  บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์  จํากดั   17,062,921 1.940 
10.  นายปราโมทย์  พสวงศ์ 15,878,400 1.804 
11.  อ่ืน ๆ     352,359,589 40.041 

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

 7.3  การออกหลักทรัพย์อ่ืนๆ 
 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จากเดิม 360 ล้านบาท (หุ้นสามญั 600 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท) เป็นจํานวน 396 ล้านบาท (หุ้นสามญั 660 ล้าน
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ โดยได้ดําเนินการ
จดทะเบียนการเพ่ิมทนุจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 
 ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 28 จํานวนรวม 72.1 ล้านบาท บริษัทฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557 และ 14 พฤษภาคม 2557 เป็นทนุท่ีชําระแล้วจํานวน 21.6 ล้านบาท (หุ้นสามญั 
36 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท) โดยส่วนท่ีเหลือจํานวน 50.5 ล้านบาท บนัทกึเป็นส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (KAMART-W) ครัง้ท่ี 1 
เพ่ือจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 59,997,956 หน่วย ในอตัรา 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศนูย์บาท
ต่อหน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นับตัง้แต่วนัออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใช้สิทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนกรกฎาคม 2556 ตลุาคม 2556 มกราคม 2557 และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 
ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้  ใบสําคญัแสดสิทธิได้หมดอายแุล้ว 7 พฤษภาคม 
2557  มีผู้มาใช้สิทธิ 59,568,809 หุ้น รวมทนุชําระทัง้สิน้ 659,568,809 หุ้น ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ 431,191 หุ้น 
 ในวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2560 มติการประชุมกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 ให้จ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 
219,856,270 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอตัรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุบริษัทเพ่ือรองรับการ
เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ  ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานโครงการ(ESOP Scheme) จํานวนหุ้นไม่เกิน 584,921 หุ้น เห็นควรให้
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนมุติัเร่ืองดงัต่อไปนี ้

1. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนจํานวน 431,191 หุ้น   มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.60 บาท ท่ีคงเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (KAMART-W) ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯซึง่ได้ออกไป
เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556  โดยบริษัทฯได้จดทะเบยีนลดทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

2. อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 395.74 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 528 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 220.43 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผลและการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 
  เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามญัจํานวน 219.86 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท 
รวมมลูค่าทัง้สิน้จํานวน 131.91 ล้านบาท บริษัทฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนเรียกชําระจากการจ่ายหุ้นปันผลกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2560 
 ในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบัน บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเรียกชําระจากการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP 
Scheme กบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2560 (หุ้นสามญัจํานวน 574,921 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท)  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50% ของกําไรสทุธิตามท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลงั
หกัสํารองตามกฎหมายจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีจนกว่าสํารองดงักล่าวจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของทุนจดทะเบียนสํารองตามกฏหมายดังกล่าวไม่สามารถนํามาจ่ายเงินปันผลได้  ในปัจจุบนับริษัทฯ ได้จดัสรรสํารองตาม
กฏหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 
 

  เงินปันผลจา่ย เงินปันผลจา่ย 
เงินปันผล อนมุติัโดย (พนับาท) ตอ่หุ้น (บาท) 

เงินปันผลสําหรับปี 2560 ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น     
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 61,600 0.07 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจําปี 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 61,600 0.07 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 61,586 0.07 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 61,585 0.07 

เงินปันผลประจําปี 2561  246,371 0.28 

    
เงินปันผลสําหรับปี 2561 ท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น     

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 61,546 0.07 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจําปี 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 61,598 0.07 
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 61,600 0.07 
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 61,599 0.07 

เงินปันผลประจําปี 2562  246,343 0.28 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

8. โครงสร้างการจัดการ 
8.1  โครงสร้างการจัดการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร  และเลขานกุารของบริษัท ประกอบด้วยดงันี ้

ช่ือ – สกุล 
กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

ผู้บริหาร เลขานุการ 

1. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกุล* ⁄ - ⁄ ⁄ - 

2. พลโทกอบบญุ  วิชิต ⁄ ⁄ - - - 

3. นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์*     ⁄ - ⁄ ⁄ - 

4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช ⁄ ⁄ - - - 

5. ดร.พฒิุธร  จิรายสุ    ⁄ ⁄ - - - 

6. นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกลุ ⁄ - - - - 

7. นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ* ⁄ - ⁄ ⁄ - 

8. นายเซียะ ซิน ล ู   ⁄ - - - - 

9. นายคตันานท์  ยะพานิช ⁄ - - - - 

10. นางทศันี  อุน่เจริญ - - - ⁄ - 

11. นายศภุเชษฐ  งามวงศ์เวชกลุ - - - ⁄ - 

12. นางชลธิดา  สถาวรวิจิตร - - - ⁄ - 

13. นางสาวสวุรรณี  ธาราชีวิน - - - ⁄ ⁄ 
14. นางอุน่เรือน  อรุณวิศวกลุ - - - ⁄ - 

15.  นายภวตั  เฉลิมพงศ์จตพุร - - - ⁄ - 

16. นายพงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ - - - ⁄ - 

17  นางสมศรี  วิริยะ - - - ⁄ - 

18. นายสจัจะพงษ์  ยงสกลุโรจน์ - - - ⁄ - 

19. นางสาวซิว้  ซงิ  เหวย่ - - - ⁄ - 

20. นางสาวณฐันนัท์  เหมือนสิงห์ - - - ⁄ - 

21. นางสาวสชุญา  ดดัสนัเทียะ - - - ⁄ - 

22. นางสาวพชัร  สวิีภาพงษ์ - - - ⁄ - 

23. นางสาวเครือทิพย์  บญุถาวร - - - ⁄ - 

* คือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ตามที่ระบไุว้ในหนงัสือรับรอง 
 
อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน มีหน้าท่ีกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซือ่สตัย์ สจุริต และระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน มีความรู้ทางด้านบญัชี
การเงินและมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานและดูแลการ
บริหารงานของกิจการตามขอบเขตท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัร ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน  ระบบการควบคมุภายใน  การ
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัท จดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ และในกฎระเบียบของทางการและ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็นต้น 
 

อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ  จํานวน 3 ท่าน แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  โดยให้มีอํานาจ
หน้าท่ีบริหารและควบคมุดแูลกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

อาํนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการผู้ จัดการเพ่ือมีอํานาจ และหน้าท่ีให้การบริหาร  และจัดการกิจการของ
บริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น กรรมการผู้จดัการมีอํานาจในการแต่งตัง้คณะผู้บริหารเพ่ือ
รับผิดชอบการบริหารงานตามสายการบงัคบับญัชาเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนธุรกิจและ
นโยบายของบริษัทฯ  ท่ีได้กําหนดไว้ 
 

8.2  การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ และผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ โดยผ่านการเสนอช่ือจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นหนึง่หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่เสียงและใช้เสียง
ข้างมากตดัสินซึง่เป็นไปตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 กรรมการมาจากผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ 1 ท่าน, 
กรรมการอิสระ 3 ท่าน และผู้บริหารระดบัสงู 1 ท่าน สําหรับการคดัเลือกและการแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงูตัง้แตผู่้ อํานวยการฝ่ายขึน้
ไปจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร ส่วนระดบัต่ํากว่าผู้ อํานวยการ ผู้บงัคบับญัชาตามสายงานจะเป็นผู้คดัเลือกและบรรจุ
ตามโครงสร้างของบริษัทฯ  

สิทธิของผู้ ลงทุนรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ  ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่และใช้
คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ในการเลือกตัง้บคุคลเพื่อเป็นกรรมการได้ บริษัทฯ ไม่มีการสรรหากรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
แตบ่ริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุแิละมีประสบการณ์เป็นกรรมการเพือ่กํากบัดแูลการบริหารงานและปกป้อง
ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1  คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน  เป็นคา่ตอบแทนในรูปเบีย้ประชมุมีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือ – นามสกลุ 
 บาท 

 2562  2561 
1. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ                   80,000  80,000 
2. พลโทกอบบญุ  วิชิต  220,000  220,000 
3. นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์        30,000  40,000 
4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช  130,000  130,000 
5. ดร.พฒิุธร จิรายสุ   130,000  120,000 
6. นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกลุ                              40,000  40,000 
7. นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ   40,000  30,000 
8. นายเซียะ ซนิ ล ู  -  - 
9. นายคตันานท์  ยะพานิช  40,000  - 
รวม  710,000  660,000 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2562 จํานวนเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าเบีย้ประชมุสําหรับประธาน
กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระ 10,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้า
ร่วมประชมุ และ ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 10,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้า
ร่วมประชมุ 
 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2562 เท่ากบั 37  ล้านบาท และในปี 2561 เท่ากบั 32 ล้าน
บาท เป็นคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน, โบนสั, คา่พาหนะเดินทางและผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 
  

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

9. การกาํกับดูแลกิจการ 
9.1  แนวทางการปฏิบัตติามหลักการกาํกับดแูลกิจการที่ดี 15 ข้อ ของบริษัทมีดังนี ้
 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกาํกบัดแูลกจิการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพ่ิมความโปร่งใส เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  จึงได้กําหนดนโยบาย
สนบัสนนุการกํากบัดแูลกิจการ โดยครอบคลมุหลกัสําคญั ดงันี ้

 การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเท่าเทียมกนัเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและ
ระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ต่อผู้ ถือหุ้น ดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทําของ
ตนเอง 

 การดําเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 การดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคมุและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 บริษัทฯ มีการกําหนดแนวทางปฏิบติัทางจริยธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือให้กรรมการและพนกังานถือปฏิบติั 
 
2.  สทิธิของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ ให้ความสําคญัเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหุ้น  โดยการกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ เช่นสิทธิ
การได้รับข้อมลูบริษัทฯ สิทธิการออกเสียง  สิทธิในการดแูลอย่างเป็นธรรมและการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้
ถือหุ้น 
 
3.  สทิธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น การเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอเป็นจริง เช่ือถือได้
สม่ําเสมอและทันเวลาเพื่อให้ผู้ มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน  และมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  ไม่เอารัดเอาเปรียบรวมทัง้มีการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องกนัอ่ืนและพนกังาน 
 
4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ  วา่ด้วยการประชมุผู้ ถือหุ้น  ซึง่มี
รายละเอียดของแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออํานวยความสะดวก  ให้ข่าวสารแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเพียงพอและ
เท่าเทียมกนั  

 
5. ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ 

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกําหนดและให้ความเห็นชอบใน วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นและได้จดัให้
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการติดตามผล
การดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วอย่างสม่ําเสมอ 

 
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้กําหนดจรรยาบรรณของกรรมการ พึงบริหารงานโดย
หลีกเล่ียงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อประโยชน์ขององค์กร  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย
ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการไม่ใช้ความลบัขององค์กรในทางท่ีผิด กรรมการยงัได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบกํากบัดแูล  และรายงานกรณีท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 
7. จริยธรรมธุรกจิ 

คณะกรรมการ ได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  เพ่ือให้กรรมการและพนกังานได้รับทราบ  และ
ยึดถือปฏิบติัตามแนวทางท่ีกําหนด  การปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ  จะนําไปสู่การควบคมุภายในท่ีดี รวมทัง้มี
การกํากบัดแูลท่ีดีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและสมัพนัธ์กนั 

 
8.   การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

  คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 9  ท่าน ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   3  ท่าน 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6  ท่าน  
 

9.   การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดัการ 

เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชดัเจน กรรมการผู้จดัการมีอํานาจหน้าท่ีบริหารบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายและอยู่
ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบีย้ประชุมและโบนสักรรมการตามผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายใน
วงเงินท่ีได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหุ้น  

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดซึง่เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 

 
11. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการกําหนดประชมุโดยปกติเป็นประจําทกุไตรมาสและมีการประชมุพิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเป็น โดย
มีการกําหนดวาระชดัเจนล่วงหน้ามีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและงวดสะสมโดยสม่ําเสมอ  และได้
จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารก่อนการประชมุลว่งหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษา
ข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ปกติการประชมุแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง โดยในปี 2562 คณะกรรมการมี
การประชมุตามวาระปกติจํานวน 4 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ ดงันี ้
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รายช่ือ 
การประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ 
 การ

ประชุม
วาระปกต ิ

การ
ประชุม

วาระพเิศษ 
รวม 

1.  นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ                     4/4  4/4  
2.  พลโทกอบบญุ  วิชิต* 9/9  4/4  4/4  
3.  นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์   3/4  3/4  
4.  นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช* 9/9  4/4  4/4  
5.  ดร.พฒิุธร  จิรายสุ* 9/9  4/4  4/4  
6.  นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกลุ   4/4  4/4  
7.  นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ                   4/4  4/4  
8.  นายเซยีะ  ซิน  ล ู                    -/4  -/4 อยู่ตา่งประเทศ 
9.  นายคตันานท์  ยะพานิช 1/9  3/4  3/4  

  หมายเหต ุ  การบนัทกึการเข้าร่วมประชมุ = จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ / จํานวนครัง้ท่ีมีการประชมุทัง้ปี 
 *  หมายถึง กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 
 
12. คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือชว่ยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ดงันี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ : ปัจจบุนัได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 20มกราคม 2555 
แต่งตัง้พลโทกอบบุญ  วิชิต เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช และดร.พฒิุธร  จิรายสุ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ   

กรรมการตรวจสอบมีการประชมุสม่ําเสมอในปี 2562 มีการประชมุทัง้สิน้ 9 ครัง้ (ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุใน
ข้อ 11 “การประชมุคณะกรรมการ”) และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานทัง้องค์กรโดยได้มีการ
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบเป้าหมายและแผนงานทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิการมีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ ผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการ
ถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัให้ความสําคญัต่อการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัการเงิน โดยบริษัทฯ
ได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบและโดยตรงถึงกรรมการผู้จดัการ 

บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินสําคญั
ของบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ  และเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่าง
เต็มท่ี คณะกรรมการจึงกําหนดให้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับ
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย   
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

14. รายงานของคณะกรรมการต่องบการเงนิและสารสนเทศทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 

งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบตัิอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญั
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  คณะกรรมการได้จดัให้มีการดํารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้
มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินและเพ่ือให้
ทราบจดุออ่นเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้สอบ
ทานการเปิดเผยข้อมลูและรายงานทางการเงินร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาตและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้มี
ความเห็นวา่ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลต่อความ
เช่ือถือได้ 

 
15. ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าข้อมลูของบริษัทฯ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ ท่ีมีส่วนได้สว่นเสียของบริษัทฯ จงึได้กําชบัให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูท่ี
ครบถ้วนโปร่งใสตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ําเสมอ และทนัเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัและยึดถือ
ปฏิบติัมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพนัธ์นัน้ บริษัทฯ ยังไม่จัดตัง้หน่วยงานขึน้เฉพาะแต่ได้มอบหมายให้ส่วน
สารสนเทศหรือผู้บริหารระดบัสงูท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ทําหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทนุ  สถาบนั  ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์  และ
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจาก กิจกรรมในเร่ืองดงักลา่วยงัมีไม่มากนกั ซึง่ผู้ลงทนุสามารถติดต่อขอทราบข้อมลูบริษัทฯ ได้โทร  
0 – 2805 – 2756 – 60 หรือท่ี website: www.karmarts.co.th 
 

9.2  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 เน่ืองจากบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนัน้เป็น
จริยธรรมท่ีผู้บริหารพึงจะต้องมีและยึดปฏิบติัอย่างเคร่งครัดท่ีจะไม่นําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนนัน้ 
และมาตรการลงโทษมิใชเ่ป็นการป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันัน้จงึไม่มีการกําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ให้ความระมดัระวงัและติดตามดแูลข้อมลูภายในอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารระดบัสงูและพนกังานท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงเท่านัน้ท่ีมีโอกาสรับทราบข้อมลูก่อนการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้กําหนดให้เฉพาะส่วน
สารสนเทศหรือผู้บริหารระดบัสงูท่ีเก่ียวข้องโดยตรงเท่านัน้ท่ีมีหน้าท่ีในการเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทฯ  ต่อสาธารณชน 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

9.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในเครือ 
ราย
การ 

สาํนักงานผู้สอบบัญชี ช่ือบริษัทผู้จ่าย 
ค่าสอบบญัชี 

2560 2561 2562 
1 บริษัท สํานกังาน อีวาย  จํากดั บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 1,642,000 1,800,000 1,970,000 
2 บริษัท สํานกังาน อีวาย  จํากดั บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากดั  140,000 140,000 300,000 
3 บริษัท ไทย ออดิท เดอะทรูธ จํากดั บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 165,000 205,000 215,000 

รวมทัง้หมด 1,947,000 2,145,000 2,485,000 

ค่าบริการอื่นๆ    ไม่มี 
 

9.4  บุคลากร 
จาํนวนพนักงานของบริษัท  

 จํานวนพนักงานทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  มีจํานวนพนักงานทัง้สิน้ 721 คน ซึ่งผลตอบแทนเป็น
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน จํานวนทัง้สิน้ 236.23  ล้านบาท แบง่เป็นสายงานหลกัดงันี ้

1.  ด้านโรงงาน จํานวน     182    คน 
2.  ด้านสํานกังาน จํานวน     539    คน 

-   การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนกังานอย่างมีนยัสําคญั หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน 

-  นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยจดัให้มีการอบรมพนกังาน  มีหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้

1. หลกัสตูรคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นและการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
2. ขบัข่ีปลอดภยัและการใช้งานบํารุงรักษารถอย่างปลอดภยั 
3. ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ความงาม 
4. ความรู้เก่ียวกบัการจดัตัง้สาขาเพ่ือขยายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินธุรกิจมาบริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม  และเป็นส่วนหนึง่ในการ

ขบัเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) ด้วยจิตสํานึกท่ีสร้างสรรค์ รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง และ
บรูณาการความร่วมมือกบัผู้ประกอบการ ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้ ท่ีสนใจร่วมกิจกรรม ซึง่เป็นพลงัและกลไกสําคญั ท่ีจะนําไปสู่การ
พฒันาสงัคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างผลประโยชน์แก่สงัคมไทยอย่างยัง่ยืน  

ซึง่ตลอดปี 2562 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีกิจกรรมเพ่ือสงัคม โดยเฉพาะการบริจาคสิ่งของให้กบัมลูนิธิต่างๆ ทัง้หมด 11 แห่ง
ในประเทศไทย รวมมูลค่าทัง้สิน้เกือบ 1.3 ล้านบาท ได้แก่  มูลนิธิดวงประทีป,สถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการบ้านราชาวดี
(หญิง) จงัหวดันนทบรีุ, มลูนิธิส่งเสริมการพฒันาบคุคล, มลูนิธิบ้านนกขมิน้, มลูนิธิสร้างรอยยิม้, มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท, มลูนิธิ
อนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดสันมะฮกฟ้า จังหวัดเชียงใหม่(บ.คิงเพาเวอร์), ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วดัไร่ขิง พระอารามหลวง จงัหวดันครปฐม, มลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์ และ มลูนิธิศภุนิมิตแห่งประเทศไทย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอในการบริหารการดําเนินการของบริษัทฯ และการติดตามดูแลการ

ดําเนินการของบริษัทย่อยเพ่ือป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอนัเกิดจากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่
มีอํานาจอย่างเพียงพอ ดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562 (ตามแนบ) ว่าการ
ดําเนินการของบริษัทฯ ได้ดําเนินการภายใต้การกํากับดแูลและการตรวจสอบอย่างพอเพียงมีการจดัทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ทัง้รายไตรมาสและรายปีซึง่เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. บริษัทฯ ได้มีการติดตามรายงานระบบการควบคมุภายในด้านการบญัชีจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นประจําทกุปี  
ซึ่งรายงานประจําปี 2562 ได้แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคมุภายในด้านบญัชีตามท่ีเห็นว่าจําเป็นใน
การกําหนดขอบเขตการตรวจสอบแล้วไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัของระบบการควบคมุภายในด้านบญัชี  
สําหรับข้อแนะนําท่ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั บริษัทฯ ได้นําประเด็นดงักล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
อย่างครบถ้วนแล้ว 

3. บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างสม่ําเสมอและเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจําปี  
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รายงานการปฏิบัตงิานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี  2562 
 

เรียน      ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
              คณะกรรมการบริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน)  ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึง่เป็น
ผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวน 3 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้
               1.  พลโท กอบบญุ     วิชิต                     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
               2.  นายประสิทธ์ิ        ธีรรัตน์บงกช       กรรมการตรวจสอบ 
               3.  ดร.พฒิุธร              จิรายสุ                กรรมการตรวจสอบ 
              และนางสาวกนกอร  ศิริอรุณพร  ผู้ จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายไว้ ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ปฏิบติัหน้าท่ีตามกรอบแนวทางข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.)  โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯมีการควบคมุดแูลกิจการท่ีดี บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  มีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและพอเพียงตลอดจนกํากบัดแูลให้ผู้บริหารปฏิบติัหน้าท่ีตามนโยบายของบริษัทฯ และบริหารงานอยู่ใน
หลกัของความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุราย  สรุป
สาระสําคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีได้ดงันี ้

1. การสอบทานงบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และความน่าเช่ือถือ
ได้ของงบการเงิน  ซึง่ประกอบด้วยงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย  ทัง้รายไตรมาส และประจําปี 2562 ซึง่ได้ผ่านการ
สอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (EY.)แล้ว ก่อนท่ีจะให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป ทัง้นีใ้นทางปฏิบติัคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายบญัชีได้ร่วมปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตอย่างสม่ําเสมอ ในเร่ืองความถูกต้องของงบการเงิน  ได้มีการแก้ไข ปรับปรุงรายการทางบญัชีท่ีสําคญัๆ ท่ีคาดว่าจะมี
ผลกระทบต่องบการเงินตามข้อเสนอโดยรวดเร็วไม่ล่าช้า  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ระบบบญัชีและรายงาน
ทางการเงิน ได้จัดทําขึน้ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วนและทนัตอ่กําหนดเวลา  
              นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้จดัให้มีการประชมุโดยเฉพาะกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุาต โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า
ร่วมจํานวน 1 ครัง้ เพ่ือให้การปรึกษาหารือระหว่างกนัเป็นไปอย่างอิสระในประเด็นต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญั ท่ีพบจากการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงิน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผู้สอบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน 
              คณะกรรมการตรวจสอบ จงึได้มีความเห็นวา่กระบวนการจดัทํารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน  เป็นไปอย่างถกูต้องตามมาตรฐานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 
 2.  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทาน รายการทางธุรกิจท่ีเก่ียวโยงกันท่ีสําคญัรวมทัง้บริษัทร่วมและ
บริษัทย่อย  เห็นวา่ฝ่ายบริหารได้ตดัสินใจทํารายการดงักลา่ว เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั  และรายการทางธุรกิจดงักลา่ว 
เป็นไปตามกฎเกณฑ์เง่ือนไขทางการค้าปกติ ซึง่ได้เปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินด้วย
แล้ว  ส่วนรายการท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานแล้ว ไม่
พบรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
             3.   การสอบทานการปฏิบติังาน ตามกฎหมาย และข้อกําหนดต่างๆ ของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และให้ความสําคญัต่อการปฏิบติังานของบริษัทฯให้ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วย ตลาดหลกัทรัพย์ กฎ ระเบียบ และข้อกําหนดของ 
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กลต.และตลท.  ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด  สอบทานให้บริษัทฯมีการควบคมุและ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีตามกรอบแนวปฏิบติัด้านการควบคมุภายในของ The Committee of  Sponsoring Organization of Tread 
way Commission (COSO) 2013 
             4.   การสอบทานและการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และ
กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบติัของกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็น
อิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ความเห็นชอบในแผนการปฏิบติังานและอตัรากําลงัของฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมกบังานท่ีต้อง
รับผิดชอบในปัจจบุนั ทําให้แผนการตรวจสอบมีความครอบคลมุประเด็นต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัและเจ้าหน้าท่ีสามารถท่ีจะปฏิบติังาน
ตามแผนได้เป็นอย่างดี 
             เพ่ือให้การสอบทานแผนการตรวจสอบประจําปีและการปฏิบติัตามแผนฯเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  สามารถแก้ปัญหาท่ีมี
นัยสําคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ได้ตลอดเวลาท่ามกลางกระแสการ Disrupt ในวงการธุรกิจท่ีเกิดขึน้ใน
ปัจจบุนัในแต่ละไตรมาสได้อย่างรวดเร็วและทนัเวลา จึงได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 8 ครัง้ เป็น
ประจําทกุปีและในปี 2562 ท่ีผ่านมา  ได้จดัให้มีการประชมุเป็นกรณีพิเศษเพ่ิมเติมอีก 1 ครัง้  เน่ืองจากมีประเด็นปัญหาใหม่ ท่ีมี
นยัสําคญัท่ีจะต้องรีบพิจารณาและตดัสินใจ รวมเป็นการประชมุทัง้สิน้ในปี 2562 จํานวน 9 ครัง้   
            คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม พอเพียง 
และมีประสิทธิภาพ ทําให้ผลการตรวจสอบภายในบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีได้กําหนดไว้ 
             5.  การประเมินการบริหารความเสี่ยง เน่ืองจากคณะผู้บริหารได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง ทัง้ปัจจยัภายใน 
และภายนอกท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯอย่างสม่ําเสมอในทุกๆ ไตรมาส โดยได้กําหนดมาตรการ การ
บริหาร และควบคมุความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีรับได้ ปัจจยัเสี่ยงท่ีสําคญัๆ ท่ีคณะกรรมการได้ให้ความสําคญั คือ  

 ความเสี่ยงจากการลงทนุ 

 ความเสี่ยงจากการด้อยคา่ของสินค้าคงคลงั  

 ความเสี่ยงจากการควบคมุดแูลการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

 ความเสี่ยงจากธรุกิจท่ีมีการแขง่ขนัสงู เปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดเวลา และการลอกเลยีนแบบสินค้า 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  ฯลฯ   
 ซึง่ถือว่าความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ดงักลา่วนี ้ปัจจบุนัอยู่ในระดบัท่ีบริษัทฯ สามารถควบคมุได้  
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม พอเพียง และมี

ประสิทธิภาพ 
              6.  การสอบทาน ระบบการควบคมุภายใน  เน่ืองจากระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกสําคญัท่ีจะทําให้บริษัทฯ มีการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี และสามารถดําเนินธุรกิจ ให้บรรลวุตัถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บริษัทฯ ได้ยึดถือ
หลักปฏิบัติตามกรอบแนวทางในระบบการควบคุมภายในของ  The Committee of Sponsoring Organization of  the Tread 
way Committee (COSO) 2013  และจากการท่ีได้สอบทานตามหวัข้อ 1- 5  ท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้นนัน้  คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สรุปให้ความเห็น ดงันี ้

 การจดัทํารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทฯเป็นไปอย่างถกูต้อง  ครบถ้วน โปร่งใสทนัเวลา เช่ือถือได้
ตามมาตรฐานทางการบญัชี ท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิงานดําเนินธุรกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตามระเบียบและ
ข้อกําหนด ของ กลต.และ ตลท. 
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 การปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายใน  มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

 บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลมุ เหมาะสม และเพียงพอ 
                     ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
เหมาะสม พอเพียง สามารถท่ีจะทําให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
ตลอดเวลาในอนาคตภายหน้า 
             7.   การพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาต (EY.) และได้ทําการประเมินผลการปฏิบติังานของผู้สอบบญัชีอย่างต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา   บริษัทฯ ได้
นําข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ในด้านต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข  ข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้  
ทําให้การปฏิบติังานในการดําเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดี ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และอยู่ในกรอบ กฎเกณฑ์ของ กลต.และตลท. 
และสอบรับกับมาตรฐานบญัชีใหม่ ดงันัน้คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพ่ือขออนมุติั ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้บริษัท สํานกังาน อวีาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตต่อสําหรับปี 2563 
            โดยสรุป  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทํางบการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โปร่งใส ตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สอดคล้องกับ พรบ. การบญัชี 2547 และ
มาตรฐานบญัชีท่ีได้มีการแก้ไขล่าสดุ  มีการกํากับดแูลกิจการท่ีดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีระบบการควบคมุภายในท่ี
เหมาะสม และพอเพียง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดของ กลต. ตลท. ตลอดจน
กฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างถกูต้อง เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ  มีการประเมินความเสี่ยงอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
 

.......................................... 
(พลโทกอบบญุ  วิชิต) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 

                         
 
       ............................................                                                                          ....................................... 
        (นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช)                                                                               (ดร.พฒิุธร  จิรายสุ)  
            กรรมการตรวจสอบ                                                                                        กรรมการตรวจสอบ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

12. รายการระหว่างกัน 

รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่ม

บริษัทควบคมุไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบักลุม่บริษัท 
นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบคุคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ท่ีมี
อํานาจในการวางแผนและควบคมุการดําเนินงานของกลุม่บริษัท 

ข้อมูลรายการระหว่างกัน 
 รายการค้าท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้แก่ รายการขายสินค้าและบริการ 29 ล้านบาท, 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีบ้คุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัสทุธิ 24 ล้านบาท, ดอกเบีย้จา่ย 2 ล้านบาท รายการซือ้สินค้า 3 ล้านบาท 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 3 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น-บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสุทธิ 2.0 
ล้านบาท  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 30 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานท่ีให้แก่กรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อย  37  ล้านบาท  ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามท่ีได้เปิดเผย
รายละเอียดไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อท่ี 9 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขของ

สญัญาและตามราคายุติธรรมท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป  ซึ่งรายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลของการทํารายการตาม
ความจําเป็นตามปกติของธุรกิจ  และสําหรับรายการท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินในการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า รายการท่ีเก่ียวโยงดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เน่ืองจากรายการดงักล่าวจะช่วย
สร้างมลูค่าเพ่ิมแก่บริษัทฯ โดยลกัษณะธุรกิจมีความเก่ียวข้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการพฒันาเชิงธุรกิจ และมีความเป็น
ธรรมในเร่ืองของราคาและเงื่อนไขการชําระเงินและท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีมติเอก
ฉนัท์เห็นชอบในการลงทนุเพ่ิมในหลกัทรัพย์ดงักล่าวและเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทัง้ทางด้านการส่งเสริมและสนบัสนนุ
การขยายการค้าของบริษัทฯ โดยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัโดยสร้างความเข้มแข็งให้กบัสินค้าแบรนด์ "Karmarts" ในราคาและ
เง่ือนไขการชําระเงินท่ีกําหนดสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทัง้นีก้รรมการผู้ มีส่วนได้เสยีไม่ได้เข้าร่วมประชมุและไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระการประชมุนี ้

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับรายการค้าปกติ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจและ

เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาและตามราคายุติธรรมท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ดังนัน้ขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการ
ระหวา่งกนัจงึปฏิบติัเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

สําหรับรายการท่ีเ ก่ียวกับการคํา้ประกันให้บริษัทท่ีเ ก่ียวข้องต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
เน่ืองจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันดังกล่าวเป็นประโยชน์เพิ่มในการดําเนินธุรกิจตามปกติ  ดังนัน้แนวโน้มในการเข้าทํา

รายการระหวา่งกนัจงึขึน้อยู่กบัการเติบโตทางธุรกิจและภาวะของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 
 
 
 
 
 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

ณ วนัที่ 16 มีนาคม 2563 บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยของบริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

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

บจ ดิ ไอโคนิค จรัญฯ 
 

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

บจ. ด ิไอโคนิค อารีย์ 
 

บจ. ด ิ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  ทีฆครีีกลุ 23.191 กรรมการ -  - กรรมการ 0.01 กรรมการ -  -  -  - กรรมการ     

    2.2 นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 0.220 กรรมการ - กรรมการ -  -  -  -  -  -      

    2.3 นายพงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 0.047  -  -  -  -  90.00 หุ้นสว่นผจก. -  - กรรมการ     

    2.4 นายพลกฤต  ทีฆคีรีกุล 4.533  -  -  -  -  -  -  -      

    2.5 นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกุล 3.753 กรรมการ -  33.33 กรรมการ 0.01 กรรมการ -  -  -  -  16.67 กรรมการ 65.90 กรรมการ 

    2.6 นางสาววรมน  ทีฆครีีกุล 4.084  -  -  -  -  -  -  -      

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

    2.8  นางชลดา  ทีฆคีรีกลุ 0.012    -  -  -  -  - กรรมการ -      

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

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

5. อื่น ๆ 67.850  30 กรรมการ 33.34 กรรมการ 0.01 กรรมการ 49.00 กรรมการ 10.00  -  -  83.33  34.10  

              รวม 100.000  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. ด ิ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                   

หมายเหต ุกรรมการA คือ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ส่วนที่  3  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

งบการเงนิ 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 
งบการเงนิรวมปี 2560 
ผู้สอบบัญชี :   นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ 
    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขทะเบียน 3182 
  บริษัท  สํานกังาน  อีวาย  จํากดั 
สรุปรายงานผู้สอบบัญชี :   ความเหน็ 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)  ซึ ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทนุรวม งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) ด้วย
เช่นกนั 
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) 
โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ  
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบ  งบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสําหรับเร่ืองเหล่านี ้
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ี
ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลา่นีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบ
การเงินโดยรวม 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้
 
การรับรู้รายได้ 
 เน่ืองจากรายได้จากการขายเป็นตวัเลขท่ีมีสาระสําคญัท่ีสดุในงบกําไรขาดทนุ และเป็นตวัชีว้ดัหลกัในแง่ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึง่ผู้ ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกบับริษัทฯมีรายการขายกบัลกูค้าเป็นจํานวนมากราย ดงันัน้บริษัทฯ
จงึมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ท่ีไม่ได้เกิดขึน้จริง  
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดยการ
สอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคมุท่ีบริษัทฯออกแบบ
ไว้  

 สุ่มตวัอย่างเอกสารการขายเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคล้องกบันโยบาย
การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

 สอบทานใบลดหนีท่ี้บริษัทฯออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี   

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติ ท่ีอาจ
เกิดขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

การประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากการขายเช่ือให้แก่ลูกหนีก้ารค้าตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 7 ต้องอาศยัดุลยพินิจอย่างสงูของฝ่ายบริหาร ประกอบกับลกัษณะของธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกท่ีส่งผลให้มีจํานวน
ลกูหนีก้ารค้าจํานวนมากราย ซึง่อาจทําให้เกิดความเสี่ยงเก่ียวกบัมลูคา่ของค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู  
 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯออกแบบไว้ 
นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงันี ้  

 ทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู รวมถึงสอบทานความสม่ําเสมอของการใช้เกณฑ์
ดงักล่าว และเหตผุลสําหรับการรับรู้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแบบเฉพาะเจาะจง 

 สุ่มตรวจสอบความถกูต้องในการคํานวณอายลุกูหนีก้ารค้า 

 สุ่มตรวจสอบความถกูต้องในการคํานวณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 

 สุ่มตรวจสอบข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการคํานวณอายลุกูหนีก้ารค้า 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับชําระเงินและเอกสารประกอบอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี และหลงัวนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชี 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
การประมาณการมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 

ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สําหรับสินค้าท่ีล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึน้อยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทาง
การตลาด สภาพเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ประกอบกบับริษัทฯมีรายชนิดและปริมาณสินค้าคงเหลือจํานวนมาก ซึ่งอาจทําให้เกิด
ความเสี่ยงเก่ียวกบัมลูค่าของคา่เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ี
บริษัทฯออกแบบไว้ นอกจากนีข้้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือดงันี ้  

 ทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
สม่ําเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสําหรับการรับรู้ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบ
เฉพาะเจาะจง 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือเพ่ือระบถึุงกลุ่มสินค้าท่ีมี
ข้อบง่ชีว้า่มีการหมนุเวียนของสินค้าท่ีช้ากว่าปกติ  

 วิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวนเงินสทุธิท่ีกิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกับราคาทนุของ
สินค้าคงเหลือแตล่ะกลุ่มสินค้า  

 พิจารณาข้อมลูในอดีตย้อนหลงั สําหรับผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้จริงจากการขายและการตดัจําหน่ายสินค้าคงเหลือออก
จากบญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีเปรียบเทียบกบัคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือท่ีบนัทกึไว้ ณ สิน้ปีก่อน  

ข้อมูลอื่น  

 ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผู้สอบบญัชีนี ้
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่
ในรูปแบบใดๆต่อข้อมลูอ่ืนนัน้ 
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนัน้มีความ
ขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมลูอ่ืนแสดงขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  
 เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการดําเนินการแก้ไขท่ี
เหมาะสมตอ่ไป 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดแูลต่องบการเงนิ 
 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

 ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง การ
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานตอ่เน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงาน
ตอ่เน่ืองเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุม่บริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานตอ่เน่ืองอีกต่อไปได้ 

 ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอ
ไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่า
รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินเหลา่นี ้
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานดงัต่อไปนีด้้วย 

 ระบแุละประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน    ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมลู
ท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึง่เป็นผลมาจาก    การทจุริตจะสงูกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจาก
การทจุริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลู
ท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจดัทํา 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้
เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลู
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มบริษัทต้องหยดุการดําเนินงานต่อเน่ืองได้ 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินวา่
งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่  

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุม 
ดแูล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลในเร่ืองตา่งๆซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือวา่มีเหตผุล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระจากเร่ืองทัง้หลายท่ีสื่อสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวตอ่สาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณา
วา่ไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักลา่ว 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี ้
 
งบการเงนิรวมปี 2561 
ผู้สอบบัญชี :   นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ 
    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขทะเบียน 3182 
  บริษัท  สํานกังาน  อีวาย  จํากดั 
สรุปรายงานผู้สอบบัญชี :   ความเหน็ 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)  ซึ ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทนุรวม งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) ด้วย
เช่นกนั 
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 
สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) 
โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ  
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกตา่งหาก สําหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออก 
แบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบ
การเงินโดยรวม 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้
 
การรับรู้รายได้ 
 เน่ืองจากรายได้จากการขายเป็นตวัเลขท่ีมีสาระสําคญัท่ีสดุในงบกําไรขาดทนุ และเป็นตวัชีว้ดัหลกัในแง่ผลการดําเนิน 
งานของธุรกิจซึ่งผู้ ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจํานวนมากราย ดงันัน้บริษัทฯจึงมี
ความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ท่ีไม่ได้เกิดขึน้จริง  
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรรายได้โดยการ
สอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคมุท่ีบริษัทฯออกแบบ
ไว้  

 สุม่ตวัอย่างเอกสารการขายเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้วา่เป็นไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคล้องกบันโยบาย
การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 

 สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและชว่งใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

 สอบทานใบลดหนีท่ี้บริษัทฯออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี   

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจ
เกิดขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  
 การประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากการขายเช่ือให้แก่ลูกหนีก้ารค้าตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 7 ต้องอาศยัดุลยพินิจอย่างสงูของฝ่ายบริหาร ประกอบกับลกัษณะของธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกท่ีส่งผลให้มีจํานวน
ลกูหนีก้ารค้าจํานวนมากราย ซึง่อาจทําให้เกิดความเสี่ยงเก่ียวกบัมลูคา่ของค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู  
 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทฯออกแบบไว้ 
นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงันี ้  

 ทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู รวมถึงสอบทานความสม่ําเสมอของการใช้เกณฑ์
ดงักล่าว และเหตผุลสําหรับการรับรู้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแบบเฉพาะเจาะจง 

 สุม่ตรวจสอบความถกูต้องในการคํานวณอายลุกูหนีก้ารค้า 

 สุม่ตรวจสอบความถกูต้องในการคํานวณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 

 สุม่ตรวจสอบข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการคํานวณอายลุกูหนีก้ารค้า 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับชําระเงินและเอกสารประกอบอื่นๆท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี และหลงัวนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชี 

 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 การประมาณการมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 
ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สําหรับสินค้าท่ีล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึน้อยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทาง
การตลาด สภาพเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ประกอบกบับริษัทฯมีรายชนิดและปริมาณสินค้าคงเหลือจํานวนมาก ซึ่งอาจทําให้เกิด
ความเสี่ยงเก่ียวกบัมลูค่าของคา่เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ   
 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ี
บริษัทฯออกแบบไว้ นอกจากนีข้้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่า
สินค้าคงเหลือดงันี ้  

 ทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ําเสมอ
ของการใช้เกณฑ์ดงักล่าว และเหตผุลสําหรับการรับรู้คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพ่ือระบถุึงกลุ่มสินค้าท่ีมี
ข้อบง่ชีว้า่มีการหมนุเวียนของสินค้าท่ีช้ากว่าปกติ  

 วิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวนเงินสทุธิท่ีกิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกับราคาทุนของ
สินค้าคงเหลือแตล่ะกลุ่มสินค้า  

 พิจารณาข้อมลูในอดีตย้อนหลงั สําหรับผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้จริงจากการขายและการตดัจําหน่ายสินค้าคงเหลือออก
จากบญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีเปรียบเทียบกบัคา่เผื่อการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือท่ีบนัทกึไว้ ณ สิน้ปีก่อน  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ข้อมูลอื่น  
 ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผู้สอบบญัชีนี ้
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่
ในรูปแบบใดๆตอ่ข้อมลูอ่ืนนัน้ 
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอ่ืนนัน้มีความ
ขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมลูอ่ืนแสดงขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  
 เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการดําเนินการแก้ไขท่ี
เหมาะสมตอ่ไป 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดแูลต่องบการเงนิ 
 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง การ
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงาน
ตอ่เน่ืองเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอ
ไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่า
รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินเหลา่นี ้
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานดงัต่อไปนีด้้วย 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน    ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสี่ยงท่ีเกิด
จากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้น
การแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจดัทํา 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกับเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หาก
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของ
ข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะ
แสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มบริษัทต้องหยดุ
การดําเนินงานต่อเน่ืองได้ 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่  

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลในเร่ืองต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือวา่มีเหตผุล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 
 จากเร่ืองทัง้หลายท่ีสื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทาง
ลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักลา่ว 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี ้
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งบการเงนิรวมปี 2562 
ผู้สอบบัญชี :   พิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ 
    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขทะเบียน 4521 
  บริษัท  สํานกังาน  อีวาย  จํากดั 
สรุปรายงานผู้สอบบัญชี :   ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คาร์มาร์ท  จํากัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย  (กลุ่มบริษัท) ซึ ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทนุรวม งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) ด้วย
เช่นกนั 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) 
โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ  
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพนิิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบ  งบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเร่ืองเหล่านี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ี
ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลา่นีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบ
การเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

การรับรู้รายได้ 
 เน่ืองจากรายได้จากการขายเป็นตัวเลขท่ีมีสาระสําคัญท่ีสุดในงบกําไรขาดทุน และเป็นตัวชีว้ัดหลักในแง่ผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลกูค้าเป็นจํานวนมากราย ดงันัน้บริษัทฯ
จงึมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ท่ีไม่ได้เกิดขึน้จริง  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดยการ
สอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคมุท่ีบริษัทฯออกแบบไว้  

 สุ่มตวัอย่างเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการขายและสอดคล้องกบันโยบาย
การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 

 สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและชว่งใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

 สอบทานใบลดหนีท่ี้บริษัทฯออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี   

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบญัชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจ
เกิดขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

การประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากการขายเช่ือให้แก่ลูกหนีก้ารค้าตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 8 ต้องอาศยัดุลยพินิจอย่างสงูของฝ่ายบริหาร ประกอบกับลกัษณะของธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกท่ีส่งผลให้มีจํานวน
ลกูหนีก้ารค้าจํานวนมากราย ซึง่อาจทําให้เกิดความเสี่ยงเก่ียวกบัมลูคา่ของค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 
 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุม ท่ีบริษัทฯออกแบบไว้ 
นอกจากนีข้้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงันี ้  

 ทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู รวมถึงสอบทานความสม่ําเสมอของการใช้เกณฑ์
ดงักล่าว และเหตผุลสําหรับการรับรู้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแบบเฉพาะเจาะจง 

 สุม่ตรวจสอบความถกูต้องในการคํานวณอายลุกูหนีก้ารค้า 

 สุม่ตรวจสอบความถกูต้องในการคํานวณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 

 สุม่ตรวจสอบข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการคํานวณอายลุกูหนีก้ารค้า 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับชําระเงินและเอกสารประกอบอื่นๆท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี และหลงัวนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชี 
 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
การประมาณการมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 

ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สําหรับสินค้าท่ีล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึน้อยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทาง
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

การตลาด สภาพเศรฐกิจและอตุสาหกรรม ประกอบกับบริษัทฯมีรายชนิดและปริมาณสินค้าคงเหลือจํานวนมาก ซึ่งอาจทําให้เกิด
ความเสี่ยงเก่ียวกบัมลูค่าของคา่เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ   

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ี
บริษัทฯออกแบบไว้ นอกจากนีข้้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมลูค่า
สินค้าคงเหลือดงันี ้  

 ทําความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ําเสมอ
ของการใช้เกณฑ์ดงักล่าว และเหตผุลสําหรับการรับรู้คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพ่ือระบถุึงกลุ่มสินค้าท่ีมี
ข้อบง่ชีว้า่มีการหมนุเวียนของสินค้าท่ีช้ากว่าปกติ 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวนเงินสทุธิท่ีกิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกับราคาทุนของ
สินค้าคงเหลือแตล่ะกลุ่มสินค้า  

 พิจารณาข้อมลูในอดีตย้อนหลงั สําหรับผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้จริงจากการขายและการตดัจําหน่ายสินค้าคงเหลือออก
จากบญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีเปรียบเทียบกบัคา่เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือท่ีบนัทกึไว้ ณ สิน้ปีก่อน 

ข้อมูลอื่น  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่
ในรูปแบบใดๆตอ่ข้อมลูอ่ืนนัน้ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนัน้มีความ
ขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมลูอ่ืนแสดงขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการดําเนินการแก้ไขท่ี
เหมาะสมตอ่ไป  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดแูลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง การ
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงาน
ตอ่เน่ืองเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท  
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอ
ไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่า
รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานดงัต่อไปนีด้้วย 

 ระบแุละประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ 
และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง
ท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจาก  การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด   การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้น
การแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจดัทํา 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกับเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หาก
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของ
ข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะ
แสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มบริษัทต้องหยดุ
การดําเนินงานต่อเน่ืองได้ 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่  

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลในเร่ืองต่างๆซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือวา่มีเหตผุล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระจากเร่ืองทัง้หลายท่ีสื่อสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวตอ่สาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณา
วา่ไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบ 
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี ้
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2560 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 
 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 16,089 1.00 7,872 0.51 10,716 0.79 13,564 0.92 5,801 0.41 5,946 0.44 

เงินลงทนุชัว่คราว - - 9,789 0.63 361 0.03 - - 9,789 0.69 361 0.03 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 393,796 24.55 344,859 22.32 344,467 25.57 401,143 27.17 355,410 24.90 344,417 25.40 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ทางการเงิน - สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 1,031 0.06 - - 363 0.03 1,031 0.07 - - 363 0.03 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั - - - - 55,875 4.15 - - - - 55,875 4.12 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการไมเ่กี่ยวข้องกนั - - - - 18,000 1.34 - - - - 18,000 1.33 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั             

   - สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,080 0.07 1,080 0.07 - - 1,080 0.07 1,080 0.08 - - 

    เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลและกิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกนั             

   - สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - - 9,600 0.62 9,600 0.71 - - 9,600 0.67 9,600 0.70 

สนิค้าคงเหลือ 312,976 19.51 348,281 22.54 304,940 22.64 300,497 20.36 341,133 23.90 303,898 22.41 

เงินมดัจําคา่ซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - 4,000 0.30 - - - - 4,000 0.30 

เงินมดัจําคา่ซือ้ที่ดนิ - - - - 12,000 0.89 - - - - 12,000 0.89 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 40,947 2.55 35,722 2.31 35,660 2.65 40,878 2.77 35,625 2.50 35,660 2.63 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 765,919 47.74 757,203 49.00 795,982 59.10 758,193 51.36 758,438 53.15 790,120 58.28 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปงบการเงนิ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 

 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 3,602 0.22 - - 904 0.06 3,602 0.24 - - 904 0.07 

    เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแกก่ิจการที่เกี่ยวข้องกนั             

   - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2,192 0.14 3,085 0.20 - - 2,192 0.15 3,085 0.21 - - 
    เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแกบ่คุคลและกิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกนั             

   - สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - - 17,786 1.15 28,675 2.13 - - 17,786 1.25 28,675 2.11 

เงนิลงทนุในบริษัทร่วม 190,173 11.85 190,226 12.31 63,042 4.68 71,030 4.81 71,030 4.98 71,030 5.24 

เงนิลงทนุในบริษัทร่วมค้า 1,011 0.06 - - 343 0.02 - - - - 3,563 0.26 

เงนิลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - - 7,000 0.47 7,000 0.49 4,000 0.30 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 122,300 7.62 121,840 7.88 118,000 8.76 122,300 8.29 121,840 8.54 118,000 8.70 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 472,502 29.45 413,058 26.73 293,002 21.75 465,613 31.54 406,173 28.46 292,573 21.58 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2,547 0.16 3,887 0.25 10,090 0.75 2,292 0.16 3,812 0.27 10,090 0.74 

     ที่ดินรอการพฒันาในอนาคต 8,284 0.52 8,284 0.54 8,284 0.62 8,284 0.56 8,284 0.58 8,284 0.61 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชี 17,582 1.10 10,952 0.71 8,458 0.63 17,474 1.18 10,952 0.77 8,458 0.62 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 18,251 1.14 18,949 1.23 20,168 1.50 18,251 1.24 18,595 1.30 20,148 1.49 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 838,444 52.26 788,067 51.00 550,966 40.90 718,038 48.64 668,557 46.85 565,725 41.72 
รวมสินทรัพย์ 1,604,363 100.00 1,545,270 100.00 1,346,948 100.00 1,476,231 100.00 1,426,995 100.00 1,355,845 100.00 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 

 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หนีส้ินหมุนเวยีน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 210,421 13.11 148,295 9.60 175,276 13.01 210,421 14.25 148,295 10.39 175,276 12.93 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 150,370 9.37 136,390 8.83 102,952 7.64 161,680 10.95 148,375 10.40 102,735 7.58 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 30,000 1.87 100,000 6.47 - - 30,000 2.03 100,000 7.01 - - 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน – สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 4,322 0.27 4,710 0.30 3,968 0.29 4,211 0.29 4,710 0.33 3,968 0.29 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 17,904 1.12 17,904 1.16 17,904 1.33 17,904 1.21 17,904 1.25 17,904 1.32 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 33,026 2.06 26,720 1.73 37,953 2.82 31,894 2.16 25,795 1.81 37,527 2.77 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 36,231 2.26 15,425 1.00 13,292 0.99 35,949 2.44 13,379 0.94 13,237 0.98 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 482,274 30.06 449,444 29.09 351,345 26.08 492,059 33.33 458,458 32.13 350,647 25.87 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน             

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สทุธิสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 5,468 0.34 7,314 0.47 6,906 0.51 5,228 0.35 7,314 0.51 6,906 0.51 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั – สทุธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 31,874 1.99 47,324 3.06 62,096 4.61 31,874 2.16 47,324 3.32 62,096 4.58 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17,658 1.10 18,433 1.19 16,052 1.19 17,196 1.16 18,254 1.28 16,052 1.18 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 45,178 2.81 36,656 2.37 41,116 3.05 45,178 3.06 36,656 2.57 41,117 3.03 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 100,178 6.24 109,727 7.10 126,170 9.37 99,476 6.73 109,548 7.68 126,170 9.30 

รวมหนีส้ิน 582,452 36.30 559,171 36.19 477,515 35.45 591,535 40.06 568,006 39.81 476,818 35.17 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 

 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น             

ทนุจดทะเบียน             

หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.60 บาท 528,000  528,000  528,000  528,000  528,000  528,000  

ทนุที่ออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว             

หุ้นสามญั 659,568,809 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.60 บาท 527,999 32.91 527,999 34.17 527,999 39.20 527,999 35.77 527,999 37.00 527,999 38.94 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 88,397 5.51 88,397 5.72 88,397 6.56 88,397 5.99 88,397 6.19 88,397 6.52 

สว่นเกินทนุจากการลดทนุ 15,267 0.95 15,267 0.99 15,267 1.13 15,267 1.03 15,267 1.07 15,267 1.13 

กําไรสะสม             

จดัสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 52,800 3.29 52,800 3.42 52,800 3.92 52,800 3.58 52,800 3.70 52,800 3.89 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 260,408 16.23 255,876 16.56 142,022 10.54 129,446 8.77 133,020 9.32 153,058 11.29 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 70,435 4.39 41,471 2.68 41,284 3.07 70,787 4.80 41,506 2.91 41,506 3.06 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,015,306 63.28 981,810 63.54 867,769 64.42 884,696 59.94 858,989 60.19 879,027 64.83 

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมม่ีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 6,605 0.41 4,289 0.28 1,664 0.12   - - - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,021,911 63.70 986,099 63.81 869,433 64.55 884,696 59.94 858,989 60.19 879,027 64.83 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,604,363 100.00 1,545,270 100.00 1,346,948 100.00 1,476,231 100.00 1,426,995 100.00 1,355,845 100.00 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 

 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายได้             

รายได้จากการขายและบริการ 1,486,648 97.42 1,479,387 97.13 1,493,562 96.26 1,555,134 96.71 1,487,455 96.71 1,490,859 96.12 

รายได้จากการให้เช่าและให้บริการคลงัสนิค้า 21,067 1.38 20,757 1.36 20,757 1.34 21,067 1.31 20,757 1.35 20,757 1.34 

กําไรจากการปรับมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์             

เพื่อการลงทนุเป็นมลูคา่ยตุธิรรม 460 0.03 3,840 0.25 - - 460 0.03 3,840 0.25 - - 

รายได้อื่น 17,853 1.17 19,209 1.26 37,311 2.40 31,377 1.95 26,031 1.69 39,371 2.54 
รวมรายได้ 1,526,028 100.00 1,523,193 100.00 1,551,630 100.00 1,608,038 100.00 1,538,083 100.00 1,550,987 100.00 

ค่าใช้จ่าย             

ต้นทนุขาย 694,488 58.42 687,372 56.12 673,367 57.11 791,392 61.72 708,704 56.72 675,882 57.21 

ต้นทนุจากการให้เช่าและให้บริการคลงัสนิค้า 419 0.04 427 0.04 420 0.04 419 0.03 427 0.03 420 0.04 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 308,319 25.94 394,184 32.18 386,138 32.75 308,319 24.05 394,184 31.55 386,138 32.68 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 185,484 15.60 142,810 11.66 118,174 10.02 182,132 14.20 146,223 11.70 118,026 9.99 

ขาดทนุจากการปรับมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์             

เพื่อการลงทนุเป็นมลูคา่ยตุธิรรม - - - - 1,000 0.08 - - - - 1,000 0.08 
รวมค่าใช้จ่าย 1,188710 100.00 1,224,793 100.00 1,179,099 100.00 1,282,262 100.00 1,249,538 100.00 1,181,466 100.00 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุน งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 

 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

             
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าบริษัทร่วม              
       ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 337,318 127.99 298,400 82.58 372,531 131.91 325,776 128.70 288,546 127.49 369,520 128.04 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้าบริษัทร่วม 1,275 0.48 126,653 35.05 (8,778) (3.11) - - - - - - 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (10,199) (3.87) (12,219) (3.38) (10,110) (3.58) (10,181) (4.02) (12,206) (5.39) (10,105) (3.50) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 328,394 124.60 412,834 114.25 353,643 125.22 315,595 124.68 276,340 122.10 359,415 124.54 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (64,843) (24.60) (51,484) (14.25) (71,238) (25.22) (62,465) (24.68) (50,008) (22.10) (70,812) (24.54) 
กาํไรสําหรับปี 263,551 100.00 361,350 100.00 282,405 100.00 253,130 100.00 226,332 100.00 288,603 100.00 

             
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)             

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 261,235 99.12 360,225 99.69 281,631 99.73 253,130 100.00 226,332 100.00 288,603 100.00 

สว่นที่เป็นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไมม่ีอํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 2,316 0.88 1,125 0.31 774 0.27       
 263,551 100.00 361,350 100.00 282,405 100.00       
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 31  ธันวาคม 2562 31  ธันวาคม 2561 31  ธันวาคม 2560 

 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

             

กําไร (ขาดทนุ) สะสมยกมาจากปีก่อน 255,876 98.26 142,022 55.50 221,904 156.25 133,020 102.76 153,058 115.06 225,967 147.63 

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน (9,377) (3.60) - - - - (9,377) (7.24) - - - - 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสําหรับปี 261,235 100.32 360,225 140.78 281,631 198.30 253,130 195.55 226,332 170.15 228,603 188.56 

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี (984) (0.38) - - (834) (0.59) (984) (0.76) - - (834) (0.55) 

หุ้นปันผลจา่ย - - - - (131,913) (92.88) - - - - (131,913) (86.18) 

เงินปันผลจา่ย (246,343) (94.60) (246,371) (96.28) (215,540) (151.77) (246,343) (190.31) (246,371) (185.21) (215,540) (140.82) 

สํารองตามกฎหมายสําหรับปี - - - - (13,226) (9.31) - - - - (13,226) (8.64) 

กาํไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี 260,407 100.00 255,876 100.00 142,022 100.00 129,446 100.00 133,020 100.00 153,058 100.00 

             

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน             
กาํไร (ขาดทนุ) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.30  0.41  0.32  0.29  0.26  0.33  

             
จาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (หุ้น) 879,998,016  879,998,016  879,769,623  879,998,016  879,998,016  879,769,623  
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 328,394 412,834 353,642 315,596 276,340 359,415 

รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน      

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 40,041 38,095 29,343 37,958 37,192 29,322 

ขาดทนุ (กําไร) จากการปรับมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเป็นมลูคา่ยตุธิรรม (460) (3,840) 1,000 (460) (3,840) 1,000 

โอนกลบัคา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู 5,029 (2,354) (1,866) 5,029 (2,354) (1,866) 

คา่เผื่อการปรับลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลือให้เป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับเพิม่ขึน้ 9,754 12,964 3,769 9,678 12,962 3,769 

คา่เผื่อการด้วยคา่ของสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ - 114 (475) - 114 (475) 

คา่เผื่อด้อยคา่เงินลงทนุในการร่วมค้าเพิ่มขึน้ - - - - 3,563 - 

กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (1,643) 6,181 (13,225) (1,643) 6,181 (13,225) 

ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 1,387 534 437 1,387 534 437 

ขาดทนุ (กําไร)  จากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (108) (517) (1,126) (108) (517) (1,126) 

ขาดทนุ (กําไร)  จากการขายเงินลงทนุชัว่คราว (898) (761) (2,214) (898) (761) (2,214) 

ขาดทนุ (กําไร) ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุชัว่คราว (444) 451 (35) (444) 451 (35) 

ดอกเบีย้รับ (1,466) (12,068) (11,522) (1,466) (12,068) (11,522) 

เงินปันผลรับ (134) (12) (37) (134) (12) (37) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,674 3,126 2,251 6,391 2,948 2,251 

รายจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - 4,195 - - 4,195 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 9,288 9,742 6,502 9,266 9,742 6,502 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม (1,275) (126,653) 8,778 - - - 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดาํเนินงาน  394,139 337,836 379,417 380,152 330,475 376,391 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง       

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (55,977) (1,839) (60,826) (52,773) (12,440) (60,776) 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ทางการเงิน (4,633) 1,267 (854) (4,633) 1,267 (854) 

สนิค้าคงเหลือ 33,090 (55,723) 6,820 38,495 (49,613) 8,185 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น (5,225) (175) (7,654) (5,253) (79) (7,754) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 697 1,219 3,033 344 1,553 3,053 
หนีส้ินจากการดาํเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 32,446 16,664 16,730 31,770 28,477 16,274 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 2,074 2,134 3,340 3,839 142 3,342 
เงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 396,611 301,383 340,007 391,941 299,782 337,861 

จา่ยภาษีเงินได้ (61,375) (69,671) (52,782) (59,097) (68,694) (57,782) 

จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,679) (746) (285) (8,679) (746) (285) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 326,557 230,966 286,940 324,165 230,342 284,794 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

ดอกเบีย้รับ 1,595 18,217 6,327 1,595 18,217 6,327 

เงินปันผลรับ 134 12 37 134 12 37 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกนัเพิ่มขึน้ 892 (4,165) - 892 (4,165) - 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลและกิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกนัเพิ่มขึน้ 27,386 10,889 (13,275) 27,386 10,889 (13,275) 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพิม่ขึน้ - - - - (3,000) (1,500) 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัเพิ่มขึน้ - 55,875 (1,500) - 55,875 (1,500) 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกนัลดลง (เพิ่มขึน้) - 18,000 12,933 - 18,000 12,933 

68 



   
 

 
	

	
	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 
 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 37,028 22,405 7,264 37,028 22,405 7,264 

เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 4,211 1,584 1,506 4,211 1,584 1,506 

ซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (25,897) (31,525) (5,050) (25,897) (31,525) (5,050) 

ซือ้ที่ดนิ  อปุกรณ์  และสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (81,205) (122,564) (61,252) (79,294) (114,739) (60,862) 

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมม่ีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลง       

      จากการเรียกชําระทนุจดทะเบียน - 1,500 750 - - - 

เงินมดัจําคา่ซือ้ที่ดนิเพิ่มขึน้ - - (12,000) - - (12,000) 

เงินมดัจําคา่ซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพิม่ขึน้ - - (4,000) - - (4,000) 

รับคืนเงินมดัจําคา่ซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย - 4,000 - - 4,000 - 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (35,856) (25,772) (68,260) (33,945) (22,447) (70,120) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 63,369 (33,193) (72,220) 63,369 (33,193) (72,220) 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เกี่ยวข้องกนัเพิ่มขึน้ (ลดลง) (70,000) 100,000 - (70,000) 100,000 - 

เงินสดจ่ายตามสญัญาเชา่ทางการเงิน (5,230) (4,379) (5,337) (5,218) (4,379) (5,337) 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (15,449) (14,772) 80,000 (15,449) (14,772) 80,000 

ดอกเบีย้จ่าย (8,830) (9,325) (6,114) (8,816) (9,325) (6,114) 

เงินสดรับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามโครงการ ESOP Scheme - - 1,150 - - 1,150 

เงินปันผลจา่ย (246,343) (246,371) (215,540) (246,343) (246,371) (215,540) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (282,483) (208,040) (218,061) (282,457) (208,040) (218,061) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

31 ธันวาคม 
2560 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 8,218 (2,845) 618 7,763 (145) (3,388) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 7,871 10,717 10,099 5,801 5,946 9,334 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 16,089 7,872 10,717 13,564 5,801 5,946 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ       
     รายการที่ไม่ใช่เงนิสด :-       

      ซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนโดยยงัไมไ่ด้จา่ยชําระ 142 18,193 1,386 142 18,193 996 

      ขายสินทรัพย์ถาวรโดยยงัมิได้รับเงิน 333 2,348 - 333 2,348 - 

      โอนอปุกรณ์ไปเป็นสนิค้าคงเหลือ 527 583 328 527 583 328 

      ซือ้ยานพาหนะตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2,522 5,109 6,769 2,168 5,109 6,769 

      โอนอปุกรณ์ไปเป็นสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - - 1,555 - - 1,555 

      โอนเงินมดัจําคา่ซือ้ที่ดนิไปเป็นที่ดนิ - 12,000 - - 12,000 - 

      ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพิ่มขึน้ 1,230 - 1,043 1,230 - 1,043 

      หุ้นปันผลจา่ย - - 131,913 - - 131,913 

      สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึน้ 36,602 - - 36,602 - - 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

 

 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

31/12/62 31/12/61 31/12/60 31/12/62 31/12/61 31/12/60 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.59 1.68 2.27 1.54 1.65 2.25 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.86 0.81 1.02 0.85 0.81 1.00 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.70 0.58 0.79 0.68 0.57 0.78 
อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 3.94 4.23 4.69 4.02 4.19 4.69 
ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉล่ีย (วัน) 91 85 77 90 86 77 
อัตราส่วนหมุนเวยีนสนิค้าคงเหลือ (เท่า) 2.91 2.79 2.97 3.32 2.87 2.98 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 124 129 121 108 125 121 

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี ้(เท่า) 2.34 2.45 2.16 2.56 2.47 2.16 
ระยะเวลาชาํระหนี ้(วัน) 154 147 167 141 146 167 

CASH CYCLE (วัน) 61 67 31 57 66 31 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
(PROFITABILITY RATIO) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

31/12/62 31/12/61 31/12/60 31/12/62 31/12/61 31/12/60 

กาํไรขัน้ต้น (%) 53.28 53.54 54.92 49.11 52.35 54.66 
อัตรากาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (%) 17.57 24.35 18.86 16.28 15.22 19.36 
อัตรากาํไร (ขาดทุน) อื่น (%) 8.71 0.00 6.30 7.90 6.77 5.66 
อัตราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร (%) 125.01 64.12 101.89 128.06 101.77 98.68 
อัตรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 17.12 24.35 18.86 15.74 15.22 19.36 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%) 26.16 38.95 33.83 29.03 26.04 34.35 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

31/12/62 31/12/61 31/12/60 31/12/62 31/12/61 31/12/60 

อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม (%) 16.59 24.91 21.81 17.44 16.27 22.23 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 52.22 81.41 76.35 51.07 53.82 78.13 

อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.97 1.05 1.20 1.11 1.11 1.19 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
 (FINANCIAL POLICY RATIO) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
31/12/62 31/12/61 31/12/60 31/12/62 31/12/61 31/12/60 

อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.57 0.57 0.55 0.67 0.66 0.54 

อัตราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ (เท่า) 29.18 19.42 34.17 29.24 19.51 33.91 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล (%) 94 68 123 97 109 120 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

14.  คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  (MD&A) 
 

1. ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
1.1 รายได้รวม 

 สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,526 ล้านบาทประกอบด้วย 

 รายได้จากการขายจํานวน 1,487 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 8  ล้านบาท  คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.54 รายได้
แบ่งตามกลุ่มสินค้าดแูลร่างกายจํานวน 190 ล้านบาท  กลุ่มสินค้าดแูลหน้า  287 ล้านบาท  กลุ่มสินค้าเคร่ืองสําอาง
จํานวน  938 ล้านบาท กลุ่มสินค้าอปุกรณ์เสริมความงามจํานวน 20 ล้านบาท  กลุ่มสินค้าอปุกรณ์ตกแต่งร้าน สื่อ
สง่เสริมการขายและอืน่ๆ จํานวน 32 ล้านบาท และอาหารเสริมจํานวน  20 ล้านบาท 

 รายได้จากการให้เช่าและให้บริการคลงัสินค้าจํานวน 21 ล้านบาท เท่ากบัปีก่อน 

 กําไรจากการปรับมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 0.46 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว 3.54 ล้านบาท  

 รายได้อ่ืนจํานวน 18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 1  ล้านบาทคิดเป็นอัตราร้อยละ  5.26  ประกอบ ด้วย
ดอกเบีย้รับ 1 ล้านบาท  กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 7 ล้านบาท  กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 1 ล้านบาท 
รายได้คา่เช่าพืน้ท่ี 2 ล้านบาท และอ่ืนๆ อีกประมาณ 7 ล้านบาท 

1.2 ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 สําหรับปี 2562  บริษัทฯ  มีคา่ใช้จ่ายรวม  1,189 ล้านบาทประกอบด้วย  

 ต้นทนุขายจํานวน 694 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 7 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.02 สดัสว่นของต้นทนุ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดขาย  มีกําไรขัน้ต้นคิดเป็นอตัราร้อยละ  53.28   

 ต้นทนุจากการให้เช่าและให้บริการคลงัสินค้า  จาํนวน  1  ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 493 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 43 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 
8.02 ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง  86  ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ปรับยอดค่าใช้จ่ายไปสุทธิกับ
ยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้ 43 ล้านบาท เกิดจากเงินเดือนและผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึน้ 17 ล้าน
บาท  คา่ใช้จ่ายตามสญัญา  23 ล้านบาท 

 คา่ใช้จ่ายทางการเงิน บริษัทฯ มีดอกเบีย้จ่ายจาํนวน 10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อย
ละ 16.67 

 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  65 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 14 ล้านบาท  หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 27.45 
1.3 กาํไร 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกําไรจากการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 17.12 จากการขาย ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.23 
เน่ืองจากปี 2561 บริษัทฯ รับส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า 127 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายบริหารเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 
43 ล้านบาท เน่ืองจากเงินเดือนและผลประโยชน์พนกังาน  และค่าใช้จ่ายตามสญัญา 

1.4  อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกําไรจากดําเนินงาน ทําให้บริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นอตัราร้อยละ 26.16 

ในขณะท่ีปีก่อนอตัราร้อยละ 38.95 เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

2. ฐานะการเงนิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
1.    สนิทรัพย์ 
1.1 ส่วนประกอบของสนิทรัพย์ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,604 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนจํานวน 59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
3.82 ประกอบด้วย 

1.1.1 สินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 766 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 9 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 1.19 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 16 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 8 ล้านบาท  เน่ืองจาก
กิจกรรมดําเนินงานเพ่ิมขึน้สทุธิ  327 ล้านบาท  กิจกรรมลงทนุลดลงสทุธิ  36  ล้านบาท  กิจกรรมจดัหาเงิน
ลดลงสทุธิ 283  ล้านบาท 

 เงินลงทนุชัว่คราว – ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นๆ จํานวน 394 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน  49 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  
14.20  เกิดจากบริษัทฯ  ขายสินค้า  และเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายทางโมเดิร์นเทรดมากขึน้ 

 ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ทางการเงิน – ส่วนท่ีถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี และลกูหนีต้ามสญัญาเช่าทาง
การเงิน – สทุธิส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 5 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 100  

 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 1 ล้านบาท เท่ากบัปีก่อน 
ให้กู้ ยืมแก่บริษัท ร่ืนรมย์ ฟู้ ดส์ แอนด์ เบเวอเรจ จํากดั อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5 

 สินค้าคงเหลือจํานวน  313  ล้านบาท  ประกอบด้วย สินค้าประเภทอปุโภคและบริโภคและวตัถดิุบ ลดลง
จากปีก่อนจํานวน 35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.06   

 สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนจํานวน 41 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5 ล้านบาท หรือ 13.89% 
1.1.2 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจํานวน 838 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.35 

ประกอบด้วย 

 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั – สทุธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 2 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 1 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 33.33  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บคุคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน – สทุธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี  – 
ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 18 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 15 กําหนดชําระคืนภายใน 19 กันยายน 
2563 

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 190 ล้านบาท เท่ากบัปีก่อน เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบง่กําไรใน
บริษัทร่วมบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั  

 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน 123 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 1 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
0.82 เน่ืองจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุของบริษัทฯ เป็นท่ีดินและอาคารท่ีให้บริการคลงัสินค้า บริษัท
ฯ แสดงอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุด้วยมลูค่ายติุธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์
วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)  

 ท่ีดิน  อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิจํานวน 473 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 60 ล้านบาท คดิเป็นร้อย
ละ 14.53 เน่ืองจากซือ้ท่ีดินเพ่ิม 17 ล้านบาท ยานพาหนะ 7 ล้านบาท เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สํานกังาน 21 
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ล้านบาท ค่าเสือ่มราคาเพ่ิม 38 ล้านบาท งานระหวา่งก่อสร้างเพ่ิมขึน้ 16 ล้านบาท ตีราคาท่ีดินเพิ่ม 37 
ล้านบาท 

 ท่ีดินรอการพัฒนาในอนาคต 8.28 ล้านบาท บริษัทฯ มีท่ีดินจํานวน 8.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นท่ีดินท่ีอยู่
ระหว่างรอการพฒันา  โดยมีท่ีดินมลูค่าตามบญัชีประมาณ 3.2 ล้านบาท ได้นําไปคํา้ประกนัสินเช่ือท่ีได้รับ
จากธนาคารพาณิชย์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิจํานวน  2.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.30 ล้านบาทเกิดจากบริษัทฯ ลงทุน
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมและตดัจําหน่ายระหวา่งปี 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 17.58 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 6.63 ล้านบาทหรือร้อยละ 60.55 จาก
บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 1 ล้านบาท ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 8.99 ล้านบาท 
ค่าเผื่อการรับคืนของมูลค่าสินค้า 3.99 ล้านบาท สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2.98 ล้าน
บาท 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ  จํานวน 18 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อนจํานวน 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 
เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ทําสญัญาขายสินค้าคงเหลือทัง้หมด ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับ
โครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X ให้กบับุคคลท่ี
ไม่เก่ียวข้องกันในราคา 28.1 ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) สญัญาดงักล่าวกําหนด ให้ผู้ ซือ้ต้องทําการ
ผ่อนชําระค่าสินค้าเป็นรายเดือนให้กับบริษัทฯ ภายใน 10 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอด
คงเหลือของลกูหนีด้งักล่าวจํานวน 14.03 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 16.14 ล้านบาท) โดยมีส่วนของ
ลกูหนีท่ี้จะครบกําหนดชําระเกินกว่า 12  เดือนจํานวน 10.70 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 13.33 ล้าน
บาท) ซึง่จดัประเภทอยู่ในรายการสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 1.2  คุณภาพของสินทรัพย์ 
ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 394 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.56 ของสินทรัพย์รวม มี

ระยะเวลาการเก็บหนีจ้ากลกูหนีเ้ฉล่ีย 91 วนั มากขึน้จากปีก่อน 6 วนั(ปี 2561  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 85  วนั)  เน่ืองจาก
บริษัทฯ  ขายสินค้าชอ่งทางโมเดอร์นเทรดมากขึน้  การชําระคา่สินค้าเป็นเครดิตอยู่ระหวา่ง  30 – 90 วนั   

บริษัทฯ มีการตัง้สํารองเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอย่างเพียงพอตามจํานวนหนีท่ี้คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากลกูหนี ้ 
สํารองเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับปี 2562 มีอตัราเฉลี่ยเป็นร้อยละ 2.07 ของลกูหนีค้งเหลือ ณ วนัสิน้ปี 

สินค้าคงเหลือ 313 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 19.51 ของสินทรัพย์รวม ระยะเวลาการขายสินค้าเฉล่ีย 124 วนั ซึง่
ใกล้เคียงปีก่อน (ปี 2561 ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 129 วนั)   

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 122 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.61 ของสินทรัพย์รวม  ซึง่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ข้อสมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินราคาประกอบด้วยอตัราคิดลดอตัราผลตอบแทนและ
อตัราการเจริญ เติบโตอย่างระยะยาวของคา่เช่า 

 
2.    สภาพคล่อง 
2.1  กระแสเงนิสด 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 16 ล้านบาท ปี 2561 จํานวนเงิน 8 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 8 ล้านบาท  เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานสทุธิ 326 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปกิจกรรม
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ลงทนุ 36 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนชัว่คราว และซือ้ท่ีดิน เงินสดสทุธิใช้ในกิจกรรมจดัหาเงินลดลง  282 ล้าน
บาท  เน่ืองจากจ่ายเงินปันผล จ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

2.2  อัตราส่วนสภาพคล่องที่สาํคัญ 
ในปี  2562  บริษัทฯ  มีอตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีสิ้นหมนุเวียนเป็น 1.59:1 เท่า  มีสภาพคล่องสงู บริษัท

ฯ เงินสดและเทียบเท่าเงินสดอัตราร้อยละ 1 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นๆ อัตราร้อยละ 24.56 สินค้าคงเหลืออัตราร้อยละ 
19.51 ของสินทรัพย์รวม  

บริษัทฯ สามารถจัดเก็บลูกหนีร้ะหว่าง  91 วนั สินค้าคงเหลือ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  124  วนั  ใกล้เคียงปี
ก่อน  เน่ืองจากบริษัทฯ  ขายสินค้าประเภทอปุโภคและบริโภค  มีอตัราการหมนุเวียนสงู   
 2.3  ระยะเวลาการเกบ็หนีแ้ละจ่ายชาํระหนี ้

บริษัทฯ  มีระยะเวลาเก็บหนีจ้ากลกูหนีโ้ดยเฉลี่ย  91 วนั  ขณะท่ีระยะเวลาการจ่ายชําระหนีเ้จ้าหนีโ้ดยเฉลี่ย 154  
วนั  เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทฯ  ชําระหนีค้่าสินค้า  โดยผ่านธนาคารพาณิชย์โดยวิธีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและทําทรัสต์รี
ซีทประมาณ 120 – 180 วนั 

 
3. รายจ่ายฝ่ายทุน 

 ระหวา่งปีบริษัทฯ มีรายจ่ายลงทนุในการซือ้ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์สํานกังาน 81 ล้านบาท  ซือ้ท่ีดิน
และอาคารเพ่ือขยายโรงงานและคลงัสินค้า  เพือ่รองรับการขยายตวัของบริษัทฯ 

 
4. แหล่งที่มาของเงนิลงทุน 
4.1  โครงสร้างเงนิลงทุน 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็น 0.57:1 เท่ากบัปีก่อน 0.57:1 เน่ืองจากหนีส้ินรวม 
582 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 23 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 4.11 สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,015 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 34 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.47 เพ่ิมขึน้เป็นสดัสว่นใกล้เคียงกนั 

4.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ในปี 2562 บริษัทฯ  มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,015 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 33 ล้านบาท ซึง่เกิดจากบริษัทฯ  
มีกําไรสาํหรับปีจํานวน 261 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 246 ล้านบาท สิทธิในการคืนสินค้าสทุธิจากภาษีเงินได้ 10 ล้านบาท และ
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปี 28 ล้านบาท 

4.3  หนีส้นิ 
  บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม  582 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อนจํานวน 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.11  

 หนีสิ้นหมนุเวียนจํานวน  482 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.35  เน่ืองจาก 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 210 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 62 ล้านบาท
เกิดจากบริษัทฯ มีตัว๋สญัญาใช้เงินเพิ่ม 50 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ MLR – 2.00  เป็นทรัสต์รีซีทเพิ่มจากปี
ก่อน 16 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ 3.25 – 4.50  

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน  150  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน  14  ล้านบาท   

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 70 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 70 
จาก บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2 

75 



 
 

 	
	

	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

 หนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าทาง
การเงิน – สุทธิส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีจํานวน 10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน  2 ล้าน
บาท  หรือ 16.67% เน่ืองจากบริษัทฯ  ได้เช่าซือ้รถยนต์เพ่ือพนกังานขายสินค้าและชําระตอ่เน่ือง 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 18 ล้านบาท เท่ากบัปีก่อน เงิน
กู้ ยืมระยะยาวของบริษัทฯ วงเงิน 80 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นรายเดือน 60 
เดือน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.5 ต่อปี  

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 33 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 6 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลประกอบการกําไรมาก
ขึน้ 

 หนีสิ้นหมนุเวียนอืน่ๆ จํานวน 36 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 20 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 133.33 
เน่ืองจากประมาณการจากการรับคืนสินค้า 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนจํานวน 100 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.09 เน่ืองจาก 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สทุธิส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 31 ล้านบาท ลดลง  
จากปีก่อน 16 ล้านบาท หรือ 34.04% เงินกู้ ยืมระยะยาวของบริษัทฯ วงเงิน 80 ล้านบาท กําหนดชําระคืน
เงินต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นรายเดือน 60 เดือน อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.5 ตอ่ปี 

 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจํานวน 18 ล้านบาท เท่ากบัปีก่อน เน่ืองจากผลประโยชน์พนกังาน 
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีจํานวน  45  ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจํานวน 8 ล้านบาท หรือร้อย 
ละ 21.62 จากสว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน 18 ล้านบาท ส่วนเกินมลูคา่ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์  
เพ่ือการลงทนุจากมลูคา่ตามบญัชี 22 ล้านบาท และส่วนเกินมลูคา่ยตุิธรรมจากมลูคา่ตามบญัชีของท่ีดิน 
และอาคารท่ีโอนมาจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 5 ล้านบาท 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1) 

5.   ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินใน
อนาคต 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้กําหนดแผนการดําเนินงานประจําปี  กําหนดยุทธศาสตร์และหายุทธวิธีเพ่ือ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายประจําปีท่ีกําหนดไว้  ทําให้บริษัทมีความมัน่ใจว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารงานอย่าง
ยืดหยุ่น เพ่ือรองรับปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้ดงันี ้

  ปัจจัย/อทิธิพลหลกั แนวทางการดาํเนินการ 
1. ความเพียงพอของการจัดหาสินค้าและ

กระแสความนิยมของสินค้า 
1. บริษัทฯ สามารถจัดสรรสินค้าท่ีมีอยู่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

กระแสความนิยมท่ีมีอยู่ ตลอดจนควบคมุระบบการจดัซือ้และรักษา
ระดับสินค้าและของคงคลังให้เพียงพอกับการขาย รวมทัง้บริหาร
สินค้าคงคลังให้หมุนเวียนเร็วทันกับราคาในตลาดท่ีเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และให้ทนักบักระแสความนิยม 

2. การพฒันาทกัษะของบคุลากร 2. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพฒันาบคุลากรโดยจดัการอบรมพนักงาน
อย่างทัว่ถึงทกุระดบัทัง้ภายใน และภายนอก เพื่อเพ่ิมพนูความรู้และ
ทกัษะในการปฏิบติังานให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

3. ระดบัราคาของวตัถดิุบและคา่แรงงาน 
 
 
 
 
4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือ

ดํ า เนินงานแก่บ ริษั ท ร่วมและบ ริษั ท ท่ี
เก่ียวข้องกนัและภาระหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ใน
อนาคต 

3. บริษัทฯ มีหน่วยงานสรรหาและจัดซือ้สินค้าโดยวัตถุดิบสินค้า
สําเร็จรูปจากแหล่งท่ีมีคณุภาพดีราคาเหมาะสมกับราคาในตลาดท่ี
มีความผันผวนเร็วมาก  รวมทัง้การจัดจ้างงานให้เหมาะสมกับ
องค์กรเพ่ือให้ได้ต้นทนุขายท่ีต่ําแตส่ินค้าคณุภาพดี 

4. หากบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือการดําเนินงานแก่
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน   บริษัทฯจักดําเนินการตามขัน้ตอนของ
ข้อบงัคบัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน
และโปร่งใสสามารถติดตาม และตรวจสอบได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีได้กําหนดไว้ รวมทัง้บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระท่ีช่วยสอดส่อง
ตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ  และผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ มากท่ีสดุ   
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
 

1. นายววิัฒน์  ทฆีคีรีกุล * 
 ตําแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท 
 อาย ุ (ปี) 67 

  คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง             
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปอ. รุ่น 2547 

 การอบรมพิเศษ หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์สาธารณะ  สําหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 1 
สถาบนัพระปกเกล้า 

 จํานวนหุ้นท่ีถือ 204,083,788  หุ้น  23.191% 
  ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 ประวติัการทํางาน     

2559 – ปัจจบุนั      กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จรัญสนิทวงศ์13 จํากดั 

  กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้เพชรเกษม จํากดั 

  กรรมการบริษัท บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จํากดั 
 2557  – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 
 2556 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริษัท   บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
 2547 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 

 2525 – 2555 กรรมการผู้จดัการ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
 
2.    พลโทกอบบุญ  วชิิต 
  ตําแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ (ปี) 73 

 คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)  
   จํานวนหุ้นท่ีถือ  28,000  หุ้น  0.003%            
   ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563   
  ประวติัการทํางาน 

 2554 – ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
 2550 – 2551       ผู้ทรงคณุวฒิุพิเศษ กองทพับก 
 2548 – 2550       ผู้บญัชาการศนูย์ตอ่สู้ ป้องกนัภยัทางอากาศ กองทพับก 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

3.   นายไกรวทิย์  สัตยภวิัฒน์ * 
  ตําแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ 
  อาย ุ (ปี) 63 

 คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

   จํานวนหุ้นท่ีถือ   28,000  หุ้น  0.003% 
       ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563   
  ประวติัการทํางาน     

 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จํากดั 
 2549 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
 2531 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สตาร์คอม จํากดั 

 
4.    นายประสทิธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช 
  ตําแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ (ปี) 65 

 คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากําลงั / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

  ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

  จํานวนหุ้นท่ีถือ  50,000  หุ้น  0.006%              
     ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
  ประวติัการทํางาน   

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) 
 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
 2551 – 2555 กรรมการ บริษัท เอสซีที สหภณัฑ์ จํากดั 
 2540 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวกรีน จํากดั 
 2548 – 2560 ท่ีปรึกษา บริษัท สยามราชธานี จํากดั 
 2538 – 2540 ผู้ อํานวยการโครงการ บริษัท ปิโตรเชน (ประเทศไทย) จํากดั 
 2535 – 2537 ผู้จดัการบริหารโครงการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

5.   ดร.พุฒธิร  จริายุส 
  ตําแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ (ปี) 44 

 คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ สถาบนันานาชาติ 
   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  
   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University  
    (London Campus)  

   จํานวนหุ้นท่ีถือ  25,200  หุ้น  0.003% 
   ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
  ประวติัการทํางาน    

2560 – ปัจจบุนั  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัดสุิตธานี 
2555 – 2560   อาจารย์ประจําหลกัสตูรมหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
2552 – 2555  ผู้ อํานวยการหลกัสตูรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
2542 – 2552  รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอส.พี. โฮมเซน็เตอร์ จํากดั 
2547 – 2551  กรรมการ บริษัท ดี อี แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
 

6.  นายวงศ์ววิัฒน์  ทฆีคีรีกุล * 
  ตําแหน่ง  กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร  
     และพฒันาธุริจ 
  อาย ุ (ปี) 37 

 คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                 

  จํานวนหุ้นท่ีถือ   1,934,320   หุ้น  0.220% 
   ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
  ประวติัการทํางาน 

  2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
 2553 – 2554 ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒัธรุกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
 2551 – 2552 ผู้จดัการสว่นพฒันาธุรกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
 2550 กรรมการผู้จดัการ บริษัท คนไทยวนันี ้จํากดั 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

7.   นายพริษฐ์  ทฆีคีรีกุล 
  ตําแหน่ง กรรมการบริษัท 
  อาย ุ (ปี) 37 
  คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK 

    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 จํานวนหุ้นท่ีถือ 33,025,200   หุ้น  3.753% 

   ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 ประวติัการทํางาน 

2560 – ปัจจบุนั      กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จรัญสนิทวงศ์13 จํากดั 

  กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้เพชรเกษม จํากดั 

  กรรมการบริษัท บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จํากดั 
 2557  – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 

2548 – ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 

  กรรมการบริหาร บริษัท อนิสปายด์ พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 
 

 8.   นายเซียะ ซนิ ลู 
  ตําแหน่ง กรรมการบริษัท 
  อาย ุ (ปี) 69 
  คณุวฒิุการศกึษา มธัยมศกึษา 
  จํานวนหุ้นท่ีถือ 25,200  หุ้น  0.003% 
   ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 

  ประวติัการทํางาน  
 ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี ในการนําเข้าและส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า     
 2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

9.   นายคตันานท์  ยะพานิช 
  ตําแหน่ง กรรมการ 
  อาย ุ (ปี) 37 
  คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 
   ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
   ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
   

   จํานวนหุ้นท่ีถือ              - 
   ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
  ประวติัการทํางาน 
  2562 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน)  
  2562 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไครท์ทีเร่ียน แอนด์ แอดไวเซอรี จํากดั 
  2562 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท อมารีน แอนด์ เค.สมิธ จํากดั 
  2561 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ซีอสุ คอนซลัแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 
  2554 – ปัจจบุนั ทีมบริหาร บริษัท สขุมุวิท เอ.ที.เซอร์วิส จํากดั 
  2552 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากฏหมาย บริษัท โตโย บิซเินส เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
  2552 – 2554  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฏหมาย  บริษัท นวนคร คอมเพล็กซ์ จํากดั 
  2552 ทนายความ บริษัท ซอีสุ คอนซลัแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 
  2551 – 2552  ผู้ช่วยทนายความ   บริษัท ซอีสุ คอนซลัแทนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 
  2549 – 2550  เจ้าหน้าพนกังานบงัคบัคดี  บริษัท  วิริยะประกนัภยั  จํากดั (มหาชน) 
  ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี ด้านคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีล้มละลายไม่น้อยกว่า 500 คดี 

  การอบรมพิเศษ ได้รับใบอนญุาตจากสภาทนายความให้ประกอบวิชาชีพทนายความ 
ใบอนญุาตเลขท่ี 1104/2552  ตัง้แตว่นัท่ี 26 มิถนุายน 2552 

   ได้รับอนญุาตจากสภาทนายความให้เป็นทนายความผู้ มีอํานาจทําคํารับรอง 
    ลงลายมือชื่อและเอกสารเม่ือปี 2553 
   ได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
    (คปภ.) ให้เป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัเม่ือปี 2556 
 การอบรม/สมัมนา AEC&PRODVCT LIABILITY LAW วิทยากร ศ.ดร. ศกัดา ธนิตกลุ เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 

2559  จดัโดย บริษัท ยนิูค เซมินาแอนด์เทรนน่ิง จํากดั 
  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคท่ีผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ ธนาคาร สถานพยาบาล และ

ทนายความควรรู้ เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2562  วิทยากร ท่านธานิศ เกศวพิทกัษ์,     
ท่านชยัยทุธ  ศรีจํานงค์,  ว่าท่ีร้อยตรี ถวลัย์  รุยาพร จดัโดยมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

 
. 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 10.   นางทศันี  อุ่นเจริญ 
  ตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
  อาย ุ (ปี) 59 
  คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโวฒ 

    ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
   การอบรมพิเศษ Corporate Finance รุ่นท่ี 2/62 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

  จํานวนหุ้นท่ีถือ   259,866  หุ้น  0.030% 
   ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 
 11.  นายศุภเชษฐ  งามวงศ์เวชกุล 

   ตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการสายงานขายและการตลาด 
     อาย ุ (ปี) 53 
   คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาโทบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัวลูลองกอง 
    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาประกนัชีวิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
   จํานวนหุ้นท่ีถือ   -        

    ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 
12.   นางชลธิดา  สถาวรวจิิตร 
  ตําแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานขายและปฏิบติัการช่องทางโมเดิร์นเทรด,  
    KMS และShop HQ   
  อาย ุ (ปี) 39 
  คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
   ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
  จํานวนหุ้นท่ีถือ   396,000  หุ้น  0.045% 
  ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 

 13.   นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวนิ 
  ตําแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชี,  เลขานกุารบริษัท 
  อาย ุ (ปี) 55 
  คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

    ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
  จํานวนหุ้นท่ีถือ 25,200   หุ้น    0.003%  
  ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

14.  นางอุ่นเรือน  อรุณวศิวกุล 
  ตําแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานคลงัสินค้าและจดัสง่ 
  อาย ุ (ปี) 61 
  คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสมเด็จเจ้าพระยา  
  จํานวนหุ้นท่ีถือ 25,200   หุ้น    0.003% 
   ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 

  15.  นายภวัต  เฉลมิพงศ์จตุพร 
   ตําแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานขายและปฏิบติัการ 
    อาย ุ (ปี) 57 
   คณุวฒิุการศกึษา  ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
   จํานวนหุ้นท่ีถือ               - 

     ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 

 16. นายพงศ์ววิัฒน์  ทฆีคีรีกุล 
  ตําแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ 
  อาย ุ (ปี) 36 
  คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
  จํานวนหุ้นท่ีถือ 415,200   หุ้น  0.047% 
   ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 

 17.   นางสมศรี  วริิยะ 
  ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
  อาย ุ (ปี) 51 
  คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
  จํานวนหุ้นท่ีถือ 19,200 หุ้น    0.002% 
   ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 

 18.    นายสจัจะพงษ์  ยงสกุลโรจน์ 
  ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  อาย ุ(ปี) 37 
  คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

   จํานวนหุ้นท่ีถือ 43,200  หุ้น    0.005% 
   ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 19.   นางสาว ซิว้  ซิง  เหว่ย 
    ตําแหน่ง  ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ – จีน 
    อาย ุ(ปี)  36 
    คณุวฒิุการศกึษา  Business IT and Law, Nanyang Technological University 
    จํานวนหุ้นท่ีถือ    - 

   ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 

  20. นางสาวณัฐนันท์  เหมือนสงิห์ 
   ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายขายและปฏิบติัการชอ่งทางโมเดิร์นเทรด Convenience Store 
    อาย ุ (ปี) 36 
   คณุวฒิุการศกึษา  ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ   
       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   จํานวนหุ้นท่ีถือ 19,200  หุ้น   0.002%               

    ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 

 21. นางสาวสุชญา   ดัดสันเทียะ 
   ตําแหน่ง  ผู้ อํานวยการฝ่ายขายช่องทางค้าส่ง 
    อาย ุ (ปี) 43 
   คณุวฒิุการศกึษา  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
     ปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
   จํานวนหุ้นท่ีถือ  -               

    ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 

 22.  นางสาวพชัร  สีวภิาพงษ์ 
   ตําแหน่ง  ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 
    อาย ุ (ปี) 36 
   คณุวฒิุการศกึษา  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ RMIT University 
     ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
   จํานวนหุ้นท่ีถือ  -             

    ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 

86 



 
 

 	 	
	 	

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

 23.  นางสาวเครือทพิย์  บุญถาวร 
   ตําแหน่ง  ผู้ อํานวยการฝ่ายขายและปฏิบติัการชอ่งทางโมเดิร์นเทรด Beauty Store 
    อาย ุ (ปี) 42 
   คณุวฒิุการศกึษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
   จํานวนหุ้นท่ีถือ  -             

    ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 
 

หมายเหต ุ  :  * คือกรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัท ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือรับรอง 
 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน  ทําหน้าท่ีเลขานกุารบริษัทตามข้อกําหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมี
ภาระหน้าท่ีจดัการประชมุและจดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชุม ผู้ ถือหุ้น และรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร ให้คําแนะนําข้อมลู/กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบติั ดแูลกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะกรรมการ เพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ  รวมทัง้ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  และ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีกํากับดูแล เช่น สํานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ  และดูแลการเปิดเผยข้อมูล  และรายงาน
สารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกํากบัดแูลสาธารณชน  ให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฏหมาย  และหน้าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
บริษัท 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) 

รายละเอยีดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 

  
 หมายเหตุ   X = ประธานกรรมการ 
    /   = กรรมการบริษัท 
     //  = กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ช่ือบริษัท 
บริษัท 

คาร์มาร์ท 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยของบริษัทร่วม บริษัทที่

เกี่ยวข้อง 

เจ คอสฯ* 
บจ. ด ิไอโคนิค

ฯ 

บจ. ด ิไอโคนิค เพชรเกษม 
บจ บางแวก คอนโดฯ 
บจ ด ิไอโคนิค จรัญฯ 

บจ. ร่ืนรมย์ ฟู้ ด 
แอนด์ เบเวอเรจ 

1. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ / , //, X  / , // / , // / , // 

2. พลโทกอบบญุ  วิชิต /     

3. นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์ / , // /    

4. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช /     

5. ดร. พฒุธิร  จิรายสุ /     

6. นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกลุ /  / , //, X / , //, X  

7. นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ / , // /    

8. นายเซียะ ซิน ล ู /     

9. นายคตันานท์  ยะพานิช /     
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 – 1)  

 	
	

	
	 	

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกัด  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท  ดงันี ้

1.  นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ กรรมการ 
2.  นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์ กรรมการ 
3.  นางสาวรุ้งลาวณัย์  วิบลูย์เกียรติ กรรมการ 
4.  นายอเุทน  พฒันานิผล กรรมการ 

 
บริษัท ด ิไอโคนิค พรอพเพอร์ตี ้จาํกัด   ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท  ดังนี ้  

1.  นายววิฒัน์  ทีฆคีรีกลุ กรรมการ 
2.  นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกลุ กรรมการ 
3.  นายชยตุม์  อดุมเจริญชยักิจ กรรมการ 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

รายละเอยีดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  และหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
 

 
 
ช่ือ-นามสกุล พลโทกอบบญุ  วิชิต    
อายุ   73 ปี  

สัญชาต ิ ไทย 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ   
การศกึษา           ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)   
จาํนวนหุ้นที่ถอื 28,000  หุ้น   0.003%   
  ณ วนัท่ี 16 มีนาคม  2563 
ประวัตกิารทาํงาน 

2554 – ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
2550 – 2551       ผู้ทรงคณุวฒิุพเิศษ กองทพับก 
2548 – 2550       ผู้บญัชาการศนูย์ตอ่สู้ ป้องกนัภยัทางอากาศ กองทพับก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  3 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายประสิทธ์ิ   ธีรรัตน์บงกช      
อายุ    65  ปี  

สัญชาต ิ   ไทย 
ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ   
การศกึษา             ปริญญาตรีสาขาการไฟฟ้ากําลงั / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
จาํนวนหุ้นที่ถอื 50,000  หุ้น   0.006%  
  ณ วนัท่ี 16  มีนาคม  2563 
ประวัตกิารทาํงาน 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ บริษัท อาร์พีซีจี จํากดั (มหาชน) 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
2551 – 2555 กรรมการ บริษัท เอสซีที สหภณัฑ์ จํากดั 
2540 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวกรีน จํากดั 
2548 – 2560 ท่ีปรึกษา บริษัท สยามราชธานี จํากดั 
2538 – 2540 ผู้ อํานวยการโครงการ บริษัท ปิโตรเชน (ประเทศไทย) จํากดั 
2535 – 2537 ผู้จดัการบริหารโครงการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

 
 
ช่ือ-นามสกุล  ดร.พฒิุธร  จิรายสุ        
อายุ    44  ปี  
สัญชาต ิ   ไทย 
ตาํแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ   
การศกึษา          ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ  สถาบนันานาชาติ  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
  ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London Campus) 
จาํนวนหุ้นที่ถอื 25,200  หุ้น  0.003%    
  ณ วนัท่ี 16  มีนาคม  2563 
ประวัตกิารทาํงาน 

2560 – ปัจจบุนั คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัดสิุตธานี 
2555 – 2560  อาจารย์ประจําหลกัสตูรมหาบณัฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
2552 – 2555 ผู้ อํานวยการหลกัสตูรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
2542 – 2552 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอส.พี. โฮมเซน็เตอร์ จํากดั 
2547 – 2551 กรรมการ บริษัท ดี อ ีแคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 56 - 1) 

 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวกนกอร  ศิริอรุณพร 
อายุ  (ปี) 47 
ตาํแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒกิารศกึษา ปริญญาตรี : บญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
การอบรม The Institute of Internal Auditors Thailand : Fundamentals for New Internal  Auditors  
    สมาคมนักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย : นักบัญชี กับ การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน หลกัสตูรท่ี 1 / การปฏิบติังานตรวจสอบภายในหลกัสตูรท่ี 2 

จาํนวนหุ้นที่ถอื          -       
   ณ วนัท่ี 16  มีนาคม 2563 

ประวัตกิารทาํงาน 
2562  – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) 
2547  –  2562 หวัหน้าแผนกตรวจสอบบริษัท สภุารา จํากดั 
2542  –  2545 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) 
2538  –  2542 เจ้าหน้าท่ีบญัชีบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) 
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รายงานการเปิดเผยข้อมลู (แบบ 56 - 1) 

รายละเอียดการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

วันที่
ประเมนิ 

ประเภททรัพย์สิน 
จาํนวน 
(หน่วย) 

รวมมูลค่าประเมนิ
(บาท) 

วัตถุประสงค์ 
บริษัทประเมนิมูลค่า

ทรัพย์สนิ 
ผู้ควบคุม 

การประเมนิหลัก 
25/12/62 ที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   เพื่อทราบมลูคา่

ทรัพย์สิน 
บริษัท ไพร์ม แอสเซท 
แอพไพรซลั  จํากดั 

นายดํารัส เชาว์เลิศ 
ผู้ประเมินหลยัชัน้วฒุิ 
/วฒ.297 

กลุ่มที่  1      
ที่ดินจํานวน  2  แปลง    โฉนดที่ดินเลขที่  5472,  19999   
เนือ้ที่รวม 19-0-29.1 ไร่   (7,629.1 ตารางวา)  114,436,500  

รวมมูลค่าที่ดนิ 7,629.1 ตร.ว. 114,436,500  
สิ่งปลกูสร้าง :  จํานวน  5  รายการ    
1.   อาคารโรงงานและสํานกังานพร้อมชัน้ลอย เลขที่ 140  หมู่ที่ 4 1    หลงั 82,484,000  
2.  โรงอาหารและสํานกังาน 1    หลงั 8,670,000    
3.  ป้อมยาม (หลงัที่ 1) 1    หลงั 33,150    
4.  ป้อมยาม (หลงัที่ 2) 1    หลงั 39,750    
5.  โรงเก็บของชัน้เดียว 1    หลงั 212,100    

รวมมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 5    หลัง 91,439,000    
รวมมูลค่าทรัพย์สนิ กลุ่มที่ 1 โดยวธิีคดิจากราคาตลาด  205,875,500    

รวมมูลค่าทรัพย์สนิ กลุ่มที่ 1 โดยพจิารณาตามรายได้  122,300,000    

 

 

เอกสารแนบ  4 
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รายงานการเปิดเผยข้อมลู (แบบ 56 - 1) 

วันที่
ประเมนิ 

ประเภททรัพย์สนิ 
จาํนวน 
(หน่วย) 

รวมมูลค่า
ประเมนิ (บาท) 

วัตถุประสงค์ 
บริษัทประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สนิ 

ผู้ควบคุม 
การประเมนิหลัก 

25/12/62 ที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   เพื่อทราบมลูคา่
ทรัพย์สิน 

บริษัท ไพร์ม แอสเซท 
แอพไพรซลั  จํากดั 

นายดํารัส เชาว์เลิศ 
ผู้ประเมินหลยัชัน้วฒุิ 
/วฒ.297 

 กลุ่มที่  2     

 
2.1  ที่ดินจํานวน  6  แปลง  โฉนดที่ดินเลขที่ 3193, 30577, 

51607, 56735, 66594, 128910 เนือ้ที่รวม 2 – 1 – 10.0 ไร่ 
910.0 ตร.ว. 53,508,000  

 
2.2   ที่ดินจํานวน 3 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 5474, 5475,                

5476   เนือ้ที่รวม 14 – 0 – 70 .1 ไร่      
5,670.1 ตร.ว. 56,701,000    

 
2.3   ที่ดินจํานวน  4  แปลง โฉนดเลขที่ 13611, 21158, 21159,  

64699  เนือ้ที่รวม 0 – 2 – 45.0 ไร่ 
245.0  ตร.ว. 

 
7,350,000 

 
   

 
2.4   ที่ดินจํานวน  4 แปลง โฉนดเลขที่ 57480 – 57483          

เนือ้ที่รวม 1 – 1 – 4.0 ไร่ 
504.0  ตร.ว. 35,280,000    

 
2.5   ที่ดินจํานวน 4 แปลง โฉนดเลขที่ 57469 และ 142036 – 38 

เนือ้ที่รวม 0 – 0 – 83.0 ไร่ 
83.0 ตร.ว. 5,395,000    

 
2.6   ที่ดินจํานวน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 49731 – 32 และ 50637 

เนือ้ที่รวม 0 – 1 – 29.0 ไร่ 
129.0 ตร.ว. 7,095,000    

 
2.7   ที่ดินจํานวน 8 แปลง โฉนดเลขที่ 57475, 77 – 79, 82698 – 

99, 151608 – 9 เนือ้ที่รวม  3 – 0 – 60.4 ไร่ 
1,260.4 ตร.ว. 73,103,200    

 รวมมูลค่าที่ดนิ  238,432,200    
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