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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 ในปี 2554 
1. บริษทัฯ ไดมุ่้งหนา้สู่ธุรกิจเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัความงามอย่างเต็มตวัต่อเน่ืองจากปีก่อน

หนา้ และจากกระแสของแฟชัน่เกาหลีรวมทั้งแนวโนม้ของผูบ้ริโภคท่ีดูแลตนเองในเร่ืองความงามมากข้ึน บริษทัฯ
จึง มีการขยายงานในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีและ ประเทศในแถบเอเชียอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงก็ทาํ
ให้บริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนและเพิ่มข้ึนมาโดยตลอดทุกๆ ไตรมาส แมว้่าในไตรมาสสุดทา้ยบริษทัจะไดรั้บ
ผลกระทบจากอุทกภยับา้งกต็าม          

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายเคร่ืองสําอางหลากหลายแบรนด์และอุปกรณ์เสริมความงาม
ต่างๆ  จากประเทศแถบเอเชีย โดยกระจายสินค้าไปยงัร้านค้าเคร่ืองสําอางรายใหญ่และรายย่อย, ร้านค้า 
KARMARTS และหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ทัว่ประเทศ  

ผลิตภณัฑ์ KARMARTS นั้นประกอบไปดว้ย กลุ่มเคร่ืองสําอาง กลุ่มสินคา้อุปโภค กลุ่มอุปกรณ์ตกแต่ง
ร้านคา้ บริษทัฯ มิไดเ้ป็นเพียงผูน้าํเขา้แบรนดสิ์นคา้ท่ีมีการทาํตลาดอยูแ่ลว้ในต่างประเทศเท่านั้นบริษทัยงัมีเฮา้ส์แบ
รนด์ เช่น CATHY CHOO, CATHY DOLL เป็นตน้ บริษทัยงัไดมี้ทีมพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีทาํงานร่วมกนั
กบัคู่คา้ท่ีเป็นพนัธมิตรในประเทศเกาหลี เพ่ือทาํการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ใหก้า้วทนันวตักรรมของโลก 

2.  บริษัทฯ ยงัคงจําหน่ายรถยนต์ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ “Higer” เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ารถยนต์ (NGV) สาธารณะ บริษทัฯ มี
ศูนยบ์ริการหลงัการขาย เม่ือรถโดยสารมีปัญหา มีศูนยร์วมอะไหล่รถโดยสารมากพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
เพ่ือบริการลูกคา้ไดร้วดเร็ว 

3.  บริษทัฯ ไดน้าํพื้นท่ีของบริษทับางส่วน ให้บริการคลงัสินคา้และลอจิสติกส์แบบครบวงจร ภายใตช่ื้อ
การคา้ “EDC” (EASTERN DISTRIBUTION CENTER) พร้อมทั้งระบบการจดัการและอุปกรณ์ครบครันสําหรับ
บริการฝากวตัถุดิบและสินคา้ พร้อมกบัระบบบริการขนส่งให้แก่โรงงานผูผ้ลิตในระบบทนัเวลาพอดี รวมถึงการ
ให้บริการดา้นการขนส่งและกระจายสินคา้ให้ทุกแห่งทัว่ประเทศรายไดจ้ากการให้เช่าและบริการคลงัสินคา้ในปี 
2554 เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
 

ช่ือ : บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน)                                                                        
(ช่ือเดิม “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”) 

ท่ีตั้ง : สาํนกังานและบริการ 
  81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น              

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
  โทรศพัท ์0-2805-2756-60 
  โทรสาร 0-2805-2751-2 
 : โรงงาน 
  140 หมู่ 4 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
  โทรศพัท ์ 038-891-811-15 
  โทรสาร  038-891-821-22 
ประกอบธุรกิจ   : การจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค รถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ ใหเ้ช่าและ

ใหบ้ริการคลงัสินคา้ และอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม  
ทุนจดทะเบียน  : 600,000,000 บาท (360,000,000 บาท วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555) 
ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ : 600,000,000 บาท (360,000,000 บาท วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555) 
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั : 11 พฤษภาคม 2525 
จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชน : 18 มีนาคม 2537 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ : 31 ตุลาคม 2537 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107537000823  (เดิมเลขท่ี บมจ. 329) 
Home Page : www.distar.co.th, www.karmarts.co.th 
นายทะเบียนหุน้  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูส้อบบญัชี : นายโสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ   
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3182 
  บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

 
 

 

 

 



 

นิตบุิคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 ประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

ทุนเรียก
ชําระ 

สัดส่วน
การลงทุน 

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

 
เดินรถโดยสารประจาํทาง 

 
90,000,000 

 
32,000,000 

 
95.16% 

บริษทั สตาร์คอม จํากัด 
สถานท่ีตั้ง  เลขท่ี 81-81/1             
ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3             
แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 10160 
โทรศพัท ์ :  0-2805-2756-60 
โทรสาร   :   0-2805-2751 

 
นาํเขา้ จดัจาํหน่าย ทาํการตลาด 

อุปกรณ์ดา้นการส่ือสารฯ  
รวมทั้งใหบ้ริการดา้น

โทรคมนาคม 
 

 
206,000,000 

 
206,000,000 

 

 
70.00% 
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1. ปัจจัยความเส่ียง 

ปัจจยัเส่ียงและมาตรการรองรับ 

 บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

1. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และ

อุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี

สาํคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 7.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 31.8319) 

2. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงิน

เบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 
และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ี
มีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี           

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
  อตัรา              

ดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรา
ดอกเบ้ีย 

  

    ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 
ภายใน 
1ปี 

มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

ตามราคา
ตลาด 

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

          
รวม 

 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.75% - - 18 - 18 
- ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงิน  6.1% - 10.8% 3 1 - - 4 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน - - - - 41 41 
  3 1 18 41 63 
หนีสินทางการเงิน       
- เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร - 

ทรัสตรี์ซีท 
4.15% - 7% 31 - - - 31 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน - - - - 224 224 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 5% - 7% 13 16 - - 29 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร MLR  - - 47 - 47 
-  เงินกูย้มืระยะยาวอืน 0.5% 2 4 - - 6 
  46 20 47 224 337 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อตัรา               
ดอกเบ้ียคงท่ี 

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

  

    ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 อตัรา

ดอกเบ้ีย 
ภายใน 1 

ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

ตามราคา
ตลาด 

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

          
รวม 

 ร้อยละ   
ต่อปี 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.75% - - 17 - 17 
- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  6.1% - 10.8% 3 1 - - 4 
- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - 51 51 
- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย  6.125% 12 - - - 12 
  15 1 17 51 84 

หนีสิ้นทางการเงิน       
- เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร -

ทรัสตรี์ซีท 
4.15% - 7% 31 - - - 31 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน - - - - 21 21 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 5% - 7% 1 3 - - 4 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร MLR  - - 47 - 47 
  32 3 47 21 103 

3. ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

ทางการเงิน และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั
จากการให้สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตาม
บญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ประวตัคิวามเป็นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั 

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเดิม
เคยผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน DISTAR ปัจจุบนัเปล่ียนธุรกิจมาดาํเนินธุรกิจนําเขา้และจาํหน่ายสินคา้
ประเภทเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑเ์สริมความงามหลากหลายแบรนดจ์ากประเทศแถบเอเชีย ภายใตก้ารนาํเขา้และ
จดัจาํหน่ายซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในแวดวงตลาดเคร่ืองสาํอางในนาม “KARMARTS” ภายในแนวความคิดของ คุณวิวฒัน์ 
ทีฆคีรีกุล ผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและสร้างแบรนด ์“DISTAR” ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางเม่ือคร้ังอดีต
และในปี 2554 น้ีเอง คุณวิวฒัน์ ไดเ้ห็นถึงช่องทางโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มเคร่ืองสาํอางและอุปกรณ์ความงามท่ีมี
แนวโนม้การเติบโตของตลาดอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงถือเป็นการเปล่ียนแปลงประเภทธุรกิจคร้ังสาํคญัของบริษทั ใน
การฟ้ืนตวัจากวิกฤตการณ์ต่างๆ 

 ในเม่ือคร้ังแรกเร่ิมทาํธุรกิจเคร่ืองสาํอางและอุปกรณ์ความงามนั้น บริษทัเนน้การนาํเขา้แบรนดท่ี์มีจาํหน่าย
อยูแ่ลว้ในต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นการง่ายในการทาํตลาดในเมืองไทย อีกทั้งยงัมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ
กระชบัในการนาํเขา้และจดัจาํหน่าย ซ่ึงต่อมาภายหลงับริษทัไดมี้การศึกษาตลาดอยา่งลึกซ้ึงมากข้ึนจนกระทัง่มีเฮา้
แบรนดข์องบริษทัเอง โดยทางบริษทัไดมี้ส่วนร่วมกบัผูผ้ลิตจากโรงงานชั้นนาํในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ผูน้าํดา้นความงาม ซ่ึงมีนวตักรรมใหม่ๆอยา่งต่อเน่ืองอนัไดแ้ก่ประเทศเกาหลี ในการพฒันาทั้งคุณสมบติัของสินคา้
ท่ีเหมาะสมกบัผิวของคนไทยและรูปแบบบรรจุภณัฑต่์างๆของสินคา้ ซ่ึงสินคา้เฮา้แบรนด์ของบริษทัลว้นแลว้แต่
ไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ประเภทคา้ส่ง และผูบ้ริโภคอีกดว้ย    

ในปัจจุบนั KARMARTS มิไดเ้ป็นเพียงแค่ช่ือบริษทัเท่านั้น แต่ยงัเป็นช่ือร้านคา้ปลีกเคร่ืองสําอางและ
อุปกรณ์ความงาม อีกดว้ย โดยบริษทัมีความมุ่งเน้นท่ีจะสร้างศูนยค์า้ปลีกจาํหน่ายสินคา้นาํเขา้เก่ียวกบัความงาม
อยา่งครบวงจร ดว้ยภาพลกัษณ์ของร้านท่ีมีเอกลกัษณ์, คุณภาพสินคา้ไดม้าตราฐาน, สินคา้หลายแบรนดแ์ละหลาก
ประเภทจากนานาประเทศเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย, สะดวกสบายและรู้สึกเป็น
กนัเองขณะเลือกซ้ือสินคา้ บริษทัขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ในรูปแบบคา้ปลีกของตนเองน้ีเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้ KARMARTS ใหส้ะดวกสบายอยา่งทัว่ถึง และในปี 2554 น้ีเอง 
สาขาของร้าน KARMARTS ไดข้ยายถึงกวา่ 30 สาขาทัว่ประเทศแลว้   

ในช่วงปลายปี 2554 บริษัทเล็งเห็นถึงการขยายฐานกลุ่มลูกคา้ให้แพร่หลายมากข้ึนและคาํนึงถึงการ
ยกระดบัการรับรู้แบรนดต่์างๆ ภายใตก้ารนาํเขา้โดย KARMARTS บริษทัจึงไดข้ยายเขา้สู่ช่องทางคา้ปลีกโมเดิร์น
เทรด เช่น เทสโกโ้ลตสั, โลตสัเอก็เพรส, เดอะมอลล ์ทุกสาขา, 7-Catalog เป็นตน้  

นอกจากธุรกิจกลุ่มเคร่ืองสาํอางแลว้ บริษทัฯ ยงัไดมี้การเพ่ิมสินคา้ในหมวดอุปโภคอีกดว้ย เช่น กระดาษ
ชาํระ, ผงซักฟอก ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัท่ีมีมูลค่าตลาดสูง และวางแผนเพ่ิมกลุ่มสินคา้ให้หลากหลาย
มากข้ึนซ่ึงภาพรวมเป็นไปไดด้ว้ยดีอย่างต่อเน่ือง 
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ในปี 2554 บริษทัฯ ไดต้ดัสินใจลดความสาํคญัในการทาํธุรกิจยานยนตแ์ละผนัตวัมามุ่งเนน้สินคา้ประเภท
เคร่ืองสาํอางและอุปกรณ์เสริมความงามอยา่งเตม็รูปแบบเพื่อใหเ้หมาะสมกบัประสบการณ์ดา้นจดัหาสินคา้นาํเขา้ท่ี
ดีและมีคุณภาพจากต่างประเทศและการสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกั 

อน่ึง นบัจากวนัเร่ิมจดัตั้งบริษทัฯ จนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่มี การเปลี่ยนแปลงอาํนาจการควบคุมกิจการ 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างกลุ่มบริษทั 

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) นาํเขา้และจาํหน่ายสินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑเ์สริมความ
งามหลากหลายแบรนด์จากประเทศแถบเอเชีย ภายใตก้ารนําเขา้และจดัจาํหน่ายซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในแวดวงตลาด
เคร่ืองสําอางในนาม “KARMARTS” อีกทั้งยงัมีการจาํหน่ายรถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ และให้เช่าและให้บริการ
คลงัสินคา้ 
บริษทัย่อย 

บริษทั มาย บสั จาํกดั  
บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั มาย บสั จาํกดั โดยถือหุ้นทั้งส้ิน 8,564,511 หุน้ รวมเป็นเงิน 9,173,531.32 

บาท  โดยแบ่งเป็นจาํนวน 1 ลา้นหุน้ (สาํหรับหุน้ท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 10 บาท) และจาํนวน 8 ลา้นหุน้ (สาํหรับหุน้
ท่ีชาํระยงัไม่เตม็มูลค่า 2.75 บาท ) คิดเป็นสัดส่วน 95.16% ประกอบธุรกิจเดินรถโดยสารประจาํทางปรับอากาศสาย 
ปอ.64 มีสิทธิการเดินรถ 8 ปี 9 เดือน โดยนับตั้งแต่วนัท่ี 25 ส.ค. 2552 ถึง 31 พ.ค. 2561 โดยระยะทางเร่ิมจาก
กระทรวงพาณิชย ์(แห่งใหม่) – ถนนรัตนาธิเบศร์ – สนามหลวง 

บริษทั สตาร์คอม จาํกดั  
บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั สตาร์คอม จาํกดั โดยถือหุ้นทั้งส้ิน 14,419,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

มูลค่าเงินลงทุน 144,199,950 บาท เป็นสัดส่วน 70.00% ของทุนจดทะเบียน 206,000,000 บาท ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี
ไดรั้บสัมปทานใหป้รับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470 MHz จากเดิมเป็นเทคโนโลยี NMT (Analogue) 
เป็นเทคโนโลยี CDMA 2000 1X (Digital) กบับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และดาํเนินการดา้นการตลาดสาํหรับ
โทรศพัทร์ะบบไร้สายประเภทโทรศพัทส์าธารณะ 

โดยเป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองโทรศพัทส์าธารณะตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ, จดัเก็บเงิน และแบ่งรายไดรั้บจากการ
บริการโทรศพัทส์าธารณะเป็นระยะเวลา 12 ปี และจาํหน่ายเคร่ืองลูกข่ายอนัเก่ียวขอ้งกบัระบบ CDMA 470 MHz 
อาทิเช่น โทรศพัทแ์บบ Fixed Line, โทรศพัทแ์บบไร้สายและโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้  
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                 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มตระกลูทีฆคีรีกลุ  ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ 
31.66%  68.34% 

 
 

 

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2548 บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั สตาร์คอม จาํกดั เพื่อขยายธุรกิจดา้นส่ือสารและ
โทรคมนาคม ซ่ึงบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจในการจดัจาํหน่าย ทาํการตลาด อุปกรณ์ดา้นการส่ือสารฯ รวมทั้งให้บริการ
ดา้นโทรคมนาคม ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาปรับปรุงโครงข่ายฯ กบั บมจ.ทีโอที เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

ปัจจุบนัน้ีบริษทั สตาร์คอม จาํกดั ไดต้ดัสินใจหยดุงานปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทด์งักล่าวหลงัจากไดรั้บ
หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อให้เขา้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงกรณีท่ีบริษทัย่อย
ดาํเนินการปรับปรุงโครงข่ายใหก้บัคู่สัญญาคือ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ือง
วิทยคุมนาคม ระบบเซลลูล่าห์ มาตรฐาน CDMA 2000 1X ประกอบกบัความล่าชา้เป็นเวลานานของงานปรับปรุง
โครงข่ายฯ ท่ีผา่นมาอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ในการดาํเนินการขอใบอนุญาตนาํเขา้อุปกรณ์ฯ ท่ีใชใ้นการปรับปรุง
โครงข่ายฯ ซ่ึงเป็นภาระหน้าท่ีของ บมจ.ทีโอที ดังนั้ นบริษัทย่อยจึงได้ทาํหนังสือขอให้บริษัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ี บริษัทได้ลงทุนไปเน่ืองจากสัญญาปรับปรุงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอาจขดักบัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535 โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดมี้หนังสือลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2550 แจง้กบับริษทั
ยอ่ยว่าไดส่้งเร่ืองให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าสัญญาดงักล่าวขดักบัพระราชบญัญติัขา้งตน้หรือไม่ และคาํ
วิ นิ จฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาลงวัน ท่ี  5 ตุลาคม  2550 มีความเห็นว่าสัญญาปรับปรุงโครงข่ าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ซ่ึงกระทาํเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548 ภายหลงัจากท่ีพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
ให้เอกชนเขา้ร่วมงานฯ ใชบ้งัคบัแลว้ มีสาระสําคญัในการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ 

บจ. มาย บสั  
95.16% 

บจ. สตาร์คอม  
70.00% 

 ธุรกิจนาํเขา้ จดัจาํหน่าย ทาํการตลาด  
อุปกรณ์ดา้นการส่ือสารฯ รวมทั้ง
ใหบ้ริการดา้นโทรคมนาคม 

 เดินรถโดยสารประจาํ
ทางปรับอากาศ ปอ. 64 
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และตอ้งดาํเนินการตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 
โดยบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่วยงานเจา้ของโครงการตอ้งเสนอโครงการท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ต่อ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกระทรวงการคลงัพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบในหลกัการของโครงการต่อไป  โดยคณะทาํงานประสานงานเจรจาขอ้ตกลงกับบริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) แจง้วา่บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ตอ้งเขา้ทาํการช้ีแจงต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคาดว่าใชเ้วลาไม่ตํ่า
กวา่ 1 ปี บริษทัยอ่ยจึงสรุปวา่ไม่มีความประสงคก์ระทาํต่อตามสญัญาเดิม จึงขอเสนอใหค้ณะทาํงานพิจารณารับซ้ือ
อุปกรณ์โครงข่ายท่ีบริษทัย่อยมีอยู่ทั้งหมด คณะทาํงานฯ รับขอ้เสนอโดยจะรับซ้ือเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ลงทุนเพื่อการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีให้เป็นระบบ CDMA 470MHz รวมทั้งเคร่ืองลูกข่าย อย่างไรก็
ตามคณะทาํงานไดแ้จง้ว่าขอ้สรุปจากการประชุมเป็นความคิดเห็นของคณะทาํงาน ส่วนการสรุปผลเพื่อดาํเนินการ
ตอ้งใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นผูล้งความเห็น ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
มีหนงัสือตอบขอ้หารือว่าหากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาหรือ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
ท่ีจะยกเลิกสัญญากย็อ่มเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา จากนั้น คณะกรรมการเจรจาต่อรองในการรับซ้ือ
อุปกรณ์และยกเลิกสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ยไดข้อ้สรุปจากการเจรจาในเบ้ืองตน้ โดยคณะกรรมการเจรจาฯ จะนาํขอ้สรุปดงักล่าวเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เพ่ืออนุมติั ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้อง
ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือใหพิ้จารณาพิพากษาใหบ้ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ชดใชค้่าอุปกรณ์โครงข่ายตามท่ีได้
เคยเจรจาไว ้

ทั้ งน้ี ปัญหาของบริษัท  สตาร์คอม  จํากัด  กับ  บมจ.ทีโอที  อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารของ บมจ.ทีโอที ตอ้งรอผลจากทาง บมจ.ทีโอที 

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

บริษทัฯ มีมูลค่าการจาํหน่ายผลิตภณัฑร์ถยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาติและสินคา้อุปโภคปี 2552 – 2554 ดงัน้ี 

ผลิตภณัฑ์ 
2554 2553 2552 

พนับาท %  พนับาท %  พนับาท %  
มูลค่าการจาํหน่ายรถยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาติ        
- รถยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาติ (NGV)     55,433 14.53 39,348 32.45 126,645 90.38 
- เคร่ืองยนต ์ - - 6,470 5.34 478 0.34 
- ถงัก๊าซ  - - 4,566 3.77 256 0.18 
- อ่ืนๆ 653 0.17 - - 315 0.22 
รวมมูลค่าการจาํหน่ายรถยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาติ  56,086 14.70 50,384 41.56 127,694 91.12 
มูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภค       
- เคร่ืองสาํอาง       

ดูแลร่างกาย 101,288 26.56 20,269 16.72 - - 
ดูแลผวิหนา้และเคร่ืองสาํอาง 198,460 52.03 32,502 26.81 - - 

- ของใชป้ระจาํวนั 13,533 3.55 7,695 6.34 - - 
- อ่ืน ๆ  7,487 1.96 1,795 1.48 3,282 2.34 
รวมมูลค่าการจาํหน่ายสินคา้อุปโภค   320,768 84.10 62,261 51.35 3,282 2.34 
รวมมูลค่าการจาํหน่าย    376,854 98.80 112,645 92.91 130,976 93.46 
รายไดค่้าบริการ    4,562 1.20 8,595 7.09 9,158 6.54 
รวมรายไดจ้ากการจาํหน่ายและบริการ   381,416 100.00 121,240 100.00 140,134 100.00 
อตัราเพ่ิม (ลด) ของรายได ้ 214.60  (13.48)  (43.06)  

2.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

1. ในปี 2554 บริษทัฯ ยงัคงมีการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายรถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) อยูโ่ดยไดมี้การ
ขยายตลาดเพิ่มเติมมายงักลุ่มรถตูเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้รถตูป้ระจาํทาง 

2. บริษัทฯ จะเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้กลุ่มเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามหลายยี่ห้อจาก
ประเทศแถบเอเชียภายใตก้ารจดัจาํหน่ายโดย “KARMARTS” ซ่ึงเน้นคุณภาพท่ีเหมาะสมกับราคา และมีความ
ทนัสมยัเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยสินคา้ทั้งหมดตอ้งผ่านการทดลองใชจ้ริงและคดัสรรมาจากแหล่งผลิตท่ี
เช่ือถือและไวใ้จไดเ้พื่อใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้า่สินคา้ทุกชนิดท่ีทางบริษทัฯ นาํเขา้เป็นสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานอยา่งแทจ้ริง 

3. บริษทัฯ ตอ้งการสร้างช่องทางคา้ปลีกเพื่อจาํหน่ายสินคา้กลุ่มเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑเ์สริมความงาม
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่ผูบ้ริโภคในนามของร้าน “KARMARTS”  

4. บริษทัฯ ตอ้งการจดัหาผลิตภัณฑ์ใหม่ของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผู ้
อุปโภคและบริโภค เช่น  
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 ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม อาทิเช่น กาแฟลดนํ้ าหนกั, วิตามินต่างๆ เป็นตน้ 
 ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อผิวกระจ่างใส, เพื่อการควบคุมนํ้ าหนัก, เพื่อปรับผิวขาว, เพ่ือป้องกนัสิว, 

เพื่อขยายขนาดทรวงอก เป็นตน้ 
 อุปกรณ์เสริมความงาม อาทิเช่น คอนแทคเลนส์แฟชัน่, อุปกรณ์แต่งหน้า, อุปกรณ์แต่งผม, ขนตา

ปลอม, อุปกรณ์ทาํความสะอาดร่างกาย เป็นตน้ 
 ผลิตภณัฑส์ปาเพื่อผอ่นคลายและบาํรุงผวิพรรณ โดยเนน้ส่วนประกอบท่ีผลิตจากธรรมชาติ 100%   
 ผลิตภณัฑน์วตักรรมเพ่ือความงาม - ผลิตภณัฑค์วามงามท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่โดยยงัไม่มีผูใ้ดใน

ทอ้งตลาดเคยขายมาก่อน เพ่ือนาํเสนอส่ิงแปลกใหม่และนวตักรรมท่ีกา้วหนา้ใหก้บัผูอุ้ปโภคบริโภค 
5. บริษทัฯ มีนโยบายการดาํเนินงานท่ีโปร่งใส และไดส้ร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว, บริหาร

บริษทัฯ ดว้ยความรอบครอบระมดัระวงั ควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมรวมทั้งมีจริยธรรมในการดาํเนิน
ธุรกิจและบริหารงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้รวมทั้งสร้างความ
เช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และบริหารงานเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 
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3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

3.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และปัจจยัสําคญัในการประกอบธุรกิจ  

3.1.1 ลกัษณะผลิตภณัฑก์ลุ่มธุรกิจ KARMARTS 
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายเคร่ืองสําอางหลากหลายแบรนด์และอุปกรณ์เสริมความงาม

ต่างๆ  จากประเทศแถบเอเชีย  โดยกระจายสินค้าไปย ังร้านค้าเค ร่ืองสําอาง , ร้านค้า  KARMARTS และ
หา้งสรรพสินคา้ต่างๆกวา่ 1200 แห่งทัว่ประเทศ โดยแบ่งช่องทางการจดัจาํหน่าย ดงัน้ี 

 ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบคา้ปลีก 
1. ร้าน KARMARTS ปัจจุบนัมีสาขากวา่ 30 แห่ง 
2. ร้านคา้สะดวกซ้ือ เช่น Lotus Express เป็นตน้ 
3. แคตาลอ็ก เช่น  7-CATALOG, CATALOG FRIDAY เป็นตน้ 
4. หา้งสรรพสินคา้ เช่น Tesco Lotus  
5. Website และ Call Center  

 ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบคา้ส่ง 
1. ตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่  ปัจจุบนัมี 150 รายทัว่ประเทศ ( ขอ้มูล ณ ส้ินปี 2554) 
2. ตวัแทนจาํหน่ายรายยอ่ย ปัจจุบนัมี  500 รายทัว่ประเทศ ( ขอ้มูล ณ ส้ินปี 2554) 

ส่วนลกัษณะผลิตภณัฑ ์KARMARTS นั้นประกอบไปดว้ย 3 กลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

1. กลุ่มเคร่ืองสาํอาง 
 ประกอบไปดว้ย  

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้เช่น โทนเนอร์, สบู่ลา้งหนา้, โลชัน่บาํรุงหนา้, แอมพูบาํรุงหนา้, มาส์กหนา้
, เซร่ัมบาํรุงหนา้ เป็นตน้ 

 ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวกายเช่น โลชั่นบาํรุงผิว, เจลขดัข้ีไคล, สบู่อาบนํ้ า, มาส์กตวั, โลชั่นกนัแดด, 
เกลืออาบนํ้า, สเปรยน์ํ้าแร่สาํหรับตวั เป็นตน้ 

 ผลิตภณัฑ์กระชบัสัดส่วน เช่น โลชัน่กระชบัหน้าทอ้ง, เกลือกระชบัสัดส่วน, เจลสลายไขมนั, มู
สกระชบัสะโพก เป็นตน้ 

 ผลิตภณัฑ์บาํรุงเส้นผม เช่น แชมพู, ครีมนวด, ทรีตเมน้ต์, มูสจดัแต่งทรงผม, สเปรยจ์ดัทรงผม, 
นํ้าแร่บาํรุงผม, ยายอ้มสีผม เป็นตน้ 

 ผลิตภณัฑบ์าํรุงเทา้และขา เช่น โลชัน่ทาเทา้, บาลม์บาํรุงฝาเทา้, ครีมกาํจดัขนขา เป็นตน้ 
 ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเลบ็ เช่น ยาทาเลบ็, แผน่เช็ดเลบ็, สเปรยฉี์ดเลบ็แหง้, สต๊ิกเกอร์ติดเลบ็ เป็นตน้ 
 ผลิตภณัฑแ์ต่งหนา้ เช่น แป้งทาหนา้, อายไลน์เนอร์, บรัชออน, ลิปติก, รองพ้ืน เป็นตน้ 
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2. กลุ่มสินค้าอุปโภค 
 ผลิตภณัฑ์ประเภทผงซกัฟอก, ทิชชูเช็ดหน้า, กระดาษชาํระแบบมว้น, ทิชชูเช็ดหน้าแบบพกพา, นํ้ ายา
ลา้งจาน เป็นตน้ 

3. กลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งร้านค้า 
 ตูเ้ฟอร์นิเจอร์, ชั้นวางสินคา้ต่างๆ 
 ท่ีตั้งอะคริลิคสาํหรับจดัเรียงสินคา้ 
 Sticker ตกแต่งร้านคา้ต่างๆ 
 ถุงกระดาษสาํหรับใส่สินคา้ 

3.1.2 ลกัษณะผลิตภณัฑก์ลุ่มธุรกิจ NGV 
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ไดผ้ลิตและจาํหน่ายรถยนตท่ี์ใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ซ่ึงเป็นรถโดยสาร

ขนาดเล็ก เช่น รถรุ่น KLQ-6540 Manual เป็นรถตูโ้ดยสารสูงสุดจาํนวน 15 ท่ีนั่ง ดว้ยเคร่ืองยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาติ 
(CNG) ติดตั้งดว้ยถงั NGV แบบ Composite Type II ในปี 2554 บริษทัฯ ยงัคงมีการดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายรถยนตท่ี์ใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) อยูโ่ดยไดมี้การขยายตลาดเพ่ิมเติมมายงักลุ่มรถตูเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้
รถตูป้ระจาํทาง 

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 ในปี 2554 น้ีบริษทัไดมุ่้งเนน้ทาํการตลาดสาํหรับสินคา้นาํเขา้ประเภทเคร่ืองสาํอาง, อุปกรณ์เสริมความงาม
และสินคา้ใชป้ระจาํวนั มากข้ึนตามปรากฏในงบการเงินปี 2554 ของบริษทั โดยบริษทัยงัคงขยายช่องทางการจดั
จาํหน่ายและขยายประเภทสินคา้อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมูลค่าตลาดเคร่ืองสาํอางต่อปีของประเทศมีอตัราเพ่ิมข้ึนทุก
ปี  

กลยทุธ์การแข่งขนั 
ในปัจจุบนัการแข่งขนัในตลาดเคร่ืองสําอางมีมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตามมูลค่าตลาดรวมเคร่ืองสําอางท่ี

เพ่ิมข้ึน อีกทั้งจาํนวนของแบรนด์ใหม่ในตลาดเกิดข้ึนจาํนวนมาก โดยกลุ่มเคร่ืองสําอางแบ่งไดเ้ป็นสองประเภท
หลกั ได้แก่ กลุ่ม ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าและผิวกาย (Skincare) และ กลุ่มเคร่ืองสําอางประเภทตกแต่งใบหน้า 
(Make Up) ดงัท่ีจะเห็นไดจ้ากการโฆษณาตามส่ือต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์, นิตยสาร, วิทย,ุ ป้ายโฆษณา เป็นตน้ 
โดยส่วนมากจะเป็นการโฆษณาแบรนด์ชั้นนาํท่ีมีงบการโฆษณาอย่างมหาศาล นอกจากน้ียงัมีแบรนด์น้องใหม่ท่ี
เกิดจาํนวนมาก   

อยา่งไรก็ตามสาํหรับสินคา้ท่ีผ่านการนาํเขา้โดย KARMARTS มีจุดเด่นและเอกลษัณ์ของผลิตภณัฑ ์ท่ีเป็น
ปัจจยัหลกัทาํใหบ้ริษทัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากปลายปี 2553 โดยแบ่งเป็นสองมุมมอง ดงัน้ี 

1. มุมมองลูกคา้ประเภทร้านคา้ 
1.1 KARMARTS สามารถตอบสนองร้านคา้ในการเลือกซ้ือสินคา้ไปจาํหน่ายไดอ้ยา่งครบวงจร เรียก

ไดว้า่เป็น one stop service ของเหล่าร้านคา้ทั้งร้านคา้ส่งและร้านคา้ปลีก 
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1.2 KARMARTS มีผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่ร้านคา้ท่ีจูงใจลูกคา้ประเภทร้านคา้มากกว่า
แบรนดคู่์แข่งอ่ืนๆ 

1.3 KARMARTS ติดตามกระแสความนิยมของตลาดและสรรหาสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดร้วดเร็ว 

1.4 KARMARTS มีการนาํเขา้สินคา้อยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอนของหน่วยงานราชการต่างๆ ทาํใหลู้กคา้
ประเภทร้านคา้มีความสะดวกและมัน่ใจในการซ้ือสินคา้ไปจาํหน่าย 

1.5 KARMARTS มีการออกสินคา้ใหม่อยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งไรกต็ามสินคา้เดิมท่ีติดตลาดแลว้ บริษทัก็
ยงัคงดาํเนินการจาํหน่ายอยู่อย่างต่อเน่ือง ทาํให้ลูกคา้ประเภทร้านคา้มีสินคา้ใหม่เพ่ือสร้างรายได้
อยา่งต่อเน่ือง 

2. มุมมองผูบ้ริโภค 
2.1 KARMARTS นาํเสนอสินคา้ท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการอนัแทจ้ริงของผูบ้ริโภคไดอ้ย่าง

ตรงจุด 
2.2 KARMARTS สรรหาสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ถูกใจผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัส่ือสาร

คุณสมบติัของสินคา้ใหอ้ยา่งตรงไปตรงมาทาํใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจสินคา้ง่าย 
2.3 สินคา้ KARMARTS สามารถพิสูจน์คุณภาพไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น 

อย่างไรก็ตาม KARMARTS มิไดเ้ป็นเพียงผูน้าํเขา้แบรนด์สินคา้ท่ีมีการทาํตลาดอยู่แลว้ในต่างประเทศ
เท่านั้ นแต่บริษัทยงัมีเฮ้าส์แบรนด์ เช่น  CATHY CHOO, CATHY DOLL เป็นต้นอีกด้วย ทั้ งน้ี เพ่ือเป็นรักษา
เสถียรภาพและความมัน่คงทางการทาํธุรกิจในระยะยาว อีกทั้งยงัสามารถไดป้ระโชยน์จากมูลค่าทางการคา้ในช่ือ
แบรนดต่์างๆ อีกดว้ย 

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้ทีมพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีทาํงานร่วมกนักบัคู่คา้ท่ีเป็นพนัธมิตรในประเทศ
เกาหลี เพ่ือทาํการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ใหก้า้วทนันวตักรรมของโลกอีกดว้ย   
  ในสภาวะปัจจุบนัราคาสินคา้เป็นปัจจยัสาํคญัลาํดบัตน้ๆ ของการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ดงันั้นบริษทัจึง
เน้นการทาํโครงสร้างราคาสินคา้ให้เหมาะกบักาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคส่วนมาก โดยมุ่งหมายให้ผูบ้ริโภคมีโอกาส
บริโภคสินคา้นาํเขา้ไดใ้นราคาท่ีตดัสินใจซ้ือง่าย ซ่ึงบริษทัพยายามเปล่ียนทศันคติและความเขา้ใจของผูบ้ริโภค
ส่วนมากท่ีเขา้ใจวา่สินคา้นาํเขา้มีราคาสูงอีกดว้ย 

สาํหรับกลยุทธ์ในการจดัส่งสินคา้นั้น บริษทัมีการลงทุนรถตูแ้ละรถหกลอ้ เพ่ือทาํการจดัส่งสินคา้เองทัว่
ประเทศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ประเภทร้านคา้ ทั้งน้ีบริษทัจะเน้นท่ีรถตูเ้ป็นหลกัเน่ืองจากสินคา้
ของบริษทัส่วนมากเป็นสินคา้ท่ีตอ้งควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ร้อนจดั เพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพสินคา้จนกว่าจะถึง
ร้านคา้ซ่ึงไดรั้บความพึงพอใจจากร้านคา้เป็นอยา่งมาก  

 
ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้บริษทัฯ มีลกัษณะลูกคา้หลายประเภท โดยเร่ิมตน้จากการจาํหน่ายสินคา้

ให้กบัร้านคา้ส่งขนาดใหญ่เพื่อแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่ายในทุกจงัหวดั จากนั้นในปลายปี 2553 นั้นบริษทัฯ ได้
พยายามสร้างรูปแบบการจาํหน่ายแบบคา้ปลีกโดยการเชิญตวัแทนจาํหน่ายท่ีมีศกัยภาพเปิดร้านภายใตเ้คร่ืองหมาย
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การค้า KARMARTS ซ่ึงภายในร้านจาํหน่ายเฉพาะสินค้า KARMARTS เท่านั้ นโดยร้าน KARMARTS นั้ นถูก
ออกแบบและควบคุมการดาํเนินงานโดยบริษทัฯ ทั้งส้ิน และในปัจจุบนัมีจาํนวนสาขากวา่ 30 แห่งทัว่ประเทศไทย 

ลักษณะลูกค้า 
ประเภทของลุกคา้สามารถแบ่งไดด้งัน้ี  
 ประเภทกลุ่มลูกคา้ร้านขายส่ง-ปลีกเคร่ืองสาํอางตามพ้ืนท่ีเช่าต่างๆเช่นภายในหา้งสรรพสินคา้,

ตึกแถวยา่นชุมชน 
 ประเภทกลุ่มร้านขายยา, ร้านเสริมสวย,ร้านสปา  
 ประเภทกลุ่มประเภทผูป้ระกอบการรายยอ่ยทาง Website 
 ประเภทหา้งสรรพสินคา้ เช่น Home fresh mart, Tesco Lotus, Lotus express 
 ประเภทแคตตาลอ็ก เช่น 7-catalog, Catalog Friday 
 ประเภทผูป้ระกอบการร้าน KARMARTS  
 ประเภทผูบ้ริโภค 

ไดแ้ก่กลุ่มผูห้ญิงตั้งแต่อาย ุ16 ปี- 50 ปี ท่ีตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์ใชดู้แลตวัเองและเสริมความงาม 

รูปแแบบการโฆษณา 
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ไดมุ่้งหนา้สู่ธุรกิจเคร่ืองสาํอางและผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัความงามอยา่งเต็ม

ตวัต่อเน่ืองจากปีก่อนหนา้ โดยเป็นบริษทันาํเขา้เคร่ืองสาํอาง หลากหลายแบรนด ์เพ่ือเนรมิตความสวยใหคุ้ณสาวๆ 
ในสไตล์เกาหลี และขณะน้ีบริษทัฯ ไดมี้การเติบโตมากข้ึนเร่ือยๆ จนเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งของกลุ่มวยัรุ่น ผูห้ญิง 
และทางบริษทัฯ ไดมี้การใชส่ื้อช่องทางต่างๆ ในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึนทั้งในดา้น
ของแบรนด ์Karmarts ผลิตภณัฑ์สินคา้ Karmarts และร้านคา้เคร่ืองสาํอาง Karmarts ท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศไทย ซ่ึงทุ่ม
งบประมาณเพื่อส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์กว่า 100 ลา้นบาท เพ่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางส่ือต่างๆ อาทิ 
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ข่าวสด มติชน ส่ือโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน หรือเคเบ้ิลทีวี ช่อง Channel V และ Bang Channel วิทย ุ
(คล่ืน  93  Cool FM, Virgin Hitz และ103  Live FM นิตยสารต่างๆ  อาทิ  Ray, S Cawaii, Popteen, ViVi, Cleo, 
Cosmo, Seventeen, Gossip Stars , TV Pool, Spicy, Star News, Asta Mag, Asta TV, คู่สร้างคู่สม และนิตยสารเพ่ือ
ธุรกิจ SME อีกหลายเล่ม รวมถึงส่ือบนชานชาลารถไฟฟ้า BTS ส่ือแผ่นพบั แบนเนอร์ และส่ือออนไลน์ อาทิ เวบ็
ไซท ์และ Social Network ต่างๆ  
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    หรือแมแ้ต่การจดักิจกรรมต่างๆ อาทิ การไดเ้ป็น Title Sponsor หรือสปอนเซอร์หลกัคอนเสิร์ต Karmarts 
Present 2PM Hands Up Asia Tour in Bangkok 2012 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ท่ีผ่านมาเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
Karmarts ให้เป็นท่ีรู้จกัและสามารถจดจาํแบรนดใ์นกลุ่มผูอุ้ปโภค บริโภค และผูค้า้ โดยมีการวางแผนส่ือฯ ออกสู่
สายตาประชาชนและใหไ้ดรั้บกระแสตอบรับท่ีมากท่ีสุด ดงัน้ี 

  

           

การจัดกิจกรรมงานคอนเสิร์ต Karmarts Present 2PM Hands Up Asia Tour in Bangkok 2012 โดยทาง 
Karmarts ไดเ้ป็นสปอนเซอร์หลกั ส่งผลให้ไดรั้บการตอบรับท่ีดี ท่ีไม่เพียงเฉพาะการตอบรับของลูกคา้ท่ีสนใจ
กิจกรรมคอนเสิร์ตเท่านั้น แต่ได้รับการตอบรับจากผูท่ี้สนใจร่วมธุรกิจในการเปิดร้านคา้ “Karmarts Shop” ท่ีมี
จาํนวนเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราจาํนวนการเติบโตของแฟนเพจเฟซบุ๊ค Karmartsclub ดงัตาราง 
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นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้ทาํการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางส่ือด้าน Social Network ได้แก่ Facebook, 
Twitter, Website ท่ีกาํลงัเป็นกระแสของส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในขณะน้ี โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีขณะน้ี
อตัราการเติบโตของเฟซบุ๊คของประเทศไทยไดเ้ติบโตเป็น อนัดบั 21 ของโลก เป็นอนัดบั 5 ของเอเชีย และเป็น
อนัดบั 1 ของประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงัตาราง 
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ดว้ยส่ือออนไลน์สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัทุกเหตุการณ์และตน้ทุนตํ่า ดงันั้น Social 
Network อาทิ Facebook, Twitter จึงกลายเป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลายองคก์รใชเ้พ่ือประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารขององคก์ร รวมถึงการเป็น e-CRM ซ่ึง Karmarts ก็ไดใ้ชช่้องทางการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเฟซบุ๊คของ
เช่นกนั ภายใตช่ื้อ “Karmartsclub”  ท่ีมีข้ึนเม่ือปี 2553 และไดรั้บกระแสตอบรับจากแฟน อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
ในช่วงของการจดักิจกรรม คอนเสิร์ต Karmarts Present 2PM Hands Up Asia Tour in Bangkok 2012 ท่ีทางคาร์
มาร์ทไดเ้ป็นสปอนเซอร์หลกั โดยไดมี้การประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ และช่องทางส่ือเฟซบุ๊คท่ีไดมี้การ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล และใหแ้ฟนเพจไดร่้วมสนุกเพื่อลุน้รับบตัรคอนเสิร์ต Karmarts Present 2PM Hands Up Asia 
Tour in Bangkok 2012 อีกทั้งยงัเป็นการสมนาคุณให้แก่แฟนๆ “Karmartsclub” และไม่เพียงแต่แฟนเพจจะสนใจ
กิจกรรมคอนเสิร์ตเท่านั้ น ยงัสามารถเพิ่มจาํนวนแฟนเพจท่ีสนใจผลิตภณัฑ์และสนใจร่วมธุรกิจในการเปิด 
Karmarts Shop อีกดว้ย 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการประกอบธุรกิจใดๆ ในปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งมีการใชส่ื้อต่างๆ อนัเป็นช่องทางในการ
ทาํการตลาดท่ีสําคญั เพ่ือให้ลูกคา้รับรู้และสามารถจดจาํแบรนด์ได้ อีกทั้ งในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคดิจิตอลท่ีมีการ
พฒันาดา้นการส่ือสาร จนกระทัง่มีส่ือหลากหลายประเภทท่ีผูบ้ริโภคส่ือสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็ว หรือเรียก
ไดว้่าในทุกๆ วนั ตั้งแต่เชา้พฤติกรรมของคนในยคุปัจจุบนั จะไดรั้บการบริโภคส่ือแทบตลอดทั้งวนั ไม่ว่าจะตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ตามซ่ึงสามารถซึมซบัและรับรู้แบรนด์จากการไดเ้ห็น ไดฟั้งไปบา้งไม่มากก็น้อย ฉะนั้นหากมีการ
วางแผนการใช้ส่ือท่ีดีก็ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่าง
แทจ้ริง 

สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม  
ถึงแมว้่าอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสําอางในประเทศไทยจะมีเป็นจาํนวนมาก แต่ดว้ยอุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึน 

ประกอบกบักระแสสินคา้กลุ่มเคร่ืองสําอางและเคร่ืองประทินผิวนาํเขา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอย่างไม่หยดุย ั้ง 
และในยุคสมยัน้ี สินคา้กลุ่มเคร่ืองสําอางและเคร่ืองประทินผิวดูเหมือนเป็นส่ิงจาํเป็นไม่เพียงแต่ผูห้ญิงเท่านั้นแต่
ผูช้ายก็หนัมาให้ความสนใจกบัผลิตภณัฑด์งักล่าวอีกดว้ย จึงทาํให้สินคา้ท่ีทางบริษทัฯนาํเขา้เป็นสินคา้ท่ีตรงความ
ตอ้งการของตลาด 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัเน้นการเป็นผูน้ําเข้าแทนการผลิตสินค้าเอง ดังนั้ นความเส่ียงในการลงทุนทํา
โรงงานผลิตจึงไม่มี นบัไดว้่าบริษทัฯ สามารถมีความคล่องตวัท่ีจะสรรหาสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพพร้อมกบัใชน้วตักรรม
ใหม่ๆ จาก Supplier จากต่างประเทศไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3.3 การจดัหาผลิตภณัฑ์ 

บริษทัฯ มีการจดัหาผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
บริษทัฯ จะทาํการสรรหาผลิตภณัฑ ์เช่นผลิตภณัฑดู์แลร่างกาย ดูแลผวิหนา้ เคร่ืองสาํอางและของใชป้ระจาํ

บ้าน เช่น แบรนด์ Beramo,  Zamian,  Boya,  Youxi,  Dew&Dew, Yadah จากทั่วเอเชีย โดยทาํการตรวจเยี่ยมชม
มาตรฐานของโรงงานผลิตและทาํการทดลองสินคา้ทุกช้ินก่อนนาํเขา้สินคา้นั้นภายใตก้ารนาํเขา้ของบริษทั คาร์
มาร์ท จาํกดั (มหาชน)เพ่ือใหลู้กคา้ไดม้ัน่ใจมาตรฐานและคุณภาพของสินคา้ก่อนออกจาํหน่ายถึงผูบ้ริโภคต่อไป 
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1.  บริษทัมีการจดัซ้ือสินคา้ เช่นผลิตภณัฑ์ดูแลร่างกาย ดูแลผิวหน้า เคร่ืองสาํอางและของใช้ประจาํบา้น 
โดยการเดินทางไปยงัโรงงานในต่างประเทศเพ่ือเลือกสินคา้โดยตรง ซ่ึงไดเ้ลือกเฉพาะ Supplier ท่ีไดม้าตรฐานการ
ผลิตและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล นอกจากน้ียงัมีการทาํสัญญาเป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในหลายๆ 
Supplier เช่น  Beramo, Zamian, Boya, Youxi, Dew&Dew,Yadah ทําให้มั่นใจได้ว่าสินค้าท่ีนํามาจําหน่ายใน
ประเทศไทยจะทนัสมยัและทนักระแสของตลาดอยา่งแน่นอน 

จาํนวนในการสั่งซ้ือจะเป็นไปตามหลกัความเป็นไปไดข้องตลาด โดยจะไม่เน้นเก็บสต็อกสินคา้มากเกิน
ความจาํเป็น ซ่ึงทางทีมงานการตลาดจดัซ้ือตามการประมาณการขายล่วงหนา้และเนน้การเคล่ือนไหวของสินคา้ให้
เร็วตามกระแสของตลาดโดยรวม 

สดัส่วนการสัง่ซ้ือสินคา้อุปโภค  

บริษัทฯ จะสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปจากบริษัทผูจ้าํหน่ายภายในประเทศประมาณ 1-2 รายและจาก
ต่างประเทศประมาณ 3-4 ราย  

ในปี 2554 บริษทัฯ มีสัดส่วนมูลค่าในการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์สาํเร็จรูปภายใน และภายนอกประเทศ เท่ากบั 
3 : 97 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- ไม่มี –  

3.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

    -ไม่มี-  



4. การวิจัยและการพฒันา 

 บริษทัฯ ไม่มีการวิจยัและพฒันา 
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5.  สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าของบริษทั 
ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชี 
(บาท) 

ภาระผกูพนั 

1.  งานระหวา่งก่อสร้าง 
- สาํนกังานและโรงงาน 

2. ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
- สาํนกังาน 

เป็นเจา้ของ  
402,035.16 

 
2.00 

 
 

 
 

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

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

 
เป็นเจา้ของ 

 
541,100.55 

 
 

- ท่ีดินสาํนกังาน - 2 ไร่ 2 งาน 29 ตรว. 
                                  

81-81/1 เพชรเกษม54 แยก
3 เขตภาษีเจริญ กทม. 

เป็นเจา้ของ 
 

26,320,000.00 
 

* 
 

 รวมท่ีดิน 26,861,100.55  
4.  ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงานและสาํนกังาน 3,331,780.36  
5.  อาคารสาํนกังาน 81-81/1 เพชรเกษม 54  แยก 3  

เขตภาษีเจริญ กทม. 
เป็นเจา้ของ 1,165,936.08 * 

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

เป็นเจา้ของ 5,588,673.46  

7.  ยานพาหนะ  เป็นเจา้ของ  18,825,764.95  
8.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   332,571.00  

รวมทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจทั้งส้ิน 56,507,863.56  

หมายเหตุ  :  *   สินทรัพยท่ี์ติดจาํนองเพ่ือไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) 
ภาระผกูพนั 

1.  ท่ีดิน     
- ท่ีดินโรงงาน - 19 ไร่ - งาน 29.10 ตรว. 140 หมู่ 4 ต.มาบยางพร   

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจา้ของ 38,145,500.00 * 

 
* - ท่ีดินโรงงาน - 14 ไร่ - งาน 70.10 ตรว. 140/1 หมู่  4 ต.มาบยางพร 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจา้ของ 17,010,500.00 

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

เป็นเจา้ของ - * 

 รวมท่ีดิน 55,156,000.00  
2.  อาคาร     

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

เป็นเจา้ของ 66,854,500.00 * 
 
* - อาคารโรงงานและสาํนกังาน 140/1 หมู่  4 ต.มาบยางพร 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เป็นเจา้ของ 39,989,500.00 

 รวมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 106,844,000.00  
รวมอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนทั้งส้ิน 162,000,000.00  

หมายเหตุ  :  *   สินทรัพยท่ี์ติดจาํนองเพ่ือไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 
 บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 27.48 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 จาํนวน 162.00 ลา้นบาท ไปวางเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

5.2 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
           บริษทัฯ ไดซ้ื้อโปรแกรม Distar Car Services System เป็นเงิน 520,000 บาท เพื่อรองรับการทาํงานและ

การรวบรวมขอ้มูลของบริษทัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 จาํนวน 
332,571.00 บาท 
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    บริษทั สตาร์คอม จาํกดั  
                   บริษทัฯ ได้รับสัมปทานให้ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ของบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) จากเดิมซ่ึงเป็นเทคโนโลย ีMNT เป็นเทคโนโลยี CDMA 2001 X และเป็นผูท่ี้ไดรั้บสิทธิทาํการตลาด
การให้บริการโทรศพัท์สาธารณะระบบ CDMA 470 MHz จาํนวน 50,000 เลขหมาย ให้กับบริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) เป็นระยะเวลา 12 ปี 

 บริษทั มายบสั จาํกดั 
         บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิในการเดินรถสาย ปอ.64 โดยระยะทางเร่ิมจากกระทรวงพาณิชย ์(แห่งใหม่) ถนน
รัตนาธิเบศร์ - สนามหลวง ระยะเวลาสิทธิ 8 ปี 9 เดือน (25 ส.ค. 2552 - 31 พ.ค. 2561) เป็นเงิน 14,500,000.00 บาท 
เพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการ มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 10,889,454.05 บาท 

5.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
                    - ไม่มี - 



6. โครงการในอนาคต 

ธุรกิจเคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามท่ีได้เร่ิมในปี 2554 นั้ นบริษัทฯ เน้นการสร้างแบรนด ์
KARMARTS ให้แขง็แกร่งพร้อมกบัเนน้ความรวดเร็วในการนาํสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัตลาดและทนักบักระแสความ
นิยมในแต่ละช่วงเวลามาจาํหน่าย และในปี 2555 บริษัทฯ วางแผนการเพ่ิมเฮ้าส์แบรนด์ของบริษัทเองได้แก่ 
CATHY DOLL, BABYBLINK โดยการสั่งผลิตสินคา้จากโรงงานในต่างประเทศท่ีไดม้าตรฐานเทียบเท่าแบรนด์
ชั้นนาํของโลก ซ่ึงมีโครงการจะแตกประเภทสินคา้ของแบรนดน้ี์ให้หลากหลายมากข้ึนและสร้างแบรนดใ์นเป็นท่ี
รู้จกัอยา่งแพร่หลาย  

นอกจากน้ีบริษทัฯ มุ่งเนน้การวางแผนขยายประเภทสินคา้เพ่ิมเติม อาทิเช่น อาหารเสริม, อุปกรณ์เสริมความ
งาม, ขนม  เป็นตน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัช่องทางการตลาดท่ีบริษทัฯ ไดส้ร้างไวท้ัว่ประเทศ 

ในเร่ืองของช่องการจดัจาํหน่ายนั้น บริษทัฯ มุ่งขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ให้หลากหลายช่องทาง
มากข้ึนโดยเร่ิมจากการขยายช่องทางคา้ปลีกโมเดิร์นเทรด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดเ้พิ่มช่องทางการจาํหน่ายผ่านช่องทางคา้ปลีกร้าน KARMARTS โดยการสนับสนุนทั้ งกลุ่ม
ตวัแทนจาํหน่ายเดิมและผูป้ระกอบการรายใหม่เปิดร้านคา้ปลีก ภายใตช่ื้อร้าน KARMARTS ซ่ึงถูกออกแบบและ
ตกแต่งภายใตม้าตรฐานเดียวกนั อีกทั้งยงัมีการใชร้ะบบขายหนา้ร้านเดียวกนัทุกสาขาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการทาํ
ตลาดต่อไปในอนาคต ปัจจุบันมีสาขาทั้ งส้ินกว่า 30 แห่งและ ภายในปี 2555 นั้ น บริษัทฯ ตั้ งเป้าขยายสาขา 
KARMARTS SHOP เป็น 100 สาขา 

นอกจากช่องทางภายในประเทศแลว้บริษทัฯ ไดศึ้กษาและวางแผนการขยายตลาดในบางรายการสินคา้ไปยงั
ช่องทางต่างประเทศ โดยเนน้ประเทศในแถบเอเชีย เพ่ือเป็นการสร้างฐานช่องทางกระจายสินคา้ให้แพร่ขยายในวง
กวา้ง และเพ่ือประโยชนใ์นการสร้างเฮา้ส์แบรนดข์องบริษทัฯ อีกดว้ย  

สาํหรับส่วนงานภายใน บริษทัฯ วางแผนเร่งการสร้างระบบภายในองคก์รอยา่งเป็นมาตรฐานและเหมาะสม
กบัธุรกิจใหม่ท่ีกาํลงัขยายตวั โดยเฉพาะส่วนสาํคญัต่างๆ เช่น การจดัหาสินคา้ใหม่ให้ทนัความตอ้งการและกระแส
ของตลาด, การเร่งออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ภายใตแ้บรนดข์องบริษทัฯ เอง, การวางแผนการประชาสมัพนัธ์บริษทัฯ 
และตวัสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง, การจดัระบบคลงัสินคา้และการกระจายสินคา้ใหม่ , การสรรหาบุคคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นตน้  
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7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

   บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 
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8. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

8.1 หลักทรัพย์ของบริษทั 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 600,000,000 บาท (360,000,000 บาท วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555) ทุนจด
ทะเบียนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 600,000,000 บาท (360,000,000 บาท วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555) แบ่งเป็นหุน้สามญั
จาํนวน 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (0.60 บาท วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555) 

8.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2555 
รายช่ือผู้ถือหุ้น     จาํนวนหุ้น    %  

1.  กลุ่มตระกลูทีฆคีรีกุล 189,984,272 31.66 
นายววิฒัน ์ ทีฆคีรีกุล 137,214,372 22.87% 
นายพลกฤต  ทีฆคีรีกุล 27,200,000 4.53% 
นางสาววรมน  ทีฆคีรีกุล 24,500,000 4.08% 
นายวงศวิ์วฒัน์  ทีฆคีรีกุล        915,900  0.15% 
นางสาวชลธิดา ทีฆคีรีกุล        154,000  0.03% 

2.  PHILLIP SECURITIES PTE LTD.     48,068,000  8.01 
3.  นางเฉลา  วฒันสมบติั    36,475,060  6.08 
4.  นางสาวนวพร  ทองคาํ 24,217,400 4.04 
5.  นางวนิดา  แซ่จิว 23,690,000 3.95 
6.  นายเฉลิมเดช  ลีวงศเ์จริญ 18,914,900 3.15 
7.  นางสาวพรทิพย ์ ปริณายก 14,720,000 2.45 
8.  นางสาวหทยัรัตน์  ธรรมถาวรวณิช 14,450,000 2.41 
9.  นายฉตัรเฉลิม  เฉลิมชยัวฒัน ์ 14,000,000 2.33 
10.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 13,185,400 2.20 
11.  อ่ืน ๆ     202,294,968 33.72 

รวม 600,000,000 100.00 

8.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทั 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50% ของกาํไรสุทธิตามท่ีปรากฏในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการของ
บริษทัฯ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมายจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าสาํรองดงักล่าวจะมี
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
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9. การจดัการ 

9.1 โครงสร้างการจัดการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร และเลขานุการของบริษัท 

ช่ือ – สกลุ กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริหาร 

ผู้บริหาร เลขา 
นุการ 

1. วา่ท่ีร้อยตรีสมชาย  วสนัตวิสุทธ์ิ    ⁄  - - - - 
2. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ   *     ⁄  - ⁄  ⁄  - 
3. พลโทกอบบุญ  วิชิต ⁄  ⁄  - - - 
4. นายไกรวิทย ์ สัตยภิวฒัน์   *     ⁄  - ⁄  ⁄  - 
5. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช ⁄  ⁄  - - - 
6. ดร.พฒิุธร  จิรายสุ    ⁄  ⁄  - - - 
7. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ ⁄  - - - - 
8. นายวงศว์ิวฒัน์  ทีฆคีรีกุล ⁄  - ⁄  ⁄  - 
9. นายเซียะ ซิน ลู    ⁄  - - - - 
10. นางทศันี  อุ่นเจริญ - - - ⁄  - 
11. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกลุ - - - ⁄  - 
12. นายปรีชา  ธนเพิ่มพลู - - - ⁄  - 
13. นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน - - - ⁄  ⁄  
14. นางอุ่นเรือน  อรุณวิศวกลุ - - - ⁄  - 
15. นายพงศว์ิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ - - - ⁄  - 
16. นางสาวนีรนุช  พทุธประเสริฐ - - - ⁄  - 

*   คือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรอง 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินกิจการของบริษทั
ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้
ทางดา้นบญัชีการเงินและมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ี
สอบทานและดูแลการบริหารงานของกิจการตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัร ไดแ้ก่ การสอบทานรายงานทาง
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การเงิน, ระบบการควบคุมภายใน, การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ, จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ และในกฎระเบียบของทางการและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นตน้ 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจ านวน 2 ท่าน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั  โดย
ใหมี้อ านาจหนา้ท่ีบริหารและควบคุมดูแลกิจการของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

อ านาจหน้าทีข่องคณะผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการเพื่อมีอ านาจและหน้าท่ีให้การบริหารและจดัการ
กิจการของบริษทัให้เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจในการ
แต่งตั้ งคณะผู ้บริหารเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ  ท่ีไดก้ าหนดไว ้

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีวิธีการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษทัฯ และกรรมการอิสระ โดยผา่นการเสนอ
ช่ือจากคณะกรรมการบริษทัและจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นหน่ึงหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากบัหน่ึงเสียงและใชเ้สียงขา้งมากตดัสินซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
กรรมการมาจากผูถื้อหุ้นต่างประเทศ 1 ท่าน, กรรมการอิสระ 3 ท่าน และผูบ้ริหารระดบัสูง 1 ท่าน ส าหรับการ
คดัเลือกและการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร ส่วน
ระดบัต ่ากวา่ผูอ้  านวยการ ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานจะเป็นผูค้ดัเลือกและบรรจุตามโครงสร้างของบริษทัฯ  

สิทธิของผูล้งทุนรายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการ  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ
อยู่และใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ในการเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได ้บริษทัฯ ไม่มีการสรรหากรรมการท่ีเป็น
ตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายย่อย แต่บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เป็น
กรรมการเพื่อก ากบัดูแลการบริหารงานและปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
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9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

9.3.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 11 ท่าน  เป็นค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกุล 
 บาท 
 2554  2553 

1. วา่ท่ีร้อยตรีสมชาย วสนัตวิสุทธ์ิ     80,000  100,000 
2. นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ                        40,000  50,000 
3. นายประภาส  ฤกษพ์ิบูลย ์   40,000  50,000 
4. พลโทกอบบุญ  วิชิต  -  - 
5. นายไกรวิทย ์ สัตยภิวฒัน ์         40,000  50,000 
6. นายสมชาย  ตั้งศรีสุข        40,000  50,000 
7. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช  40,000  50,000 
8. ดร.พฒิุธร จิรายสุ   40,000  40,000 
9. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ                                  30,000  30,000 
10. นายวงศว์ิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ   -  - 
11. นายเซียะ ซิน ลู     -  - 

รวม  350,000  420,000 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2554 จ านวนเงินรวมไม่เกิน 3 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุม
ส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระ 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม และ ประธานกรรมการบริษทั 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วม
ประชุม คณะกรรมการบริษทั 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทัในปี 2554 เท่ากับ 8.50 ลา้นบาท และในปี 2553 
เท่ากบั 5.70ลา้นบาท เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน , โบนสั และค่าพาหนะเดินทาง  

9.3.2 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
-ไม่มี- 

หมายเหตุ :  “ผูบ้ริหาร” หมายความวา่ ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารรายท่ีส่ีทุกราย โดยไม่รวม 
      ถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินหากต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี        
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9.4 การก ากบัดูแลกจิการ 

แนวทางการปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 15 ข้อ ของบริษัทมีดังนี ้

1. นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  จึงได้
ก าหนดนโยบายสนบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัส าคญั ดงัน้ี 

• การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนัเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
• คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความ

รอบคอบและระมดัระวงั รับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และ
รับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง 

• การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

• การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
• บริษทัมีการก าหนดแนวทางปฏิบติัทางจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือ

ปฏิบติั 

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

ในปี 2554 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2554 จ านวน 1 คร้ัง และการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุ้นปี 2554 จ านวน 1 คร้ัง ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือนัดประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระ
ต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนัท าการโดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้งครบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

• พนกังาน : บริษทัฯ ไดป้ฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
• คู่คา้ : บริษทัฯ ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อผูมี้สมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ เช่น คู่สัญญาซ้ือขาย/รับจา้ง มี

ขอ้ก าหนดกฎเกณฑท่ี์ยติุธรรมตรงไปตรงมา 
• เจา้หน้ี : บริษทัฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลง 
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• ลูกคา้ : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน รักษา
ความลบัของลูกคา้และมีหน่วยงานหรือบุคคลท่ีท าหน้าท่ีรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้เพื่อรีบด าเนินการ
ใหแ้ก่ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

• คู่แข่ง : บริษทัฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการ
แข่งขนั หลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่งหรือเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั 

• ชุมชน :  มีความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม 

ทั้งน้ีบริษทัฯ จะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดีและเป็นธรรม 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2554 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2554 มีกรรมการ

อิสระเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 3 ท่าน คือประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ พร้อมดว้ยตวัแทนจาก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 1 ท่าน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 1 ท่าน เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ โดยประธานในท่ี
ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั สอบถามและ
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ 

5. ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 
คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดและให้ความเห็นชอบใน วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และ
ความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และไดจ้ดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร รวมทั้งก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 

• รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์และ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้ง
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับ
บุคคลภายนอก   

• การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 
- ก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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- ห้ามไม่ให้ผู ้บ ริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 
เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

7. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมการ , ฝ่ายจดัการและพนักงานของบริษทัฯ ไดรั้บทราบแนวทางปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของ

บริษทัดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และ เท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม, สาธารณชน และ
สงัคม อยา่งสม ่าเสมอและมีจรรยาบรรณ 

8. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวน 9  ท่าน (ดงัรายละเอียดท่ีแสดงไวใ้นขอ้ 9.1) ประกอบดว้ย 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร               2  ท่าน 
• กรรมการท่ีเป็นอิสระและกรรมการตรวจสอบ             3  ท่าน  
บริษทัฯ มีกรรมการท่ีเป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33 หรือคิดเป็น 2 ใน 3 ของกรรมการทั้ง

คณะ 

9. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

• ประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี
ความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร 

• ประธานคณะกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่าง
ชดัเจน กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจหน้าท่ีบริหารบริษทัตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายและอยู่ภายใต้
การก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

• ค่าตอบแทนกรรมการ : ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยเบ้ียประชุมและโบนัสกรรมการตามผล
ประกอบการของบริษทัในแต่ละปีภายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้  

• ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

• จ านวนค่าตอบแทนในปี 2554 ดงัรายละเอียดท่ีแสดงไวใ้นหวัขอ้ 9.3 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการก าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ , มีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสและ
งวดสะสมโดยสม ่าเสมอและไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการ
ประชุมล่วงหนา้ เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่
ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง โดยในปี 2554 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 4 คร้ัง โดย
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านสรุปได ้ดงัน้ี 
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รายช่ือ 
การประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
หมายเหตุ  การประชุม

วาระปกติ 
การประชุม
วาระพเิศษ 

รวม 

1.  วา่ท่ีร้อยตรีสมชาย วสันตวสุิทธ์ิ    -  4/4 - 4/4  
2.  นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ                   -  4/4 - 4/4  
3.  นายประภาส  ฤกษพ์ิบูลย ์  * 5/5  4/4 - 4/4  
4.  พลโทกอบบุญ  วิชิต -  - - -  
5.  นายไกรวทิย ์ สัตยภิวฒัน์ -  4/4 - 4/4  
6.  นายสมชาย  ตั้งศรีสุข    * 5/5  4/4 - 4/4  
7.  นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช   * 5/5  4/4 - 4/4  
8.  ดร.พุฒิธร  จิรายสุ    -  4/4 - 4/4  
9.  นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ -  3/4 - 3/4  
10.  นายวงศว์ิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ                   -  - - -  
11.  นายเซียะ ซิน ลู -  - - - อยูต่่างประเทศ 

  ทั้งน้ี ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้อมใหค้ณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

หมายเหตุ      การบนัทึกการเขา้ร่วมประชุม = จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม / จ านวนคร้ังท่ีมีการประชุมทั้งปี 
  * หมายถึง กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 

12. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ : ปัจจุบนัไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือ

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

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม ่าเสมอในปี 2554 มีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง (ตามรายละเอียดการเขา้
ร่วมประชุมในขอ้ 11 “การประชุมคณะกรรมการ”) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการมีหน้าท่ี
พิจารณาและด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

• คดัเลือกผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2554 
• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
• ให้ค  าปรึกษาและพิจารณาทบทวน ผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ ทั้งของผูส้อบบญัชีและฝ่าย

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการด าเนินการของฝ่ายจดัการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าวเพื่อเสนอ 
คณะกรรมการบริษทัทราบ 

• ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทัฯ 
• ดูแลใหมี้การจดัการบริหารความเส่ียง 
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13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

• บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการท างานทั้ ง
องคก์รโดยไดมี้การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบเป้าหมายและแผนงานทั้งในระดบับริหาร และ
ระดับปฏิบัติการมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการ
แบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบัติ ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัให้ความส าคญัต่อการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบั
การเงิน โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบและ
โดยตรงถึงกรรมการผูจ้ดัการ 

• บริษทัฯ มีส่วนตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรม
ทางการเงินส าคญัของบริษทัไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี 
คณะกรรมการจึงก าหนดใหส่้วนตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย   

การบริหารความเส่ียง 

• คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงทั้ง
ภายในและภายนอก  โดยไดมี้การประเมินความเส่ียงของกิจการและมีการก าหนดมาตรการป้องกนั
และจดัการความเส่ียงให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ  

14. รายงานของคณะกรรมการต่องบการเงนิและสารสนเทศทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน

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

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู ้บริหารเป็นผู ้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางการเงินร่วมกับผู ้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2554 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีตลอดมา มีการจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ตามก าหนดและครบถว้น และมี
การสอบทานหรือการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ี
น่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได ้
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15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้ าชบัใหฝ่้ายบริหารด าเนินการในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้นโปร่งใสตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สม ่าเสมอ และทนัเวลา ซ่ึงฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัและยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด ในส่วนของงานดา้นนักลงทุนสัมพนัธ์นั้น 
บริษทัฯ ยงัไม่จดัตั้ งหน่วยงานข้ึนเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้ส่วนสารสนเทศหรือผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรง ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน, สถาบนั, ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก 
กิจกรรมในเร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนัก ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษทัไดโ้ทร 0-2805-2756-60 
หรือท่ี website: www.distar.co.th, www.karmarts.co.th 

16. อ่ืนๆ 
ไม่มี 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 เน่ืองจากบริษทัฯ พิจารณาแลว้มีความเห็นว่าการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน
นั้นเป็นจริยธรรมท่ีผูบ้ริหารพึงจะตอ้งมีและยึดปฏิบติัอย่างเคร่งครัดท่ีจะไม่น าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตนนั้น และมาตรการลงโทษมิใช่เป็นการป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงไม่มีการก าหนดไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
 อย่างไรก็ดีบริษทัฯ ไดใ้ห้ความระมดัระวงัและติดตามดูแลขอ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด ผูบ้ริหารระดบัสูง
และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเท่านั้นท่ีมีโอกาสรับทราบขอ้มูลก่อนการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้และบริษทั
ฯ ไดก้ าหนดให้เฉพาะส่วนสารสนเทศหรือผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเท่านั้นท่ีมีหน้าท่ีในการเผยแพร่
ขอ้มูลของบริษทัต่อสาธารณชน 

9.6 บุคลากร 

จ านวนพนักงานของบริษัท  
 จ านวนพนักงานทั้ งหมดของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีจ านวนพนักงานทั้ งส้ิน 181 คน ซ่ึง
ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 43.34 ลา้นบาท แบ่งเป็นสายงานหลกัดงัน้ี 

1.  ดา้นโรงงาน  จ านวน     19    คน 
2.  ดา้นส านกังาน จ านวน   162    คน 

-   การเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
มีการลดจ านวนพนกังานใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 

-  นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยจดัใหมี้การอบรมพนกังาน  มีหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัสูตรคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

http://www.distar.co.th/
http://www.karmarts.co.th/
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2. ขบัข่ีปลอดภยัและการใชง้านบ ารุงรักษารถอยา่งปลอดภยั 
3. ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑค์วามงาม 
4. ความรู้เก่ียวกบัการจดัตั้งสาขาเพื่อขยายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 
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10. การควบคุมภายใน 

บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอในการบริหารการดาํเนินการของบริษทัฯ และการติดตาม
ดูแลการดาํเนินการของบริษทัย่อยเพ่ือป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหาร
นาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจอยา่งเพียงพอ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2554 (ตาม
แนบ) ว่าการดาํเนินการของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการภายใตก้ารกาํกบัดูแลและการตรวจสอบอยา่งพอเพียงมีการจดัทาํ
รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ทั้งรายไตรมาสและรายปีซ่ึงเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. บริษทัฯ ไดมี้การติดตามรายงานระบบการควบคุมภายในดา้นการบญัชีจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็น
ประจาํทุกปี  ซ่ึงรายงานประจาํปี 2554 ไดแ้จง้ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดา้นบญัชีตามท่ีเห็น
ว่าจาํเป็นในการกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบแลว้ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัของระบบการควบคุม
ภายในดา้นบัญชี  สําหรับขอ้แนะนาํท่ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั บริษทัฯ ได้นาํประเด็นดงักล่าวมา
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขอยา่งครบถว้นแลว้ 

3. บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีประเมินระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย อย่างสมํ่าเสมอและเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจาํปี  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2554 

ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงนิของบริษทั 
สาํหรับการพิจารณางบรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

ในปี  2554 น้ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีการจดัทาํรายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและรายปีไวค้รบถว้นและตามกาํหนดเวลา มีการสอบทานหรือการตรวจสอบงบการเงินโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตตามกาํหนด ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ไดด้าํเนินการสอบทานรายงานทางการเงิน ทั้งงบราย
ไตรมาสและรายปีกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ทุกคร้ัง และเห็นพอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่า งบ
การเงินดงักล่าว แสดงฐานะการเงินของบริษทั ฯ โดยถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญั 

ความเห็นเก่ียวกับความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
สําหรับระบบควบคุมภายในและประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงานทั้ งองค์กรโดยไดมี้การกาํหนด

ขอบเขตความรับผิดชอบเป้าหมายและแผนงานทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการมีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติั ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออก
จากกนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  

บริษทัฯ มีระบบตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินสาํคญัของ
บริษทัได้ดาํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั สามารถทาํหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี  อย่างไรก็ดีบุคคลากรฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษทัยงัมีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบไม่เพียงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัฯ ควรเพิ่มเจา้หน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือให้สามารถ
ดาํเนินการตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ความเห็นเก่ียวกับการปฎบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษทัฯ ไดด้าํเนินตามขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอ  

ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 สาํหรับผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ แอนด ์ยงั จาํกดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการจดัทาํ
รายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาสและรายปีไวค้รบถ้วนและตามมาตรฐานการบัญชีท่ีถูกต้องและเสร็จตาม
กาํหนดเวลา 

ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ไม่มี 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้มกีารประชุมร่วมกันจาํนวน 5 คร้ัง โดยมรีายละเอียดดังนี ้

              ช่ือ จาํนวนคร้ัง 
นายประภาส  ฤกษพ์ิบูลย ์ 5 
นายสมชาย  ตั้งศรีสุข 5 
นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช 5 

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎบัิตหิน้าท่ีตามกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าไดท้าํตามภาระหน้าท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ   

รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการบริหารความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจของบริษทันั้น ไดมี้การ
ประเมินความเส่ียงของกิจการและ มีการกาํหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทั 
 
 
 
                                                                .........……………………….. 

                                                        (พลโทกอบบุญ วชิิต) 
                                                                ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
                 ...............................................                                                ..............................................                                         
                 (นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช)                                                        (ดร.พุฒิธร จิรายสุ)  
                        กรรมการตรวจสอบ                                                               กรรมการตรวจสอบ                                                
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11. รายการระหว่างกัน 

11.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

กลุ่มบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง 

รายช่ือ 
บมจ.คาร์มาร์ท  

ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2555 
หจก.ชยัวบูิลยฯ์ 

% การถือหุน้ ตาํแหน่ง % การถือหุน้ ตาํแหน่ง 
1. นายวิวฒัน ์ ทีฆคีรีกุล 22.87% กรรมการ -  
2. นายพลกฤต  ทีฆคีรีกลุ 4.53%  -  
3. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ - กรรมการ -  
4. นางสาววรมน  ทีฆคีรีกลุ 4.08%  -  
5. นายพงศว์ิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ -  90.00% หุน้ส่วน ผจก. 
6. นายวงศว์ิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 0.15% กรรมการ -  
7. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกลุ 0.03%  -  
8. นายไกรวิทย ์ สตัยภิวฒัน์ - กรรมการ -  

ข้อมูลรายการระหว่างกัน 
 รายการคา้ท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯ ได้แก่ รายการขายสินคา้และบริการ, การซ้ือวตัถุดิบและสินคา้
สาํเร็จรูปเพ่ือใชใ้นการผลิตและจาํหน่าย มีเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.38 ลา้นบาท ค่าเช่าจ่าย 0.04 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯ ตามท่ีไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 11 

11.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบันิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจและเป็นไปตาม
เง่ือนไขของสญัญาและตามราคายติุธรรมท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป  ซ่ึงรายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล
ของการทาํรายการตามความจาํเป็นตามปกติของธุรกิจ  และสาํหรับรายการท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นในการทาํรายการกบั
บุคคลท่ีเก่ียวโยงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการท่ีเก่ียวโยงดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อบริษทัฯ เน่ืองจากรายการดงักล่าวจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษทัฯ โดยลกัษณะธุรกิจมีความเก่ียวขอ้งและ
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาเชิงธุรกิจ และมีความเป็นธรรมในเร่ืองของราคาและเง่ือนไขการชาํระเงินและท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียไดมี้มติเอกฉันทเ์ห็นชอบในการลงทุนเพ่ิมใน
หลกัทรัพยด์งักล่าวและเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ทั้งทางดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการขยายการคา้
ของบริษทัฯ โดยเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัโดยสร้างความเขม้แข็งให้กบัสินคา้แบรนด ์"Karmarts" ในราคาและ
เง่ือนไขการชาํระเงินท่ีกาํหนดสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ทั้งน้ีกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้
ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมน้ี 
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11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกัน 

บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนักบันิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับรายการคา้ปกติ เพ่ือประโยชน์ในการ
ดาํเนินธุรกิจและเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาและตามราคายุติธรรมท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป ดงันั้ น
ขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัจึงปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป 

สาํหรับรายการท่ีเก่ียวกบัการคํ้าประกนัใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ  และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

11.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

เน่ืองจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นประโยชน์เพ่ิมในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ ดงันั้นแนวโน้มใน
การเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัจึงข้ึนอยูก่บัการเติบโตทางธุรกิจและภาวะของการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2555 บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บมจ.คาร์มาร์ท บจ.สตาร์คอม บจ.มายบสั หจก.ชยัวิบูลยฯ์ 
% การถือหุ้น ตาํแหน่ง % การถือหุน้ ตาํแหน่ง % การถือหุน้ ตาํแหน่ง % การถือหุน้ ตาํแหน่ง 

 1. บมจ.คาร์มาร์ท -  70.00%  95.16%  -  
 2. กลุ่มตระกูล “ทีฆคีรีกุล” 31.66%  -  -  -  

  2.1 นายวิวฒัน์ ทีฆคีรีกุล 22.87% กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ -  
  2.2 นางสาวชลธิดา ทีฆคีรีกุล 0.03%  - กรรมการ - กรรมการ -  
  2.3 นายวงศว์วิฒัน์ ทีฆคีรีกลุ 0.15% กรรมการ -  -  -  
  2.4 นายพงศว์ิวฒัน์ ทีฆคีรีกลุ -  -  -  90.00% หุน้ส่วน ผจก. 
  2.5 นายพลกฤต ทีฆคีรีกุล 4.53%  -  - กรรมการ -  
  2.6 นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล - กรรมการ -  -  -  
  2.7 นางสาววรมน ทีฆคีรีกุล 4.08%  -  -  -  
3. นายไกรวิทย ์สัตยภิวฒัน์ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ -  
4. นายเดชา สิงห์ชินสุข -  30.00%  -  -  
5. อ่ืน ๆ 68.34%  -  4.84%  10.00%  
              รวม 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  
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2. นางสาวชลธิดา ทีฆคีรีกลุ         

3. นายพงศว์ิวฒัน์ ทีฆคีรีกุล         

4. นายไกรวิทย ์สัตยภิวฒัน์         

หมายเหตุ  กรรมการA คือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
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12.1  งบการเงิน
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี

งบการเงินรวมปี 2552
ผูส้อบบญัชี : นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั
สรุปรายงานผูส้อบบญัชี : ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแป

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ไดสตาร์ 
อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อ
ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ยกเวน้ท่ีจะกล่าวในวรรคถดัไปสาํหรับการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปี 2551 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดค้วาม
เช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวม
ถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็น
สาระสาํคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอ
ในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้

ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8 และ 13 ของงบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และหมายเหตุ     
ขอ้ 5 11 และ 16 ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ อุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยมูลค่ารวม ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 
2551 จาํนวน 352 ลา้นบาท เป็นอุปกรณ์สาํหรับปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหเ้ป็นระบบ CDMA 
2000 1X ตามสัญญาท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํไวก้บับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดต้ดัสินใจ
หยดุงานปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทด์งักล่าวหลงัจากไดรั้บหนงัสือลงวนัท่ี 22 มกราคม 2550 จากสาํนกังาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อใหเ้ขา้ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงกรณีท่ีบริษทัยอ่ยดาํเนินการปรับปรุง
โครงข่ายใหก้บัคู่สัญญาคือบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองวิทยคุมนาคม
ระบบเซลลูล่าห์มาตรฐาน CDMA 2000 1X ประกอบกบัความล่าชา้เป็นเวลานานของงาน

ปรับปรุงโครงข่ายฯท่ีผา่นมา อนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ในการดาํเนินการขอใบอนุญาตนาํเขา้อุปกรณ์ฯท่ีใชใ้น
การปรับปรุงโครงข่ายฯ ซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงไดท้าํหนงัสือ
ขอใหบ้ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทัยอ่ยไดล้งทุนไป ซ่ึงบริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดมี้หนงัสือถึงบริษทัยอ่ยเพื่อใหด้าํเนินงานปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทด์งักล่าวต่อและ
ไดแ้จง้แกไ้ขการนบัระยะเวลาแลว้เสร็จตามสัญญาเพื่อคาํนวณค่าปรับ และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)ไดมี้
หนงัสืออีกฉบบัถึงบริษทัยอ่ยเพื่อแจง้ว่าบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไม่ใช่ฝ่ายท่ีปฏิบติัผดิสัญญาและการท่ี
บริษทัยอ่ยแจง้ใหบ้ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทัไดล้งทุนไป 

12.  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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เป็นการร้องขอท่ีมิอาจอา้งอิงตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาได ้ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดท้าํหนงัสือโตแ้ยง้การนบัระยะเวลาของ
สัญญาท่ีแกไ้ขดงักล่าว และแจง้ใหบ้ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ี
บริษทัไดล้งทุนไปเน่ืองจากสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอาจขดักบัพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ
ใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2550 แจง้แก่บริษทัยอ่ยว่าไดส่้งเร่ืองใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกา
วินิจฉยัว่าสัญญาดงักล่าวขดักบัพระราชบญัญติัขา้งตน้หรือไม่ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 คณะทาํงาน
ประสานงานเจรจาขอ้ตกลงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดป้ระชุมร่วมกนัเพื่อสรุปแนวทาง
การดาํเนินงานจากหนงัสือของคณะกรรมการกฤษฎีกาลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2550 ท่ีมีความเห็นว่าสัญญาปรับปรุง
โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz ซ่ึงกระทาํเม่ือวนัท่ี 28 กรกฏาคม 2548 ภายหลงัจากท่ีพระราชบญัญติั
ว่าดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานฯใชบ้งัคบัแลว้ มีสาระสาํคญัเป็นการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการ
ในกิจการของรัฐและตอ้งดาํเนินการตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535โดยบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่วยงานเจา้ของโครงการตอ้งเสนอ
โครงการท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ต่อกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และกระทรวงการคลงั
พิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบในหลกัการของโครงการต่อไป โดยคณะทาํงานประสานงาน
เจรจาขอ้ตกลง ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) แจง้ว่าบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ตอ้งเขา้ทาํการช้ีแจง
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคาดว่าจะใชเ้วลาไม่ตํ่ากว่า 1 ปี บริษทัยอ่ยจึงสรุปว่าไม่มีความประสงคก์ระทาํต่อ
ตามสัญญาเดิมจึงขอเสนอให ้คณะทาํงานพิจารณารับซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยูท่ั้งหมด คณะทาํงานฯ
รับขอ้เสนอโดยจะรับซ้ือเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพื่อการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 
CDMA 470MHz รวมทั้งเคร่ืองลูกข่าย อยา่งไรกต็ามคณะทาํงานฯไดแ้จง้ว่าขอ้สรุปจากการประชุมเป็นความ
คิดเห็นของคณะทาํงานฯ ส่วนการสรุปผลเพื่อดาํเนินการตอ้งใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน)  เป็นผูล้งความเห็น ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี้หนงัสือตอบขอ้หารือว่าหากบริษทั  ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) จะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา หรือ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะยกเลิกสัญญากย็อ่มเป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีกาํหนดไว ้ในสัญญา จากนั้น คณะกรรมการเจรจาต่อรองในการรับซ้ืออุปกรณ์และยกเลิกสัญญาปรับปรุง
โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดข้อ้สรุปจาก
การเจรจาในเบ้ืองตน้ โดยคณะกรรมการเจรจาฯจะนาํขอ้สรุปดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษทั
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เพื่ออนุมติัต่อไป จากท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ มูลค่าของอุปกรณ์จาํนวน 352 ลา้นบาท และสินคา้
คงเหลือซ่ึงเป็นอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นโครงการดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ
จาํนวน 133 ลา้นบาท และ117 ลา้นบาท ตามลาํดบั ข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบและการอนุมติัของคณะกรรมการ
บริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) กบัขอ้สรุปของคณะกรรมการเจรจาฯและมูลค่าท่ีบริษทั ทีโอที จาํกดั �
(มหาชน) จะจ่ายซ้ือคืนดงักล่าวซ่ึงยงัมีความไม่แน่นอน  และขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืน����
เพื่อใหไ้ดห้ลกัฐานท่ีเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของอุปกรณ์มูลค่า 352 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ�
มูลค่า133 ลา้นบาทและเงินมดัจาํค่าโทรศพัทส์าธารณะจาํนวน 93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการดงักล่าว
และมีมูลค่าเป็นสาระสาํคญัอยา่งมากต่องบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินบริษทัยอ่ยและงบการเงินรวม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551

เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนเพื่อใหไ้ดห้ลกัฐานท่ีเพียงพอตามท่ีอธิบายในวรรคท่ีสาม 
ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมสาํหรับปี 2551 ของบริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก  คอร์เปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 



12-3

ต่อมาบริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดจ้ดัใหมี้การประเมินราค
ของอุปกรณ์สาํหรับปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหเ้ป็นระบบ CDMA 2000 1X และสินคา้คงเหลือซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นโครงการดงักล่าว โดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อใหฝ่้ายบริหารของ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ทราบมูลค่าตลาด รวมทั้งไดป้รับปรุงงบการเงินสาํหรับปี 2553 ใหแ้สดงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวตามมูลค่าราคา
ประเมิน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดยบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าและค่าเผือ่การลดลง
ของราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 238 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนรวม
สาํหรับปี 2552 และบริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าและค่าเผือ่การลดลงของราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าว
และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 230 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2552 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ขอ้ 1.3 ดงันั้นความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินปี 2552 ท่ีใหไ้วใ้นรายงานน้ี จึงแตกต่างจากความเห็นท่ีใหไ้วเ้ดิม
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัของบริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
 ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป

งบการเงินรวมปี 2553
ผูส้อบบญัชี : นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั
สรุปรายงานผูส้อบบญัชี : ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแป

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ไดสตาร์ 
อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อ
ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทา
การเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายกา
ท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน
และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
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งบการเงินรวมปี 2554
ผูส้อบบญัชี : นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั
สรุปรายงานผูส้อบบญัชี : ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของแต่ละปีของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้
ของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผล
การตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการ
ทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะส
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
เฉพาะของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหสั้งเกตในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 5 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและ
มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพื่อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินน้ี ทั้งน้ี บริษทัฯไดป้รับ
ยอ้นหลงังบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั เพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติั
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12.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน

พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท %
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,110     2.30 1,001     0.12     776        0.10     17,488     3.22     783        0.14     508        0.10     
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 41,449     5.26 29,406    3.65     17,078    2.24     50,561     9.30     40,091    7.40     28,388    5.68     
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 3,428       0.44 13,316    1.65     12,013    1.58     3,428       0.63     13,316    2.46     12,013    2.41     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -          -      -         -      300        0.04     12,246     2.25     -         -      16,522    3.31     
สินคา้คงเหลือ 237,929   30.22 193,547  24.00   229,616  30.12   228,357   41.99   184,316  34.01   219,656  43.98   
สินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย -          -      28,182    3.49     -         -      -          -      28,182    5.20     -         -      
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 7,266       0.92 5,782     0.72     6,990     0.92     6,183       1.14     4,777     0.88     5,528     1.11     

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 308,182   39.14 271,234  33.63   266,773  35.00   318,263   58.52   271,465  50.08   282,615  56.58   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -      -      

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระคํ้าประกนั 983          0.12 977        0.12     1,623     0.21     471          0.09     468        0.09     467        0.09     
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 602          0.08 14,343    1.78     22,841    3.00     602          0.11     14,343    2.65     22,841    4.57     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -          -      -         -      -         -      5,092       0.94     17,468    3.22     26,641    5.33     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 162,000   20.57 188,237  23.34   -         -      162,000   29.79   188,237  34.73   -         -      
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 105,248   13.37 104,453  12.95   128,799  16.90   56,175     10.33   48,602    8.97     65,991    13.21   
อุปกรณ์โครงข่าย 196,839   25.00 211,870  26.27   226,208  29.68   -      -         -      -         -      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,222     1.43 13,049    1.62     14,537    1.91     333          0.06     462        0.09     252        0.05     
สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน -          -      -         -      100,091  13.13   -      -         -      100,091  20.04   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 2,369       0.30 2,435     0.30     1,355     0.18     902          0.17     976        0.18     559        0.11     

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 479,263   60.86 535,364  66.37   495,454  65.00   225,575   41.48   270,555  49.92   216,842  43.42   
รวมสินทรัพย์ 787,445   100.00 806,598  100.00 762,227  100.00 543,838   100.00 542,020  100.00 499,457  100.00 

31 ธนัวาคม 2553
งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 255431 ธนัวาคม 2554
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 255231 ธนัวาคม 2552
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พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท %
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30,580     3.88     47,113    5.84     45,440    5.96     30,580     5.62     47,114    8.69     45,440    9.10     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 223,759   28.42   253,292  31.40   180,846  23.73   21,278     3.91     60,838    11.22   12,070    2.42     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -          -      9,740     1.21     22          0.00     -          -      7,850     1.45     189        0.04     
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -          -      264        0.03     1,678     0.22     -          -      264        0.05     1,678     0.34     
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวอื่นที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 2,161       0.27     2,151     0.27     2,140     0.28     -          -      -         -      -         -      
หนี้สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 12,911     1.64     12,729    0.27     11,900    1.56     1,099       0.20     380        0.07     2,010     0.40     
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 15,282     1.94     115,194  14.28   74,590    9.79     15,282     2.81     115,194  21.25   74,590    14.93   
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,352       0.55     1,942     0.24     71,713    9.41     3,859       0.71     1,676     0.31     28,880    5.78     

รวมหนี้สินหมุนเวียน 289,045   36.71   442,425  54.85   388,330  50.95   72,098     13.26   233,315  43.05   164,857  33.01   
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - สุทธิส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี -          -      -         -      1,132     0.15     -          -      -         -      1,132     0.23     
หนี้สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 16,309     2.07     24,825    3.08     36,524    4.79     3,270       0.60     352        0.06     1,242     0.25     
เงินกูย้มืระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 4,052       0.51     6,213     0.77     8,364     1.10     -          -      -         -      -         -      
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 31,736     4.03     -         -      55,700    7.31     31,736     5.84     -         -      55,700    11.15   
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,873       0.49     -         -      -         -      3,855       0.71     -         -      -         -      

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 55,970     7.11     31,038    3.85     101,720  13.35   38,861     7.15     352        0.06     58,074    11.63   
รวมหนี้สิน 345,015   43.82   473,463  58.70   490,050  64.29   110,959   20.40   233,667  43.11   222,931  44.63   

31 ธนัวาคม 255231 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)

งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552
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พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท %
ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 600,000   600,000  600,000  600,000   600,000  600,000  
ทุนที่ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
   หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 600,000   76.20   600,000  74.39   600,000  78.72   600,000   110.33 600,000  110.70 600,000  120.13 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 165,337   20.99   165,337  20.49   165,337  21.69   165,337   30.40   165,337  30.50   165,337  33.10   
กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 4,646       0.59     4,646     0.58     4,646     0.61     4,646       0.85     4,646     0.86     4,646     0.93     
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (335,236)  (42.57)  (447,341) (55.46) (499,914) (65.59) (346,326)  (63.68)  (470,852) (86.87) (493,457) (98.80)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 9,222       1.17     9,222     1.14 -         -      9,222       1.70     9,222     1.70 -         -      
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 443,969   56.38   331,864  41.14   270,069  35.43   432,879   79.60   308,353  56.89 276,526  55.37   
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,539)     (0.20)   1,271     0.16     2,108     0.28     -          -      -         -      -         -      

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 442,430   56.18   333,135  41.30   272,177  35.71   432,879   79.60   308,353  56.89   276,526  55.37   
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 787,445   100.00 806,598  100.00 762,227  100.00 543,838   100.00 542,020  100.00 499,457  100.00 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 255231 ธนัวาคม 2554

งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
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พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท %
รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 381,416  86.30   121,240  73.77   140,134  81.80   383,103  88.56   122,680  85.09   203,390   95.38   
รายไดจ้ากการให้บริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 12,089    2.74     13,674    8.32     12,258    7.16     -             -      -         -      -          -      
รายไดด้อกผลเช่าซื้อ 652        0.15     2,393     1.46     3,289     1.92     652        0.15     2,393     1.66     3,289       1.54     
รายไดจ้ากการให้เช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 23,146    5.24     2,216     1.35     -         -      23,146    5.35     2,215     1.54     -          -      
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน -         -      20,230    12.31   10,863    6.34     -             -      949        0.66     1,490       0.70     
กาํไรจากการขายสินทรัพย์ 14,161    3.20     1,230     0.75     1,596     0.93     14,155    3.27     1,355     0.94     1,589       0.75     
รายไดอ้ื่น 10,523    2.38     3,370     2.05     3,165     1.85     11,557    2.67     14,584    10.12   3,473       1.63     

รวมรายได้ 441,987  100.00 164,352  100.00 171,305  100.00 432,614  100.00 144,176  100.00 213,231   100.00 
ค่าใชจ้่าย 

ตน้ทุนขายและบริการ 165,530  52.38   94,361    106.04 134,305  31.29   167,218  56.83   95,802    94.20   197,560   42.06   
ตน้ทุนในการให้บริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 8,700     2.75     9,854     11.07   9,383     2.19     -             -      -         -      -          -      
ตน้ทุนจากการให้เช่าและให้บริการคลงัสินคา้ 3,615     1.14     2,076     2.33     -         -      3,615     1.23     2,076     2.04     -          -      
ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์
   เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายตุิธรรม 5,799     1.83     (96,069)  (108)    -         -      5,799     1.97     (96,069) (94)      -          -      
ค่าใชจ้่ายในการขาย 50,645    16.03   17,468    19.63   12,032    2.80     50,645    17.21   17,468    17.17   12,032     2.56     
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 57,121    18.07   48,191    54.15   57,736    13.45   54,116    18.39   73,255    72.03   48,228     10.27   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 14,962    4.73     13,109    14.73   215,811  50.27   -      9,174     9.02     211,891   45.11   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -         -      -         -      -         -      12,375    4.21     -         -      -          -      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 9,653     3.05     -         -      -         -      459        0.16     -         -      -          -      

รวมค่าใชจ้่าย 316,025  100.00 88,990    100.00 429,267  100.00 294,228  100.00 101,705  100.00 469,711   100.00 

31 ธนัวาคม 2553

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรสะสม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 255231 ธนัวาคม 255431 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552
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พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท %
31 ธนัวาคม 2553

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรสะสม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 255231 ธนัวาคม 255431 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงิน 125,962  115.25 75,362    145.67 (257,962) 93.68 138,386  111.13 42,471    187.89 (256,480) 94.50
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (16,667)  (15.25) (23,626) (45.67) (17,399) 6.32 (13,860) (11.13) (19,867) (87.89) (14,938) 5.50
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 109,295  100.00 51,736    100.00 (275,361) 100.00 124,526  100.00 22,604    100.00 (271,418)  100.00

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 112,105  102.57 52,573    101.62 (263,589) 95.72 124,526  100.00 22,604    100.00 (271,418)  100.00

ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,810) (2.57) (837) (1.62) (11,772) 4.28
109,295  100.00 51,736    100.00 (275,361) 100.00

กาํไร (ขาดทุน) สะสมยกมาจากปีก่อน (447,341) 133.44 (499,914) 111.75 (232,465) 46.50   (470,852) 135.96 (493,456) 104.80 (222,038) 45.00   
โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัไปชดเชยขาดทุนสะสม -         -      -         -      -         -      -         -      -         -      -          -      
การปรับปรุงส่วนของผูถ้ือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นใหม่ (หมายเหตุ 1.4) -         -      -         -      (3,860) 0.77     -         -      -         -      -          -      
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 112,105  (33.44) 52,573    (11.75) (263,589) 52.73   124,526  (35.96) 22,604    (4.80) (271,418) 55.00   
เงินปันผลจ่าย -         -      -         -      -         -      -         -      -         -      -          -      
ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนมูลค่าเงินลงทุนที่โอนเขา้งบกาํไรขาดทุน -         -      -         -      -         -      -         -      -         -      -          -      
สาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี -         -      -         -      -         -      -         -      -         -      -          -      
กาํไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี (335,236) 100.00 (447,341) 100.00 (499,914) 100.00 (346,326) 100.00 (470,852) 100.00 (493,456) 100.00 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 0.19       0.09       (0.44) 0.21       0.04       (0.45)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 600,000  600,000  600,000  600,000  600,000  600,000   
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31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 109,294             51,736               (275,361) 124,526             22,604               (271,418)
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,676               18,977               15,479               8,123                 10,320               11,488               
ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายตุิธรรม 5,799                 (96,069) -                    5,799                 (96,069) -                    
หนี้สงสยัจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลบั) (1,263) 1,547                 887                    4,137                 35,162               887                    
ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมลูค่าสุทธิที่จะไดร้ับ (โอนกลบั) (8,694) 20,984               17,525               (8,694) 20,256               13,556               
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้น (6,855) 871                    (10,262) 2,338                 (695) (889)
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 4,105                 574                    1,682                 4,105                 574                    361                    
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (14,161) (1,204) (1,518) (14,155) (1,329) (1,511)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น 14,962               13,109               215,811             -                        9,174                 211,891             
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                        -                    -                    12,375               -                    -                    
ดอกเบี้ยรับ (350) (241) (53) (1,981) (1,294) (432)
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,873                 -                        -                        3,855                 -                        -                        
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย 13,010               20,790               15,204               11,332               19,628               14,804               

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี้สินดาํเนินงาน : 136,396             31,074               (20,606) 151,759             18,331               (21,263)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (8,957) (9,997) 5,658                 (12,785) (21,557) 2,544                 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 23,629               7,195                 27,405               23,629               7,195                 27,405               
เงินทดรองและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -                        -                    (300) -                        -                    (912)
สินคา้คงเหลือ (35,643) 19,082               93,938               (35,302) 19,082               93,936               

งบกระแสเงินสด งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”) 
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31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบกระแสเงินสด งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (268) 287                    4,385                 (203) (68) 4,038                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (198) (157) 2,698                 (190) 507                    558                    

หนี้สินจากการดาํเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (16,132) (12,902) (12,584) (33,966) 4,020                 (2,318)
เงินทดรองจากและเจา้หนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -                    -                    (1,565) -                    -                    27                     
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,409                 1,191                 (10,118) 2,184                 5,562                 (9,632)

เงนิสดจาก  กิจกรรมดาํเนินงาน 101,235             35,774               88,911               95,127               33,073               94,383               
จ่ายภาษีเงินได้ (1,216) (169) (296) (1,203) (156) (280)

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน (100,019) 35,605               88,615               93,924               32,916               94,103               
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                    -                    -                    -                    (7,667)
กระแสเงินสดจ่ายในการจ่ายซื้อบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดของบริษทัยอ่ย -                        -                    (7,003) -                    -                    -                    
ดอกเบี้ยรับ 350                    241                    53                     1,981                 1,294                 432                    
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพิ่มขึ้น -                        -                    -                    (12,246) (5,323) (15,364)
จ่ายเจา้หนี้ค่าหุ้น (1,506) -                    -                    (1,506) -                    -                    
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 3,298                 10,270               3,921                 3,224                 9,167                 3,844                 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        16                     -                    -                    16                     -                    
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวรที่ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 127                    260                    5,935                 127                    260                    5,935                 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 62,380               1,000                 -                    62,380               1,000                 -                    
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสินทรัพยท์ี่ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน -                        -                    (2,087) -                    -                    (2,087)
ซื้ออุปกรณ์ (17,975) (21,853) (4,957) (17,898) (21,852) (4,890)
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31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบกระแสเงินสด งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”) 

ซื้อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (109) -                    (14,935) (109) -                    (50)
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 46,565               (10,065) (19,073) 35,952               (15,438) (19,847)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) (38,821) 9,173                 (6,589) (38,821) 9,173                 (6,589)
เจา้หนี้ทรัสตร์ีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง) 21,583               (7,311) (78,526) 21,583               (7,311) (78,526)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มขึ้น) (6) 646                    (1,623) (3) (1) (467)
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพิ่มขึ้น (ลดลง) (9,930) 9,724                 -                    (7,855) 7,850                 -                    
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (264) (2,546) (1,941) (264) (2,546) (1,941)
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าทางการเงิน (14,099) (10,996) (7,916) (2,128) (2,645) (3,293)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอื่น -                        -                    10,503               -                        -                    -                    
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอื่น (2,151) (2,140) -                    -                        -                    -                    
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (68,175) (15,096) (20,439) (68,175) (15,096) (20,439)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                        -                    51,900               -                        -                    51,900               
ดอกเบี้ยจ่าย (17,612) (6,767) (15,040) (17,506) (6,626) (15,000)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (129,475) (25,314) (69,671) (113,170) (17,203) (74,355)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 17,109               225                    (129) 16,706               275                    (99)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,001                 776                    905                    783                    508                    607                    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 18,110               1,001                 776                    17,488               783                    508                    
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31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบกระแสเงินสด งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”) 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :-
    ขายสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายโดยยงัไม่ไดร้ับเงิน 1,000                 -                        -                    1,000                 -                    -                    
    รายการซื้ออุปกรณ์ยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ -                        -                        449                    -                        -                    449                    
    รายการขายรถยนตแ์ละเครื่องจกัรที่ยงัไม่ไดร้ับชาํระ 265                    3,065                 -                    265                    3,065                 
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือและสินทรัพยอ์ื่น 45                     7,063                 3,826                 45                     7,063                 3,826                 
    โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 20,238               -                        -                    20,238               -                    -                    
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยท์ี่ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานไปเป็นสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อข -                        29,370               -                    -                        29,370               -                    
    โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 200                    -                        -                    200                    -                    -                    
    ซื้อยานพาหนะตามสญัญาเช่าทางการเงิน 5,666                 -                    -                    5,666                 -                    
    เจา้หนี้ค่าหุ้น -                        1,506                 1,506                 -                        1,506                 1,506                 
    ดอกเบี้ยคา้งจ่ายที่ไดร้ับยกหนี้ 7,762                 -                        -                        7,762                 -                        -                        
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อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

31-Dec-54 31-Dec-53 31-Dec-52 31-Dec-54 31-Dec-53 31-Dec-52

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.07 0.61 0.69 4.41 1.16 1.71

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.22 0.12 0.14 1.00 0.23 0.39

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.27 0.09 0.22 0.62 0.17 0.5

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 9.08 2.58 2.17 8.84 2.12 2.55

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 40 140 166 41 170 141

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 0.86 0.53 0.58 0.86 0.51 0.84

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 419 679 621 419 706 429

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 0.73 0.6 0.78 4.07 7.9 17.11

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 493 600 462 88 46 21

CASH CYCLE (วนั) - 219 325 368 830 549

31-Dec-54 31-Dec-53 31-Dec-52 31-Dec-54 31-Dec-53 31-Dec-52

กาํไรขั้นตน้ (%) 55.72 22.75 5.71 56.35 21.91 2.87

อตัรากาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (%) 28.49 (31.92)         (172.97)       32.5 (59.54)         (133.45)       

อตัรากาํไร (ขาดทุน) อ่ืน (%) 56.22 (7.30)           - 63.86 (37.94)         -

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 89.22 (82.67)         (33.62)         75.43 (45.07)         (34.67)         

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 25.36 (26.21)         (153.87)       28.78 (50.66)         (127.29)       

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 28.91 (14.30)         (64.34)         33.6 (24.96)         (65.84)         

31-Dec-54 31-Dec-53 31-Dec-52 31-Dec-54 31-Dec-53 31-Dec-52

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (%) 14.07 (5.49)           (28.93)         22.94 (14.02)         (40.50)         

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 45.3 (6.29)           (63.34)         58.43 (45.12)         (358.83)       

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.55 0.21 0.19 0.08 0.28 0.31

31-Dec-54 31-Dec-53 31-Dec-52 31-Dec-54 31-Dec-53 31-Dec-52

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.78 1.42 1.8 0.26 0.76 0.8

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 8.69 2.71 6.83 9.29 2.68 7.36

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั

(cash basis) (เท่า) 0.65 0.66 2.51 0.64 1.11 1.28

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) - - - - - -

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)

12.1.3  อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ราย สาํนกังานผูส้อบบญัชี ช่ือบริษทัผูจ่้าย
การ 2552 2553 2554

1 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั บมจ. คาร์มาร์ท 950,000     950,000    950,000    
2 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั บจ. สตาร์คอม 240,000     195,000    195,000    
3 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั บริษทั มายบสั จาํกดั 130,000     195,000    195,000    

1,320,000  1,340,000 1,340,000 

 
ค่าบริการอ่ืน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางมาปฏบัิติงานตรวจสอบทีบ่ริษทั
ราย สาํนกังานผูส้อบบญัชี ช่ือบริษทัผูจ่้าย
การ 2551 2552 2553

1 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั บมจ. คาร์มาร์ท
2 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั บจ. สตาร์คอม 
3 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั บริษทั มายบสั จาํกดั

-            -            -            รวมทั้งหมด

12.1.4  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบญัชี

ค่าบริการอ่ืนๆ

รวมทั้งหมด
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1.    ผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554
1.1   รายได้จากการขายและบริการ

สาํหรับปี 2554 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 381 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 
260 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 214.87 เน่ืองจากบริษทัฯ มีการขายรถยนต ์NGV จาํนวน 56 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากปีก่อนจาํนวน 6 ลา้นบาท มีการขายสินคา้อุปโภคจาํนวน 321 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 259 
ลา้นบาท โดยรายไดแ้บ่งตามกลุ่มสินคา้ดูแลร่างกายจาํนวน 101 ลา้นบาท กลุ่มสินคา้ดูแลหนา้และเคร่ืองสาํอาง
จาํนวน 198 ลา้นบาท กลุ่มสินคา้ของใชป้ระจาํวนัจาํนวน 14 ลา้นบาท และกลุ่มสินคา้อ่ืนๆ จาํนวน 7 ลา้นบาท

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทางจาํนวน 12 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 2 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้จาํนวน 23 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 21 ลา้นบาท 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไดน้าํโรงงานมาใหบ้ริการคลงัสินคา้ โดยใหเ้ช่าและรับบริหารจดัการภายใตช่ื้อ “EDC”
กาํไรจากการขายสินทรัพยจ์าํนวน 14 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 13 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ 

ไดข้ายท่ีดินและอาคารโรงงานท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน
รายไดอ่ื้นจาํนวน 11 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 266.67 เน่ืองจาก

บริษทัฯ บนัทึกรายไดด้อกเบ้ียผดินดัชาํระของปีก่อนท่ีไดรั้บยกเวน้ตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีจาํนวน 6 
ลา้นบาท

รายไดจ้ากดอกผลเช่าซ้ือจาํนวน 1 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 1 ลา้นบาท
1.2    ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในขายและบริหาร

สาํหรับปี 2554 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการจาํนวน 174 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 70 
ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 67.31 สดัส่วนของตน้ทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดขาย

ตน้ทุนในการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทางจาํนวน 9 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 1 ลา้นบาท
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ จาํนวน 4 ลา้นบาท
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน 108 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 43 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 66.15 ตามการขยายตวัของธุรกิจคาร์มาร์ท ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายเพิ่มข้ึนเพื่อประชาสมัพนัธ์
สินคา้ ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีผลบงัคบัใชปี้แรก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์าํนวน 15 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 2 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราร้อยละ 15.38 เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดส้าํรองขาดทุนจากการดอ้ยค่าของมูลค่าสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน
จากการประเมินราคามูลค่าสินทรัพยใ์หม่ในโครงการเพื่อปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 
CDMA470 MHZ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 10 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน บริษทัฯ มีดอกเบ้ียจ่ายจาํนวน 17 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 7 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 29.17 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดท้าํสญัญาปรับโครางสร้างหน้ีกบัธนาคาร และไดช้าํระหน้ีเงินกูย้มื
จากธนาคาร

12.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน (MD&A)
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1.3   กําไร
ในปี 2554 บริษทัฯ มีผลกาํไรจากการดาํเนินงานคิดเป็นร้อยละ 25.36 ของยอดรายไดร้วม ในขณะท่ีปีก่อน

มีกาํไรจากการดาํเนินงานร้อยละ 31.99 ของยอดรายไดร้วม เน่ืองจากบริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการปรับโครงสร้างพนกังานทาํใหค่้าใชจ่้ายเก่ียวกบั
พนกังานเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจ

1.4   อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
ในปี 2554 บริษทัฯ มีผลกาํไรจากดาํเนินงาน ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้จาํนวน 0.19 

บาท
2.    ฐานะการเงนิของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554

1.     สินทรัพย์
1.1    ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ในปี 2554 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 787 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 20 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.48

1.1.1   สินทรัพยห์มุนเวยีนจาํนวน 308 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 37 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.65
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 18 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 17 ลา้น

บาท เกิดจากบริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มข้ึนจากการขายสินคา้คาร์มาร์ทเป็นเงินสด และ
เป็นเครดิตอยูร่ะหวา่ง 30 – 60 วนั

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ จาํนวน 41 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 12 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 41.38 เกิดจากบริษทัฯ ขายสินคา้คาร์มาร์ท

- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 3 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 76.92 เกิดจากบริษทัฯ ไดย้ดึรถยนต ์
NGV คืน 8 คนั จากลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน และดาํเนินการขายทอดตลาด

- สินคา้คงเหลือจาํนวน 238 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 44 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 23 เกิดจากสินคา้คาร์มาร์ทท่ีมีการขยายธุรกิจ

- สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 28 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ได้
ดาํเนินการขายเรียบร้อยแลว้

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนจาํนวน 7 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 1 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.67

1.1.2   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนจาํนวน 479 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 56 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.47
- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ลดลง

จากปีก่อนจาํนวน 13 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 92.86 เกิดจากบริษทัฯ ไดย้ดึรถยนต ์NGV คืน
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8 คนัจากลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงินและดาํเนินการขายทอดตลาด
- อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 162 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 26 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 13.83 เกิดจากการโอนไปเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายจาํนวน 20 ลา้นบาท 
และไดข้ายในระหวา่งปี 2554 ผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็นราคายติุธรรม
จาํนวน 6 ลา้นบาท

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิจาํนวน 105 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 1 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 96.00

- อุปกรณ์โครงข่าย - สุทธิจาํนวน 197 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 15 ลา้นบาท เกิดจาก
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยแ์ละไดต้ั้งสาํรองขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ครงการเพื่อปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 
CDMA470 MHZ

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิจาํนวน 11 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 2 ลา้นบาท เกิดจาก
บริษทัฯ ไดต้ดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2554

1.2       คุณภาพของสินทรัพย์
ในปี 2554 บริษทัฯ มีระยะเวลาการเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเฉล่ีย 40 วนั ซ่ึงนอ้ยกวา่ปีก่อน (ปี 2553 ระยะ

เวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 140 วนั)  เน่ืองจากบริษทัฯ เพิ่มการขายสินคา้อุปโภคมากข้ึน การชาํระค่าสินคา้เป็นเงินสด
และเป็นเครดิตอยูร่ะหวา่ง 30 - 60 วนั ระยะเวลาการเกบ็หน้ีจึงนอ้ยลง

บริษทัฯ มีการตั้งสาํรองเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญอยา่งเพียงพอตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็เงิน
ไม่ไดจ้ากลูกหน้ี สาํรองเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี 2554 มีอตัราเฉล่ียเป็นร้อยละ 1.96 ของลูกหน้ีคงเหลือ
ณ วนัส้ินปี

2.     สภาพคล่อง
2.1    กระแสเงนิสด

ในปี 2554 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 100 ลา้นบาท  ต่างจาก
ปีก่อนจาํนวน 64 ลา้นบาท เกิดจากการขายสินคา้คาร์มาร์ท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนจากธุรกิจขายรถยนต
NGV มาเป็นธุรกิจขายสินคา้อุปโภคและบริโภค กลุ่มผลิตภณัฑดู์แลร่างกาย ดูแลผวิหนา้และเคร่ืองสาํอาง 
ของใชป้ระจาํวนั และอ่ืนๆ เง่ือนไขการชาํระหน้ีเป็นเงินสดและเครดิตช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 
30 - 60 วนั ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกระแสเงินสดดีมาก

2.2    อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีสําคญั
ในปี 2554 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีนเป็น 1.07:1 เท่า มีสภาพคล่อง

ดีกวา่ปีก่อน เน่ืองจากในปี 2554 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดในระยะเวลาสัน่จาํนวนมา
เช่น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ

บริษทัสามารถจดัเกบ็ลูกหน้ีระหวา่ง 30-60 วนั สินคา้คงเหลือ ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 419 วนั ดีกว
ปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ ขายสินคา้คาร์มาร์ท มีอตัราการหมุนเวยีนสูง และบริษทัฯ ตอ้งเร่งขายสินคา้ท่ีเก่ียว
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รถยนต ์NGV และอุปกรณ์ดา้นการส่ือสาร และนาํสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนและหาประโยชน์มากข้ึน
2.3    ระยะเวลาการเก็บหนีแ้ละจ่ายชําระหนี้

บริษทัฯ มีระยะเวลาเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีโดยเฉล่ีย 40 วนั ขณะท่ีระยะเวลาการจ่ายชาํระหน้ีเจา้หน้ี
โดยเฉล่ีย 493 วนั เน่ืองจากบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดช้าํระหน้ีค่าอุปกรณ์ชุมสายและสถานีเพื่อปรับปรุงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดต้ดัสินใจหยดุงานปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดงักล่าวแลว้ 
และอยูร่ะหวา่งรอใหค้ณะกรรมการบริหารของ บมจ. ทีโอที เป็นผูล้งความเห็นต่อไป

3.     รายจ่ายฝ่ายทุน
ระหวา่งปีบริษทัฯ  มีรายจ่ายลงทุนในการลงทุนในการซ้ือยานพาหนะ เพื่อใชใ้นการขนส่งสินคา้อุปโภค

ใหแ้ก่ลูกคา้ และใชใ้นฝ่ายขายสินคา้คาร์มาร์ท
4.     แหล่งท่ีมาของเงนิทุน

4.1    โครงสร้างเงนิทุน
ในปี 2554 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็น 0.78:1 ขณะท่ีปีก่อนเป็น 1.42:1 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีหน้ีสินหมุนเวยีนลดลงจากการท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระหน้ีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพิ่มขึ
เน่ืองจากบริษทัฯ มีกาํไรรวมสาํหรับปี 2554 จาํนวน 109 ลา้นบาท

4.2    ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2554 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 444 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 112 ลา้นบาท ซ่ึง

เกิดจากบริษทัฯ มีกาํไรระหวา่งปีจาํนวน 112 ลา้นบาท
4.3    หนีสิ้น

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 345 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 128 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.06
หน้ีสินหมุนเวยีนจาํนวน 289 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 153 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34.62

เน่ืองจาก
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารลดลงจากปีก่อน จาํนวน 16 ลา้นบาท บริษทัฯ 

ไดช้าํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 224 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 29 ลา้นบาท บริษทัฯ 

ไดช้าํระคืนเจา้หน้ีการคา้และดอกเบ้ียจ่ายจึงไดรั้บยกเวน้ดอกเบ้ียคงคา้งตามสญัญาปรับโครงสร้าง
หน้ีกบัธนาคาร

- เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงจากปีก่อนจาํนวน 10 ลา้นบาท
บริษทัฯ ไดช้าํระคืน

- เงินกูร้ะยะยาวจากธนาคารลดลงจากปีก่อนจาํนวน 68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 59.13 เน่ืองจาก
บริษทัฯ ไดช้าํระคืน โดยใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการขายทรัพยสิ์นบางส่วน รวมทั้งมีกระแสเงินสด
จากการขายสินคา้

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนจาํนวน 56 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 80.65 
เน่ืองจาก
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- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 16 ลา้นบาท
ลดลง 9 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการชาํระหน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

- เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน - สุทธิส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวน 4 ลา้นบาท ลดลงจาก
ปีก่อนจาํนวน 2 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการชาํระอยา่งต่อเน่ือง

- สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจาํนวน 4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 4 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากผลประโยชน์พนกังานตามมาตราฐานการฉบบัท่ี 19 ท่ีบงัคบั
ใชเ้ป็นปีแรก 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิกา
ในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั
จากการใหสิ้นเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัโดยหาเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงโดยอาจมีการการทาํสญัญาซ้ืออตัราแลกเปล่ียนเงินตร
ต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้น
และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า

3.    ปัจจยัและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต
คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงานประจาํปี, กาํหนดยทุธศาสตร์และหายทุธวิ

เพื่อดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายประจาํปีท่ีกาํหนดไว ้ทาํใหบ้ริษทัมีความมัน่ใจวา่จะสามารถปรับเปล่ียนการบริหารง
อยา่งยดืหยุน่ เพื่อรองรับปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคตไดด้งัน้ี

1. ความเพียงพอของการจดัหาสินคา้ และกระแสความ 1. บริษทัฯ สามารถจดัสรรสินคา้ท่ีมีอยูป่รับเปล่ียน
นิยมของสินคา้ ใหเ้หมาะสมกบักระแสความนิยมท่ีมีอยู ่ตลอดจน

ควบคุมระบบการจดัซ้ือและรักษาระดบัสินคา้และ
ของคงคลงัใหเ้พียงพอกบัการขาย รวมทั้งบริหาร
สินคา้คงคลงัใหห้มุนเวยีนเร็วทนักบัราคาในตลาด
ท่ีเปล่ียนแปลงลดลงอยา่งรวดเร็ว และใหท้นักบั
กระแสความนิยม

ปัจจยั/อิทธิพลหลัก แนวทางการดาํเนินการ
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2. การพฒันาทกัษะของบุคลากร 2. บริษทัฯ ส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากรโดยจดัการ
อบรมพนกังานอยา่งทัว่ถึงทุกระดบัทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบติังานใหท้นัต่อเหตุการณ์

3. ระดบัราคาของวตัถุดิบและค่าแรงงาน 3. บริษทัฯ มีหน่วยงานสรรหาและจดัซ้ือสินคา้และ
สินคา้สาํเร็จรูปจากแหล่งท่ีมีคุณภาพดีราคาเหมาะสม
กบัราคาในตลาดท่ีมีความผนัผวนเร็วมาก  รวมทั้ง
การจดัจา้งงานใหเ้หมาะสมกบัองคก์รเพื่อใหไ้ด้
ตน้ทุนขายท่ีตํ่าแต่สินคา้คุณภาพดี

4. การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินหรือการ 4. หากบริษทัฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินหรือ
ดาํเนินงานแก่บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั การดาํเนินงานแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัฯ จกั
และภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ดาํเนินการตามขั้นตอนของขอ้บงัคบัของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งครบถว้นและ
โปร่งใสสามารถติดตามและตรวจสอบไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีไดก้าํหนดไว ้รวมทั้งบริษทัฯ มีคณะ
กรรมการอิสระท่ีช่วยสอดส่องตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
มากท่ีสุด 
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13. ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
-ไม่มี- 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (1) 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีได้แสดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย
แลว้ 

2. บริษทัได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

3. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าวและ
บริษัทได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31/12/2554 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายใหน้างสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของนางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน กาํกบัไวบ้ริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

        ช่ือ-นามสกลุ            ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายววิฒัน ์ ทีฆคีรีกุล กรรมการ .............................................. 

2. นายไกรวทิย ์ สตัยภิวฒัน์ กรรมการ .............................................. 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 
 

  

นางสาวสุวรรณี  ธาราชีวิน ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี ............................................. 
 

  
--------------------------------------------- 
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ประวตัิกรรมการ 

1. วา่ท่ีร้อยตรีสมชาย  วสนัตวิสุทธ์ิ 
ตาํแหน่ง   กรรมการและประธานคณะกรรมการบริษทั  
อาย ุ   57 ปี 
คุณวฒิุ    MBA Harvard University School of Management, Major General Management 

วศบ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1) สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 การอบรมพเิศษ  หลกัสูตร ปศส1, ปรม6, ปปร9 สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงชั้นสูง วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  - 
สดัส่วนท่ีถือ  - 
ประวติัการทาํงาน  

ปัจจุบนั  อาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
และอาจารยพ์เิศษ โครงการปริญญาโท MBA, XMBA, MINI MBA 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการและประธานคณะกรรมการบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
2548 – 2553  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั (2000) จาํกดั 
2543 - 2547  กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย ์บริษทับริหารสินทรัพย ์

สุขมุวิท จาํกดั 
2541 - 2543  รองกรรมการผูจ้ดัการ บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
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2. นายวิวฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ 
 ตาํแหน่ง  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
    กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง 
 อาย ุ   59 ปี 
 คุณวฒิุ   ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง              
    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  วปอ.  รุ่น 2547 
 การอบรมพเิศษ  หลกัสูตรการเศรษฐกิจสาธารณะ  สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1 

สถาบนัพระปกเกลา้ 
 จาํนวนหุน้ท่ีถือ  137,214,372 หุน้ 
 สดัส่วนท่ีถือ  22.87% 
 ประวติัการทาํงาน     

2525 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

3. พลโทกอบบุญ  วิชิต   
ตาํแหน่ง  กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  64 ปี 
คุณวฒิุ   ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

(NIDA)                                          
จาํนวนหุน้ท่ีถือ  - 
สดัส่วนท่ีถือ  - 
 ประวติัการทาํงาน 

2554 - ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบนั    ท่ีปรึกษา บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
2550 - 2551       ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษ กองทพับก 
2548 - 2550       ผูบ้ญัชาการศูนยต่์อสู้ป้องกนัภยัทางอากาศ กองทพับก 
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4. นายไกรวทิย ์ สตัยภิวฒัน ์
ตาํแหน่ง  กรรมการ , กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง 
อาย ุ  55 ปี 
คุณวฒิุ  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จาํนวนหุน้ท่ีถือ  - 
สดัส่วนท่ีถือ  - 
ประวติัการทาํงาน     

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

5. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช 
ตาํแหน่ง  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  57 ปี 
คุณวฒิุ  ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากาํลงั / ส่ือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

กรรมการบริษทัไทย 
จาํนวนหุน้ท่ีถือ  - 
สดัส่วนท่ีถือ  - 
ประวติัการทาํงาน   

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 
2540 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวกรีน จาํกดั 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สยามราชธานี จาํกดั 
2538 - 2540  ผูอ้าํนวยการโครงการ บริษทั ปิโตรเชน (ประเทศไทย) จาํกดั 
2535 - 2537  ผูจ้ดัการบริหารโครงการตลาด บริษทั บางจากฯ จาํกดั (มหาชน) 
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6. ดร. พฒิุธร  จิรายสุ 
ตาํแหน่ง  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  36 ปี 
คุณวฒิุ  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ สถาบนันานาชาติ  
  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University  
 (London Campus)  

จาํนวนหุน้ท่ีถือ  - 
สดัส่วนท่ีถือ  - 
ประวติัการทาํงาน    

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

7. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ 
ตาํแหน่ง  กรรมการ 
อาย ุ  29 ปี 
คุณวฒิุ  ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK 
  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
จาํนวนหุน้ท่ีถือ  - 
สดัส่วนท่ีถือ  - 
ประวติัการทาํงาน 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั อินสปายด ์พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โกลว ์แลนดส์เคป จาํกดั 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เซเลบรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
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8. นายวงศว์ิวฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ 
ตาํแหน่ง  กรรมการและกรรมการบริหาร 
อาย ุ  28 ปี 
คุณวฒิุ  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสาํรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
จาํนวนหุน้ท่ีถือ  915,900 หุน้ 
สดัส่วนท่ีถือ  0.15% 
ประวติัการทาํงาน 
 2554 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

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

9. นายเซียะ ซิน ลู 
ตาํแหน่ง  กรรมการ 
อาย ุ  60 ปี  
คุณวฒิุ  มธัยมศึกษา 
จาํนวนหุน้ท่ีถือ  -  
สดัส่วนท่ีถือ  -  

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

ช่ือบริษทั 

บริ
ษทั

 คา
ร์ม

าร์
ท 
จาํ
กดั

 (ม
หา

ชน
) 

บริ
ษทั

 ม
าย
บสั

 จาํ
กดั

 

บริ
ษทั

 ส
ตา
ร์ค
อม

 จาํ
กดั

 

  

1. วา่ท่ีร้อยตรีสมชาย  วสนัตวิสุทธ์ิ / , X      
2. นายววิฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ / , // / /    
3. พลโทกอบบุญ  วิชิต /      
4. นายไกรวทิย ์ สตัยภิวฒัน ์ / , // / /    
5. นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช /      
6. ดร. พฒิุธร  จิรายสุ /      
7. นายพริษฐ ์ ทีฆคีรีกลุ /      
8. นายวงศวิ์วฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ / , //      
9. นายเซียะ ซิน ลู /      
หมายเหตุ 1. X = ประธานกรรมการ 
  /   = กรรมการบริษทั 
  //  = กรรมการบริหาร 
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แบบยืนยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่ผู้สอบบัญชี 
รอบบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

รายการท่ี ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี (บาท) 
1. บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) นายโสภณ  เพิม่ศิริวลัลภ 950,000 
2. บริษทั มายบสั จาํกดั  นายโสภณ  เพิม่ศิริวลัลภ 195,000 
3. บริษทั สตาร์คอม จาํกดั  นายโสภณ  เพิม่ศิริวลัลภ 195,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,340,000 

ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

รายการท่ี ช่ือบริษทัผูจ่้าย ประเภทของงานบริการอ่ืน ผูใ้หบ้ริการ ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 
  (Non-audit service)  ส่วนท่ีจ่ายไป

ในระหวา่งปี
บญัชี 

ส่วนท่ีจะตอ้ง
จ่ายในอนาคต 

      
      
      

รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอ่ืน (Non-audit fee) - - 

 
 ถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ีขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้สาํนกังานสอบ       

บญัชีท่ีขา้พเจา้สังเกต และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั  ท่ีขา้พเจา้ทราบ  
และไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 
 ไม่ถูกต้อไม่ครบถ้วน  กล่าวคือ  ...........................................................................................................................................

เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบบญัชีและ    
ค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้สาํนกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั      
ขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าวท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

                 
 
                                                                                                         ลงช่ือ ........................................... 
                                                                                                                   (นายโสภณ  เพิม่ศิริวลัลภ) 
                                                                                                   สงักดั บริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  
                                                                                                                                 กรุงเทพฯ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

บริษทั มายบัส จาํกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ดงันี ้

1. นายววิฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ  กรรมการ  

2. นายพลกฤต  ทีฆคีรีกลุ  กรรมการ  

3. นายไกรวทิย ์ สตัยภิวฒัน์  กรรมการ  

4. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกลุ  กรรมการ  

บริษทั สตาร์คอม จาํกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ดงันี ้

1. นายววิฒัน ์ ทีฆคีรีกลุ  ประธานกรรมการ  

2. นายไกรวทิย ์ สตัยภิวฒัน์  กรรมการ  

3. นางสาวชลธิดา  ทีฆคีรีกลุ  กรรมการ  
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