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ขอมูลสรุป  

 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 “ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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1.  ขอมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท  : 01075748000471 

ทุนชําระแลว  480,000,000 บาท (หุนสามัญ 960,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก  : • ผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใต
เคร่ืองหมายการคา “FORTH” 

• ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคา

ของลูกคา 

• ผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณ และระบบสัญญาณไฟจราจร  

• ผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส  
• จัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพื้นที่ปายจราจร

อัจฉริยะ  

• ใหบริการรับวางระบบจัดการขอมูล  

• จัดจําหนายน้ําดิบใหกับภาคอุตสาหกรรมและเปนน้ําจัดสงเพื่อผลิตน้ําปะปา 

• ใหบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินตูมือถืออัตโนมัติ 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ  : เลขท่ี 226/12,13และ 16  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

ที่ต้ังสํานักงานสาขา  

 

 

 

 

 

 

สาขาท่ี 1   เลขที่ 66/350  หมูที่ 12 ต.ไรขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73210 

สาขาท่ี 2   เลขที่ 77 หมูที่ 11  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

73210 

สาขาที่ 3    เลขท่ี 66/18  หมูที่ 12 ตําบลไรขิง  อ.สามพราน  จ. นครปฐม 73210 

สาขาท่ี 4    จดทะเบียนยกเลิก เปล่ียนเปนที่ต้ังสํานักงานใหญ 

สาขาท่ี 5   เลขที่ 282, 284 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

สาขาท่ี 6   เลขที่ 226/10-11 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

สาขาท่ี 7   เลขที่ 226/25 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

สาขาท่ี 8   เลขที่ 1031/3-4 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โฮมเพจ  :  www.forth.co.th  

โทรศัพท  : 0-2615-0600 

โทรสาร : 0-2615-0615 
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนต้ังแต

รอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุน

ที่ไดจําหนายแลวทั้งหมดของนิติ

บุคคลนั้น 

: 1. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด ทุนชําระแลว 50 ลานบาท (หุนสามัญ 500,000 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) บริษัทถือหุนจํานวน 499,994 หุน คิดเปน    

รอยละ 100 

2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด ทุนชําระแลว 50 ลานบาท (หุนสามัญ 

500,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) บริษัทถือหุนจํานวน 499,994 หุน  

คิดเปนรอยละ 100 

3. กิจการรวมคาจีเนียส ทุนชําระแลว 71.05 ลานบาท บริษัทและบริษัทยอยเขารวม

ลงทุนคิดเปนรอยละ 100 

4. บริษัท อุตสาหกรรมน้ําไทย จํากัด ทุนชําระแลว 1 ลานบาท (หุนสามัญ 100,000 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) บริษัทถือหุนจํานวน 7,000 หุน คิดเปนรอยละ 

70 

5. บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัดทุนชําระแลว 1 ลานบาท (หุนสามัญ 10,000 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) บริษัทถือหุนจํานวน 5,100 หุน คิดเปนรอยละ 

51 

6. บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัดทุนชําระแลว 40 ลานบาท (หุนสามัญ 

4,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) บริษัทถือหุนจํานวน 1,800,000 หุน 

คิดเปนรอยละ 45 

7. บริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัดทุนชําระแลว 10 ลานบาท (หุนสามัญ 100,000 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) บริษัทถือหุนจํานวน 33,997 หุน คิดเปนรอยละ 

34 

บุคคลอางอิง    

นายทะเบียนหลักทรัพย  : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่อยู 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

ผูสอบบัญชี  : 1.  นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล       ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3844 หรือ 

2.  นายณรงค            พันตาวงษ          ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3315 หรือ 

3.  นางสาวทิพวัลย    นานานุวัฒน        ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3459 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33   

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2264-0777  โทรสาร 0-2264-0790 
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2. ปจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

1.  ความเส่ียงจากธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

1.1  ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูส่ังผลิตรายใหญ 

 เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของ
ลูกคา   คิดเปนรอยละ 56.5 และรอยละ 68.5 ของรายไดรวม ในป 2550 และ 2551 ซึ่งเปนสัดสวนที่มีนัยสําคัญ

ตอผล�ารดําเนินงานโดยรวมของบริษัท และหากพิจารณาในป 2551 รายไดเฉพาะจากลูกคาหลักของบริษัท 

เชน บจก.เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย), บจก. ไพโอเนีย�  แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย), บจก.ไดกิ้น 
อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) คิดเปนสัดสวนคอนขางสูง  โดยเฉพาะรายไดจาก บจก.เวสเทิรน ดิจิตอลรายเดียวคิด
เปนรอยละ 64 ของรายไดรวม ดังนั้นหากลูกคาเปล่ียนแปลงยอดส่ังผลิตสินคา จะทําใหเกิดความผันผวนตอ
รายไดรวมของบริษัทคอนขางมาก ประกอบกับตลาดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขัน
รุนแรงตามความรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง โดยสวนใหญใชกลยุทธการตัดราคา ซึ่งผูซื้อสวนใหญ
เปนบริษัทขามชาติ หรือมีบริษัทแมอยูในตางประเทศ ที่เนนการลดตนทุนการผลิตโดยการสรรหาแหลงผลิต
และประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากทั่วโลก (Global Sourcing) เพื่อใหไดตนทุนผลิตที่ตํ่า คูแขงสําคัญจึง

ประกอบดวยผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน จีน เวียดนาม เปนตน ดังนั้น อุตสาหกรรมการผลิตและประกอบ

แผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบจากการยายฐานการผลิตไปยังแหลงผลิตที่ราคาถูก

กวาหรือการชะลอการสั่งผลิตของลูกคาในสายธุรกิจนี้ นอกจากน้ี วิกฤตการณทางการเงินที่ เกิดขึ้นในประเทศ

สหรัฐอเมริกาในชวงปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง โดยจะเห็นไดจากการซบเซาของราคา

หุนทั่วโลก ภาวะการตึงตัวของตลาดสินเช่ือ รวมทั้งการกูยืมระหวางธนาคาร การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ 

สงผลใหความเช่ือม่ันของผูบริโภคลดลงจนอาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอยางหลีกเล่ียงไมได 

 อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความผันผวนดังกลาว จึงกระจายฐานลูกคาไปยังรายใหมเพิ่มขึ้นเพื่อลดสัดสวน

การพึ�งพิงลูกคารายใหญโดยนําเสนอสินคาใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นในราคาท่ีแขงขันได ภายใตทีมงานออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑที่แข็งแกรงเปนตัวสนับสนุนใหผลิตภัณฎของบริษัทเปนที่นาสนใจและมีสินคาใหมออกสูตลาดเสมอ ทํา

ใหไดลูกคากลุมใหมอยางตอเน่ือง และเนนการขยายตลาดไปยังงานรับเหมาโครงการ  ไดแก ผลิตภัณฑตูชุมสายโทรศัพท 

MSAN (Multi Service Access Node) เพื่อขยายฐานลูกคาเพิ่มในผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมคมนาคม เชน 

TOT, TT&T และผลิตภัณฑดังกลาวยังสามารถสงออกไปจําหนายยังตางประเทศได จากขอไดเปรียบดานตนทุนการผลิต 

นอกจากนี้ บริษัทยังกระจายความเส่ียงไปยังธุรกิจอื่นๆ  ไดแก ธุรกิจผลิต จําหนายและรับเหมาติดต้ังระบบสัญญาณไฟ

จราจรครบวงจร ระบบปายอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส  ละ
อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ เปนตน และในป 2552 นี้บริษัทมีโครงการเปดตลาดใหมในธุรกิจตูเติม

เงินอัตโนมัติ อีกทั้งมีโครงการจัดจําหนายนํ้าดิบใหแกภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการและจําหนายเชิงพาณิชย

ไดภายในป 2553 

1.2 ค ามเส่ียงจากการลาสมัยของผลิตภัณฑที่สงผลถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิต 

 ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส โดยทั่วไปมักจะมีการเปล่ี นแปลงรุน รูปแบบและคุณสมบัติการใชงานที่รวดเร็ว ทําให

ผูผลิตตองพัฒนาเทคโนโลยีใหทันตอการเปล่ียนแปลงในรูปแบบใหมเสมอ ซึ่งหากบริษัทไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตไดทันตามการเปล่ียนแปลงดังกลาว อาจทําใหบริษัทเสียฐานลูกคาใหกับคูแขงขันที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่สูงกวาได 
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ดังนั้น บริษัทจึงมีการลงทุนเพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ โดยในป 2550-2551 บริษัทลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ิมเปนมูลค  97.6  

ลานบาทและ 38.4 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิ ใหกาวหนา ซึ่งที่ผานมาบริษัทมีผลงานที่โดดเดน

และ  ไดรับรางวัลผูจัดจําหนายดีเดน (Best Supplier) ดานมาตรฐานการผลิตจากบริษัท ไดก้ิน อินดัสตรีส ลิมิเต็ด 

ประเทศญี่ปุน, บริษัท ไพโอเนียร แมนูแฟคทอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด, และบริษัทโตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 

แสดงถึงมาตรฐานการผลิตที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับการสนับสนุนดานเทคนิคจากผูวิจัย

ผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน เพื่อพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีการผลิตใหกาวหนาย่ิงขึ้น ซึ่งความเช่ียวชาญและการ

พัฒนาดานการผลิตดังกลาวนับเปนจุดเดนของบริษัทในการกาวทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

1.3 ความเส่ียงจากการเลิกสัญญาการผลิตจากลูกคารายใหญ 

 การคัดเลือกผูผลิตของลูกคาโดยท่ัวไปตองผานขั้นตอนคัดเลือกและการตรวจสอบดานตางๆ จนเปนที่ยอมรับใน

คุณภาพและไววางใจใหบริษัทเปนผูผลิตสินคาของลูกคา หลังจากน้ันจะตองทําสัญญารวมกันระหวางบริษัทและลูกคา 

เพื่อระบุวาบริษัทจะผลิตสินคาใหลูกคาตามคุณภาพและมาตรฐานท่ีกําหนดไว ซึ่งหากลูกคาเปลี่ยนไปใชผูผลิตอื่น

หลังจากท่ีบริษัทเร่ิมตนดําเนินแผนการผลิตไปแลว อาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหายได อยางไรก็ตาม บริษัทไดระบุ

ขอกําหนดและบทลงโทษไวอยางชัดเจนหากกรณีลูกคาทําผิดเงื่อนไขหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซึ่งจะทําให

ลูกคาที่ตองการพิจารณาคัดเลือกผูผลิตใหมเกิดคาใชจ�ายจากการเปล่ียนผ� ผลิต (Switching Cost) อันเปนการเพิ่ม

ตนทุนของลูกคาเอง ทั้งนี้ จากการดําเนินการท่ีผานมา บริษัทไดมีสวนรวมกับลูกคามาโดยตลอดต้ังแตการวางแผนการ

ผลิต การเปดใหลูกคาไดเย่ียมชมโรงงานและตรวจสอบกระบวนการผลิต มีทีมวิจัยและพัฒนาท่ีสนับสนุนใหสามารถผลิต

สินคาไดตรงตามความตองการของลูกคา รวมทั้งมีความพรอมในการจัดสงสินคาไดทันทีในกรณีที่ลูกคาตองการใชสินคา

อยางเรงดวน ทําใหลูกคาม่ันใจไดวาบริษัทเปนผูผลิตที่มีคุณภาพท้ังในดานการผลิตและการจัดสงสินคา และจะสามารถ

ไดรับสินคาตรงตามความต งการภายในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งบริษัทคาดวาจะยังคงรักษาคุณภาพดังกลาวและไดรับความ

เช่ือม่ันจากลูกคาใหบริษัทผลิตสินคาตอไป 

1.4 ความเส่ียงจากการลาสมัยของวัตถุดิบและสินคาคงคลัง 

 เนื่องจากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสมีวงจรชีวิตสินคาส้ัน ทั้งวัตถุดิบและสินค�าคงคลังจึงเกิดการลาสมัยไดงาย

จากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ดังนั้น หากบริษัทมีปริมาณสินคาคงคลังมากกวาความตองการใชเปน

เวลานานโดยไมมีการนําออกมาใชหรือจําหนายออกไปเปนระยะเวลาเกินกวา 1 ป อาจสงผลกระทบตอตนทุนการ

ดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการต้ังสํารองคาเผ่ือมูลคาสิ�คาที่ระมัดระวัง โดยในป 2550 

บริษัทมีการต้ังสํารองการลดมูลคาของสินคารวม 16.28 ลานบาท  และในป 2551 เปนมูลคา 9.01 ลานบาท นอกจากน้ี 

บริษัทยังใหความสําคัญนการบริหารจัดการสินคาคงคลังเพื่อติดตามความเคล่ือนไหวของวัตถุดิบและสินคาคงคลังเปน

รายเดือน วิเคราะหสาเหตุของการตกคาง เพื่อเรงการหมุนเวียนของวัตถุดิบหรือสินคาคงคลังที่หมุนเวียนชา จัดใหมี

เจาหนาที่ตรวจสอบคุณลักษณะการใชงานและประเมินคุณภาพสินคาคงคลังอยางสม่ําเสมอเพื่อเรงการจําหนายและ

กระจายสินคาไปยังแหลงที่ตองการใชใหรวดเร็วที่สุด ทําใหสามารถลดจํานวนวันที่คงคางของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป

คงเหลือลงได อีกทั้งยังลดสัดสวนของสินคาคงคลังที่ไมมีการเคล่ือนไหวเกิน 360 วันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.  ความเส่ียงจากธุรกิจอุปกรณและตูชุมสายโทรศัพท สัญญาณไฟจราจร และผลิตภัณฑปายอิเล็กทรอนิกส 

2.1 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูจัดจําหนายรายใหญของวัตถุดิบผลิตภัณฑ Light Emitting Diode:(LED) 

 หลอดไฟระบบ Light Emitting Diode (“LED”) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตสัญญาณไฟจราจรและผลิตภัณฑปาย

อิเล็กทรอนิกสของ GTS ซึ่งที่ผานมา GTS ไดรับการรับรองผลิตภัณฑจากหนวยงานราชการ โดยวัตถุดิบหลักที่หนวย

ราชการกําหนดใหใชนั้น เปน LED ที่ส่ังนําเขาจากผูผลิตจากตางประเทศ 2 ราย คือ Nichia Corporation ประเทศญี่ปุน 

และ Agilent Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสองรายเปนผูผลิตวัตถุดิบรายใหญที่มีความชํานาญพิเศษใน

ดานเทคโนโลยีแสงระดับโลกเปนมาตรฐานสากล หากผูผลิตจากตางประเทศดังกลาวไมจําหนายวัตถุดิบให GTS อาจ

กอใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการผลิตของ GTS ได อยางไรก็ตาม โดยปกติแลวบริษัทจะวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบอยาง

รอบคอบ และกําหนดปริมาณการส่ังซื้อไวลวงหนา ซึ่งที่ผานมาผูผลิตดังกลาวทั้ง 2 รายสามารถสงมอบวัตถุดิบไดทันตาม

กําหนดเสมอมาและบริษัทยังรักษาความสัมพันธที่ดีกับคูคาทั้ง 2 รายมาโดยตลอด นอกจากน้ี ปจจุบันหลอดไฟระบบ 

LED ยังมีผูผลิตเพิ่มเติมในตลาดเปนจํานวนมาก บริษัทจึงสามารถจัดซื้อไดงายขึ้นจากทั่วโลก ดังนั้น จึงม่ันใจไดวาบริษัท

จะสาอารถจัดหาวัตถุดิบไดเพียงพอตอการผลิตและติดต้ังสัญญาณไฟจราจร และผลิตภ�ณฑปายอิเล็กทรอ� ิกส 

2.2 ความเส่ียงดานสภาพคลองของการจําหนายผลิตภัณฑใหกับหนวยงานราชการ 

 ธุรกิจในเครือของบริษัทสวนใหญ ทั้งการผลิตและจําหนายอุปกรณตูชุมสายโทรศัพท การผลิตอุปกรณและระบบ

สัญญาณไฟจราจร การผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส การผลิตมิเตอรวัดไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกสนั้น มีกลุมลูกคา

เปาหมายหลักเปนหนวยงานราชการ ซึ่งปกติจะมีกําหนดการชําระเงินที่ยาวนานกวาภาคเอกชน โดยเฉล่ียแลวลูกคากลุม

นี้จะมีระยะเวลาเก็บหนี้ประมาณ 60 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับงบประมาณของแตละหนวยงานดวย ซึ่งในปนี้บริษัทคาดการณวาจะ

มีสัดสวนรายไดมาจากลูกคาในกลุมดังกลาวมากขึ้นจากงานประมูลและงานรับเหมา ดังนั้น บริษัทจึงตองมีระบบการ

บริหารสภาพคลองที่ดีเพื่ รองรับโครงการที่เนนกลุมลูกคาหนวยงานรา การดังกลาว 

 อยางไรก็ดี บริษัทมีประสบการณและความเช่ียวชาญในการรับงานโครงการราชการมานานนับต้ังแตเร่ิมกิจการ ทั้ง

ในธุรกิจผลิต จําหนายอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจรซึ่งทําสัญญากับกรุงเทพมหานครและหนวยงานราชการ 

โครงการติดต้ังอุปกรณระบบชุมสายโทรศัพทและโครงขายรองรับการใหบริการ Broadband กับบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) เปนตน จึงมีความรูและชํานาญในการบริหารสภาพคลองสําหรับกลุ�มลูกคาราชการและลูกคาที่มีระยะเวลา

การใหเครดิตยาว โดยบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนจํานวนหน่ึงไวเพื่อรองรับวงจรกระแสเงินสดที่ยาวขึ้นของกลุมลูกคา

ดังกลาวโดยเฉพาะ และบริษัทยังมีวงเงินสินเช่ือสํารองจากธนาคารพาณิชยตางๆ ที่เพียงพอ ประกอบกับบริษัทยังมี

ความสามารถในการกูยืมเพิ่มเติมไดเพื่อรองรับการบริหารสภาพคลองในระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  ความเส่ียงจากธุรกิจโครงการปายจราจรอัจฉริยะของกิจการรวมคา Genius 

 กิจการรวมคา Genius ประกอบดวยบริษัท และ GTS รวมลงนามในสัญญากับกรุงเทพมหานครเพื่อติดต้ังปาย

จราจรอัจฉริยะ พรอมสิทธิการดูแลบํารุงรักษาและจัดหาผลประโยชนดานโฆษณา ขอความและรูปภาพแกสาธารณชนบน

พื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจการรวมคา Genius ไดใหผลตอบแทนสูงสุดกับกรุงเทพมหานคร โดย

ติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะพรอมจัดหาผลประโยชนดานโฆษณา ขอความและรูปภาพตามขอกําหนดในสัญญา โครงการ

ดังกลาวมีมูลคาประมาณ 235 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาที่มีนัยสําคัญสงผลตอความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 
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3.1 ความเส่ียงจากการขาดรายไดหากไมสาม�รถหาผลประโยชนจากการโฆษณาบนพ้ืนที่ปายอัจฉริยะได
ตามเปาหมาย 

 ตามขอกําหนดในสัญญา กิจการรวมคา Genius ไดสิทธิในการจัดเก็บผลประโยชนจากการโฆษณาขอความและ

รูปภาพบนพื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะ โดยสัญญามีอายุ 3 ป ตออายุสัญญาได 2 คร้ัง รวมอายุโครงการหลังตอสัญญาทั้งส้ิน 

9 ป โดยกิจการรวมคา Genius ตองชําระคาธรรมเนียมในการใชสิทธิบนปายโฆษณารายเดือนและคาตอบแทนรายป ปละ

ประมาณ 5 ลานบาทใหกับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากกิจการรวมคา Genius ไมสามารถหารายไดจากการโฆษณาบน

พื้นที่ปายอัจฉริยะไดเพียงพอกับคาใชจาย อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทได  ซึ่งจากวิกฤตเศรษฐกิจที่

เก ดขึ้นในปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆ และกิจการรวมคา Genius ก็ไดรับผลกระทบจาก

วิกฤตการณดังกลาวดวยเชนกัน โดยในป 2551 กิจการรวมคา Genius ไดประมาณการมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ

ปายอัจฉริยะ และพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กิจการรวมคา 

Genius จึงปรับลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูเปนผลขาดทุนจากการดอย

คาของสินทรัพยเปนจํานวน 10.88 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางแกไขปญหาดังกลาว โดยการหารายได

เพิ่มเติมเพื่อทดแทนสวนขาดทุนท  เกิดขึ้น โดยใชการปรับรูปแบบและตารางเวลาโฆษณาใหม รวมทั้งเสนอบริการแบบใหม

รวม เชน การใหขอมูลสภาพการจราจรบนทองถนนแตละจุดเชื่อมตอไปยังสัญญาณเครื่อง GPS เพื่อใหผูใช GPS สามารถ

หลีกเล่ียงเสนทางที่การจราจรหนาแนน เปนตน อันเปนการเพิ่มชองทางการหารายได ซึ่งคาดวาจะไดผลตอบรับที่ดีจาก

ลูกคา นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มพันธมิตรทางการคากับบริษัทเอเจนซีโฆษณาตางๆ เพื่อเพิ่มรายไดในอนาคตอีกดวย 

3.2 ความเส่ียงจากการไมไดรับการตอสัญญาจากกรุงเทพมหานครเมื่อหมดอายุสัญญาหรือการถูกยกเลิก
สัญญาh หลังจากกิจการรวมคา Genius สงมอบปายอัจฉริยะใหเปนทรัพยสินของกรุงเทพมหานครแลว จะตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตามท่ีกําหนดในสัญญา เชน การรับผิดชอบดูแลปายจราจรอัจฉริยะและอุปกรณในศูนย

ควบคุมในระหวางอายุสัญญา ซึ่งหากบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงดังกลาวไดครบถวน อาจทําให

กรุงเทพมหานครไมตองการตออายุสัญญา ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดหลักของกิจการรวมคา Genius และงบการเงิน

รวมของบริษัทอยางหลีกเล่ียงไมได นอกจากนี้ เงินที่ลงทุนในสวนโครงการปายจราจรอัจฉริยะดังกลาวนั้น คิดเปนมูลคา 

235 ลานบาท สําหรับอายุโครงการ 3 ป และตออายุสัญญาอีก 2 คร้ัง รวมอายุโครงการหลังตอสัญญาท้ังส้ิน 9 ป ซึ่ง

บริษัทมีนโยบายตัดจําหนายเงินลงทุนดังกลาวปละประมาณ 26.55 ลานบาท ดังนั้น หากกรุงเทพมหานครไมตออายุ

สัญญา กิจการรวมคา Genius จะตองตัดจําหนายเงินลงทุนในสวนที่เหลือของทั้งสัญญาทันทีในปที่ไมไดรับการตออายุ

สัญญ2 ซึ่งจะเปนคาใชจายจํานวนสูงมากและยอมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

 หลังจากกิจการรวมคา Genius สงมอบปายอัจฉริยะใหเปนทรัพยสินของกรุงเทพมหานครแลว จะตองปฏิบัติตาม

เงื่อนไขและขอตกลงตามที่กําหนดในสัญญา เชน การรับผิดชอบดูแลปายจราจรอัจฉริยะและอุปกรณในศูนยควบคุมใน

ระหวางอายุสัญญา  ซึ่งหากบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงดังกลาวไดครบถวน  อาจทําให

กรุงเทพมหานครไมตองการตออายุสัญญา ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดหลักของกิจการรวมคา Genius และงบการเงิน

รวมของบริษัทอยางหลีกเล่ียงไมได นอกจากนี้ เงินที่ลงทุนในสวนโครงการปายจราจรอัจฉริยะดังกลาวนั้น คิดเปนมูลคา 

235 ลานบาท สําหรับอายุโครงการ 3 ป และตออายุสัญญาอีก 2 คร้ัง รวมอายุโครงการหลังตอสัญญาท้ังส้ิน 9 ป ซึ่ง

บริษัทมีนโยบายตัดจําหนายเงินลงทุนดังกลาวปละประมาณ 26.55 ลานบาท ดังนั้น หากกรุงเทพมหานครไมตออายุ

สัญญา กิจการรวมคา Genius จะตองตัดจําหนายเงินลงทุนในสวนที่เหลือของทั้งสัญญาทันทีในปที่ไมไดรับการตออายุ

สัญญ2 ซึ่งจะเปนคาใชจายจํานวนสูงมากและยอมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัท 
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 อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุกรณดังกลาวขึ้น บริษัทจึงมีแผนดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับ

โครงการนี้ รวมทั้งมีแผนการดูแลบํารุงรักษาและจัดเตรียมอะไหลสํารองใหเพียงพอตลอดเวลา ทั้งนี้ จากการดําเนินงานที่

ผานมาบริษัทสามารถปฏิบั ติตามเงื่อนไขและขอตกลงตามท่ีกําหนดในสัญญาไดอยางครบถวน  ทําใหทาง

กรุงเทพมหานครตกลงตอสัญญากับทางบริษัทอีกเปนเวลา 3 ปในเดือนธันวาคม 2551 เปนที่เรียบรอยแลว 
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4.  ความเส่ียงจากธุรกิจพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูป ระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใช

ไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) 

 บริษัทไดลงนามเปนกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ในสัญญารับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูป

ระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) กับ

การไฟฟานครหลวง ในป 2548 เปนมูลคาโครงการท้ังส้ิน 549 ลานบาท โดยบริษัทมีสวนไดเสียในมูลคาของโครงการ

ประมาณ 378.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 ของมูลคาโครงการรวม แตเพราะปญหาท่ีเกิดขึ้นจากผูคารวม ทําใหการ

ดําเนินงานพัฒนาระบบไดลวงเลยระยะเวลาท่ีระบุในสัญญาออกไป ซึ่งกําหนดระยะเวลาเดิมคือ ตองเสร็จส้ินภายในวันที่ 

28 ตุลาคม 2550 และหากกิจการคารวมไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดเวลา จะกอใหเกิดคาใชจายเพิ่มเติมเปน

คาปรับในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งหมด (ไมตํ่ากวาวันละ 100.00 บาท และคาควบคุมงานวันละ 5,000 บาท นับ

จากวันที่ถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา) โดยในป 2551 บริษัทไดบันทึกสํารองคาใชจายเพิ่มเติมของโครงการจํานวน 

317 ลานบาท และป 2550 จํานวน 10 ลานบาท อยางไรก็ดี บริษัทไดเจรจากับการไฟฟานครหลวงแลวและสามารถขอ

ขยายระยะเวลาของสัญญาไดจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552  และในสวนของคาใชจายเพิ่มเติมจากโครงการที่เลย

ระยะเวลานั้น  บริษัทคาดวาจะสามารถหารายไดทดแทนจากการจําหนาย License เพิ่มเติม รวมทั้งคาบํารุงรักษา

ซอฟทแวรเพิ่มเติมหลังจากงานวางระบบเสร็จส้ิน   

5.   ความเส่ียงจากธุรกิจตูเติมเงินมือถืออัตโนมัติ 

5.1   การแขงขันที่รุนแรงในตลาดเติมเงินมือถืออัตโนมัติ 
 จากแนวโนมการเติบโตของตลาดตูเติมเงินมือถืออัตโนมัติ ทําใหภาวะการแขงขันรุนแรงมากโดยเฉพาะดานกลไก

ราคาเพื่อชวงชิงฐานลูกคาระหวางผูประกอบการแตละราย อันเปนปจจัยเส่ียงสําคัญตอภาวะรายไดและสถานะทางการ

ตลาดของผูประกอบการในตลาดตูเติมเงินมือถืออัตโนมัติ อยางไรก็ดี FSS ไดศึกษาสภาวะการแขงขันในตลาดอยาง

รอบคอบและเตรียมความพรอมในการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน โดยสรางคุณภาพเครือขายการบริการที่แข็งแกรง

และครอบคลุมทั่วประเทศ นําเสนอบริการที่หลากหลายและมีการพัฒนานวัตกรรมใหมของระบบเช่ือมตอเครือขายกับผู

ใหบริการใหสามารถเชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการวางแผนการตลาดตามความตองการของผูซื้อ 

(Customization) สามารถจัดโปรโมช่ันแยกตามโซนที่ต้ังของตูที่จัดวาง จึงสามารถเจาะกลุมลูกคาแตละรายท่ีมีความ

ตองการหลากหลายได นอกจากน้ี FSSยังมีฐานลูกคาเดิมรองรับจากการผลิตตูเติมเงินใหกับผูประกอบการมานาน 

ตลอดจนการรวมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อหาชองทางจัดจําหนายหลักจากตัวแทนจําหนาย 

(Dealer) ทั่วประเทศเพื่อกระจายสินคาใหเขาถึงลูกคาในทุกกลุมเปาหมายมากย่ิงขึ้น และบริษัทยังมีบริการเพิ่มเติมอื่นที่

หลากหลาย เชน การขายโฆษณาผานตูเติมเงิน, การใหบริการเติมบัตรออนไลน เปนตน ซึ่งจะสรางความแตกตางจากผู

ใหบริการรายอื่น 

5.2   การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Recession) 

 เศรษฐกิจไทยในป 2552 นั้นมีแนวโนมที่จะชะลอตัวหรือขยายตัวเพียงเล็กนอย โดยมีปจจัยหลักขึ้นอยูกับผลของ

โครงการกระตุนเศรษกิจของรัฐบาลชุดใหม  อยางไรก็ตาม ปญหาตอเนื่องที่เกิดขึ้นทั้งดานเสถียรภาพทางการเมือง รวมถึง

ปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลกยังคงเปนปจจัยเส่ียงสําคัญที่จะกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งจะสงผล

กระทบตอเนื่องถึงความเช่ือม่ันในการลงทุนและปริมาณการใชจายของประชาชนโดยรวม และจากความตองการใชจายที่
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ลดลงของผูบริโภคดังกลาว ยอมทําใหการใชจายในโทรศัพทมือถือลดลงตามไปดวย แตอยางไรก็ดี บริษัทคาดวาจะไดรับ

ผลกระทบเพียงเล็กนอยจากสถานการณดังกลาว เนื่องจากกลุมลูกคาหลักของ FSS เปนผูใชบริการรายยอย ดังนั้น การ

เติมเงินคามือถือจากตูอัตโนมัติทําใหลูกคาสามารถเลือกเติมเงินไดในมูลคาที่ตํ่า (10 บาทขึ้นไป) เม่ือเปรียบเทียบกับการ

ซื้อบัตรเติมเงินมือถือที่มูลคาขั้นตํ่าในการเติมเงินสูงกวา (50 บาทขึ้นไป) จึงสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจดังกลาว อีกทั้ง

การเติมเงินผานบัตรมือถือยังมีแนวโนมชะลอตัวในอนาคตจากตนทุนวัตุดิบที่สูงกวาสําหรับผูประกอบการ จึงเช่ือม่ันไดวา

ในสภาวการณเศรษฐกิจดังกลาว บริษัทจะสามารถดําเนินงานไดอยางราบร่ืน และสามารถสงมอบสินคาและบริการท่ีดี

ที่สุดใหแกลูกคา 

6.  ความเส่ียงจากธุรกิจจําหนายน้ําดิบใหภาคอุตสาหกรรม 

6.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการ 
 บริษัทมีโครงการกอสรางระบบทอสงน้ําดิบและดําเนินการจัดสงน้ําดิบใหภาคอุตสาหกรรมภายใตชื่อบริษัท

อุตสาหกรรมน้ําไทย จํากัด โดยมีมูลคาโครงการประมาณ 200 ลานบาท และมีกําลังการจัดสงน้ําในอางกักเก็บเร่ิมตนที่ 

15 ลานลูกบาศกเมตร คาดวาจะเร่ิมจําหนายไดในป 2553 ซึ่งแมวาบริษัทไดมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

กอสรางระบบทอสงน้ําดังกลาวเปนอยางดี แตยังคงมีปจจัยภายนอกอ่ืนที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท และอาจ

กอใหเกิดความไมแนนอนในผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาว อาทิ ภัยแลงธรรมชาติ เปนตน ทําใหผลตอบแทนที่บริษัท

คาดวาจะไดรับอาจจะไมเปนไปตามที่ไดทําการศึกษาไวกอนการลงทุน หรือบริษัทอาจจะตองเพิ่มการสนับสนุนทาง

การเงินใหแกบริษัทอุตสาหกรรมน้ําไทยเพิ่มเพื่อแกปญหา อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการวิเคราะหความเปนไปไดและ

ผลตอบแทนการลงทุนอยางละเอียดรอบคอบ รวมถึงกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูรวมทุนใหชัดเจน มีการ

เตรียมพรอมสําหรับความเส่ียงดานการจัดการท่ีจะเกิดขึ้น เชน จัดหาบอดินสํารองน้ําไวใชในฤดูแลงตอเนื่อง วางระบบ

ติดตามปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ สัญญาซ้ือขายยังไดกําหนดปริมาณน้ําขั้นตํ่าที่จะจําหนาย 

โดยคูคาจะเปนผูรับผิดชอบหากปริมาณการซ้ือไมถึงจํานวนท่ีกําหนดไวในสัญญา เปนตน จึงคาดวามีความเปนไปไดที่

โครงการดังกลาวจะไดรับผลตอบแทนที่คุมคาจากการลงทุน 

6.2 ผลกระทบจากราคาน้ํามันที่อาจปรับราคาข้ึนในอนาคต ทําใหตนทุนสูงขึ้น  

 แมวาราคานํ้ามันในปจจุบันจะลดลงกวาที่มีการคาดหมาย แตจากความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจยอมสงผล

ใหราคาน้ํามันมีความผันผวน และหากราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นจะสงผลกระทบในทางลบตอตนทุนการ

ดําเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางออม เชน อาจมีการปรับอัตราคาไฟฟาภายในประเทศ ซึ่งตนทุนพลังงานของ

โครงการมีสัดสวนคาใชจายประมาณ 20%  ของคาใชจายรวม อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการบริหารเวลาการสูบจาย

น้ํา เพื่อประหยัดคาไฟฟาในชวง Peak Load การเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน้ํา ตลอดจนพิจารณาขอรับการสนับสนุน

จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในการเขารวมโครงการเดินเคร่ืองสูบน้ําโดยเคร่ืองกําเนิดไฟฟาดีเซลในชวงเวลา 

Peak Load นอกจากน้ัน ในสัญญาซื้อขายนํ้าดิบกับบริษัทคูคานั้น บริษัทสามารถปรับราคาจําหนายน้ําดิบไดตามสวน

ตนทุนคาไฟฟาที่เปล่ียนไปในแตละคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงคา FT ที่ประกาศโดยการไฟฟาฝายผลิต 
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7.  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

 จากการที่ บริษัท และ ES มีการนําเขาวัตถุดิบประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการผลิตและจําหนาย โดยใน

ป 2550 และป 2551 มีสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบรอยละ 78 และรอยละ 88 ของตนทุนซ้ือวัตถุดิบรวม ตามลําดับ ซึ่งจะ

ชําระเงินเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ดอลลารฮองกงและเยน ในขณะท่ีรายไดจากการขายจะเปนสกุลเงินบาท ทําใหบริษัท

มีความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารและเยนมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับ

คาเงินบาท ดังนั้นในการส่ังซ้ือวัตถุดิบบริษัทและ ES จะมีแผนการส่ังซื้อและกําหนดราคาวัตถุดิบลวงหนา และติดตาม

ความเคล่ือนไหวของคาเงินสกุลที่เก่ียวของอยางใกลชิด โดยปจจุบันบริษัทและ ES มีวงเงินสําหรับทําสัญญาซื้อเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงินเปนวงเงินที่สูงเพียงพอตอการใชงานของทั้งสองบริษัท 

นอกจากนี้บริษัทยังสามารถปรับราคาขายกับลูกคาตามอัตราแลกเปล่ียนได  

8.  ความเส่ียงดานการบริหาร การจัดการ 

8.1 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบริหาร 

 เนื่องจากนายพงษชัย อมตานนท ซึ่งเปนผูกอต้ังบริษัท และดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ มีประสบการณใน

ธุรกิจมาเปนเวลานาน เปนผูมีวิสัยทัศนและมีหนาที่โดยตรงในการกําหนดนโยบาย ทิศทางและการตลาดของบริษัท ดังนั้น 

หากมีการเปล่ียนแปลงของผูบริหารดังกลาว อาจทําใหบริษัทประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจในอนาคต ดังนั้น เพื่อเปน

การกระจายอํานาจการจัดการ บริษัทจึงจัดโครงสรางองคกรใหมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณใน

การบริหารและการดําเนินธุรกิจขึ้น และใหผูบริหารในระดับรองนั้นไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางของ

บริษัทมากขึ้น กระจายอํานาจการบริหารไปในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใน

งานดานตางๆ อยางชัดเจน โดยนายพงษชัยจะเปนผูกําหนดนโยบายหลักของบริษัทและบริษัทยอยและบริหารงานในฝาย

โรงงาน และมีผูบริหารแตละฝายมีอํานาจตัดสินใจดําเนินการดานตางๆ ในสวนรายละเอียด เพื่อลดความเส่ียงจากการ

พึ่งพิงผูบริหาร  

8.2 ความเส่ียงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญ 

 ในป 2551 กลุมอมตานนท ยังคงมีสัดสวนการถือหุนรวมกันสูงกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว

ทั้งหมด จึงทําใหกลุมผูถือหุนกลุมนี้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเร่ืองการแตงต้ัง

กรรมการหรือการขอมติที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร่ืองที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทที่

กําหนดใหตองไดรับมติ 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ

ตรวจสอบ และถวงดุลเร่ืองที่ผูถือหุนใหญเสนอได อยางไรก็ตาม ต้ังแตป 2547 บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือเขารวมในการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของ

บริษัท ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความม่ันใจตอผูถือหุนวาการบริหารงานภายในบริษัทจะเปนไปอยางโปรงใส 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

 บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กอต้ังในป 2532 ภายใตชื่อเดิมคือ บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคช่ัน ซีสเต็ม 

จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตนที่ 1.0 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตูสาขาโทรศัพทภายใตเคร่ืองหมายการคา 

FORTH รวมทั้งดําเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตอมามีการเพิ่มทุนและขยายสาย

งานไปยังธุรกิจตอเนื่อง เชน ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม, ธุรกิจผลิตมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส เปน

ตน จนถึงป 2548 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัดในชื่อ บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน)  

     รายละเอียดความเปนมาของบริษัท มีดังนี้ 

ป 2530 กลุมอมตานนทและนายพูนศักด์ิ ศิริพงศปรีดาเร่ิมกอต้ังบริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) ซึ่งเปนธุรกิจ

เร่ิมตนของบริษัท เพื่อดําเนินธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

ป 2532 กลุมอมตานนทกอต้ังบริษัท จีเนียส คอมมูนิเคช่ัน ซีสเต็ม จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายตูสาขา

โทรศัพทภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH โดยมีสํานักงานและสถานท่ีผลิตสินคาต้ังอยูเลขท่ี 280,282,284 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ป 2538 บริษัทลงทุนซื้อที่ดินและสรางโรงงานขยายฐานการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจผลิตประกอบแผงวงจรและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยโรงงานดังกลาวต้ังอยูที่ Factory Land ถ.พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม  

ป 2539 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 20.0 ลานบาท เปนหุนสามัญจํานวน 200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

เพื่อซื้อเคร่ืองจักรขยายกําลังการผลิต 

ป 2540 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 150.0 ลานบาท เปนหุนสามัญจํานวน 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 

บาท เพื่อซื้อที่ดินจํานวน 5 ไร ต้ังอยูเลขท่ี 77 หมู 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม สําหรับต้ังโรงงานใหม 

รวมทั้งมีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิต 

ป 2541 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 180.0 ลานบาท เปนหุนสามัญจํานวน 1,800,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 

บาท เพื่อซื้อเคร่ืองจักรขยายกําลังการผลิตรองรับลูกคาจากประเทศญี่ปุนที่ยายฐานการผลิตมาในประเทศไทย 

ป 2542 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 330.0 ลานบาท เปนหุนสามัญจํานวน 3,300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 

บาท เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมจํานวน 5 ไร (เปนพื้นที่ติดกับที่ดินที่บริษัทซ้ือในป 2540) เพื่อสรางโรงงาน และซ้ือ

เคร่ืองจักรขยายกําลังการผลิต 

ป 2543 บริษัทยายฐานการผลิตไปยังโรงงานแหงใหมที่ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม 

ป 2545 เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS 

(Thailand) Limited System & Services Certification ดานระบบการจัดการคุณภาพ สําหรับการผลิต Print 

Circuit Board Assembly : PCBA และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตูสาขาโทรศัพท (Private Automatic 

Branch Exchange: PABX), สินคาควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Inverter Charger), และอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส โดยบริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน(BOI) สําหรับภาษีนําเขาวัตถุดิบ
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เพื่อใชในกิจการผลิต PCBA, PABX, อุปกรณโทรศัพท, ชิ้นสวนหรืออุปกรณสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา, ผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกส ,และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป 

ป 2546 GTS ไดรับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑเคร่ืองนับเวลาถอยหลังชนิด Light Emitting Diodes (“LED”) สําหรับ

การจราจร, โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED, และตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร จากสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ป 2547 บริษัทรวมกับผูบริหารและผูถือหุน กอต้ังบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด (“GEM”) ดวยทุนจดทะเบียน 5 

ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส โดยแรกเร่ิมมีสัดสวนการถือหุนดังนี้ 

 

ผูถือหุน 
สัดสวนการถือหุนตอทุนจด

ทะเบียน  

บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด   รอยละ 40  

ผูบริหาร คือนายพงษชัย อมตานนท, 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ, นายบุญญา 

ตันติพานิชพันธ  

ถือหุนรวมในสัดสวนรอยละ 5 

นายจําเริญ เจริญพัฒนาสถิต, นาย

ณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, นาย

ศราวุธ   เพียรพิทักษ  

ถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 55 

GEM ไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) สําหรับผลิตภัณฑจากการออกแบบทาง

อิเล็กทรอนิกส ในลักษณะ PROTOTYPE DESIGN หรือผลิตภัณฑตนแบบ 

 -     ในเดือนกันยายน บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 386.1 ลานบาท จาก

การออกหุนสามัญใหมเพิ่มทุนจํานวน 561,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่ม

ทุนจํานวน 679 หุน  ที่ราคาหุนละ 100 บาท และหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือชําระโดยการแลกกับหุนสามัญ

ทั้งหมดจากผูถือหุนเดิมของ ES และ GTS ที่ราคาตามมูลคาทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2546  หลังจากหักเงินปน

ผลใหผูถือหุนเดิม ตามผลประกอบการของป 2546 และจายเงินปนผลแลวในป 2547 สัดสวนการแลกหุนเปน ดังนี้  

• หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 549,758 หุน แลกกับหุน ES ของผูถือหุนเดิม จํานวน 499,994 หุน

ในอัตราสวน 1.099 : 1 หุน 

• หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 10,563 หุน แลกกับหุนของผูถือหุนเดิมของ GTS จํานวน 9,994 

หุนดวยสัดสวน 1.057 : 1  

ดังนั้น บริษัทจึงไดเขาถือหุนของ GTS และ ES ในสัดสวนรอยละ 100  
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โครงสรางเดิมของกลุมบริษัทกอน 30 กันยายน 2547 

 

 

 โครงสรางเดิมของกลุมบริษัทกอนปรับโครงสรางในเดือนกันยายน 2547 ถือหุนโดยคณะบุคคลในกลุมอมตานนท 

ซึ่งเปนกลุมผูบริหาร และตัวบริษัทซ่ึงเปนนิติบุคคลเขาถือหุนในบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด เพียงแหงเดียว 

อยางไรก็ดี ภายหลังไดมีการปรับโครงสรางโดยบริษัทเขาลงทุนโดยการแลกหุน ES และ GTS ดังกลาวขางตน โครงสราง

ใหมของบริษัทจึงเปล่ียนแปลงดังนี้ 

  โครงสรางใหมของกลุมบริษัทหลัง 30 กันยายน 2547 

**หมายเหตุ  ในป 2548 บริษัทเขาซ้ือหุน GEM เพิ่มเติมจากกลุมผูถือหุนเดิมซ่ึงเปนผูบริหารของบริษัท ทําใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มเปน รอยละ 

45  

ป 2548 GTS ไดรับสิทธิบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI สําหรับผลิตภัณฑจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส ในลักษณะ 

PROTOTYPE DESIGN 

-     บริษัททําขอตกลงรวมกับ GTS เพื่อกอต้ังกิจการรวมคา จีเนียส (JV Genius) โดยแบงเงินลงทุนและผลกําไรใน

สัดสวนรอยละ 20: 80 ทั้งนี้ กิจการรวมคา จีเนียสไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ 
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จํานวน 40 จุด พรอมสัญญาการดูแลรักษาและระบบศูนยควบคุมเครือขาย อีกทั้งดําเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน

ดานการโฆษณาในงานสัมปทานติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะทุกจุด 

-     บริษัทรวม GEM ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 25 ลานบาท โดยบริษัทเขาซ้ือหุนเพิ่มเติมจากกลุมผูถือหุนเดิมซึ่ง

เปนผูบริหารของบริษัท จํานวน 924,999 หุน ราคาตามมูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคารวม 

9,249,990 บาท สัดสวนการถือหุนของบริษัทอยูที่รอยละ 45 วัตถุประสงคในการเพิ่มทุนคร้ังนี้ เพื่อเปนทุน

หมุนเวียนเพิ่มเติมรองรับการขยายตัวของบริษัท เนื่องจากผลิตภัณฑมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส ของ GEM 

ไดผานการทดสอบมาตรฐานสินคา IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จากสถาบัน Parkside Laboratory 

ประเทศนิวซีแลนด 

-     บริษัทรวมกับนายมนตรี วรรณา, นายศราวุธ เพียรพิทักษ, นายณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, และนายชาญ

เรือง เหลือนิมิตมาศ กอต้ังบริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด (“FTS”) ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท โดย

บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 34 ของทุนจดทะเบียน และนายมนตรี วรรณา นายศราวุธ เพียรพิทักษ นายณัฐ

วุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนายชาญเรือง เหลือนิมิตมาศ ถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 66 เพื่อดําเนินธุรกิจ

เปนผูวิจัย คนควาและจัดจําหนายอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (“Vehicle Tracking 

System”) 

-     บริษัทยายที่ต้ังสํานักงานใหญ มาที่ 226/12,13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร พรอมทั้งดําเนินการขออนุญาตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแปร

สภาพเปนบริษัทมหาชน รวมทั้งเปล่ียนช่ือเปน บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยแปลงมูลคาหุนที่

ตราไวจากหุนละ 100 บาทเปนหุนละ 1 บาท  

-     บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 386.1 ลานบาทเปน 515 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

128.9 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปในคราวเดียวหรือตางคราวกัน  

ป 2549 -     เดือนเมษายน ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติเปล่ียนแปลงลดจํานวนหุนที่จะเสนอขายตอประชาชน จาก 

128.9 ลานหุนเหลือ 93.9 ลานหุน สําหรับทุนสวนท่ีเหลือบริษัทยังไมมีนโยบายในการเพิ่มทุนเรียกชําระ 

-     เดือนกันยายนบริษัทไดรับอนุญาตใหหลักทรัพยที่จดทะเบียนเขาทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

-    ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 515 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 515 ลานหุน โดยเปน

หุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว 480 ลานบาท คิดเปนหุนสามัญจํานวน 480 ลานหุน 

ป 2550   -    บริษัทรวม GEM ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 40 ลานบาท โดยบริษัทเขาซ้ือหุนเพิ่มเติม จํานวน 675,000 หุน 

ราคาตามมูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคารวม 6,750,000 บาท สัดสวนการถือหุนของบริษัทคงเดิมที่

รอยละ 45 

ป 2551 -   เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2551 บริษัทยอย GTS ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ลานบาท เปน 50 ลานบาท 

บริษัทไดใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว เพื่อดํารงสัดสวนการถือหุนไวคงเดิม 

-   วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติลดทุนจดทะเบียนจาก 515 ลานบาท เปน 480 ลาน
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บาท โดยลดจํานวนหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 35 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และได

มีมติอนุมัติเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.5 บาท เปนผลใหจํานวนหุนที่จดทะเบียน

และออกชําระแลวเพิ่มขึ้นจาก 480 ลานหุน เปน 960 ลานหุน 

-   วันที่ 7 ตุลาคม 2551 บริษัทรวมกับนางสุทิน นิยมศิลป กอต้ังบริษัท อุตสาหกรรมน้ําไทย จํากัด ดวยทุนจด

ทะเบียน 1 ลานบาท โดยบริษัทเร่ิมตนถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการกอสรางระบบทอสง

น้ําดิบจากแหลงน้ําธรรมชาติ และปอนน้ําดิบใหคูคาในการพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบทอสงน้ําดิบสายหลัก 

ใหแกนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการประปาสวนภูมิภาค และตอมาในเดือนธันวาคม บริษัท

ไดเขาซ้ือหุนเพิ่มจากผูถือหุนเดิมรวมจํานวน 3,000 หุน ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70  

ของทุนจดทะเบียน 

-    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 บริษัทรวมกับนายศิวพันธ รัตนวิโรจนวงศ, และนายอนุพันธ ภักดีศุภฤทธิ์ กอต้ัง

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 51  ของ

ทุนจดทะเบียน เพื่อดําเนินธุรกิจผูใหบริการเติมเงินมือถืออัตโนมัติ โดยบริษัทเปนผูผลิตตูเติมเงินมือถือและ

ใหบริการกับดีลเลอรในดานการบริหารและจัดเก็บรายได ซึ่งธุรกิจดังกลาวยังมีศักยภาพสูงในการขยายธุรกิจไป

ยังบริการอื่นเพิ่มเติม เชน บริการเติมเงินบนบัตร BTS เปนตน 

-    บริษัทดําเนินการปดกิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค แอนด เซอรวิส อินเตอรคอล หลังจากสงมอบงาน

ปรับปรุงและติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครตรังเสร็จส้ิน  

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“FORTH”) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม

อุปกรณและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” รวมทั้ง ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ

โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา อีกทั้งดําเนินการรับจางประกอบแผงวงจรและอุปกรณ

โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส โดยกลุมบริษัท ประกอบดวยบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกิจการคารวม ดังนี้ 

บริษัทยอย จํานวน 5 บริษัท คือ  

1) บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) ดําเนินธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  

2) บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) ดําเนินธุรกิจผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังระบบสัญญาณไฟ

จราจรครบวงจรและปายอิเล็กทรอนกิส  

3) กิจการรวมคา จีเนียส (“Genius”) ไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะจํานวน 40 จุด 

พรอมบริการดูแลและควบคุมการรายงานสภาพจราจรบนปายจราจรอัจฉริยะ รวมท้ังงานบริหารศูนยควบคุมและดําเนิน

ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดานงานโฆษณาในสัมปทานปายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร 

4) บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส (“FSS”) ดําเนินธุรกิจเปนผูใหบริการเติมเงินมือถืออัตโนมัติและบริการเติมเงิน

ออนไลนใหเกมส download และสนับสนุนงานดานการจัดการใหกับดีลเลอรทั่วประเทศ 

 5) บริษัท อุตสาหกรรมน้ําไทย จํากัด (“TIW”) ดําเนินธุรกิจพัฒนาบอเก็บน้ําศักยภาพเพื่อกักเก็บน้ําจากแหลงผิวดิน

ธรรมชาติ และจัดจําหนายนํ้าดิบใหกับบริษัทคูคาซ่ึงดําเนินการปอนน้ําดิบเพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งใชเปนวัตถุดิบ

ในการผลิตน้ําปะปา 
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บริษัทรวม จํานวน 2 บริษัท คือ  

1) บริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด (“FTS”) ดําเนินธุรกิจผลิตอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ  

2) บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด (“GEM”) ดําเนินธุรกิจผลิตมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส 

1) กิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส อินเตอรคอล ดําเนินธุรกิจปรับปรุงและติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในเขต

เทศบาลภูเก็ต  

2) กิจการรวมคา เค.เอ็น.วี. จี. เซอรวิส ดําเนินธุรกิจรับเหมาติดต้ังและปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรระบบ SCATS                  

จํานวน 7 ทางแยก ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  

3) กิจการรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด ดําเนินธุรกิจจําหนายจอแสดงภาพ LED

ใหกับเทศบาล อ.หาดใหญ 

กิจการคารวม (Consortium) จํานวน 1 กิจการ คือ 

1) กิจการคารวม FORTH CONSORTIUM รวมกับบริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัท ไพรมล้ิงค 

จํากัด ซึ่งไมมีการถือหุนหรือลงทุนรวมเพื่อแบงกําไรระหวางกันของท้ัง 3 บริษัท แตจัดต้ังขึ้นเพื่อเขาประมูลงานรวมกันในการ

รับจางติดต้ังและพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบ

จัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) ใหกับการไฟฟานครหลวง 

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 
 

บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และกลุมฯ ดําเนินธุรกิจที่สนับสนุนกันอยางครบวงจร โดยมี GTS GEM 

และ FTS เปนผูวิจัยตลาด ศึกษาความตองการของลูกคา และคิดคนออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อสงตอใหโรงงานของ

บริษัทดําเนินการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส โดยมี ES เปนผูจัดซื้อวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต และใหทางบริษัทและ
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บริษัทในเครือ (GTS, GEM และ FTS) ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบยอยอื่นมาประกอบเขากับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสให

สมบูรณเปนผลิตภัณฑพรอมออกจําหนาย นอกจากนี้ บริษัทไดกระจายฐานรายไดเขาสูธุรกิจใหมที่มีความสัมพันธใน        

ดานเทคโนโลยีกับธุรกิจเดิม ไดแก กิจการรวมคา จีเนียส (“Genius”) เปนผูติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะและดําเนินธุรกิจ

จัดเก็บผลประโยชนดานงานโฆษณาในสัมปทานปายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร กิจการรวมคาจีเนียส ทราฟฟค - 

เซอรวิส อินเตอรคอลและกิจการรวมคา เค.เอ็น.วี.จี. เซอรวิสดําเนินธุรกิจรับเหมาติดต้ังระบบไฟสัญญาณจราจรในลักษณะ

งานโครงการ บริษัทยังใหบริการติดต้ังและรับจางวางระบบขอมูลสารสนเทศ ภายใตชื่อกิจการคารวม FORTH 

CONSORTIUM ดวย 

ในป 2551 บริษัทเล็งเห็นศักยภาพของตลาดในธุรกิจตูเติมเงินมือ และบริการเติมเงินออนไลนใหกับเกมสดาวน

โหลด, ริงโทน ระบบอัตโนมัติ จึงกอต้ัง บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (FSS) ขึ้นเพื่อใหบริการตูเติมเงินออนไลน โดยมี

บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนผูผลิตตูเติมเงิน ซึ่ง FSS จะทําหนาที่ใหการสนับสนุนดีลเลอรในดานบริหารและ

จัดเก็บรายไดในการทําธุรกิจเติมเงินจากตูอัตโนมัติ โดยดําเนินการผานระบบ Kiosk ที่เช่ือมตอไปยังผูใหบริการตางๆ 

โดยตรงอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจดังกลาวนี้ยังมีศักยภาพที่จะขยายบริการไปยังการชําระคาสินคาผานบัตร

อิเล็กทรอนิกส เชน บริการเติมเงินบนบัตร BTS, บริการชําระเงินออนไลน (Smart Bill Payment) เปนตน ซึ่งเปนโครงการที่ 

FSS จะดําเนินการใน Phase ตอไป 

นอกจากนี้ บริษัทยังขยายธุรกิจไปยังการจําหนายน้ําดิบโดยพัฒนาบอเก็บน้ําศักยภาพเพื่อกักเก็บน้ําจากแหลงผิวดิน

ธรรมชาติสําหรับการจําหนายนํ้าดิบใหกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในป 2551 ที่ผานมา บริษัทไดลงทุนซื้อที่ดินจํานวน 91-3-72 

ไร ใน ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรีเพื่อเร่ิมตนดําเนินโครงการดังกลาว และคาดวาโครงการจะแลวเสร็จและเร่ิมการจัด

จําหนายอยางเปนทางการไดภายในไตรมาสสองของป 2553   

  บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัท) 

  ดําเนินธุรกิจผลิต จําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” 

ประกอบดวยตูสาขาโทรศัพท (PABX), ตูสาขาโทรศัพทเทคโนโลยีไอพี (IP-PBX), เคร่ืองโทรศัพทแบบไอพี (IP Phone)  ซึ่ง

เปนเทคโนโลยีลาสุดของระบบตูสาขาโทรศัพท นอกจากนี้ ยังมีตูชุมสายโทรศัพท DLC, ตูชุมสายอินเตอรเน็ท DSLAM,

ตูชุมสายโทรศัพท MSAN,  อุปกรณควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Inverter/Charger) สําหรับระบบพลังงาน

แสงอาทิตย, ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center), และระบบเรียกพยาบาลสําหรับใชในโรงพยาบาล 

(Nurse Call) โดยลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ, บริษัท ทีโอที 

จํากัด (มหาชน), โรงพยาบาลวิชัยยุทธ, โรงพยาบาลกรุงเทพ, และบริษัท ชิน แซทเทลไลท จํากัด (มหาชน) เปนตน ชอง

ทางการจําหนายเปนทั้งทางตรงและผานผูแทนจําหนายภายนอกท่ีมีอยูมากกวา 150 รายทั่วประเทศ 

 นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ภายใตตราสินคาของ

ลูกคา เชน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร, โทรศัพทเคล่ือนที่, เคร่ืองใชไฟฟา, มิเตอรไฟฟา

ระบบอิเล็กทรอนิกส, และอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ เปนตน โดยบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001:2000 สําหรับระบบการจัดการดานคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS (Thailand) Limited System & 

Services Certification บริษัทยังไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) สําหรับภาษีนําเขาวัตถุดิบที่ใช

ในการผลิต Printed Circuit Board Assembly: PCBA และสําหรับการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ Private Automatic 

Branch Exchange: PABX และ Telephone Set อีกดวย 
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ในป 2548 บริษัทไดรับรางวัลผูจัดจําหนายดีเดน (Best Supplier) ดานมาตรฐานการผลิตจาก บริษัท ไดก้ิน อินดัส

ตรีส ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุน และ บริษัท ไพโอเนียร อิเล็กทริกส (ประเทศไทย) จํากัด โดยปกติฐานลูกคาของบริษัทจะเปน

ผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก ไดก้ิน, ไพโอเนียร, ฮิตาชิ , 

มินิแบร, โซนี่, และมิตซูบิชิ เปนตน และในเดือนมีนาคม 2552 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการและดูแล

ส่ิงแวดลอม ISO-14001  เปนที่เรียบรอยแลว นอกจากที่กลาวมา บริษัทยังใหบริการรับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรม

สําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP), ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS), และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา 

(Billing) ใหกับการไฟฟานครหลวง ภายใตชื่อกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM และในป 2552 นี้ บริษัทมีแผนเปด

ตลาดใหมในบริการเติมเงินมือถือจากตูเติมเงินอัตโนมัติ ภายใตชื่อ บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส และมีโครงการทําธุรกิจ

จําหนายน้ําดิบใหผูใชในภาคอุตสาหกรรมและเพื่อการผลิตน้ําปะปา ในช่ือบริษัท อุตสาหกรรมน้ําไทย จํากัด ดังกลาวใน

ขางตน 

  บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (ES) 

 ดําเนินธุรกิจคาสงและคาปลีกช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสและเปนผูแทนจําหนาย (Distributor) ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

ใหกับบริษัทผูผลิตรายใหญในประเทศไทย ซึ่งสินคาของ ES สวนใหญเปนการจัดซื้อจากตางประเทศ  ฐานลูกคาสวนใหญ

เปนบริษัทผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟาช้ันนําของตลาดท้ังในประเทศ รวมทั้งบริษัทขามชาติท่ีมีฐานการ

ผลิตในประเทศไทย เชน FUJITSU, ZARLINK, MICROCHIP, VISHAY, และ NISSEI  เปนตน นอกจากนี้ ES ยังจําหนาย

สินคาใหกับกลุมบริษัทฟอรทเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตตอดวย ชองทางการจําหนายมีทั้งทางตรงโดยพนักงานฝายขาย

เขาติดตอกับลูกคาโรงงาน และมีชองทางจําหนายสินคาผานสํานักงานขายปลีก 2 แหง ที่เปนทั้งคลังสินคาและสถานที่จัด

แสดงสินคาเพื่อจําหนายใหกับลูกคารายยอยอีกดวย 

  บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (GTS) 

 ดําเนินธุรกิจวิจัย คนควาเทคโนโลยี ผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังผลิตภัณฑดานระบบและอุปกรณสัญญาณ

ไฟจราจรครบวงจร โดยผลิตภัณฑหลักของ GTS ไดแก สัญญาณไฟคนเดินขามถนนอัจฉริยะ, เคร่ืองนับเวลาถอยหลัง, โคม

สัญญาณไฟจราจร, เคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟจราจร นอกจากน้ี GTS ยังมีการผลิตและจําหนายจอภาพอิเล็กทรอนิกส 

(Full Color LED Screen) ปายแสดงขอความหรือรูปภาพสําหรับภายในและภายนอกอาคาร (Moving Sign Board หรือ 

Variable Message Sign) ซึ่งผลิตภัณฑของ GTS ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และงานวิจัย

ของ GTS ยังไดรับสิทธิประโยชนสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท 

PROTOTYPE DESIGN อีกดวย ทั้งนี้ จากการดําเนินงานท่ีผานมา GTS มีผลงานติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟ

จราจรท้ังในกรุงเทพมหานครและในตางจังหวัด โดยเปนงานประมูลติดต้ังสัญญาณไฟจราจรใหกับหนวยงานราชการทั่ว

ประเทศ นอกจากน้ัน GTS ยังผลิตและจําหนาย ปายจราจรอัจฉริยะใหกับกิจการรวมคาในเครือ คือ จีเนียส (“Genius”) 

เพื่อนําไปติดต้ังใหกับกรุงเทพมหานคร อีกจํานวน 40 จุด ซึ่งที่ผานมาผลิตภัณฑของบริษัทนับวามีคุณภาพสูงและไดรับการ

ยอมรับจากหนวยงานราชการมาตลอด ทําใหสามารถผลิตและจําหนายไดอยางตอเนื่อง  

 สําหรับธุรกิจที่ GTS ไดขยายเพิ่มในชวงปที่ผานมา ไดแก การผลิตไฟทายชนิด LED สวนแค็ปของรถกระบะ, การ

ผลิตไฟแสงสวางที่ใชตามถนนหลวง, โรงงาน, สนามกีฬา ฯลฯ โดยใชเทคโนโลยีหลอด LED ที่นิยมใชในตางประเทศ

เนื่องจากใหความสวางที่มากขึ้นและลดคาใชจายในการบํารุงรักษาได รวมท้ังมีอายุการใชงานของ LED ที่นานกวา 
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นอกจากนี้ ยังมีการผลิตบัลลาสตอิเลคทรอนิคสที่ใชกับอุปกรณกําลังไฟสูงๆ เพื่อประหยัดไฟฟาไดถึง 25% ในขณะท่ีไดแสง

สวางเทาเดิม, ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาสัญญาณไฟจราจรโดยเพ่ิมอุปกรณตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟแจง

เตือนหากมีเหตุขัดของ เพื่อใหแกไขปญหาไดทันเหตุการณ, ระบบเพ่ิมประสิทธิภาพทางแยกโดยติดต้ังอุปกรณตรวจวัด

ความหนาแนนของปริมาณรถเพื่อคํานวณการเปล่ียนสัญญาณไฟใหสอดคลองการปริมาณรถในแตละดาน, ปายสัญญาณ

เตือนตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี LED ในกรุงเทพมหานคร สวนโครงการที่ GTS ทีะ่เร่ิมดําเนินการในป 2552 ไดแก 

 งานติดต้ังสัญญาณไฟจราจรคนขามถนนอัจฉริยะและงานติดต้ังอุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกใน

กรุงเทพมหานคร 

 งานติดต้ังปายปรับเปล่ียนขอความอัตโนมัติบริเวณการทางพิเศษ และทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

(Motorway) 

 งานติดต้ังไฟกะพริบเหลืองและไฟสองสวางทางขามถนนในกรุงเทพมหานคร 

 งานติดต้ังกลอง CCTV ในกรุงเทพมหานคร 

 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเปนพื้นที่ดวยคอมพิวเตอร (ATC) สําหรับ

รองรับสภาพจราจรหนาแนน 

 พัฒนาอุปกรณและระบบตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส ( E-Ticket ) เพื่อรองรับงานในโครงการระบบขนสง

มวลชนท่ีกําลังจะเกิดขึ้นมากมายในประเทศ เชน รถไฟฟาสายตางๆ ของรัฐบาล, รถประจําทางของ ขสมก., 

รถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ BRT 

  กิจการรวมคา Genius 

 เปนกิจการรวมคา ที่ GTS ถือหุนรอยละ 80 และอีกรอยละ 20 ถือโดยบริษัท ซึ่งไดทําบันทึกขอตกลงรวมทํางาน

เม่ือวันที่ 21 มกราคม  2548 เพื่อติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะพรอมดูแลบํารุงรักษาและจัดหาผลประโยชนใหกับ

กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 กิจการรวมคาแหงนี้สามารถประมูลงานไดสําเร็จและไดรับสิทธิจาก

กรุงเทพมหานครในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะรวมท้ังการดูแลรักษาพรอมศูนยควบคุมเครือขายจํานวน 40 จุด มูลคา

โครงการอยูที่ประมาณ 210 ลานบาท ซึ่งกําหนดการติดต้ังใหแลวเสร็จ ไดครบ กําหนดไปในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 

และบริษัทยังคงไดรับสิทธิการจัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณา ในจุด ที่ติดต้ังเปนเวลารวมทั้งส้ิน 9 ป (ตอสัญญาทุก 3 

ป อายุสัญญาละ 3 ป)โดยหากกิจการรวมคาแหงนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาครบถวนจะไดรับการตอ

สัญญาใหมทุกๆ  3 ปจบครบ 9 ป ซึ่งจากการที่ Genius สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตามที่กําหนดในสัญญาได

อยางครบถวน ทําใหกรุงเทพมหานครตกลงตอสัญญากับบริษัทอีกเปนเวลา 3 ปเม่ือเดือนธันวาคม ป 2551 ที่ผานมา 

  บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (FSS) 
หากพิจารณาธุรกิจการใหบริการหลาย ๆ ประเภทในทองตลาด ณ ปจจุบัน  ผูประกอบการมักจะเนนใหลูกคาใช

บัตรเติมเงินหรือบัตรชําระเงินเพื่อจายคาสินคาและบริการทั้งบริการเติมเงินมือถือ, เกมสออนไลน และ บริการอื่นๆ ซึ่ง

ตนทุนในการผลิตบัตรและการขนสงนับเปนตนทุนที่สูงสําหรับผูใหบริการท้ังหลาย แมวาผูใหบริการจะพยายามลดตนทุน

ดังกลาว แตดวยเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันซ่ึงยังไมมีมาตรฐานและคุณภาพเพียงพอ ทําใหเปาหมายการลดตนทุนยังไม

บรรลุถึงวัตถุประสงคและไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึงเทาที่ควร 
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 เพื่อตอบโจทยปญหาดังกลาว บริษัทฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (FSS) จึงถูกกอต้ังขึ้นเปนบริษัทยอย จด

ทะเบียนบริษัทในวันที่ 3 ธันวาคม 2551 ภายใตทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ถือหุนรอยละโดย FORTH ที่รอยละ 51 และอีก

รอยละ 49 ถือโดยผูถือหุนรายอื่นที่ไมมีความเก่ียวของกับบริษัท FSS มุงเนนดานการคนควาและวิจัยนวตกรรมใหมในธุรกิจ

ตูเติมเงินออนไลน จึงเกิดเปนระบบ Kiosk ขึ้นเพื่อรับคําส่ังจากลูกคาที่สามารถรองรับไดทั้งธนบัตรและเหรียญ หลังจาก

รับคําส่ังแลว Kiosk จะสงขอมูลกลับมาท่ี Server ของทางบริษัทที่เช่ือมตอกับ Server ของผูใหบริการตางๆ เชน AIS, 

DTAC, TRUE, 1-2 Call, CAT CDMA และ Hutch โดยตรง ดวยเทคโนโลยีดังกลาวทําให FSS เปนผูใหบริการชําระและ/

หรือซื้อขายบริการออนไลนที่ทันสมัยที่สุดในตลาดปจจุบัน 

 ในการขยายพ้ืนที่การใหบริการนั้น ทางบริษัทไดรวมมือกับตัวแทนตาง ๆ ที่กระจายอยูทั่วประเทศใหเปนผูรวม

บริการคอยดูแล Kiosk ในแตละพื้นที่ ทําใหการบริการสามารถกระจายไปไดในทั่วทุกภูมิภาค อันรวมถึงขอมูล Feedback 

ที่บริษัทจะไดรับเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดีย่ิงขึ้น จากที่กลาวมาท้ังดานเทคโนโลยีและตัวแทนจําหนายจะทําให

FSS สามารถเปนผูใหบริการออนไลนที่ครอบคลุมทุกจุดในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมมีการสรางแบรนดใหมเพื่อ

เปดตัวบริการเติมเงินออนไลนในระบบอัตโนมัติโดยเนนความทันสมัยทั้งดานรูปลักษณและเทคโนโลยี เพื่อรอง รับความ

ตองการใหมๆ ของผูใชโทรศัพทเคล่ือนที่ และยังคงสอดคลองกับบริการเดิมที่เนนความรวดเร็วในการเติมเงิน 

 บริษัท อุตสาหกรรมน้ําไทย จํากัด (TIW) 

เปนบริษัทยอย จดทะเบียนบริษัทในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 โดยบริษัทถือหุนรอยละ 70 และอีกรอยละ 30 ถือโดย      

ผูถือหุนรายอื่นที่ไมมีความเก่ียวของกับบริษัท เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาบอเก็บน้ําศักยภาพกักเก็บน้ําจากแหลงผิวดิน

ธรรมชาติ และจําหนายนํ้าดิบใหกับบริษัทคูคารายหนึ่งเพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม และเปนน้ําตนทุนในการผลิตน้ําประปา

ใหกับการปะปาสวนภูมิภาค โดยในป 2551 TIW ไดลงทุนซ้ือที่ดิน 91-3-72 ไร ในเขต ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

เพื่อเตรียมกอสรางระบบทอสงน้ําและจะดําเนินการขุดลอกอางเก็บน้ําในบริเวณใกลเคียงเพิ่มเติมสําหรับเปนแหลงกักเก็บ

น้ําสํารอง และเพื่อใหสามารถวางแผนการสูบและจายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการจัดจําหนาย บริษัทคาดวา

จะมีการทําสัญญาระยะยาวกับคูคา โดยกําหนดปริมาณน้ําขั้นตํ่าในการสูบจายที่ 10 ลาน ลบ.เมตร ตอป โดยมีระยะเวลา

ของสัญญาซ้ือขาย 10 ป เพื่อลดความเส่ียงจากความไมแนนอนของแหลงรายได คาดวาโครงการดังกลาวนี้จะแลวเสร็จและ

พรอมจัดจําหนายไดภายในตนป 2553  

บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จํากัด (FTS) 

เปนบริษัทรวม ที่บริษัทถือหุนรอยละ 34 และอีกรอยละ 66 ถือโดยผูถือหุนรายอื่นที่ไมมีความก่ียวของกับบริษัท 

ทําธุรกิจการวิจัย คนควาเทคโนโลยี และจําหนายอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (“Vehicle Tracking”) 

ใหกับกลุมลูกคาทั้งหนวยงานราชการและเอกชน รวมถึงเจาของรถยนตสวนบุคคลรายยอย ที่ตองการบันทึกขอมูลการใช

งานยานพาหนะดวยเทคโนโลยีการกําหนดตําแหนงผานดาวเทียม โดยมีบริษัทเปนผูผลิตอุปกรณ ซึ่งในชวงที่เร่ิมเปด

ดําเนินการ FTS ไดเขาประมูลงานภายใตชื่อบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) กับสถาบันขนาดใหญคือธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (“ธพว.”) ในมูลคาโครงการรวม 148.5 ลานบาทเพ่ือจัดหาวิทยุ

ส่ือสารและติดต้ังระบบ GPS พรอมอุปกรณเสริมใหกับผูประกอบการขับรถแท็กซ่ีเชาซ้ือโดยมีเงื่อนไขใหบริษัทเปนผูสงมอบ

ผาน ธพว. เปนตน ตอมาภายหลัง FTS สามารถเขาประมูลงานภายใตชื่อ บริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัดเอง โดยที่

ผานมา FTS ไดจัดจําหนายและใหบริการอุปกรณติดตามยานพาหนะกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
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ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี, ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, การทางพิเศษแหงประเทศไทย รวมถึงบริษัท ปตท จํากัด 

(มหาชน), บริษัท เชลล ประเทศไทย, บริษัท กรุงไทย คารเรนต เปนตน  

FTS เนนการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเพ่ือตอบสนองความตองการและเทคโนโลยีที่กาวหนา

ขึ้น โดยในป 2551 ที่ผานมา บริษัทไดคิดคนอุปกรณรุนใหมที่สามารถติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม มีประสิทธิภาพสูง

และครบวงจร สามารถคนหาเสนทางเดินรถ, ติดตามตรวจสอบตําแหนงรถ, ตรวจสอบพฤติกรรมผูขับขี่, ความเร็ว, และ

อัตราส้ินเปลืองน้ํามัน หรือสามารถวัดอุณหภูมิในรถได ทําใหสามารถขยายฐานลูกคาไปยังบริษัทขนาดใหญไดเพิ่มมากขึ้น 

เชน บริษัทไทยน้ําทิพย, บริษัท สยามซิต้ี ซีเมนต รวมท้ังไดรับงานโครงการจากการทางพิเศษ เปนตน สําหรับชองทางการ

จําหนายของ FTS มีท้ังผานตัวแทนของบริษัทและตัวแทนจากภายนอก โดย FTS นับวามีแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ มี

การร  จัดสัมนาตามภูมิภาค และการ  ลงโฆษณา รวมถึงการจัดงานแสดงสินคาในกลุม Logistics ซึ่ง FTS ไดรับรางวัล 3 ป

ซอนจากงาน Bus & Truck โดยป 2549 ไดรับรางวัลผลิตภัณฑ/อุปกรณประกอบยอดนิยม และป 2550-2551 ไดรับรางวัล

ระบบติดตามยานพาหนะยอดนิยมบริหารจัดการ สําหรับในป 2552 นั้น บริษัทมีโครงการเพิ่มเติมเพื่อเตรียมจําหนาย

ฐานขอมูลใหกับบริษัทผลิตแผนที่และสถานีขนสงภาครัฐ โดยพัฒนาเทคโนโลยี Remote Monitoring System (RMS) ขึ้น

ใหสามารถเช่ือมโยงเขากับอุปกรณสํารวจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและรวดเร็ว รวมทั้งมีโครงการพัฒนาอุปกรณเพื่อ

รองรับการวัดอุณหภูมิและปริมาณการใชน้ํามันในรถยนตในคราวเดียวกัน  

 บริษัท จีเนียส อีเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด (GEM) 

 เปนบริษัทรวม โดยบริษัทถือหุนจํานวนรอยละ 45 และอีกรอยละ 55 ถือโดยผูถือหุนรายอื่นท่ีไมเก่ียวของกับบริษัท

เพื่อดําเนินธุรกิจวิจัย คนควาเทคโนโลยี และจําหนายมิเตอรวัดไฟฟา kWh แบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีบริษัท FORTH เปน

ผูผลิตสินคา งานวิจัยของ GEM ไดรับสิทธิประโยชนการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และ

ไดรับ Type Test Report ของมิเตอร kWh ตามมาตรฐาน IEC 62052-11 และ IEC 62053-21 จากParkside Laboratories 

ประเทศนิวซีแลนด และในป 2551 ยังไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน MASCI เพิ่มเติมอีกดวย 

 GEM มุงเนนทําการวิจัยพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีและบริการ โดยในป 2548 ได

ผลิตมิเตอรวัดไฟฟาหนึ่งเฟสแบบ AMR (Automatic Meter Reading) หรือระบบอานหนวยมิเตอรอัตโนมัติที่สามารถ

สงผานขอมูลเขาโปรแกรมออกบิลเก็บคาไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยําสูง ลดทั้งเวลาและบุคลากรในการจด

หนวยไฟฟา และนําออกจําหนายใหกับกลุมลูกคาที่เปนเอกชน  ในป 2549 ไดผลิตและจําหนายมิเตอรวัดไฟฟาหน่ึง

เฟสแบบอิเล็กทรอนิกส ที่มี Anti-tampering feature ใหกับการไฟฟานครหลวง ในป 2550ไดผลิตและจําหนายมิเตอรไฟฟา

แบบบัตรเติมเงินที่ใช RFIDเทคโนโลยี ใหกับ   การไฟฟาสวนภูมิภาค ในป 2551 ไดผลิตและจําหนายมิเตอรวัดไฟฟาสาม

เฟสแบบ AMR และมิเตอรน้ําแบบ AMR ใหกับกลุมเอกชน และไดผลิตและจําหนายมิเตอร สามเฟส TOU โดยใชเปนแบ

รนดรวม (Co-Brand) กับแบรนดชั้นนําระดับโลกใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค และสําหรับในป 2552 จะมีการออกมิเตอร

หนึ่งเฟสแบบดิจิตอล ในราคาที่แขงขันกับมิเตอรจานหมุนได แตคุณภาพดีกวาและมีอายุการใชงานนานกวา เพื่อกระจาย

และขยายฐานลูกคาไปยังระดับกลางและลางตอไป  
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กิจการรวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัด 

กิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส อินเตอรคอล ถือหุนรวมกับ GTS ในสัดสวนรอยละ 80:20 จดทะเบียน

ในจังหวัดตรัง ทําหนาที่เสมือนตัวแทนจําหนายโดยไมมีความเก่ียวของกับบริษัท เม่ือเดือนกรกฎาคม 2548 ไดมีบันทึก

ขอตกลงรวมกันทํางาน เพื่อปรับปรุงติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลภูเก็ต และไดสงมอบงานตลอดจนรับผิดชอบ

ใหการบริการบํารุงรักษาจนครบอายุสัญญาไปเสร็จเรียบรอยเม่ือเดือนตุลาคม ป 2550 ณ ปจจุบัน กิจการรวมคาแหงนี้ยัง

ดําเนินการอยูเนื่องจากมีความเปนไปไดที่จะมีโครงการใหมตอเนื่อง 

สําหรับกิจการรวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค แอนด เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัด ถือหุนรวมกับ GTS ซึ่งมีผลงาน

ดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ในสัดสวนรอยละ 80:20  จดทะเบียนในจังหวัดตรัง ซึ่งมีบันทึกขอตกลงรวมกันทํางานเม่ือ

วันที่ 21 มกราคม 2548 เพื่อปรับปรุงติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลนครตรัง และไดสงมอบงานเสร็จเรียบรอย

แลวในเดือนสิงหาคม 2548 รวมทั้งครบกําหนดสัญญาเพื่อการบํารุงรักษาเปนเวลา 2 ป แลวในเดือนสิงหาคม ป 2550 ที่

ผานมา บริษัทจึงไดปดกิจการ รวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค แอนด เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัด ดังกลาว โดยการขยาย

งานดานติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในพ้ืนที่อื่นๆ เพิ่มเติม จะดําเนินการภายใตชื่อกิจการรวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค - 

เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัดตอไป 

กิจการรวมคา เค.เอ็น.วี.จี. เซอรวิส 

กิจการรวมคา เค.เอ็น.วี.จี  เซอรวิส ถือหุนรวมกับ GTS ซึ่งมีผลงานดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ในสัดสวน

รอยละ 90:10  ทําหนาที่เสมือนตัวแทนจําหนายโดยไมมีความเก่ียวของกับบริษัท โดยมีบันทึกขอตกลงรวมกันทํางานเม่ือ 

10 มีนาคม 2548 เพื่อรับเหมาติดต้ังปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรระบบ SCATS จํานวน 7 ทางแยก ในเทศบาลนคร

พิษณุโลก ซ่ึงกิจการรวมไดสงมอบงานเสร็จเรียบรอยแลวในเดือนสิงหาคม 2548 และดําเนินการบํารุงรักษาเปนเวลา 2 ป

ตามสัญญาซึ่งครบกําหนดไปแลวในเดือนสิงหาคม ป 2550 ณ ปจจุบัน กิจการรวมคาแหงนี้ยังไดมีการขยายงานดานการ

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติมอยู 

  กจิการรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด  
กิจการรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด ถือหุนรวมกับ GTS ในสัดสวนรอยละ 

90:10ทําหนาที่เสมือนตัวแทนจําหนายโดยไมมีความเก่ียวของกับบริษัท เพื่อดําเนินธุรกิจจําหนายปายไฟอิเล็กทรอนิคส

ใหกับเทศบาลหาดใหญ โดยเม่ือเดือนธันวาคม 2549 มีบันทึกขอตกลงรวมกันทํางานกับบริษัทเพื่อจําหนายปายไฟ

อิเล็กทรอนิคสใหกับเทศบาลหาดใหญ ซึ่งกิจการรวมคาแหงนี้สามารถสงมอบงานไดเสร็จเรียบรอยในเดือนมีนาคม ป 2550 

ที่ผานมาและอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาเพื่อการบํารุงรักษาเปนเวลา 2 ป โดยคาดวาจะครบกําหนดในเดือนมีนาคม 

ป 2552  
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3.3 โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทในป 2549- 2551 มีดังนี้ 

ประเภทรายได 
ดําเนิน
การ
โดย 

งบการเงินรวม 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

(บาท) (%) (บาท) (%) (บาท) (%) 

รายไดจากธุรกิจหลัก          

1. รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณ

โทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใต

เคร่ืองหมายการคา FORTH 

 

 

บริษัท 

 

 

532,186,081 

 

 

21.45 

 

 

343,388,422 

 

 

8.71 

 

 

614,685,448 

 

 

8.22 

2. รายไดจากการผลิตแผงวงจรและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส

ภายใตตราสินคาของลูกคา 

       

   2.1 งานรับจางประกอบ (Consign Parts) บริษัท 243,393,315 9.81 250,925,946 6.37 157,571,363 2.11 

   2.2 งานรับเหมาผลิต (Turn key) บริษัท 603,298,414 24.32 1,973,716,459 50.08 4,963,938,503 66.35 

รวมรายไดจากการรับจางเหมาผลิตและรับจาง

ประกอบแผงวงจร 
 

 

846,691,729 

 

34.13 

 

2,224,642,405 

 

56.45 

 

5,121,509,866 

 

68.46 

3. รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณ

และระบบสัญญาณไฟจราจร 

 

GTS 

 

238,990,443 

 

9.64 

 

336,692,852 

 

8.54 

 

367,251,176 

 

4.91 

4. รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปาย

อิเล็กทรอนิกส 

 

GTS 

 

14,793,950 

 

0.60 

 

287,179,564 

 

7.29 

 

26,792,596 

 

0.36 

5. รายไดจาการจัดจําหนายช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส 

 

ES 

 

583,693,337 

 

23.53 

 

538,915,035 

 

13.67 

 

576,676,448 

 

7.71 

6. รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดาน

การโฆษณา 

JV 

Genius 

 

119,166,667 

 

4.80 

 

39,018,304 

 

0.99 

 

30,171,889 

 

0.40 

7. รายไดจากการพัฒนา&รับจางวางระบบ

ขอมูลสารสนเทศ  

 

บริษัท 

 

105,537,675 

 

4.26 

 

143,514,478 

 

3.64 

 

- 

 

- 

8. รายไดจากการจางเหมาติดต้ังอุปกรณ

ชุมสาย 

 

บริษัท 

 

- 

 

- 

 

- 
 
- 

 

732,400,856 

 

9.79 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก  2,441,059,881 98.41 3,913,351,060 99.30 7,469,488,279 99.84 

รายไดอื่นๆ   39,349,283 1.59 27,621,530 0.70 12,007,792 0.16 

รวมรายได  2,480,609,164 100.00 3,940,972,590 100.00 7,481,496,071 100.00 
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3.4 จุดเดนในการประกอบธุรกิจ 

3.4.1 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่หลากหลาย  

 บริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม มีการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย ไดแก การผลิตและจําหนายอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณเก่ียวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย ภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” 

การผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณคอมพิวเตอร ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจ

ผลิตและจําหนายระบบสัญญาณไฟจราจรครบวงจร และปายอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจผลิตมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส 

ธุรกิจผลิตอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ ตลอดจนธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณาในงาน

สัมปทานติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ ของ กรุงเทพมหานคร ทําใหกลุมบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน สามารถผลิตผลิตภัณฑ 

และใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางหลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินงานในกลุมบริษัทที่

สนับสนุนการผลิตอยางครบวงจร โดยท่ี ES ทําหนาที่เปนผูจัดหาวัตถุดิบ เพื่อใหบริษัทเปนผูผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส

สําหรับผลิตภัณฑตาง ๆ ของตนเองและของ GTS GEM และ FTS ซึ่งเปนผูคนควา วิจัย พัฒนา ประกอบเปนผลิตภัณฑ 

และจําหนาย สงผลใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ในดานการผลิตและยังเปนการลดความเส่ียงจาก

การพึ่งพาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งอีกดวย  

3.4.2 มีตราสินคา FORTH ที่มีช่ือเสียงมายาวนาน 

 จากการที่บริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา 15 ป โดยการผลิตและจําหนาย อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑอุปกรณ

โทรคมนาคมภายใตชื่อ FORTH มาจนถึงปจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑที่ไดพัฒนาและผลิตขึ้นเพื่อใชงานไดหลากหลาย จน

เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในดานคุณภาพ และการบริการ เชน ผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจร 

ผลิตภัณฑตูชุมสายโทรศัพท และผลิตภัณฑตูสาขาโทรศัพท เปนตน ดังนั้น นอกเหนือจากผลิตภัณฑดังกลาวขางตนแลว 

บริษัทจึงยังสามารถใชชื่อ FORTH ผลิตผลิตภัณฑอิเล็คทรอนิคสอื่น ๆ ที่บริษัทตองการจําหนายไดอีกดวย เชน อุปกรณที่

เก่ียวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย หรืออุปกรณอื่นๆ ที่บริษัทจะคิดคนและพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตและจําหนายในอนาคต อีก

ดวย 

3.4.3 มีทีมวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกรง เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ 

 กลุมบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน ใหความสําคัญในเร่ืองของการวิจัยและพัฒนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และพัฒนาผลิตภัณฑที่บริษัทผลิตใหกับลูกคา โดยบริษัทและบริษัทยอยมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณและความ

ชํานาญในผลิตภัณฑทางดานอิเล็กทรอนิกส ประมาณ 64 คน จึงทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางตอเนื่องใน

ผลิตภัณฑตาง ๆ ทั้งในดานธุรกิจของบริษัท ตลอดจนของบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยมีผลงานที่ไดพัฒนาขึ้นและนํา

ผลิตภัณฑออกจําหนายแลว ไดแก อุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร อุปกรณที่เก่ียวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย 

(Inverter/Charger) อุปกรณและระบบจอภาพสี อุปกรณและระบบเรียกพยาบาล เปนตน 

3.4.4 มีความพรอมทางเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนสายการผลิตตามแบบผลิตภัณฑใหมๆ 

 ปจจุบัน บริษัทมีเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตไดแก Surface Mount Technology (SMT), Pin Through Hole (PTH) 

และChip on Flexible Circuit (COF) เปนตน เนื่องจากผลิตภัณฑที่เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส ที่บริษัทผลิตอยูมีการพัฒนา

แบบใหมออกสูตลาดอยูเสมอ เชน แผงวงจรของอุปกรณคอมพิวเตอร แผงวงจรของโทรศัพทเคล่ือนที่ ผลิตภัณฑตูสาขา
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โทรศัพท หรือตูชุมสายโทรศัพท เปนตน ดังนั้นบริษัทจึงสามารถจัดการใชเคร่ืองจักรเหลานี้ ใหรองรับการปรับเปล่ียน

สายการผลิตเพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับตราสินคาของลูกคา และผลิตแผงวงจรและ

อุปกรณภายใตตราสินคาของบริษัทไดหลากหลายรูปแบบ 

3.4.5 การเปนผูผลิตไทยรายแรกที่ผลิตระบบสัญญาณไฟจราจร จอภาพและปายอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย 

 จากการที่บริษัทมีบุคลากรในการคนควา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ อยางตอเนื่อง จึงทําใหบริษัทสามารถ

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑและระบบสัญญาณไฟจราจรท่ีครบวงจร โดยไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑจาก

หนวยงานตาง ๆ หลายแหง เชน เคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟจราจรไดผานการรับรองการขึ้นทะเบียนมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผานการรับรองการทดสอบการใชงานจากแขวงกรุงเทพมหานคร เคร่ืองนับเวลาสัญญาณไฟ

จราจรไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน และที่ผานมา บริษัทได

นําเสนอผลิตภัณฑเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรของตางประเทศ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ 

ดวยการสาธิตวิธีใชงาน และการทดสอบ จนหนวยงานตาง ๆ มีความม่ันใจในมาตรฐานของผลิตภัณฑ จนไดรับการยอมรับ

ใหติดต้ังและใชงานระบบสัญญาณไฟจราจรท้ังในกรุงเทพมหานคร และในตางจังหวัด นอกจากน้ี บริษัทยังไดพัฒนา

ผลิตภัณฑจอภาพและปายอิเล็กทรอนิกสขึ้น จนกระท่ังประสบความสําเร็จสามารถผลิตและติดต้ังในโครงการปายจราจร

อัจฉริยะ ของกรุงเทพมหานครอีกดวย ดังนั้นจึงจัดไดวา บริษัทเปนผูผลิตไทยรายแรกที่บุกเบิกผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟ

จราจรที่ครบวงจร จอภาพ และปายอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่จะทําใหบริษัทมีความไดเปรียบดานการแขงขัน และขึ้น

เปนผูนําในสายธุรกิจนี้ในประเทศไทย 

3.4.6 ผูบริหารมีประสบการณยาวนาน 

 บริษัทมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีประสบการณในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสนานกวา 15 ป มีการวางรากฐานให

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจมีการประกอบธุรกิจที่หลากหลายและสนับสนุนการผลิตอยางครบวงจร นอกจากน้ี ผูบริหารของ

บริษัทยังมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคา เพื่อที่จะกําหนดนโยบายการบริหารและการผลิตไดอยางสอดคลองกับ

ความตองการของลูกคาซ่ึงจะทําใหกลุมบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน มีความแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจตอไป 

3.4.7 การมีศักยภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และการใหบริการที่ครบวงจร 

 ในปจจุบัน อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกสมีภาวะการแขงขันสูง จึงจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการผลิตสินคาของตนเองอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการผลิตและเทคโนโลยีที่มีแนวโนมสูงขึ้น เพื่อ

รักษาความสามารถในการแขงขัน ซึ่งบริษัทไดลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อใหมี

มาตรฐานการผลิตที่ทันสมัย โดยมีบุคลากรท่ีสนับสนุนดานการพัฒนาผลิตภัณฑ การคัดเลือกและจัดซื้อวัตถุดิบ ตลอดจน

การมุงตอบสนองความตองการที่แตกตางของลูกคา โดยการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการของ

ลูกคา ทั้งนี้ เพื่อทําใหบริษัทมีศักยภาพในการแขงขันไดในอุตสาหกรรม 
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3.5 เปาหมายการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

 บริษัทมีความมุงม่ันในการที่จะดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จสูงสุด ดวยการมุงเนนพัฒนาความรูทางเทคโนโลยี

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อลดการพึ่งพาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑ

หนึ่ง ซึ่งสามารถจําแนกแนวทางการดําเนินงานของบริษัทได ดังนี้ 

3.5.1 ดานการผลิตและเทคโนโลยี 
 บริษัทเนนการพัฒนาความสามารถในการผลิต และปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยูใหทันสมัย โดย

การลงทุนในเครื่องจักร หรือเคร่ืองมือที่ใชในการผลิตอยางสม่ําเสมอ 

 บริษัทใหความสําคัญกับการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและรักษา

ความสัมพันธที่ดีกับคูคา 

 บริษัทเนนดานการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยไดมีการเขารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆในการพัฒนา

ประสิทธิภาพงาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายคุณภาพท่ีกําหนดวา พัฒนาเทคโนโลยี ระบบคุณภาพ 

สินคา และบริการ อยางไมหยุดย้ัง 

 เนนการรักษามาตรฐานดานความปลอดภัย ดานอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมในการผลิตอยางตอเนื่อง  

3.5.2 ดานผลิตภัณฑ 
 บริษัทมีเปาหมายเปนผูนําดานการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีสูง และสรางมูลคาเพิ่มใน

สินคา 

 บริษัทมีแผนงานเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีศักยภาพในการสรางรายไดและกําไร และเพื่อขยายฐานลูกคา 

3.5.3 ดานบุคลากร 
 บริษัทใสใจกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรอยางตอเนื่อง  

 ปลูกฝงใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอองคกรโดยรวมและรวมไปถึงการดูแลใสใจในสุขอนามัยของพนักงาน

ทุกคน 

3.5.4 ดานคูคาและบริการ 
 มีการพัฒนาดานการบริการลูกคาอยางสมํ่าเสมอ เสมือนลูกคาเปนพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งดานการผลิต

โดยมีวางแผนการผลิตรวมกับลูกคา เพื่อใหการผลิตมีความสอดคลองกัน และการจัดสงตรงตอเวลา 

รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีตอกลุมลูกคาปจจุบันของบริษัท  

 พัฒนาตนเองใหสามารถสรางความแตกตางจากคูแขง มีการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีกับตัวแทน

จําหนาย  
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กลุมบริษัท
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น บจก. จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม บจก. อีเล็กทรอนิกส ซอรช กิจการรวมคา Genius

ผลิตอุปกรณโทรคมนาคม
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ภายใตเครื่องหมายการคา FORTH

ผลิตแผงวงจรและอุปกรณ
โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส
ภายใตตราสินคาของลูกคา

ผลิตอุปกรณและระบบ
สัญญาณไฟจราจร*

ผลิตอุปกรณและระบบ
ปายอิเล็กทรอนิคส*

จัดจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ติดตั้งปายอัจฉริยะ
ของ กรุงเทพมหานคร

ตูสาขาโทรศัพท

ตูชุมสายโทรศัพท
Digital Loop Control : DLC

อุปกรณควบคุมการประจุและ
แปลงกระแสไฟฟา Inverter Charger

อุปกรณ และระบบ Call Center

อุปกรณ และระบบ Nurse Call

อุปกรณและระบบ Internet
Protocol PABX :IP PABX**

อุปกรณและระบบ Digital Subscriber
Line Access Mutiplexer :DSLAM

แผงวงจรเครื่องใชไฟฟา

แผงวงจรอุปกรณ
คอมพิวเตอร

แผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียม
iP Star (Computer Box Build)

การประกอบ
(Consign Parts)

การเหมาผลิต
(Turn Key)

อุปกรณมิเตอรวัดไฟฟา
ระบบอิเล็กทรอนิกส 1/

แผงวงจรเครื่องใชไฟฟา

แผงวงจรอุปกรณ
คอมพิวเตอร

แผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียม
ติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) 2/

พัฒนาและวางระบบ
การจัดการขอมูล

โคมสัญญาณไฟจราจร

เครื่องนับเวลาถอยหลัง

ตูควบคุมไฟจราจร

อุปกรณไฟกระพริบ
พลังแสงอาทิตย

ระบบและอุปกรณสัญญาณ
ไฟคนเดินขามอัจฉริยะ

จอแสดงภาพสี
LED Full Color

ปายแสดงรูปภาพ
หรือขอความ

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

จัดเก็บผลประโยชน
ในดานการโฆษณา

ระบบและอุปกรณโครงขายควบคุม
สัญญาณไฟจราจร

(Automatic Traffic Control : ATC)**

หมายเหตุ
* ปจจุบันโรงงานของ บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น เปนผูผลิต และประกอบผลิตภัณฑให
** ผลิตภัณฑที่อยูระหวางการวิจัยและพัฒนา
1/ จําหนายโดย บจก.จีเนียส อิเล็กทรอนิกส มิเตอร (“GEM”)
2/ จําหนายโดย บจก.ฟอรท แทร็กกิ้ง ซีสเต็ม (“FTS”)
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Protocol PABX :IP PABX**

อุปกรณและระบบ Digital Subscriber
Line Access Mutiplexer :DSLAM

แผงวงจรเครื่องใชไฟฟา

แผงวงจรอุปกรณ
คอมพิวเตอร

แผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียม
iP Star (Computer Box Build)

การประกอบ
(Consign Parts)

การเหมาผลิต
(Turn Key)

อุปกรณมิเตอรวัดไฟฟา
ระบบอิเล็กทรอนิกส 1/

แผงวงจรเครื่องใชไฟฟา

แผงวงจรอุปกรณ
คอมพิวเตอร

แผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียม
ติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) 2/

พัฒนาและวางระบบ
การจัดการขอมูล

โคมสัญญาณไฟจราจร

เครื่องนับเวลาถอยหลัง

ตูควบคุมไฟจราจร

อุปกรณไฟกระพริบ
พลังแสงอาทิตย

ระบบและอุปกรณสัญญาณ
ไฟคนเดินขามอัจฉริยะ

จอแสดงภาพสี
LED Full Color

ปายแสดงรูปภาพ
หรือขอความ

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

จัดเก็บผลประโยชน
ในดานการโฆษณา

ระบบและอุปกรณโครงขายควบคุม
สัญญาณไฟจราจร

(Automatic Traffic Control : ATC)**

หมายเหตุ
* ปจจุบันโรงงานของ บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น เปนผูผลิต และประกอบผลิตภัณฑให
** ผลิตภัณฑที่อยูระหวางการวิจัยและพัฒนา
1/ จําหนายโดย บจก.จีเนียส อิเล็กทรอนิกส มิเตอร (“GEM”)
2/ จําหนายโดย บจก.ฟอรท แทร็กกิ้ง ซีสเต็ม (“FTS”)

4. การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ 

 28

4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ 

4.1.1 ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเครื่องหมาย
การคา “FORTH” 

ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH 

มีการผลิตและจําหนายโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยที่สายธุรกิจนี้มีผลิตภัณฑที่เก่ียวของ

กับอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก 

1) ตูสาขาโทรศัพท (Private Automatic Branch Exchange: PABX) คือ 

เคร่ืองควบคุมระบบการทํางานในการใชโทรศัพททั้งสายภายในและสาย

ภายนอก ทําหนาที่ควบคุมปริมาณเบอรโทรศัพทของสายภายนอกซ่ึงอาจมี

เพียงหน่ึงเบอรหรือมากกวาแตสามารถเชื่อมตอกับสายภายในไดในปริมาณ

มากและสามารถใชติดตอกันภายในองคกรโดยไมเสียคาใชจาย 

 

2) SMART IP PHONE  เปนโทรศัพทระบบ IP ที่สามารถใชงานรวมกับตูสาขา

โทรศัพทรุน IPX หรือสามารถใชงานกับอุปกรณ IP-PBX ทั่วไปไดโดยใชระบบ 

SIP Protocol เปนมาตรฐาน  สามารถแสดงผลหนาจอเปนภาษาไทยได และ

รองรับการใชงานแบบ Touch Screen สามารถปรับแตงการฟงกชั่นการใชงาน

ไดหลากหลายตามความตองการ มีคุณสมบัติที่โดดเดน เชน หนาจอ Color 

TFT LCD ขนาด 4.3” ความละเอียดสูง 480x272 pixel รองรับกับ 

Application ใหมๆ อีกมากมาย เปนตน   

 

3) FORTH IPX อุปกรณตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติที่ใชงานรวมกับระบบ IP เดิม

โดยเพิ่มเทคโนโลยีส่ือสารบนโครงขาย IP หรือระบบ Internet ไดที่รูจักกันใน

นาม VoIP ซึ่งชวยลดคาใชจายโทรศัพททั้งทางไกลในประเทศและตางประเทศ

รวมถึงมือถือตางๆไดสูง เหมาะกับการใชงานของธุรกิจขนาดกลาง และขนาด

เล็ก (SME) ตลอดจนเหมาะกับหนวยงานหรือองคกรที่มีสาขายอยกระจายอยู

หลายจุดทั้งในประเทศเดียวกันหรือหลายประเทศ ใหการใชงานท่ีหลากหลาย

รองรับทั้งระบบเกาและระบบใหม บํารุงดูแลรักษางาย สามารถใชงานรวมกับ

ระบบ WiFi ทําใหผูใชงานเสมือนวาพกพาเคร่ืองโทรศัพทภายในไวกับตัวได จึง

ไมพลาดการติดตอเม่ืออยูในสํานักงาน 

 

4) FORTH IP-3000 เปนตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติรุนใหมลาสุดที่เหมาะสําหรับ

ธุรกิจขนาดกลางและใหญเชน โรงแรม / องคกร / วิทยาลัย / อพารทเมนและ

 
SMART IP PHONE 

 
FORTH IP-3000 

 
ผลิตภัณฑ PABX และผลิตภัณฑที่เก่ียวของ 

 
ผลิตภัณฑ FORTH IPX 
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คอนโดมิเนียมขนาดใหญที่ใหมาตรฐานเทียบเทากับระบบชุมสายโทรศัพทของ

ผูใหบริการโทรศัพทขนาดใหญพรอมดวยคุณลักษณะ เชน รองรับการส่ือสาร

บนโครงขาย IP (VoIP) มีระบบการทํางานทดแทนกันทันทีกรณีแผงวงจรหลัก

ชํารุดเสียหาย (Redundant) การติดต้ังหรือถอดเปล่ียนการดสามารถทําได

โดยไมตองปดการทํางานของระบบ (Hot Swap) เพื่อไมใหการทํางาน

หยุดชะงัก และยังมีระบบ Broadband ADSL Card สําหรับใหบริการ

อินเตอรเน็ตและโทรศัพทไดพรอมกันเปนรายแรกของประเทศไทย 

 

5) อุปกรณควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Battery Charger 
Controller Inverter: Inverter/Charger) คือ อุปกรณที่บริษัทออกแบบขึ้นเพื่อ

ใชงานรวมกับแผงเซลแสงอาทิตย (Photovoltaic Module) ทําหนาที่แปลง

กระแสไฟฟาที่ไดจากแผงเซลแสงอาทิตย มาเก็บไวในอุปกรณสํารองไฟ 

(Battery) และทําหนาที่จายไฟฟาที่อยูในอุปกรณสํารองไฟดังกลาวไดดวย 

 

6) ตูชุมสายโทรศัพท DLC (Digital Loop Carrier) เปนตูชุมสายโทรศัพทขนาด

กลาง ที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึ้นเปนรายแรกของประเทศไทย ซึ่งจะใชในการ

ติดต้ังทดแทนตูชุมสายโทรศัพทชนิดเดิม (Analog Loop Carrier: ALC) ของ 

บมจ.ทีโอที (“ทีโอที”) ที่กําลังจะหมดอายุการใชงาน หรือติดต้ังใหมเพื่อเพิ่ม

หมายเลขใหกับผูที่ประสงคจะติดต้ัง โดยตูชุมสายโทรศัพท DLC หนึ่งเคร่ือง

สามารถรองรับไดไมนอยกวา 200 เลขหมาย 

 

7) MSAN และ Mini MSAN  อุปกรณชุมสาย MSAN (Multi Service Access 
Node) เปนอุปกรณชุมสายท่ีออกแบบมาเพื่อใหบริการเลขหมายโทรศัพท

พื้นฐาน, โทรศัพทสาธารณะ, อินเตอรเน็ตความเร็วสูงดวย ADSL, วงจรส่ือสาร

ความเร็วสูงผานสาย Optical Fiber (PON) สืบเนื่องจากการขยายตัวของ

ผูใชบริการอินเตอรเน็ตมีแนวโนมสูงขึ้นทุกปจึงทําใหผูใหบริการเกิดการลงทุน

อุปกรณชุมสายเพ่ือแขงขันกันขยายการใหบริการเปนจํานวนมาก ชุมสาย 

MSAN เปนอุปกรณที่สามารถตอบสนองไดอยางลงตัว   เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ใหบริการในกลุมเปาหมายเล็กเชนชุมชนขนานยอยบริษัทจึงไดทําการวิจัยและ

พัฒนาอุปกรณชุมสาย MSAN ขนาดเล็กที่สามารถติดต้ังบนเสาไฟฟาได คือ 

Mini MSAN เพื่อการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงหรือระบบโทรศัพทใน

บริเวณท่ีมีผูใชจํานวนไมมากนัก หรือมีการติดต้ังแบบกระจายตัว  ซึ่งถาเปน

การลงทุนติดต้ัง MSAN ที่มีจํานวน ports นอย อาจทําใหเกิดคาใชจายตนทุน

 
ตูชุมสายโทรศัพท DLC  

 
Mini MSAN 

 

 

 
MSAN 
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ที่สูงไมคุมคาการลงทุน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสอดคลองกับนโยบายการลงทุน

ของผูใหบริการอยางย่ิง 

 

8) ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) เปนอุปกรณและ

ระบบซอฟทแวร ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อใชรวมกับระบบตูสาขาโทรศัพท ทํา

หนาที่เปนศูนยขอมูลสําหรับงานบริการลูกคาของบริษัทที่ติดต้ังระบบ Call 

Center 

 

9) ระบบเรียกพยาบาลสําหรับใชในโรงพยาบาล (Nurse Call) เปนอุปกรณ

และระบบเรียกพยาบาล ที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึ้นเปนรายแรกของประเทศ

ไทย ทําหนาที่สงสัญญาณเรียกซ่ึงแสดงหมายเลขหองพักของผูปวยท่ีติดตอ 

แสดงสัญญาณไฟที่หนาหองผูปวย และเจาหนาที่พยาบาลสามารถสนทนากับ

ผูปวยผานอุปกรณได โดยในการเรียกแตละคร้ังระบบจะบันทึกขอมูลไวใน

หนวยความจําซ่ึงสามารถส่ังพิมพออกมาตรวจสอบได นอกจากนี้ ผูใชยัง

สามารถบริหารลําดับการเรียกตามลําดับของความเรงดวนของเหตุฉุกเฉิน 

 

10)  ตูเติมเงินมือถือระบบอัตโนมัติ Mobile TOP-UP สามารถรับเงินสดไดทั้ง

ธนบัตรและเหรียญฬหกับระบบมือถือทุกเครือขาย รวมทั้งสามารถรับชําระ

คาบริการตางๆ ทั้งคาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาบริการเกมออนไลน เปนตน 

เปนผลงานการคนควาและวิจัยนวตกรรมใหมสําหรับธุรกิจตูเติมเงินออนไลน

ผานการใหบริการภายใตระบบ Kiosk เพื่อรับคําส่ังจากลูกคาแลวประมวลผล

และสงขอมูลกลับมาท่ี Server ของบริษัทที่เช่ือมตอกับ Server ของผูใหบริการ

ตาง ๆ เครือขายมือถือโดยตรง เชน AIS, DTAC, TRUE, 1-2 Call, CAT 

CDMA และ Hutch 

ในปจจุบันบริษัทยังผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอื่น ไดแก เคร่ืองโทรศัพท (Digital Phone) เคร่ืองตอบรับ

อัตโนมัติ เคร่ืองรูดบัตร และอุปกรณควบคุมการเปด - ปดประตูเพื่อรักษาความปลอดภัย เปนตน นอกจากนี้ ในอนาคต 

บริษัทมีโครงการการผลิตอุปกรณ Digital Subscriber Line Access Multiplexer (“DSLAM”) อุปกรณ Internet Protocol 

PABX (“IPPABX”) และอุปกรณแปลงกระแสไฟฟาเพื่อเขาระบบสายสงไฟฟา (Grid Charge Inverter) เปนตน  

4.1.2 ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของ
ลูกคา 

ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Products) ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมขั้นปลาย (Down Stream) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัท) โดยสายธุรกิจนี้แบงการผลิตไดเปน 2 ประเภท คือ 

  
ชุดอุปกรณและระบบ Call Center 

 

 
 Nurse Call Console NC Series 

ชุดอุปกรณและระบบเรียกพยาบาล 
 

 
Nurse Call Central Control Unit 

 
ตูเติมเงินมือถือระบบอตัโนมัต ิMobile TOP-UP 
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1) การประกอบ (Consign Parts) คือ การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสใหกับลูกคา โดยทีมงานวิศวกรของ

บริษัทจะรวมออกแบบการผลิตและประกอบแผงวงจรรวมกับลูกคา จนถึงการวางแผนประกอบแผงวงจร ซึ่งแผงวงจรที่บริษัท

ประกอบ ไดแก แผงวงจรเครื่องใชไฟฟา แผงวงจรอุปกรณคอมพิวเตอร แผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และแผงวงจร

อิเล็กทรอนิกส อื่นๆ เปนตน ทั้งนี้ บริษัทใชวัตถุดิบที่ลูกคาเปนผูจัดหาให โดยลูกคาจะเปนผูติดตอกับผูผลิตหรือผูจําหนาย

วัตถุดิบใหจัดสงวัตถุดิบแกบริษัท และลูกคาเปนผูรับผิดชอบในคาวัตถุดิบเอง ดังนั้นบริษัทจึงไมมีความเส่ียงในเร่ืองการ

บริหารตนทุนวัตถุดิบในสายการประกอบน้ี 

2) การเหมาผลิต (Turnkey) คือ การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ

เหมา ซึ่งทีมงานวิศวกรของบริษัทจะรวมออกแบบการผลิตและประกอบแผงวงจรรวมกับลูกคา จนถึงการวางแผนประกอบ

แผงวงจร ซึ่งผลิตภัณฑที่บริษัทเหมาผลิต ไดแก แผงวงจรเคร่ืองใชไฟฟา แผงวงจรอุปกรณคอมพิวเตอร แผงวงจรอุปกรณ

โทรคมนาคม แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมความเร็วสูง IPSTAR แผงวงจรมิเตอรวัดไฟฟา และ

อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ เปนตน ทั้งนี้ บริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบไดเอง โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มี

คุณภาพตามท่ีลูกคาตองการ ดําเนินการติดตอส่ังซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนการที่บริษัทเปนผูรับผิดชอบในเร่ืองการบริหารตนทุน

วัตถุดิบเอง 

 ทั้งนี้ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Products) ที่บริษัทผลิตตามคําส่ังทั้งหมด ประกอบดวย 

 

1) แผงวงจรสําหรับเครื่องใชไฟฟา ไดแก แผงวงจรควบคุมอุณหภูมิใน

เคร่ืองปรับอากาศ (Air Controller) แผงวงจรวิทยุติดรถยนต และ

แผงวงจรเคร่ืองเลน ดีวีดี แผงวงจรบัลลาดอิเล็กทรอนิกส และแผงวงจร

ควบคุมอุณหภูมิในตูเย็น เปนตน 

 

2) แผงวงจรและอุปกรณคอมพิวเตอร  ไดแก  แผงวงจรคียบอรด

คอมพิวเตอรชนิดธรรมดา และชนิดไรสาย (Wireless Keyboard) 

รวมถึงการรับผลิตแผงวงจรชุดคียบอรดสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุค เปน

ตน  

 

3) แผงวงจรสําหรับอุปกรณโทรคมนาคม ไดแก แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส

ในโทรศัพทเคล่ือนที่ เปนตน 

 

 

4) อุปกรณเครื่องวิทยุคมนาคม (COMPUTER BOX BUILD) เปน

อุปกรณส่ือสารรับสงขอมูลผานดาวเทียมความเร็วสูง (Broadband) 

สําหรับโครงการดาวเทียม IPSTAR ของ บมจ.ชินแซทเทลไลท 

 

 

 

 
อุปกรณเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

แผงวงจรสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา 

แผงวงจรสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร 

แผงวงจรสําหรับอุปกรณโทรคมนาคม 
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5) มิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Watt-Hour Meter) 
ของบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด เปนอุปกรณวัดคา

กระแสไฟฟาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถวัดคากระแสไฟฟาได

อยางเที่ยงตรง และปองกันการลักลอบใชไฟฟาไดอยางสมบูรณ โดยผูใช

สามารถเลือกใชงานไดทั้งระบบเช่ือมสาย (Online) หรือ ระบบอาน

ตัวเลข ซึ่งในอนาคตจะเปนอุปกรณที่ใชทดแทนมิเตอรวัดไฟฟาระบบ

จานหมุนทั้งหมดที่ใชอยูในปจจุบัน 

 

6) อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle 
Tracking) ของบริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด เปนอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับบันทึกการใชงานยานพาหนะผานดาวเทียมดวย

ระบบ GPS (Global Positioning System) ทําหนาที่รายงานขอมูลการ

ใชยานพาหนะ เชน พิกัดของยานพาหนะในเวลาตางๆ หรือความเร็วใน

การใชยานพาหนะ เปนตน โดยผูใชงาน สามารถตรวจสอบพฤติกรรม

การใชยานพาหนะ เพื่อควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช

ยานพาหนะ 

4.1.3 ธุรกิจพัฒนาและรับจางวางระบบจัดการขอมูล 

ธุรกิจพัฒนาและรับจางวางระบบจัดการขอมูลดําเนินการโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจดังกลาวมีลักษณะการดําเนินการเปนโครงการตามสัญญาจางของลูกคา ทั้งนี้กิจการคารวม FORTH CONSORTIUM 

ซึ่งประกอบดวยบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัท ไพรมล้ิงค 

จํากัด ไดลงนามในฐานะผูรับจางกับการไฟฟานครหลวงในการรับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปบริหารทรัพยากร

องคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 

สัญญาดังกลาวมีมูลคาโครงการ 549 ลานบาท โดยบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบงานจัดหา

คอมพิวเตอร และอุปกรณที่เก่ียวของ รวมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ทั้งนี้บริษัทรับผิดชอบงานในโครงการดังกลาวมูลคา 

378.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 ของมูลคาโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

มิเตอรไฟฟาระบบอิเลก็ทรอนิกส 

 
อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ 



4.การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ 

 33

4.1.4 ธุรกิจผลิต จําหนาย และรับเหมาติดตั้งอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร 

ธุรกิจผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส 

ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดย GTS เปนผูผลิตอุปกรณและ

ระบบสัญญาณไฟจราจรรายใหญของประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑของ GTS เปนที่ยอมรับดานคุณภาพจากหนวยงานราชการ

ตางๆ โดยสายธุรกิจนี้มีผลิตภัณฑที่เก่ียวของ ไดแก 

1) โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED (LED Traffic Light) เปนโคมสัญญาณ

ไฟจราจรที่ใชหลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED เปนตัวกําเนิดแสงที่

ใหแสงสวาง มีความเขมของแสงไดมาตรฐาน มีความคมชัดของสี ประหยัด

พลังงาน และมีอายุการใชงานไดนานกวา แบบ Halogen (แบบเดิม) 

ประมาณ 5 ป 

 

2) เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร (Traffic Countdown 
Display) เปนเคร่ืองแสดงเวลานับถอยหลังสัญญาณไฟจราจรเพื่อทําใหผูขับ

ขี่ยานพาหนะทราบเวลากอนที่จะเปล่ียนสัญญาณไฟ  

 

3) ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Controller) เปนเคร่ือง

ควบคุมสัญญาณไฟจราจรซ่ึงมีหนาที่ในการควบคุมการเปล่ียนสัญญาณไฟ

จราจรตามทองถนนและตามแยกตางๆ ที่มีความทันสมัย ความทนทานและมี

คุณภาพสูง พรอมดวยระบบปองกันการผลิดพลาดอยางครบครัน โดยเนนที่

การติดต้ังและใชงานงาย เปนหลัก  

 

4) สัญญาณไฟคนเดินขามอัจฉริยะ เปนเคร่ืองแสดงสัญญาณไฟเพื่ออํานวย

ความสะดวกแกผูสัญจร ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรทางขามชนิดกดปุม 

ประกอบดวยโคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED สําหรับคนขามถนน อุปกรณ

นับเวลาคนขาม และกลองไฟรูปคนขามชนิด LED เปนตน 

 

5) สัญญาณไฟสลับชองทางจราจร เปนเคร่ืองแสดงสัญญาณไฟใหผูใชรถใช

ถนนทราบถึงสถานะของชองทางเดินรถในขณะน้ัน วายังสามารถใชชองทาง

นั้นไดหรือไม โดยสวนใหญจะติดต้ังบนสะพาน และบริเวณทางเขาอุโมงค

ลอดทางแยกตาง ๆ  

 

6) ระบบอุปกรณโครงขายควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Automatic Traffic 
Control: ATC) เปนโครงการที่ใชระบบคอมพิวเตอรควบคุมไฟจราจรไดทั้ง

 
โคมสัญญาณไฟจราจร 

 

 
เคร่ืองนับเวลาถอยหลงัสัญญาณไฟจราจร  

 
 

 
ชุดอุปกรณสัญญาณไฟคนเดินขามอัจฉริยะ 

สัญญาณไฟสลบัชองทางจราจร 

 

 
 

 
ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
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ระบบ สามารถกําหนดและปรับเปล่ียนจังหวะสัญญาณไฟของแตละทางแยก

ใหสอดคลองกับปริมาณรถ โดยอาศัยเคร่ืองตรวจจับที่สามารถหาปริมาณ

ความหนาแนนของรถในแตละทางแยก เพื่อนํามาคํานวณหาเวลาการปลอย

สัญญาณไฟเขียวในแตละจังหวะใหสอดคลองกับปริมาณรถและสัมพันธกัน

ทั้งโครงขาย 

 

7) โคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย ออกแบบมาเพื่อใชงานใน

จุดที่ไฟฟายังเขาไมถึง หรือจุดที่ตองการประหยัดพลังงาน โดยแผงโซลาเซลล

ดานบนจะทําหนาที่ รับพลังงานแสงอาทิตย ในชวงเวลากลางวันแลว

เปล่ียนเปนพลังงานไฟฟาเก็บไวในรูปแบบของแบตเตอรร่ี ซึ่งจะเปนแหลง

พลังงานสําหรับหลอดไฟในเวลากลางคืน สามารถนํามาใชเปนไฟใหความ

สวางเพ่ือแบงชองการจราจรสําหรับชองจราจรปกติกับชองจราจรพิเศษ 

นอกจากน้ียังสามารถใชในการบอกเขตของไหลทาง ซึ่งแสงไฟกระพริบใน

เวลากลางคืน จะชวยดึงความสนใจจากผูขับรถไดดีขึ้น ชวยลดปริมาณการ

เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

4.1.5 ธุรกิจผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกสและอื่น ๆ 

ธุรกิจผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) 

ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดย GTS เปนผูพัฒนาผลิตภัณฑปายอิเล็กทรอนิกสขึ้นเปนรายแรก

ของประเทศไทย โดยสายธุรกิจนี้ประกอบดวยผลิตภัณฑ 2 ประเภท ไดแก 

1) จอแสดงภาพสีจริง (Full Color LED Screen) คือ จอแสดง

ภาพขนาดใหญที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึ้นเปนรายแรกของ

ประเทศไทย ที่ใชหลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED 

แสดงสีแบบ Full Color ทําใหไดภาพที่มีสีสันสดใส ใชนําเสนอ

ภาพวีดีโอ กราฟฟค 

 

2) ปายแสดงขอความหรือรูปภาพ (Moving Sign Board/ 
Variable Message Sign: VMS) คือ ปายแสดงขอความหรือ

รูปภาพท่ีสามารถแสดงผลได 16 เฉดสี สามารถแสดงผลท่ี

หลากหลาย เชน ขอความที่วิ่งจากซายไปขวา หรือ ขอความที่

วิ่งจากดานบนลงสูดานลาง เปนตน โดยผลิตขึ้นเปนช้ินเล็ก 

(Modular) ที่สามารถนํามาประกอบขึ้นเปนจอภาพที่มีขนาด

ตามความตองการของลูกคา 

 

 

 

 
จอแสดงภาพสีจริง Full Color 

 

ปาย VMS 

ระบบอุปกรณโครงขายควบคุม
สัญญาณไฟจราจร (ATC) 

โคมสัญญาณไฟกระพริบ 
พลังงานแสงอาทิตย 
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3) บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส Forth Empower HID Electronic 

Ballast เปนผลิตภัณฑเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟา ใช

สําหรับหลอดปลอยประจุความเขมสูง (High Intensity 

Discharge: HID) ไดมากกวา 25% โดยมีคา Power Factor 

ถึง 0.98 ชวยยืดอายุการใชงานของหลอดไฟใหยาวนานขึ้น 

ดวย เทคโนโลยี แบบ Soft Start ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดการ

เกิดไฟกระชากในขณะจุดหลอด  นอกจากน้ียังทํางานท่ี

อุณหภูมิตํ่ากวาบัลลาสตแกนเหล็ก ประมาณ 10-30 % ทําให

ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 

 

4) Forth LED Taillight ไฟทายรถยนตแบบ LED ประหยัด

พลังงานมากกวาหลอดใสถึง 200 เปอรเซนต อุณหภูมินอย

กวา 40 – 60 องศา อายุการใชงานที่ยาวนานกวาถึง 90,000 

ช.ม รวมถึง LED ใหสีสันของแสงที่สวยงามกวา และ ON เร็ว

กวาหลอดใส 0.0565 วินาที 

 

5) ไฟตกแตงประดับชนิด LED ใชสําหรับงานประดับตกแตง

อาคารหรือภูมิทัศน มีหลากหลายสีและรูปแบบ สามารถ

ออกแบบไดตามความตองการของลูกคา 

 

 

4.1.6 ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

 ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) ซึ่งเปนบริษัท

ยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดย ES เปนตัวแทนจําหนาย (Distributor) ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใหกับเจาของ

ตราสินคาช้ันนําจํานวนมากท้ังในประเทศและตางประเทศ เชน FUJITSU, ZARLINK, MICROCHIP, KEC, ELITE, 

Ischaffner, ETT, SILA, I_NEX เปนตน นอกจากนี้ผูผลิตสินคาเชน FUJITSU, ZARLINK และ MICROCHIP ยังไดแตงต้ังให 

ES เปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (Distributor) ในประเทศไทยดวย ทั้งนี้ สินคาที่ ES จําหนายสวนใหญเปนวัตถุดิบ

เพื่อการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส สําหรับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายนั้นสามารถแบงออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก  

1) กลุมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนํา (Active device) เชน ไดโอด (Diode) ไอซี (IC) 

และ ทรานซิสเตอร (Transistor) เปนตน 

2) กลุมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดผลิตจากสารกึ่งตัวนํา (Passive device) เชน คอนเน็กเตอร 

(Connector) และตัวเก็บประจุไฟฟา (Capacitor) เปนตน 

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

Forth LED Taillight ไฟทาย

ไฟตกแตงประดับชนิด LED 
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4.1.7 ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ 

โครงการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ เปนวิธีการนําเสนอขาวสารการจราจรโดยตรงสูผูใชรถใชถนน ที่จะสามารถ

รับรูขอมูลการจราจรในบริเวณน้ัน ๆ ในเวลาท่ีเปนปจจุบัน เพื่อใหผูใชรถใชถนนสามารถตัดสินใจเลือกเสนทางในการ

เดินทางที่เหมาะสมของตน หลีกเล่ียงเสนทางที่มีการจราจรคับค่ัง โดยที่ บริษัท รวมกับ GTS ไดเขาทําสัญญาในนามกิจการ

รวมคา Genius กับกรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ในการรับสิทธิติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ พรอมการดูแล

รักษา จํานวน 40 จุด พรอมศูนยควบคุมเครือขาย ปจจุบันกิจการรวมคา Genius ติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะแลวเสร็จ ทั้งนี้ 

กิจการรวมคา Genius ไดรับสิทธิการดูแลบํารุงรักษาและจัดหาผลประโยชนดานโฆษณา ขอความและรูปภาพแก

สาธารณชนบนพื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะ มีอายุสัญญาครั้งละ 3 ป และตออายุสัญญาไดอีก 2 คร้ัง เม่ือบริษัทปฏิบัติครบตาม

เงื่อนไขของสัญญา โดยจะตองชําระคาใชสิทธิรายเดือน และคาตอบแทนรายป รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ินปละ 5 ลานบาท 

ใหแกกรุงเทพมหานคร ตามที่กําหนดตลอดอายุสัญญา 

ในการนี้ กิจการรวมคา Genius สามารถโฆษณาบนหนาจอของปายจราจรอัจฉริยะไดเฉพาะภาพน่ิงไมใช

เสียง พื้นที่ของหนาจอโฆษณามีขนาดไมเกินรอยละ 30 ของพื้นที่หนาจอแสดงผลท้ังหมด โดยพื้นที่ในการโฆษณาจะแยกกัน

กับการแสดงขอมูลการจราจรแบบแถบสีอยางชัดเจน  โดยการโฆษณาทุกช้ินจะตองผานการอนุญาตจากทาง

กรุงเทพมหานคร ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีงาม 

 

 

 

 

 

วงจรการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพจําลองการโฆษณาบนหนาจอปายจราจรอัจฉริยะ 

 
ภาพปายจราจรอัจฉริยะ 

ลูกคาที่ตองการใชพื้นที่โฆษณา

กิจการรวมคา Genius กรุงเทพมหานคร

บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น

บจก. จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม

สงมอบปายจราจรอัจฉริยะ
และชําระคาใชสิทธ ิรายเดือน/รายป

ใหสิทธจัิดเก็บผลประโยชนจากการโฆษณา

ผลิต/จําหนาย/ติดตั้ง ปายจราจรอัจฉริยะ

ประกอบแผงวงจรปายอัจฉริยะ

ขายโฆษณาบนปายอัจฉริยะ

ลูกคาที่ตองการใชพื้นที่โฆษณา

กิจการรวมคา Genius กรุงเทพมหานคร

บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น

บจก. จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม

สงมอบปายจราจรอัจฉริยะ
และชําระคาใชสิทธ ิรายเดือน/รายป

ใหสิทธจัิดเก็บผลประโยชนจากการโฆษณา

ผลิต/จําหนาย/ติดตั้ง ปายจราจรอัจฉริยะ

ประกอบแผงวงจรปายอัจฉริยะ

ขายโฆษณาบนปายอัจฉริยะ
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4.2 สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุน  

สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนโดยยอมีดังนี้ 

เจาของ
บัตร

สงเสริม 

เลขที่บัตร
สงเสริมการ
ลงทุน / 
วันที ่

ธุรกิจ/กําลังการผลิต สิทธิประโยชนที่ไดรับการสงเสริม 

FORTH 3 0 1 0 / ว . /

2 5 4 5 / 

4 ก.ย 2545 

 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต PCBA, PABX, 

TELEPHONE SET และช้ินสวนหรืออุปกรณที่ใชกับ

เคร่ืองใชไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป ประเภท 5.3 กิจการผลิตช้ินสวนหรือ

อุปกรณที่ใชกับเคร่ืองใชไฟฟา ประเภท 5.4 กิจการผลิต

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  และประเภท  5.5 กิจการผลิต

ช้ินสวนหรืออุปกรณที่ใชกับอิเล็กทรอนิกส ขนาดของกิจกรรม

เปนดังนี้ 

1) PCBA มีกําลังการผลิตปละประมาณ 6,000,000 ช้ิน (มี

เวลาทํางาน 24 ช่ัวโมง/วัน: 300 วัน/ป)  

2) PABX มีกําลังการผลิตปละ 12,000 เคร่ือง (มีเวลาทํางาน 

8 ช่ัวโมง/วัน : 300 วัน/ป) 

3) TELEPHONE SET มีกําลังการผลิตปละประมาณ 

120,000 เคร่ือง (มีเวลาทํางาน 8 ช่ัวโมง/วัน : 300 วัน/ป) 

4) ช้ินสวน หรืออุปกรณที่ใชกับเคร่ืองใชไฟฟาและผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป เชน 

COMPUTER BOX BUILD มีกําลังการผลิตปละประมาณ 

6,000,000 ช้ิน (มีเวลาทํางาน 24 ช่ัวโมง/วัน: 300 วัน/ป)  

1) ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ

จําเปนที่ตองนําเขาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต

เพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 1 ปนับต้ังแตวันที่ได

นําเขาคร้ังแรก 

2) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการ

สงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลา 1 ป 

นับแตวันนําเขาคร้ังแรก 

3) ขยายเวลาการไดรับสิทธิตามขอ 1 และขอ 2  ออกไป

ต้ังแตวันที่ 28 มีนาคม 2549 จนถึง 27 มีนาคม 2550 

4) ขยายเวลาการไดรับสิทธิตามขอ 1 และ ขอ 2 ออกไป 

ต้ังแตวันที่ 28 มีนาคม 2550 จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 

2551 

5) ขยายเวลาการไดรับสิทธิตามขอ 1 และ ขอ 2 ออกไป

ต้ังแตวันที่ 28 มีนาคม 2551 จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 

2552 

 

FORTH 2040(4)/254

9/ 1 7  ก . ค . 

2549 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภัณฑจากการ

ออกแบบทางอิ เ ล็กทรอนิกส ในลักษณะ  PROTOTYPE 

DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส 

(เชน ตูชุมสายโทรศัพทระบบ DLC และ ระบบ MSAN และ

เคร่ืองเติมเงินสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ Mobile Top-up เปน

ตน) ขนาดของกิจกรรมมีกําลังการผลิตเปนดังนี้ 

1)  ตูชุมสายโทรศัพทระบบ DLC และ ระบบ MSAN เปนตน 

ปละประมาณ 4,118,400 คูสาย (เวลาทํางาน 24 ช่ัวโมง / วัน 

: 300 วัน/ป) 

2) เคร่ืองเติมเงินสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ Mobile Top-up 

เปนตน ปละประมาณ 156,000 เคร่ือง (เวลาทํางาน 24 

ช่ัวโมง / วัน : 300 วัน/ป) 

1) ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือหรือ

ผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซ่ึงอยูในอุปการะของ

บุคคลทั้งสองประเภทนี้ เขามาในราชอาณาจักรได ตาม

มาตรา 25 และมาตรา 26  

2) ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักร 

3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่

ไดจากการประกอบกิจการที่ ได รับการสง เส ริมมี

กําหนดเวลา 8 ป  

ในกรณีที่ผูประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับ

อนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดข้ึนในระหวาง

เวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่ เกิดข้ึนภายหลัง

ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลซ่ึงมีกําหนด

ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันที่พนกําหนดเวลานั้น 

โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายป

GTS 1 1 5 0 (4)/ 

2548/ 

1 8  ก . พ . 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภัณฑจากการ

ออกแบบทางอิ เ ล็กทรอนิกส ในลักษณะ  PROTOTYPE 

DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส 
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เจาของ
บัตร

สงเสริม 

เลขที่บัตร
สงเสริมการ
ลงทุน / 
วันที ่

ธุรกิจ/กําลังการผลิต สิทธิประโยชนที่ไดรับการสงเสริม 

2548 (ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเปนพื้นที่ดวยคอมพิวเตอร 

และเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร) ขนาดของกิจกรรมมี

กําลังการผลิต ปละประมาณ 300 เคร่ือง (เวลาทํางาน 12 

ช่ัวโมง / วัน : 260 วัน/ป) 

ก็ได 

4) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ

การสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม

มาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอด

ระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลนั้น 

GTS 1 1 5 1 ( 4 ) 

/ 2 5 4 8 / 

1 8  ก . พ . 

2548 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภัณฑจากการ

ออกแบบทางอิ เ ล็กทรอนิกส ในลักษณะ  PROTOTYPE 

DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส  

(เชน Full Color LED Screen และ Variable Message 

Sign)  ขนาดของกิจกรรมมีกําลังการผลิตปละประมาณ 115 

ชุด (เวลาทํางาน 12 ช่ัวโมง / วัน : 260 วัน/ป) 

4.3 กลยุทธการแขงขันของบริษัท 

จากการที่บริษัทดําเนินธุรกิจในดานตางๆ ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมานานกวา 15 ป มี

ความพรอมในดานการตลาด การวิจัย และการผลิต ที่ครบวงจร ตลอดจนการมีบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ดําเนินธุรกิจ

สงเสริมกัน ทั้งนี้ ปจจัยที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย 

4.3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑและสายธุรกิจ 

จากประสบการณในการทําธุรกิจมาเปนเวลานาน บริษัทตระหนักวาการที่จะทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจ

ไดอยางย่ังยืน จะตองเพิ่มผลิตภัณฑใหมใหมีความหลากหลาย และทําใหผลิตภัณฑมีความทันสมัยอยูเสมอ ดังนั้น บริษัทจึง

ไดใหความสําคัญกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑมาโดยตลอด และจัดต้ังขึ้นเปนฝายงานซ่ึงประกอบดวยบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในสายการผลิตผลิตภัณฑที่เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส ทําหนาที่พัฒนาผลิตภัณฑใหมของบริษัทเพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคา ซึ่งที่ผานมาฝายงานดังกลาวมีผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑใหมของบริษัทเกิดขึ้น

อยางตอเนื่อง และมีหลายผลิตภัณฑที่บริษัทเปนผูพัฒนาขึ้นสําเร็จเปนบริษัทแรกของประเทศไทย ไดแก ผลิตภัณฑตูชุมสาย

โทรศัพท DLC อุปกรณและระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ผลิตภัณฑและระบบสัญญาณไฟจราจรท่ีครบวงจร และจอ

แสดงภาพสีขนาดใหญระบบ LED เปนตน ซึ่งเปนการเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆ จะทําใหบริษัทมีฐานลูกคาที่กวางขึ้นและกระจาย

สัดสวนรายไดไปสูธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต เชน งานสัมปทานการจัดเก็บผลประโยชนจากการโฆษณาบน

ปายจราจรอัจฉริยะ ซึ่งเปนการทําธุรกิจโฆษณารูปแบบใหม มีเครือขายท่ีสามารถโฆษณาไดพรอมกันมากถึง 40 จุดทั่ว

กรุงเทพมหานคร ต้ังอยูในตําแหนงที่จะมีผูขับขี่ยานพาหนะใหความสนใจ และจะเปนชองทางการโฆษณาประชาสัมพันธที่ดี 

ของบริษัทที่ตองการใชโฆษณา ดังนั้น ผลของการเพิ่มสายธุรกิจดังกลาวขางตน จะทําใหบริษัทมีฐานลูกคาหลากหลายขึ้น 

และสามารถการลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทได 
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4.3.2 การใชเทคโนโลยีการผลิตที่ สามารถรองรับการปรับเปล่ียนการผลิตสินคารูปแบบใหม 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อการรองรับการผลิตผลิตภัณฑ

ที่มีความซับซอนของลูกคา ทั้งนี้ โรงงานผลิตสินคาของบริษัท ยังมีมาตรฐานการผลิตไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 

9001:2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS (THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึ่งทําให

ลูกคาม่ันใจวาบริษัทมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการบริหารสายการผลิตใหสามารถรองรับการ

ปรับเปล่ียนเพื่อการผลิตสินคารูปแบบใหม เพื่อใหสามารถใชเคร่ืองจักรไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตคําส่ังซ้ือที่มีการ

เปล่ียนแปลง และยังสามารถรองรับการผลิตใหกับผลิตภัณฑ   ตาง ๆ ของบริษัทดวย 

4.3.3  การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มศัีกยภาพดานการออกแบบและวิจัย ซึ่งมีฐานลูกคาแข็งแกรง 

จากการที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพดานการออกแบบและวิจัยใหผลิตภัณฑชั้นนําระดับโลก เปน

ผูสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต (Know How) เชน ใหคําแนะนําดานการผลิต การควบคุมคุณภาพ การใหยืมเครื่องมือ

ทดสอบ ตลอดจนใหการสนับสนุนดานการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการ ซึ่งทําใหบริษัทเกิดการ

ประหยัดตอขนาด และมีตนทุนการผลิตในระดับที่เหมาะสมและสามารถแขงขันได นอกจากนี้ บริษัทวิจัยที่เปนพันธมิตรทาง

ธุรกิจของบริษัทยังเปนผูพัฒนาผลิตภัณฑใหกับผูผลิตผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงช้ันนําระดับโลกเปนจํานวนมาก และไดรับการ

ยอมรับเปนอยางดี ทําใหมีฐานลูกคาที่แข็งแกรง ดังนั้น บริษัทจึงสามารถสรางฐานลูกคาใหมขึ้นไดโดยไดรับการสนับสนุน

จากพันธมิตรของบริษัทอีกดวย 

4.3.4 การมุงเนนบริการหลังการขายที่ตอเนื่อง และรักษาความพึงพอใจของลูกคา 

บริษัท มุงเนนการใหบริการหลังการขายที่ตอเนื่องโดยฝายบริการลูกคาของบริษัท และการไดรับการสนับสนุน

จากตัวแทนจําหนายท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ เชน การใหคําแนะนําในการใชผลิตภัณฑดวยความเช่ียวชาญ การใหบริการ

ดานอะไหลที่มีสํารองอยางเพียงพอ และมีบริการซอมแซมแกไขที่รวดเร็ว สงผลใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีตอการใช

ผลิตภัณฑของบริษัท เปนการทําใหลูกคาจดจําตราสินคา เกิดความเช่ือถือ และเกิดความม่ันใจในการใชผลิตภัณฑหรือ

บริการของบริษัท สงผลใหบริษัทมีรายได นอกจากนี้บริษัทยังสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ดวยการสํารวจความพึงพอใจ

ของลูกคาเพื่อการปรับปรุงบริการใหดีขึ้น 

4.3.5 มุงเนนการใชเครื่องหมายการคา FORTH เพ่ือทําการตลาดใหผลิตภัณฑของบริษัท 

จากการท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา 15 ป มีผลิตภัณฑตางๆ ภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH เปน

จํานวนมาก ดังนั้น ในปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทจึงเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในดานคุณภาพ และ

การบริการ ทําใหบริษัทสามารถทําการตลาดผลิตภัณฑของบริษัทใหผูบริโภคยอมรับไดงายขึ้น 
 



4.การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ 

 40

4.4 ภาวะอุตสาหกรรม สภาวะการแขงขัน กลยุทธการแขงขัน กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการ
จําหนายของแตละผลิตภัณฑ 

4.4.1 โทรคมนาคมและธุรกิจผลิต จําหนายอุปกรณ โทรคมนาคมภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH” 
นับต้ังแตป 2549 เปนตนมา อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไดหยุดนิ่งมาระยะหน่ึง เนื่องจากไมมีบริการหรือเทคโนโลยี

ใหมในตลาด ในขณะท่ีแนวโนมของธุรกิจโทรคมนาคมเร่ิมเปล่ียนจากการใชระบบเครือขาย มาสูการเปนโครงขายไอพีบรอด

แบนด เพื่อรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตบรอดแบนดที่จะขยายตัวขึ้น ซึ่งจะสามารถตอบสนองความตองการไดหลากหลาย

แบบ ส่ือ Digital จึงเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเติบโตของภาคธุรกิจการส่ือสารโทรคมนาคม โดยมีปจจัยสนับสนุน

จากการลงทุนจากท้ังในและนอกประเทศ เพื่อใหการบริการแบบใหม เชน 3G ในขณะที่ธุรกิจโทรศัพทพื้นฐานนั้นมีแนวโนม

ลดลงเหมือนกับในประเทศอื่นๆ อันเน่ืองมาจากการมีสินคาทดแทนคือโทรศัพทเคล่ือนที่ โดยเฉพาะในระบบเสียง (Voice) 

โดยจะเห็นไดจากจํานวนเลขหมายของผูใชบริการโทรศัพทพื้นฐานในประเทศไทยจากผูประกอบการหลัก 3 ราย ดังนี้ 

 
จํานวนเลขหมายของผูใชบริการโทรศัพทพ้ืนฐานในประเทศไทย 

 
 

จากตารางในป 2550 ประเทศไทยมีจํานวนเลขหมายที่มีผูใชงานจํานวน 6.87 ลานเลขหมาย เพิ่มขึ้นจากปกอน 

0.4% จะเห็นวาอัตราการเติบโตของจํานวนเลขหมายลดลงทุกปนับจากป 2547 เปนตนมา เนื่องจากผลกระทบจาก

เทคโนโลยีใหมของบริการอื่น ๆ เชน โทรศัพทมือถือ ซึ่งถูกพัฒนาคุณภาพการใชงานอยางดีและมีการลดอัตราคาบริการลง 

ถูกกวาอัตราคาบริการโทรศัพทพื้นฐานซ่ึงใหบริการดานเสียง (Voice) ดานขอความ (Text) ดานรูปภาพ (Picture) หรือ

ภาพเคล่ือนไหว (Video)  ดวยเทคโนโลยีไรสายเขาแทนที่โครงขายเดิมที่ผานสาย ทําใหผูใชงานสามารถใชอินเทอรเน็ตผาน

โทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรแบบพกพาไดดวยความเร็วเทากับที่ใชผานสาย DSL สามารถเปดไฟลขนาดใหญที่แนบมา

กับจดหมายอิเล็กทรอนิกสได ในขณะเดินทาง หรืออัปเดตฐานขอมูลของบริษัทไดทันทีเทานั้น และยังสามารถเปดไฟล

มัลติมีเดียไดอยางสะดวกสบายขึ้นอีกดวย ในขณะท่ีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนับจากป  2544 

เปนตนมา  ดังนี ้
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จากสถิติลาสุดในป 2550 ประเทศไทยมีผูใชอินเทอรเน็ต 9.32 ลานคน โดยระบบอินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทใน

การดําเนินชีวิตประจําวันของคนสวนใหญมากข้ึน ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับการติดตอส่ือสารผาน

ระบบอินเตอรเน็ตมีราคาถูกลง รวมทั้งมีเปดเสรีการเช่ือมตอวงจรตางประเทศ หรือ International Internet Gateway ทําให

การเช่ือมตออินเตอรเน็ตสามารถทําไดรวดเร็วขึ้น นอกจากน้ัน ตลาดผูใชอินเตอรเน็ตในพื้นที่ตางจังหวัดถือเปนตลาดที่ยังมี

ศักยภาพในการขยายตัวคอนขางสูง และมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต อีกทั้งการใหบริการดานขอมูล

มัลติมีเดีย บริการโทรทัศนผาน อินเตอรเน็ต (IPTV) และบริการโทรศัพทผาน เครือขายอินเตอรเน็ต (VOIP) เปนตน จะเปน

ปจจัยเสริมกระตุนใหความตองการ อินเตอรเน็ตความเร็วสูงมีมากขึ้น ดังนั้นแมวาจํานวนผูใชโทรศัพทพื้นฐานบางสวนจะถูก

ทดแทนดวยโทรศัพทมือถือ แตนับวาเปนสัดสวนนอยมากเม่ือเทียบกับศักยภาพการเติบโตของตลาดอินเทอรเน็ตบรอด

แบนดความเร็วสูง ซึ่งเปนปจจัยเสริมที่เอื้อตอธุรกิจผลิตตูสาขาโทรศัพทและอุปกรณชุมสายโทรศัพทที่ใหบริการบรอดแบนด

ของบริษัท 

นอกจากนี้ในป 2551 วงการโทรคมนาคม เอกชนแตละรายไดเร่ิมสรางพันธมิตรคูสัญญาพัฒนาคล่ืนความถ่ีเกา

เพื่อใหบริการ 3G ซึ่งมีบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เขาคูสัญญากับ บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิแคช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เขาคูกับ บริษัท ทรูมูฟ จํากัด ซึ่งมี บริษัท 

กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนเจาของสัมปทาน เพื่อเปดใหบริการ 3 จี แตเนื่องจาก กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(กสท) มีการเล่ือนแผนมอบใบอนุญาต 3G ออกไป โดยคาดวาจะสรุปไดในป 2552 ดังนั้น หากคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) สรุปหลักเกณฑและออกใบอนุญาตไดตามเปาหมายที่วางไว คาดวาในป 2552 นี้ ปจจัยหนุน

ดานการเปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ 3จี และอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง (ไวแม็กซ) จะกระตุนมูลคาการลงทุนใน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมถึงหลักแสนลานบาท ขณะที่ สมาคมจีเอสเอ็มโลก (จีเอสเอ็มเอ) ยังเปดเผยขอมูลที่รวบรวมจากผู

ใหบริการโทรศัพทมือถือของไทย ทั้งภาคเอกชนและ บมจ.ทีโอที วาภายใน 3 ปนี้ จะมีการลงทุนในบริการบรอดแบนดไรสาย

ผานเครือขาย 3จี (เอชเอสพีเอ) ไมตํ่ากวา 4,000 ลานดอลลาร โดยเปนการลงทุนบนเครือขายที่ใชคล่ืนความถ่ีเดิมสําหรับ

เปดบริการ 3จี รวมถึงเตรียมใหใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีใหม 2.1 กิกกะเฮิรตซ  
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โทรศัพทมือถือ คาดวาในป 2552 ผูใหบริการตางมีนโยบายการตลาดเชิงรุก โดยเฉพาะคายมือถือ 3 อันดับแรกท่ี

ไดรับอนุญาตใหขยายบริการ 3G บนคล่ืนความถ่ีใหม โดยทาง บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (เอไอเอส) ผูใหบริการที่ครอง

สวนแบงตลาดมือถือมากที่สุด ไดกําหนดแผนลงทุนเพื่อขยายเครือขายเดิมรวม รวมท้ังลงทุนระบบ 3จี บนความถ่ีใหม หาก

ไดรับใบอนุญาตจาก กทช.ซึ่งงบลงทุนเบื้องตนอยูที่ปละ 25,000 ลานบาทติดตอกัน 3 ป ทางดาน บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคช่ัน (ดีแทค) อยูระหวางดําเนินการตามแผนงานใหบริการมือถือ 3จี ที่คาดวาจะเปดใหบริการไตรมาส 2 ป 2552 

ภายใตงบลงทุน 5 พันลานบาท เพื่อใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ ดานบริษัท ทรูมูฟ จํากัด จะเนนไปที่บริการมือถือ 3จี 

บนคล่ืนความถ่ีเดิม ซึ่งไดมีการติดต้ังอุปกรณทดลองทดสอบแลว  

ดังนั้น ภาคธุรกิจโทรคมนาคมจึงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง แมวามูลคาลงทุนจะเติบโตในอัตราท่ีนอยลงจากป

กอนจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน แตแรงกดดันทางเศรษฐกิจดังกลาว กลับเปนตัวกระตุนใหเกิดการรวมตัวกันของ

ธุรกิจโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ต ซึ่งจะทําใหเกิดบริการโทรคมนาคมใหมขึ้น และคาดวาภาคเอกชนจะเขามาพัฒนาระบบ 

3G และ Wi MAX ภายในป 2552 นี้อยางแนนอน ซึ่งนับวาเปนพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจโทรคมนาคมใหไปสูอีกระดับหนึ่ง

อันจะสงผลดีตอสินคาในกลุมอุปกรณ โทรคมนาคมที่จะยังเติบโตไดตอเนื่อง โดยอุปกรณโทรคมนาคมสามารถชวยลด

ตนทุนใหอุตสาหกรรมอื่นๆ ได จึงยังเปนที่ตองการในตลาด 
 
สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณ โทรคมนาคมภายใต
เครื่องหมายการคา “FORTH” 

ภาวะการแขงขันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสงผลกระทบตอเนื่องตอธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม 

ซึ่งจากสภาวะการแขงขันที่รุนแรง ผูประกอบการจึงตางสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ ที่มีอัตราคาบริการต่ําและนาสนใจ 

โดยเฉพาะในธุรกิจโทรศัพทมือถือและอินเตอรเน็ตบรอดแบนด ซึ่งจะชวยชดเชยการชะลอตัวของโทรศัพทพื้นฐานได 

นอกจากนี้ ผูใหบริการในตลาดยังมีการปรับเปล่ียนโครงขายโทรศัพทพื้นฐานใหสามารถรองรับความตองการในอนาคตได 

ทั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง การรับสงขอมูลโทรศัพทพื้นฐานท่ีเช่ือมตอไดอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับความตองการของลูกคา

ธุรกิจ และองคกร ใหไดรับบริการที่ดีกวาเม่ือเทียบโครงขายเดิม ทั้งในดานของประสิทธิภาพและความปลอดภัย และยัง

สามารถเช่ือมตอกับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ทุกระบบทําใหทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเพิ่มความตองการ

ของผลิตภัณฑชุมสายโทรศัพท และอุปกรณ Multi service access node (MSAN) ซึ่งสามารถเช่ือมตอ (Interface) ได

หลากหลายรูปแบบบนอุปกรณ MSAN ตัวเดียวกัน หรือระหวางอุปกรณ DSLAM ซึ่งเนนเฉพาะการให บริการขอมูลความเร็ว

สูง (Broadband Data) เขากับอุปกรณ DLC (Digital Line Controller) ที่เนนการใหบริการประเภทเสียง (Voice) เปนหลัก 

รวมทั้งมีคุณสมบัติที่เปน media gatewayดวย 

เนื่องจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเปนอุตสาหกรรมคอนขางใหมสําหรับประเทศไทย  สวนใหญตองใชเทคโนโลยี

ในการผลิตสูง  ที่ผานมาการผลิตในประเทศมักจะผลิตอุปกรณส่ือสารที่ใชเทคโนโลยีไมซับซอน หรือเปนการนําเขาช้ินสวน

จากตางประเทศ  เพื่อประกอบในโรงงานที่เปนฐานการผลิตในประเทศไทย ดังนั้น ปจจุบันอุปกรณโทรคมนาคมสวนใหญใน

ประเทศไทยท้ังผลิตภัณฑตูสาขาโทรศัพท อุปกรณโทรศัพท และอุปกรณ MSAN จะเปนการนําเขาจากตางประเทศ และมี

การเรียกช่ือสินคาแตกตางกัน เชน MSAN, MSAP, MALC ซึ่งอาจจะมีรูปลักษณภายนอกของอุปกรณแตกตางกัน แต

ลักษณะการใชงานแลวใกลเคียงกัน จะแตกตางกันบางเพียงแค การดเช่ือมตอ (interface card) หรือจํานวนพอรทตอสลอท 

(port/slot) ไมมีส่ิงที่ผลิตจากแรงงาน หรือ การออกแบบ ของคนไทยมากนัก แมวาแนวคิดการผลิตอุปกรณโทรคมนาคมใช

เองนั้นจะมีกลุมผูสนใจเร่ิมตนมานานและหนวยงานภาครัฐเองก็ใหการสนับสนุน แตนอยรายนักที่จะประสบความสําเร็จและ

เติบโตอยางมีคุณภาพ นอกจากน้ียังมีสินคานําเขาบางสวนที่ไมไดมาตรฐาน แมจะราคาตํ่ากวา เนื่องจากขณะน้ีมีการ
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ลักลอบนําเขาสินคาที่ไมไดมาตรฐานมาจําหนายในราคาถูกเปนจํานวนมาก ดังนั้นหากเปรียบเทียบกับคูแขงขัน

ภายในประเทศ โดยการประมาณสวนแบงทางการตลาดจากยอดรวมของจํานวนสายโทรศัพทของตูสาขาโทรศัพทที่จําหนาย

เปนหลัก พบวาผลิตภัณฑของบริษัทเปนตราสินคาของคนไทยที่มีตําแหนงทางการตลาดในระดับชั้นนําในการเปนผูผลิต

ตูสาขาโทรศัพท เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันจากตางประเทศ และเปนผูนําตลาดเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงในประเทศท้ัง

ทางดานคุณภาพสินคาและราคาท่ีแขงขันได จากการที่บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม มาต้ังแตป 2532 

รวมเวลาเกือบ 20 ปทั้งภายใตตราสินคาของ ลูกคาและภายใตตรา Forth ขณะที่คูแขงรายใหญอื่น ๆ เปนผลิตภัณฑจาก

ประเทศญี่ปุน ฯลฯ ไมมีสินคาของคนไทย จึงถือวา Forth เปนผูวิจัย พัฒนาและผลิตตูชุมสายโทรศัพทรายแรกและรายเดียว

ของไทยท่ีไดรับประมูลจากทีโอทีเพื่อใหบริการทั่วประเทศ สงผลใหลูกคากลุมอื่นยอมรับดวย เพราะปญหาและอุปสรรค

สําคัญในการดําเนินธุรกิจนี้ คือความเช่ือม่ันที่จะทําใหผูใหบริการยอมรับอุปกรณโทรคมนาคมของคนไทย ซึ่งการอยูในตลาด

เปนเวลายาวนาน ไดสรางความเช่ือถือและม่ันใจใหลูกคายอมรับอยางกวางขวางเม่ือเทียบกับคูแขงขันในประเทศรายอื่น 

เชน Issac, Integrate, Phonik เปนตน อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก คาดวาจะสงผลใหผูผลิตอุปกรณโทรคมนาคม

ลดลง แนวโนมของอุตสาหกรรมน้ีจึงจะมีผูแขงขันนอยราย (Consolidated industry) จึงคาดวาจะเปนปจจัยสงเสริมให

บริษัทยังคงผูนําตลาดอุปกรณโทรคมนาคมในประเทศตอไป 

ผลิตภัณฑหลักท่ีเปนจุดเดน ไดแก ตูชุมสายโทรศัพท DLC และ MSAN ที่บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับ บมจ.

ทีโอที จนเปนผลสําเร็จเปนรายแรกของประเทศไทย เพื่อใชในการติดต้ังทดแทนตูชุมสายโทรศัพทชนิด Analog Loop 

Carrier (ALC) ที่กําลังจะหมดอายุการใชงาน หรือติดต้ังเพื่อเพิ่มหมายเลขใหม โดยบริษัทมีคูแขงขันจากตางประเทศไดแก 

จีน (Huawei Technologies, ZTE Corporation) และ สวีเดน (Ericsson) และจากความสําเร็จของชุมสาย MSAN ที่ได

พัฒนาขึ้น  ปจจุบันยังมีความตองการ MSAN ขนาดเล็กที่ติดต้ังบนเสาไฟฟาเพื่อการใหบริการ Broadband internet หรือ

ระบบโทรศัพทในบริเวณท่ีมีผูใชจํานวนไมมากนัก หรือมีการติดต้ังแบบกระจายตัว  ซึ่งถาเปนการลงทุนติดต้ัง MSAN ที่มี

จํานวนพอรตไมมากอาจจะไมคุมคาในการลงทุนติดต้ัง  บริษัทจึงไดพัฒนา Mini-MSAN ซึ่งมีจํานวน พอรตนอยกวาและมี

ขนาดเล็กกวา  แตมีความทนทานและระยะเวลาการใชงานเทียบเทา MSAN ซึ่งอุปกรณ Mini-MSAN นี้จะชวยใหผูใหบริการ

สามารถขยายความตองการใช Broadband อินเตอรเนตไดอยางรวดเร็วและทันความตองการของลูกคา 

สําหรับผลิตภัณฑระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) คูแขงเปนผูผลิตจากประเทศเกาหลี และ

สหรัฐอเมริกา   และในสวนผลิตภัณฑระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) นับแตอดีต โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ทั้ง

ภาครัฐและเอกชนสวนใหญจะส่ังซ้ือจากผูผลิตในประเทศญี่ปุน เชน  AIPHONE  ซึ่งบริษัทไดเล็งเห็นโอกาสและพัฒนาเพื่อ

ผลิตระบบ Nurse Call ขึ้นเปนรายแรกในประเทศไทย โดยสามารถติดต้ังเพื่อใชงานทดแทนผลิตภัณฑของคูแขงไดทันที และ

ยังออกแบบการใชงานใหไดตรงกับตามความตองการ สะดวกในการใชและมีราคาที่แขงขันกับผลิตภัณฑของผูผลิตจาก

ตางประเทศได อยางไรก็ดี ปจจุบันอุปกรณ Call Center และ Nurse Call ไดถูกออกแบบและพัฒนาจากผูผลิตภายนประ

เทศเพิ่มขึ้น แตสวนใกญเปนสวนของซอรฟแวรเทานั้น ในขณะที่บริษัทสามารถผลิตและจําหนายครบวงจรทั้งซอรฟแวรและ

ฮารดแวร บริษัทจึงยังคงสวนแบงตลาดไวไดตามเดิม 
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กลุมลูกคาเปาหมายในธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH” 

กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาปลายทาง (End User) ซึ่งมีความตองการหลากหลายแตกตางกันไปตาม

ลักษณะผลิตภัณฑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ตูสาขาโทรศัพท และระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) มีกลุมลูกคาเปาหมายเปน

บริษัทเอกชน และจําหนายใหกับหนวยงานราชการในลักษณะโครงการ ซึ่งในป 2551 ที่ผานมาบริษัทได

จําหนายผลิตภัณฑใหกับ สํานักงานตํารวจแหงชาติทั่วประเทศ ธนาคารกรุงเทพ กวา 100 สาขา บมจ.ทีเอ 

ออเรนจ (ทรู คอรปอเรช่ัน) ทั่วประเทศ เปนตน 

2) อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอร่ีและแปลงกระแสไฟฟาสําหรับพลังงานแสงอาทิตย มีกลุมลูกคา

เปาหมายคือ ผูผลิตและติดต้ังอุปกรณระบบพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งสวนใหญเปนการซ้ือเพื่อทดแทน

อุปกรณเดิมที่เส่ือมสภาพหรือหมดอายุ 

3) ตูชุมสายโทรศัพท DLC มีกลุมลูกคาเปาหมาย เปนผูใหบริการสัญญาณ (Operator) ในตลาดไดแก บริษัท 

ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด 

(มหาชน) และกลุมลูกคาอื่นที่สนใจ เชน โครงการบานเอ้ืออาทร หมูบาน คอนโดมิเนียม หรือชุมชนตางๆ 

ทั้งในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด 

4) ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) มีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ของรัฐบาล 

และเอกชนท่ัวประเทศ ที่ตองการติดต้ังใหม หรือใชทดแทนระบบเรียกพยาบาลเดิม ซึ่งที่ผานมาบริษัทได

จําหนายผลิตภัณฑใหกับ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และโรงพยาบาลกรุงเทพ เปนตน 
 
กลยุทธการแขงขันในธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH”  
การพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม และมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย  

จากการที่บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบใหมอยางตอเนื่อง ทําใหมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย เชน ผลิตภัณฑ

ตูสาขาโทรศัพท อุปกรณควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Inverter/Charger) ผลิตภัณฑตูชุมสายโทรศัพท DLC 

ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) อุปกรณและระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) เปนตน ซึ่งจะทําให

บริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และสรางฐานลูกคาไดมากขึ้น  

มีตราสินคา FORTH ที่มีชื่อเสียงมานาน 

บริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา 19 ป ในการผลิตและจําหนาย อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑอุปกรณ

โทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH มาจนถึงปจจุบัน ผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่

รูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในดานคุณภาพ และการบริการ ทําใหบริษัทการนําเสนอผลิตภัณฑใหมของบริษัท

ภายใตชื่อ FORTH เปนที่ยอมรับของผูบริโภคผานการอางอิงมาตรฐานจากการผานงานประมูลของหนวยงานราชการ 

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและทันสมัยดวยราคาที่แขงขันได 

บริษัทสามารถวิจัยและพัฒนาใหเปนที่ยอมรับ ไมเพียงแตดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งมีการปรับเปล่ียนใหเขา

กับยุคสมัย เชน จากแนวโนมการเติบโตของโครงการโทรศัพทพื้นฐานจะลดลงอยางตอเนื่องในขณะท่ีการใชเครือขาย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตไรสายมีการขยายตัวมากขึ้น ทําใหธุรกิจบรอดแบนดยังมีโอกาสเติบโตทามกลาง

เศรษฐกิจโลกซบเซา บริษัทจึงเนนปรับทิศทางเช่ือมโยงธุรกิจหลักที่เปนโครงขายโทรศัพทพื้นฐานเขากับธุรกิจบรอดแบนด

มากขึ้น เปนโอกาสของบริษัทในการจําหนายอุปกรณสําหรับเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน สวนดานราคาท่ี
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สามารถแขงขันกับผลิตภัณฑของคูแขงขันจากตางประเทศไดนั้น เนื่องจากบริษัทมีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิตที่ตํ่า

กวาผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชสวนใหญเปนการส่ังซื้อภายในประเทศ 

มีบริการหลังการขายที่ทั่วถึง 

บริษัทใหความสําคัญกับบริการหลังการขายมาโดยตลอด ทั้งดานอะไหล และบริการรับซอม โดยผานฝายบริการ

ลูกคา หรือผานตัวแทนจําหนายท่ีต้ังอยูทั่วประเทศ นอกจากน้ียังเปนผูใหคําแนะนําในการใชผลิตภัณฑ ซึ่งจะเปนการสราง

ความเชื่อม่ันกับลูกคาในการใชผลิตภัณฑของบริษัทอีกดวย 

 
การจําหนายและชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมภายใตเครื่องหมาย
การคา “FORTH” 
 การจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” ของบริษัท

ใชชองทางการจัดจําหนาย 2 ทางไดแก การจําหนายทางตรง (Direct) โดยมีทีมงานขายตรงแยกตามสายผลิตภัณฑจํานวน 

6 คนโดยมีนโยบายจําหนายทางตรงใหกับลูกคาที่เปนโครงการขนาดใหญ นอกจากน้ี ยังจําหนายผลิตภัณฑผานตัวแทน

จําหนาย (Dealer) ซึ่งมีจํานวนมากกวา 150 รายท่ัวประเทศ โดยเปนผูมีความรูพื้นฐานในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส 

ความสามารถบริการหลังการขาย และความสามารถทําการตลาดใหกับบริษัทได เปนตน ทั้งนี้ในป 2551 บริษัทมีสัดสวน

การขายระหวางการจําหนายทางตรง กับการจําหนายผานตัวแทนจําหนาย เทากับ 30:70 ของยอดขายในสายธุรกิจนี้ 

 
4.4.2 ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของ

ลูกคา 

  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยังคงมีความสําคัญตออุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมที่ตองใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

เปนสวนประกอบในการผลิตสินคาสําเร็จรูปตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรฮารดดิส , เคร่ืองใชไฟฟา เปนตน โดยอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสประกอบดวยโครงสราง 3 สวน ไดแก 

 อุตสาหรรมขั้นตน (Upstream) เปนขั้นการผลิตวัตถุดิบ เชน Wafer Fabrication และสารก่ึงตัวนํา 

(Semiconductor) 

 อุตสาหกรรมขั้นกลาง (Midstream) ไดแก การผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เชน แผงวงจรรวม ไดโอด 

ทรานซิสเตอร  แผงวงจรพิมพ (Printed Circuit Board: PCB) 

 อุตสาหกรรมขั้นปลาย (Down Stream) คือ ธุรกิจประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Printed Circuit Board 

Assembly : PCBA) เพื่อนําไปเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน 

เคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณส่ือสาร คอมพิวเตอร ยานยนต เปนตน 

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญ ไดแก แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร  แผงวงจรไฟฟา แผงวงจรพิมพ ซึ่งโดยทั่วไป 

การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสมากกวารอยละ 80 เปนการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสใหกับผูผลิต

เคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณส่ือสาร คอมพิวเตอร และอื่น ๆ ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยหรือเปนไปเพื่อการสงออก โดยเฉพาะ

บริษัทขามชาติรายใหญจากประเทศญี่ปุนและเกาหลีใตที่ยายฐานการผลิตมายังไทยเพื่อรับประโยชนจากขอตกลงทาง

การคาของภาครัฐในการเปดเสรีทางการคาในอาเซียนและการคาทวิภาคีกับประเทศตางๆ ทั้งในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ 
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โดยเฉพาะสินคาเคร่ืองใชไฟฟา ซึ่งจากสถิติขอมูลปริมาณการสงออกของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Printed circuit) ในป 

2546-2551 แสดงตัวเลขดังนี้ 

ปริมาณการสงออก (ช้ิน) ของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Printed circuit) ในป 2546-2551 
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ที่มา: กรมศุลกากร 

จากสถิติดังกลาว จะเห็นวาปริมาณการสงออกของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Printed circuit) เพิ่มขึ้นอยางมากในป 

2547-2550 จากความตองการที่สูงของสินคาประเภทคอมพิวเตอร เคร่ืองใชในบานและเครื่องมือส่ือสาร (Consumer and 

Communications applications) ทําใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่เปนช้ินสวนในสินคาดังกลาวมีการเติบโตอยางกาว

กระโดดตามไปดวย อยางไรก็ตาม ในป 2551 ที่ผานมา จะเห็นไดวาปริมาณการสงออกมีการปรับตัวลดลงอยางมากจากการ

วิกฤตการณทางการเงินของทุกประเทศท่ัวโลก สงผลใหตลาดมีกําลังซื้อลดลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสที่เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Printed circuit)   ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุน

ของบริษัทขามชาติโดยใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตเพื่อสงออก พบวาไดรับผลกระทบที่ชัดเจน ประกอบกับตลาดมีการ

แขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งดานราคาท่ีผูผลิต PCB ในจีนเสนอสินคาราคาถูกเขาสูตลาดเพิ่มมากข้ึน แมวาผลิตภัณฑแผน

พิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส ที่ผลิตในประเทศจีนจะไมใชคูแขงโดยตรงของบริษัท เนื่องจากผูผลิตในประเทศจีนจะเนนกลุม

ตลาดสินคาระดับลางเพราะคุณภาพและเทคโนโลยีในการผลิตที่ตํ่ากวา แตก็สงผลใหเกิดการเปรียบเทียบราคาทางออมทํา

ใหบริษัทผูผลิตตางชาติบางสวนที่ยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น ทําใหปริมาณการผลิตลดลง  

สําหรับแนวโนมการสงออกแผงวงจรไฟฟาในป 2552 คาดวาจะไดรับผลกระทบคอนขางมากจากการชะลอตัวของ

อุปสงคของผูบริโภคตอสินคาขั้นสุดทาย (เคร่ืองใชไฟฟาและไอที) โดยเฉพาะแผงวงจรไฟฟาและช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวามูลคาการสงออกแผงวงจรไฟฟาในป 2552 มีแนวโนมที่อาจหดตัวลงไปอีกประมาณรอยละ 10-15 

จากมูลคารวมในป 2551 เพราะนอกจากปจจัยลบทางดานอุปสงคแลว แนวโนมของการแขงขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้น จะ

เปนปจจัยกดดันทั้งปริมาณการขายและราคาตอหนวย เนื่องจากผูขายท่ีเปนบริษัทรับชวงผลิต (โออีเอ็ม) ในประเทศตางๆ 

ตางก็ตองการระบายสินคาเพื่อใหบริษัทมีสภาพคลองในภาวะที่ตลาดสินคาขั้นสุดทายซบเซา นอกขากน้ี ปจจัยอีกประการ

หนึ่งซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการสงออกในอนาคต คือ แนวโนมของการใชมาตรการท่ีมิใชภาษีในการกีดกันการคามากขึ้น 
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เพื่อเปนการรักษาตลาดภายในประเทศและคุมครองผูบริโภค โดยเพิ่มความเขมงวดในมาตรฐานสินคาดานความปลอดภัย 

การประหยัดพลังงาน เปนตน ปจจัยเหลานี้จะทําใหการสงออกของไทยอาจตองประสบภาวะถดถอยมากขึ้น บริษัทผูผลิตใน

ระดับโลกจึงตองมีการปรับตัวอยางมากเพื่อใหอยูรอดภายใตสภาวะการแขงขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการหาทางลดตนทุนโดย

การปรับโครงสรางการผลิต ในอนาคตจึงคาดวาจะมีการควบรวมกิจการ (M&A) หรือการรวมหนวยผลิต (consolidate)ใน

เชิงพันธมิตรทางธุรกิจระหวางกันมากขึ้นหมายถึงความเปนไปไดที่จะเห็นการยุบหนวยการผลิตที่ซ้ําซอนหรือมีประสิทธิภาพ

การแขงขันดอยกวา ตลอดจนการโยกยายสายการผลิตไปยังประเทศที่มีตนทุนตํ่า โดยปจจัยคาเงินเยนท่ีมีทิศทางแข็งคาก็

อาจเปนตัวแปรหนึ่งที่ทําใหผูผลิตญี่ปุนมองหาท่ีต้ังโรงงานในประเทศที่ตนทุนตํ่ากวา 

อยางไรก็ดี แมวาตลาดโดยรวมจะชะลอตัว แตผูประกอบการก็ยังมีโอกาสในตลาดสงออกท่ีไดรับผลกระทบจาก

วิกฤติการเงินในสหรัฐฯ ไมรุนแรงนัก ไดแกประเทศท่ีเศรษฐกิจยังสามารถเติบโตไดดี อาทิ จีน อินเดีย เวียดนาม ประเทศใน

แถบตะวันออกกลาง และประเทศในกลุมยุโรปตะวันออกบางประเทศ ซึ่งมีศักยพภาพในการกระจายตลาดสงออกไปยัง

ประเทศเหลานี้ ส่ิงที่สําคัญสําหรับผูประกอบการ คือ การแสวงหาตลาดและผลิตภัณฑในกลุมที่ยังเติบโตไดดี และสําหรับใน

ภาวะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโลกมีการแขงขันสูง บริษัทที่มีสภาพคลองและมีเงินทุนในการขยายธุรกิจหรือมีการปรับ

โครงสรางธุรกิจโดยการควบรวมนั้น ในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาประกอบกับการที่เงินเยนท่ีมีแนวโนมแข็งคาขึ้น ก็เปนอีกหนึ่ง

โอกาสในการหาแหลงลงทุนระยะยาวเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับกิจการโดยการยายหนวยผลิตมายังประเทศที่มี

แรงงานและตนทุนที่คอนขางตํ่า ดังนั้น ประเด็นสําคัญในเชิงนโยบายท่ีจะมีผลตอแนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของ

ไทย คือ ความสามารถในการดึงดูดและรักษาการลงทุนจากบริษัทขามชาติเหลานี้ใหเขามาต้ังโรงงานในไทย ซึ่งภาครัฐก็มี

แนวทางในการกระตุนนักลงทุนจากตางชาติใหเขามาต้ังฐานการผลิตในประเทศจากนโยบายการใหสิทธิประโยชนตางๆ ที่

ทางคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีใหเพื่อเปนการกระตุนการลงทุนในระยะยาวและสงเสริมอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส  

นอกจากน้ี จากขอตกลงความรวมมือในกรอบอาเซียนซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาในป 2552 ทําใหไทย

สามารถลงนามในความตกลงตางๆ รวมกับประเทศอาเซียนอื่น โดยจะมีกําหนดลงนามในชวงการประชุมสุดยอดผูนํา

อาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังที่ 14 ที่ไทยจะเปนเจาภาพที่กําหนดจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2552 นี้ ซึ่งความตกลงFTA 

กรอบอาเซียนขางตนที่เปนการสงเสริมอุตสาหกรรมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ ไดแก การเปดตลาดภายใต

ความตกลงเอฟทีเอ อาเซียน-อินเดีย โดยคาดวาจะสามารถบังคับใชไดไดต้ังแตไตรมาสท่ี 2 ป 2552 หลังจากการลงนาม 

ดังนั้นคาดวาการเปดเสรีตามความตกลงขางตนนาจะชวยกระตุนการสงออกของไทยไปประเทศคูคาเอฟทีเอไดดีขึ้นบาง ใน

ระยะถัดไปเม่ือเศรษฐกิจประเทศคูคา FTA ฟนตัวเปนปกติ ซึ่งเปนการขับเคล่ือนการสงออกของไทยในระยะยาว แตแมวา

ไทยจะไดประโยชนจากการเปดเสรีตามความตกลงกับคูเจรจาตางๆ ขางตน ไทยก็คงตองเผชิญกับการแขงขันกับสินคา

สงออกของประเทศอาเซียนอื่นๆ ในตลาดคูคา FTA เหลานี้ดวย เนื่องจากสินคาสงออกของประเทศอาเซียนอื่นๆ จะได

ประโยชนจากการเปดตลาดของประเทศคูคา FTA  เชนกัน ทําใหสินคาสงออกของประเทศอาเซียนอื่นๆ มีขีดความสามารถ

ทางการแขงขันดานราคาท่ีดีขึ้นภายใตกรอบความตกลง FTA เชนเดียวกันสินคาสงออกของไทยในตลาดคูคา FTA อื่น ๆ 

อยางไรก็ดี สินคาของไทยโดยมากจะเนนตลาดผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีสูงและมีมาตรฐานสินคาที่ดีกวาการผลิตสินคา

ราคาถูกในปริมาณมาก ดังนั้นลูกคากลุมเปาหมายจึงเปนอุตสาหกรรมที่แตกตางออกไป จึงคาดวานโยบายเชิงรุกดังกลาว 

นาจะสามารถรักษาบทบาทของประเทศไทยในการเปนฐานการผลิตแและการลงทุนที่สําคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ของโลกตอไป 
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ภาวะการแขงขันของธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา 

อุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Printed circuit) ในประเทศไทยมีผูผลิตนอยราย สวนใหญจะเปน

ลักษณะรวมทุนกับตางประเทศ (Joint  Venture) ในรูปของบริษัทขามชาติ (Muti – National) บริษัทในเครือ 

(Subsidiary) และผูรับชวงการผลิต ( Subcontracting) ทั้งนี้ลูกคาสวนใหญ  คือลูกคาตางชาติ หรือเปนการทําสัญญา

รับเหมาชวง (Subcontract) ของกระบวนการผลิตในบางขั้นตอน ซึ่งโดยโครงสรางเปนอุตสาหกรรมที่เนนใชเทคโนโลยี

คอนขางมาก และยังตองพึ่งพาวัตถุดิบนําเขาในอัตราท่ีคอนขางสูง โดยเฉพาะการผลิต PCB ซึ่งตองใชเทคโนโลยีสูง ตองทํา

การปรับปรุงเคร่ืองจักรใหทันสมัยอยูตลอดเวลาทําใหตองใชเงินทุนจํานวนมากเพ่ือใหผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพสูงขึ้น ผูประกอบการจึงตองพัฒนาเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพสอดคลองตามมาตรฐานที่ลูกคา

ตองการอยางตอเนื่อง ซึ่งประเทศไทยก็นับเปนแหลงรับจางผลิตประกอบช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญของโลก สําหรับคู

แขงขันในตลาดภายในประเทศประกอบดวยผูประกอบการรายใหญ 2-3 ราย เชน บมจ.ทีมพรีซิชั่น (Team) และ บมจ.เอสวี

ไอ (SVI) เปนตน อยางไรก็ตาม โดยปกติผูประกอบการแตละรายจะมีฐานลูกคาเดิมอยู ซึ่งในการคัดเลือกผูผลิตสําหรับ

ลูกคาในแตละรายนั้น ลูกคาตองใชเวลาในการคัดเลือก และตองผานขั้นตอนตางๆ จนเม่ือลูกคาจะยอมรับคุณภาพและ

ไววางใจใหผูประกอบการไดมีรายช่ือเปนผูผลิตของลูกคาแลว จะเปนการทําธุรกิจในระยะยาวโดยไดรับคําส่ังซื้อสมํ่าเสมอ 

และมักจะไมเปล่ียนไปส่ังผูผลิตอื่นโดยไมจําเปน เนื่องจากจะทําใหลูกคามีคาใชจายจากการเปล่ียนผูผลิต (Switching 

Cost) ซึ่งกอใหเกิดตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น และลูกคาอาจมีการส่ังซื้อ/ส่ังผลิตจากผูผลิตหลายราย เพ่ือลดความเส่ียงจากการ

ไมไดรับสินคาตามกําหนด คูแขงขันในประเทศจึงไมถือเปนคูแขงขันทางตรง 

อยางไรก็ตาม ในแงการแขงขันในตลาดโลกนับวามีการแขงขันที่คอนขางรุนแรง โดยเฉพาะการแขงขันจากประเทศ

จีนซ่ึงมีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิต และยังเปนผูผลิตสินคาใหกับบริษัทตาง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศใน

กลุมสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุน ซึ่งแมวาความกดดันทางดานราคาซ่ึงเกิดจากผูผลิต PCB ในจีนที่ทําใหมีการผลิต

สินคาราคาถูกเขาสูตลาดเพิ่มมากขึ้นและสงผลใหเกิดการเปรียบเทียบราคาทางออม แตผลิตภัณฑแผนพิมพวงจร

อิเล็กทรอนิกสที่ผลิตในประเทศจีนไมใชคูแขงโดยตรงของบริษัท เนื่องจากผูผลิตในประเทศจีนจะเนนกลุมตลาดสินคาระดับ

ลางเพราะเทคโนโลยีในการผลิตที่ใชเปนแบบ Mass Production ซึ่งเนนการผลิตในปริมาณมากและมีตนทุนตํ่า แตมี

มาตรฐานคุณภาพสินคาที่ตํ่ากวาเม่ือเทียบกับประเทศไทย ซึ่งบริษัทนับวาเปนผูผลิต PCB ที่ใชเทคโนโลยีสูงซึ่งหากสามารถ

ควบคุมตนทุนการผลิตไดดีจะไมไดรับผลกระทบดังกลาวเน่ืองจากเปนการแขงขันที่เนนดานคุณภาพและความนาเช่ือถือ

มากกวาการแขงขันทางดานราคา นอกจากน้ี ตนทุนการผลิตของประเทศจีนก็มีแนวโนมสูงขึ้น ประเทศไทยจึงยังมีความ

ไดเปรียบในการผลิตแผงวงจรเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเม่ือเทียบกับคูแขงในอาเซียนอื่น ๆ นอกจากน้ี การขยายตัว

ของบริษัทรับจางประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Contracted electronic manufacturing : CEM) ทําใหประเทศไทยซึ่ง

นับเปนตลาดหลักของการรับจางประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญมีโอกาสเติบโตในอนาคต 

กลยุทธการแขงขันของธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตรา
สินคาของลูกคา 

ความพรอมในดานคุณภาพมาตรฐานในการผลิต เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

โดยรวมในประเทศยังไมไดรับการสงเสริมใหทันสมัยเทาเทียมกับตางประเทศ ทําใหตองอาศัยเทคโนโลยีบางอยางจาก

ตางประเทศ เขามาใชในการผลิต ซึ่งบริษัทมีขอไดเปรียบจากไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Know How) จากผูผลิต
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และวิจัยจากประเทศญี่ปุน เพื่อผลิตสินคาซ่ึงเปนที่ตองการของลูกคา ทําใหไดฐานลูกคาของเจาของ Know How เพิ่มเติม

ดวย ประกอบกับมีทีมงานที่มีประสบการณและความชํานาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ ทําใหบริษัทมีความพรอมในการผลิต

และจัดสงสินคาทันททีี่ไดรับคําส่ังซื้อ  

 การใชเทคโนโลยีการผลิตที่ สามารถรองรับการปรับเปล่ียนการผลิตสินคารูปแบบใหม บริษัทมีนโยบายลงทุนใน

เคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อการรองรับการผลิตผลิตภัณฑที่มีความซับซอนของลูกคา ทั้งนี้ 

โรงงานผลิตสินคาของบริษัท ยังมีมาตรฐานการผลิตไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน 

SGS (THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึ่งทําใหลูกคาม่ันใจวาบริษัทมีกระบวนการผลิตที่มี

มาตรฐาน นอกจากน้ี ยังมีการบริหารสายการผลิตใหสามารถรองรับการปรับเปล่ียนเพื่อการผลิตสินคารูปแบบใหม เพื่อให

สามารถใชเคร่ืองจักรไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตคําส่ังซ้ือที่มีการเปล่ียนแปลง และยังสามารถรองรับการผลิตใหกับ

ผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัทดวย 
ความพรอมทางเทคโนโลยีในการปรับเปล่ียนสายการผลิตเพื่อรองรับผลิตภัณฑรูปแบบใหม นอกจากบริษัทจะเปน

ผูผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานของในการคัดเลือกผูผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ

โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสแลว บริษัทยังใชกลยุทธการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อรองรับผลิตภัณฑรูปแบบใหม

สําหรับท้ังภายใตตราสินคาของลูกคาตราสินคาของบริษัท เพื่อใหสามารถใชงานเครื่องจักรในการผลิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

มีกําลังการผลิตที่เพียงพอที่รองรับความตองการส่ังซื้อเปนจํานวนมาก บริษัทมีการลงทุนอยางสม่ําเสมอเพื่อนํา

เทคโนโลยีระดับสูงมาใชในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อใหมีกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการผลิตกาวทัน

ตามเทคโนโลยีของผลิตภัณฑที่เปล่ียนแปลง และสามารถรักษาโอกาสในการแขงขันได 

มีราคาท่ีสามารถแขงขันได บริษัทใหความสําคัญในการแขงขันดานราคา โดยพยายามที่จะรักษาระดับตนทุนการ

ผลิตใหสามารถแขงขันได โดยทําขอตกลงกับเจาของเทคโนโลยีการผลิตรายหน่ึง ใหบริษัทสามารถส่ังซื้อวัตถุดิบผานได 

เพื่อใหไดประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ประกอบกับการควบคุมตนทุนการผลิตในสวนตาง ๆ ให

อยูในระดับที่บริษัทสามารถแขงขันดานราคาได 

การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพดานการออกแบบและวิจัย ซึ่งมีฐานลูกคาแข็งแกรง จากการท่ีบริษัทมี

พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพดานการออกแบบและวิจัยใหผลิตภัณฑชั้นนําระดับโลก เปนผูสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต 

(Know How) เชน ใหคําแนะนําดานการผลิต การควบคุมคุณภาพ การใหยืมเคร่ืองมือทดสอบ ตลอดจนใหการสนับสนุน

ดานการจดัหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการ ซึ่งทําใหบริษัทเกิดการประหยัดตอขนาด และมีตนทุนการผลิตใน

ระดับที่เหมาะสมและสามารถแขงขันได นอกจากนี้ บริษัทวิจัยที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทยังเปนผูพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหกับผูผลิตผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงช้ันนําระดับโลกเปนจํานวนมาก และไดรับการยอมรับเปนอยางดี ทําใหมีฐานลูกคาที่

แข็งแกรง ดังนั้น บริษัทจึงสามารถสรางฐานลูกคาใหมขึ้นไดโดยไดรับการสนับสนุนจากพันธมิตรของบริษัทอีกดวย 

การมุงเนนบริการหลังการขายท่ีตอเนื่อง และรักษาความพึงพอใจของลูกคา บริษัท มุงเนนการใหบริการหลังการ

ขายที่ตอเนื่องโดยฝายบริการลูกคาของบริษัท และการไดรับการสนับสนุนจากตัวแทนจําหนายท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ เชน 

การใหคําแนะนําในการใชผลิตภัณฑดวยความเช่ียวชาญ การใหบริการดานอะไหลที่มีสํารองอยางเพียงพอ และมีบริการ

ซอมแซมแกไขที่รวดเร็ว สงผลใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีตอการใชผลิตภัณฑของบริษัท เปนการทําใหลูกคาจดจําตราสินคา 
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เกิดความเช่ือถือ และเกิดความม่ันใจในการใชผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท สงผลใหบริษัทมีรายได นอกจากนี้บริษัทยัง

สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ดวยการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเพื่อการปรับปรุงบริการใหดีขึ้น 

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตรา
สินคาของลูกคา 

บริษัทจะมุงเนนกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมผูผลิตสินคาตนแบบ (Original Electronics Manufacturing: OEM) 

ซึ่งเปนเจาของตราสินคาจากตางประเทศท่ีมีฐานการผลิตสินคาในประเทศไทย โดยในปจจุบันบริษัทมีลูกคาอยูในหมวด

อุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ไดแก ผูผลิตเคร่ืองปรับอากาศ (บจก.ไดก้ิน 

อินดัสตร้ี (ประเทศไทย)) ผูผลิตเคร่ืองเลน ดีวีดี และผูผลิตวิทยุติดรถยนต (บจก.โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และบจก.ไพ

โอเนียร แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย)) ผูผลิตอุปกรณคียบอรดคอมพิวเตอร (บจก.มินิแบร ไทย ลิมิเต็ด) และผูผลิต

โทรศัพทเคล่ือนที่ (บจก.พีซีทีที) เปนตน นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายฐานลูกคาที่เปนผูจําหนายอุปกรณ

อิเล็กทรอนกิส ตาง ๆ ที่ใหบริษัทเปนผูผลิตสินคาในลักษณะรับเหมาผลิต (Turnkey) มากขึ้น เชน อุปกรณส่ือสารรับสงขอมูล

ผานดาวเทียมความเร็วสูง (Broadband) สําหรับโครงการดาวเทียม IPSTAR ของ บมจ.ชินแซทเทลไลท ผูจําหนายอุปกรณ

รับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) และผูจําหนายมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Watt-Hour Meter) เปนตน 

การจําหนายและชองทางการจําหนายของธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และ
อิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 

ปจจุบัน บริษัทจัดจําหนายท้ังทางตรงและผานนายหนาตัวแทนในสัดสวน 91:9 บริษัทจะเนนการจําหนายทางตรง

เปนหลัก เนื่องจากบริษัทตองการนําเสนอประสบการณในการรับงานของบริษัท เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต 

วิธีการเก็บวัตถุดิบ ประสบการณของทีมงาน และผูบริหาร เพื่อทําใหลูกคาไววางใจใหบริษัทผลิตสินคา ดังนั้น ลูกคาจะมีการ

เขามาเย่ียมชมหรือตรวจสอบโรงงานกอนมีการตกลงใหบริษัทผลิตสินคาให และลูกคาบางรายอาจจะมีการสงทีมงานฝาย

เทคนิคเขาทํางานรวมกับฝายผลิตของบริษัทเพื่อรวมวางแผนดวย โดยที่กระบวนการผลิตสินคาประกอบดวย การออกแบบ

กระบวนการผลิต และวิเคราะหตนทุนในการผลิตเพื่อทําขอเสนอใหกับลูกคา การผลิตสินคาตัวอยาง (Pilot Run) จนถึงการ

เร่ิมดําเนินการผลิตและสงมอบสินคาตามคําส่ังซ้ือของลูกคา นอกจากน้ี บริษัทยังใชชองทางการหาลูกคาใหม โดยการ

ประชาสัมพันธผานเวปไซทของบริษัท คือ www.forth.co.th การแนะนําและชักชวนจากกลุมลูกคาปจจุบันของบริษัท และ

จากการแนะนําโดยผูบริหารของบริษัท และจากเจาของ Know How การผลิตดวย เปนตน 
 

4.4.3 ธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 
ธุรกิจการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรในประเทศไทยนับต้ังแตอดีต เปนการนําเขาผลิตภัณฑสัญญาณไฟจราจร

จากตางประเทศเพื่อใชในดานระบบจราจรและโคมสัญญาณไฟจราจร หรือเปนผูรับเหมาโครงการภายในประเทศและส่ังซื้อ

วัตถุดิบจากตางประเทศเปนหลัก ซึ่งในอดีตนิยมใชหลอดไฟแบบ Halogen แตในปจจุบันระบบสัญญาณไฟจราจรท่ีเปน

เทคโนโลยีลาสุดและไดรับความนิยมอยางมาก ไดแก ไดโอดเรืองแสง (Light Emitting Diode - LED) ซึ่งเกิดจากความกาว

หนาของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร ทําใหเทคโนโลยีของ LED กาวหนาอยางรวดเร็วตามไปดวย จึงไดมีการนํา LED มาใช

ประโยชนแพรหลายมากขึ้น เชน สัญญาณจราจร ไฟทายรถยนต ปายสัญญาณตางๆ ไฟฉาย ไฟใหสัญญาณของประภาคาร 
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จอภาพยนตรขนาดใหญ ย่ิงไปกวานั้น หนาจอ LCD ของโทรศัพทมือถือที่ใชกันทั่วไปเกือบทั้งหมดจะใหแสงสวางดวย LED 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลประเทศตางๆ ไดสงเสริมการใชประโยชนจาก LED เพื่อลดการใชพลังงาน เปนตนวา กระทรวง

เศรษฐกิจของไตหวันไดประกาศการลงทุน 2,100 ลานเหรียญไตหวันในเดือนเมษายน 2550 วา เพื่อจะเปล่ียนไฟสัญญาณ

จราจรทั่วประเทศมาเปนการใช LED ทั้งหมดภายใน3 ปย่ิงไปกวานั้นในอนาคตจะเปล่ียนไฟที่ใหแสงสวางแกถนนมาเปน

LED เชนเดียวกัน 

จากการนําไปประยุกตใชอยางแพรหลาย ทําใหปจจุบันตลาด LED แบบที่มีแสงสวางสูงไดเติบโตอยางรวดเร็วจาก 

122 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2538 เปนมากกวา 170 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2551 และคาดวาในอนาคตเติบโตขึ้นในอัต

ตราสูงถึงปละ 25% โดยสัดสวนมากกวาคร่ึงหนึ่ง คือ 52% นําไปใชในการใหแสงสวางแกจออุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบ

เคล่ือนที่ เชน จอโทรศัพทมือถือ จอของกลองดิจิตอล ฯลฯ รองลงมา คือ ใชในปายและจอภาพขนาดใหญ 14% ใชในรถยนต 

14% จุดเดนของหลอด LED คือสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดีกวาหลอดประเภทอื่น ทั้งความ สามารถ

ในการปรับเปล่ียนสีแสงตางๆไดหลากหลาย และยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปสูการเปน LED สปริง หรือ เทคโนโลยีแสง

สวางท่ีสามารถดัดแปลงสวนโคงสวนเวาเพื่อการตกแตงหอง เฟอรนิเจอร และมุมตางๆ ของอาคาร รวมถึงชวยในการ

ประหยัดพลังงานมากกวา นอกจากน้ี LED ยังถูกพัฒนาใหมีความสวางที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหสามารถใหแสงสวางใน

ระยะทางที่ไกลขึ้น  

ในดานการนํา LED มาใชกับระบบสัญญาณไฟจราจรนั้น ทางหนวยงานของกรุงเทพมหานครไดใหความสนใจที่จะ

จัดซ้ืออุปกรณดังกลาวเพื่อใชในงานตาง ๆ อาทิเชน ไฟสองสวางทางขาม, กลองไฟรูปคนขามระบบปุมกด,  LED  สัญญาณ

ไฟกระพริบและโคมไฟจราจร เปนตน หลังจากผลทดลองใชหลอดสัญญาณไฟจราจรชนิด LED เปนที่นาพอใจเน่ืองจาก

ประสิทธิภาพในการใหแสงสวางที่ชัดเจน ตลอดอายุการใชงานกวา 10 ป และยังประหยัดพลังงานไฟฟากวา 70% สามารถ

แสดงผลการทํางานใหสอดคลอง เหมาะสมเปนไปตามมาตรฐานสากล ภาครัฐบาลจึงมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ

อุปกรณและสัญญาณไฟจราจรท่ีทําจาก LED มากขึ้น ซึ่งหลังจากประเทศไทยสามารถผลิตระบบสัญญาณไฟจราจรแบบ 

LED ขึ้นไดเปนผลสําเร็จ หนวยงานของกรุงเทพมหานครจึงเนนการจัดซื้ออุปกรณดังกลาวจากผูผลิตในประเทศมากขึ้น

อุตสาหกรรมผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรในปจจุบันจึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณความตองการ

ใชในสินคาดังกลาวตามโครงการของหนวยงานตางๆ และยังสงเสริมใหนําไปใชในอุปกรณอื่นมากขึ้น เชน ปายเตือนจุด

อันตราย, สัญญาณไฟควบคุมชองทางเดินรถ เปนตน ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบในโครงการดังกลาว ไดแก กรุงเทพมหานคร 

มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลทองถ่ิน มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลทองถ่ินนั้น ๆ องคการบริหารสวน

ตําบล มีพื้นที่รับผิดชอบตามทองถ่ินตางๆ กรมทางหลวงซ่ึงมีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตพื้นที่ระหวางจังหวัด และกรมทางหลวง

ชนบท โดยมีลักษณะการซื้อขายเปนแบบประมูลโครงการตามวาระตาง ๆ ในแตละผลิตภัณฑ เชน ตูควบคุมสัญญาณไฟ

จราจร โคมสัญญาณไฟจราจร เคร่ืองนับเวลาถอยหลัง สัญญาณไฟคนขามถนนอัจฉริยะ สัญญาณไฟสลับชองจราจร และ 

ไฟกระพริบระบบพลังงานแสงอาทิตย เปนตน โดยปจจุบันมีจํานวนองคกรหรือหนวยงานทางราชการตาง ๆ ท่ัวประเทศท่ี

รับผิดชอบในการส่ังซื้อผลิตภัณฑดังกลาว ประกอบดวยเทศบาลท่ัวประเทศและองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ ซึ่ง ณ. 

เดือนมกราคมป 2552 มีจํานวน 1,192 แหงและ 6,738 แหง ตามลําดับดังนั้น จะเห็นไดวาตลาดในหนวยงานสวนภูมิภาค

และโครงการตาง ๆ ของกรมทางหลวงยังมีศักยภาพท่ีจะเพิ่มมูลคาเงินหมุนเวียนสูธุรกิจการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร

อีกมาก และสงผลใหเกิดโอกาสในการเติบโตของผลิตภัณฑในอุตสาหรรมกลุมนี้ตอไป 
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ภาวะการแขงขันและกลยุทธการตลาดของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 

ดังที่กลาวมาแลววาการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรในประเทศ หนวยงานราชการตาง ๆ เร่ิมเปล่ียนจากการ

นําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศซ่ึงมีมูลคาการใชจายในการติดต้ังและการบํารุงรักษาคอนขางสูง มาใหความสนใจที่การ

จัดซ้ืออุปกรณจากผูผลิตในประเทศมากขึ้น หลังจากในประเทศไทยมีผูที่สามารถผลิตระบบสัญญาณไฟจราจรใหเปนที่

ยอมรับดานคุณภาพได ซึ่งบริษัทนับวาเปนผูนําตลาดของประเทศในธุรกิจผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรน้ี จากการ

พัฒนาผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจร LED ขึ้นเปนบริษัทแรกในประเทศไทย โดยมีผลงานที่โดดเดนจากการทดสอบใช

งานของหนวยงานตางๆ เชน ในป 2546 ผลิตภัณฑตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED และ

เคร่ืองนับเวลาถอยหลัง ชนิด LED ไดผานการรับรองคุณภาพจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ (มอก.) และในป 2547 – 

2548 ผลิตภัณฑโคมสัญญาณไฟจราจร และโคมสัญญาณไฟจราจรสําหรับคนขามถนน ไดผานการรับรองจากกรม

วิทยาศาสตรบริการ เปนตน และดวยคุณสมบัติของหลอด LED ดังกลาวท่ีใชกระแสไฟฟานอยกวาหลอดแบบ Halogen มี

อายุการใชงานนานกวาแบบเดิม 5 – 10 ป และใหความปลอดภัยตอผูใชรถใชถนนสูงกวา เนื่องจากในโคมสัญญาณไฟ

จราจร ประกอบดวยหลอด LED จํานวนมาก หากมีหลอดใดหลอดหนึ่งหมดอายุการใชงานหรือเส่ือมสภาพ โคมสัญญาณไฟ

นั้นก็จะยังคงใชงานไดอยางเปนปกติโดยผูใชรถใชถนนอาจไมรูสึกถึงความแตกตาง ดังนั้น หนวยงานราชการตาง ๆ ทั้งใน

กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดตางใหการยอมรับผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อใชติดต้ังทดแทนสัญญาณไฟจราจรเดิมที่

เส่ือมสภาพลง หรือใชติดต้ังตามทางแยกที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งปจจุบันความตองการจะเนนไปที่การผลิตเพื่อทดแทนสินคาที่ใชอยู

เดิมซึ่งชํารุดและเส่ือมโทรมมากขึ้น 

ในปจจุบัน บริษัทจึงยังครองความเปนผูนําผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรในประเทศไทยทั้งหมด โดยไดรับ

การไววางใจจากทางกรุงเทพมหานครใหดําเนินโครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในกรุงเทพฯ ทั้งหมด และเพื่อรักษาความ

เปนอันดับหนึ่ง บริษัทยังคงใหความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทมีความไดเปรียบคูแขงขัน

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งในดานการใหบริการหลังการขายและใหบริการบํารุงรักษาที่รวดเร็ว เนื่องจากบริษัทเปน

ผูผลิตมีการสํารองวัตถุดิบและอะไหลที่เพียงพอ ไมตองรอส่ังซื้ออะไหลจากตางประเทศซ่ึงตองใชเวลานานกวา คุณภาพท่ี

เปนมาตรฐานมากวาสินคาจากประเทศจีนหรือไตหวันในราคาที่สามารถแขงขันได ซึ่งกลยุทธในการแขงขันของบริษัทมี

รายละเอียด ดังนี้ 
กลยุทธการแขงขันของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 

มาตรฐานคุณภาพและคุณสมบัติของสินคาเปนที่ยอมรับจากหนวยงานราชการ จากการท่ีผลิตภัณฑของบริษัท

เก่ียวของกับการใหสัญญาณไฟจราจร และระบบความปลอดภัยทางการจราจร ดังนั้น ผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัทจึงไดผาน

การทดสอบคุณสมบัติจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อม่ันใจไดวาจะมีคุณภาพและความทนทานตอการใชงาน นอกจากน้ี 

ผลิตภัณฑที่บริษัทไดผลิตและติดต้ังไปแลวทั้งหมดมีคุณสมบัติที่โดดเดนในเร่ืองของการประหยัดพลังงานและมีคุณภาพเปน

ที่ยอมรับจากหนวยงานราชการท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด ซึ่งมาตรฐานของหนวยงานราชการเหลานี้นับวาเปน

หลักฐานอางอิงถึงคุณภาพที่โดดเดนของผลิตภัณฑไดเปนอยางดี 

มีความสามารถในการแขงขันดานราคา บริษัทสามารถจัดซื้อวัตถุดิบสําคัญไดโดยตรงจากผูผลิต และจัดซื้อ

วัตถุดิบอื่นผานบริษัทในเครือ ประกอบกับการควบคุมตนทุนที่เหมาะสม จึงทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิตเอื้อใหสามารถ

กําหนดราคาท่ีแขงขันกับผลิตภัณฑจากผูผลิตในตางประเทศได 
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พัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาบริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และรักษาความเปนผูนําของผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรใน

ประเทศไทย 

มีวัตถุดิบและอะไหลสํารองที่เพียงพอ จากการท่ีบริษัทมีผลงานติดต้ังผลิตภัณฑของบริษัทใหกับหนวยงานราชการ

หลายแหง ซึ่งสวนใหญจะมีการรับประกันผลงานการติดต้ังเปนเวลาประมาณ 2 ป อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทเปนผูผลิต

ระบบสัญญาณไฟจราจรดวย จึงมีความพรอมดานการสํารองวัตถุดิบและอะไหลท่ีเพียงพอ ทั้งนี้บริษัทคาดวาจะสามารถ

ใหบริการดานอะไหลไดเปนระยะเวลาประมาณ 8 ป 

บริการหลังการขายที่รวดเร็ว นอกจากคุณภาพสินคาที่ดีแลว บริษัทยังใหความสําคัญกับการบริการหลังการขายท่ี

รวดเร็ว โดยมีนโยบายใหบริการรับแจงปญหาจากลูกคา 24 ชั่วโมง ตลอดทั้ง 7 วันทําการ โดยทีม Service ที่มีความ

เช่ียวชาญและพรอมเขาถึงพื้นที่ทันที่ที่ไดรับแจง มีเคร่ืองมือในการซอมที่ครบครัน และทันสมัย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ

ที่เปนมาตรฐานตามขอกําหนดของบริษัทอยางเครงครัด  

การรับประกันคุณภาพสินคา บริษัทมีนโยบายการรับประกันคุณภาพสินคาที่ผลิตและจําหนายจากบริษัท หาก

ลูกคาพบปญหาในระหวางระยะเวลารับประกัน สามารถแจงมายังบริษัทเพื่อดําเนินการตรวจเช็คและซอมฟรีทั้งคาแรงและ

อะไหล โดยไมเสียคาใชจาย 
กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรเปนหนวยงานทางราชการท่ีรับผิดชอบใน

ดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ซึ่งสวนใหญสามารถจัดสรรงบประมาณในการติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณและระบบ

สัญญาณไฟจราจรไดเอง โดยสามารถแบงกลุมลูกคาไดเปน 5 หนวยงานหลักตามลักษณะของพื้นที่ความรับผิดชอบ ไดแก  

1) กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซ่ึงงบประมาณในการจัดการดานการติดต้ังระบบ

สัญญาณไฟจราจรของหนวยงานดังกลาวน้ี ไมตองผานสํานักงบประมาณแผนดิน แตจะแบงงบประมาณ

ออกเปนสองสวน คือ งบประมาณที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลและงบประมาณในสวนของกรุงเทพมหานคร 

2) กรมทางหลวง เปนผูรับผิดชอบในโครงการเชื่อมโยงถนนสายหลักของประเทศหรือเขตพื้นที่ระหวางจังหวัด

โดยงบประมาณในการจัดการดานการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรของหนวยงานดังกลาวนี้ แบงออกเปน 2 

สวนคือ งบประมาณจากกระทรวงคมนาคมและงบอุดหนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

3) กรมทางหลวงชนบท รับผิดชอบในโครงการเชื่อมโยงถนนสายรองตางๆ ทั่วประเทศ โดยงบประมาณในดาน

การติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรของหนวยงานดังกลาว ตองไดรับความเห็นชอบจากผูเก่ียวของซ่ึงผานทาง

สํานักงบประมาณแผนดิน 

4) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล(อบต.) และองคการบริหารสวนจังหวัด

(อบจ.) รับผิดชอบในเขตพื้นที่ โดยไมตองผานสํานักงบประมาณแผนดิน ซึ่งแตละจังหวัดมีอํานาจในการ

บริหารและจัดการอยางอิสระ ซึ่ง ณ. เดือนมกราคมป 2552 เทศบาลมีจํานวน 1,192 แหง องคการบริหารสวน

ตําบล มีจํานวน 6,738 แหง สวนองคการบริหารสวนจังหวัด จะมีอยูในทุกจังหวัดๆ ละ 1 แหง รวม 75 แหง   

5) ลูกคาตางประเทศ  จําหนายผลิตภัณฑผานตัวแทนจําหนายในประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง  ไดแก ประเทศ

เวียตนาม ลาว มาเลเซีย สิงคโปร กัมพูชา 
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การจําหนายและชองทางการจําหนายของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 
บริษัทใชชองทางการจัดจําหนาย 2 ทางไดแก การจําหนายทางตรง (Direct) โดยมีทีมงานขายตรงแยกตามสายผลิตภัณฑ 

มีความเขาใจในลักษณะผลิตภัณฑ และมีความชํานาญในผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย โดยมีนโยบายจําหนายทางตรงใหกับ

ลูกคาที่เปนโครงการขนาดใหญ นอกจากนี้ ยังจําหนายผลิตภัณฑผานตัวแทนจําหนาย (Dealer) ประมาณ 25 ราย ซึ่งเปนผู

มีประสบการณติดตองานกับหนวยงานราชการตางๆ และมีความสามารถทําการตลาดใหกับบริษัทได 
4.4.4 อุตสาหกรรมการจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสนับวามีความสําคัญและเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนของเศรษฐกิจไทย โดยในชวง 

11 เดือนแรกของป 2551 (มกราคม-พฤศจิกายน 2551) สามารถสรางรายไดจากการสงออกคิดเปนรอยละ 17.6 ของมูลคา

สงออกรวมของประเทศ และขยายตัวรอยละ 6.0 เทียบกับระยะเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม ปญหาวิกฤตการการเงินทั่ว

โลกที่สงผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุม G3 (สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, และญี่ปุน) ยอมสงผล

กระทบตอเศรษฐกิจไทยและการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของไทยตามไปดวย โดยคาดวาความตองการชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสที่ใชในการผลิตจะลดลง ซึ่งอุตสาหกรรมการจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสของบริษัทนั้น จะเปนไปในทิศทาง

เดียวกับแนวโนมของการประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไปและอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาอยางหลีกเล่ียง

ไมได 

 
สถานะของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาในป 2551 (เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2551) 

ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปนการนําเขาจากตางประเทศเปนหลัก ดังนั้นจึงสามารถพิจารณา

อุปสงคของช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสไดจากมูลคาการนําเขาช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ซึ่งนับจากป 2544 เปนตนมา 

มูลคาการนําเขาของช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสนั้น เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยจากรายงานของกรมศุลกากรพบวาสถิติมูลคา

การนําเขาของช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยในหมวด HS 8542 ซึ่งประกอบดวย ไดโอด ทรานซิสเตอรและอุปกรณ

ก่ึงตัวนํา ต้ังแตป 2546-2551 เปนดังนี้ 

 
มูลคาการนําเขาของช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยในหมวด HS:8542 
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จากสถิติมูลคาการนําเขาจะเห็นไดวาในป 2551  ไทยนําเขาอุปกรณสวนประกอบและอิเล็กทรอนิกส มูลคาใน

หมวด HS 8542 (ไดโอด ทรานซิสเตอรและอุปกรณก่ึงตัวนํา) รวมทั้งส้ิน 741.2 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 83 เม่ือ

เทียบกับระยะเดียวกันของป 2550 โดยการขยายตัวเพิ่มขึ้นดังกลาวน้ัน สอดคลองกับการขยายกําลังการผลิตรวมทั้งมูลคา

ความตองการของตลาด Consumer   Electronics ที่เพิ่มขึ้นในป 2551 โดยแหลงนําเขาช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญสวน

ใหญมาจากประเทศจีนและญี่ปุน อยางไรก็ดี จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยางรุนแรงของประเทศคูคาสําคัญของไทย เชน 

สหรัฐ  ญี่ปุน และจีนในป 2552 ทําใหความตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสนําเขาเพื่อผลิตสินคาลดลง และจะสงผลใหการ

นําเขามีแนวโนมหดตัวอยางรุนแรงเชนกัน 

หากพิจารณาเพิ่มเติมจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการจําหนาย

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส พบวาถึงแมในชวง 10 เดือนแรกของป 51 (มกราคม-ตุลาคม 2551)  มูลคาผลผลิตในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 27.08 เทียบกับระยะเดียวกันปกอน จากยอดผลิตที่เพิ่มขึ้นของ Hard disk Drive 

และ Integrated Circuit เพื่อใชในสินคา Consumer Electronics รวมทั้งอุปกรณบางชนิด เชน MP3/MP4, Flash Drive และ

อุปกรณนําทางเคล่ือนที่ (Portable Navigation Devices) แตในชวงเดือน พฤศจิกายน 2551 กลับหดตัวรอยละ 6.2 เทียบกับ

ระยะเดียวกันของปกอน จากยอดผลิตที่ลดลงของสินคาในหมวด IC (Integrated Circuit) หลังจากตลาดสงออกหลัก 

สหรัฐอเมริกามีคําส่ังซื้อที่ลดลงอยางตอเนื่องต้ังแตเดือนกันยายน 51 ที่ผานมา อีกทั้งคําส่ังซื้อลวงหนาที่ลดลงของประเทศ 

อื่น ๆ อันเปนผลจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก ทําใหอุปสงคตลาดโลกลดลง บริษัทตาง ๆ ในอุตสาหกรรมจึงลด

การผลิตลงในไตรมาสที่ 4 เพื่อเปนการปรับตัว จากแนวโนมที่ชะลอลงอยางชัดเจนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในชวงไตร

มาสที่ 4 นับเปนจุดเร่ิมตนของวัฏจักรขาลง ความม่ังค่ังของผูบริโภคไดลดลงไปมากจากวิกฤตการเงินและภาวะเงินฝดทั่วโลก

และตองใชเวลากวาอุปสงคจะเติบโตใหทันกับอุปทางอีกคร้ัง 

อยางไรก็ตาม ในแงความสามารถในการชําระเงินของกลุมผูบริโภคอันสงผลถึงสภาพคลองของบริษัทนับวายังเปน

ปจจัยบวกอยู โดยจากขอมูลทางการเงินของบริษัทในกลุมอิเล็กทรอนิกสที่จดทะเบียนในประเทศไทย พบวาผลประกอบการ

ในแงของกําไรของบริษัทในกลุมอิเล็กทรอนิกส ณ ไตรมาส 3 ป 2550 ปรับตัวดีขึ้น สะทอนจากผลกําไรจากการดําเนินการ 

(Operating margin) พบวาตัวเลขเฉล่ียอุตสาหกรรมอยูที่รอยละ 9.8 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ซึ่งอยูที่รอยละ 7.2 แมวาจะตํ่า

กวาป 2550 แตยังอยูในเกณฑดีเม่ือเทียบกับบริษัทโดยรวมท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย จากความสามารถในการทํากําไร

ดังกลาว สงผลใหบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่เปนกลุมลูกคามีความสามารถในการชําระหน้ีที่ดีขึ้น และมีฐานะ

การเงินอยูในระดับที่ดีอยู อยางไรก็ตาม ขอมูลที่นํามาใชคํานวณมีเพียง 8 บริษัท ยังมีบริษัทอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญอีกมาก

ที่อยูนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและขอมูลที่เปนผลการดําเนินงานในอดีต ไมสามารถบงช้ีผลประกอบการท่ี

แนนอนในอนาคตได โดยเฉพาะในชวงที่สถานการณมีความผันผวน 

ในสวนอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาเร่ิมชะลอลงต้ังแตเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2551 โดยปรับตัวลดลงรอยละ 2.47 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2550 ทั้งนี้เนื่องจากการลดลงของยอดจําหนายสินคาบางประเภท เชน เคร่ืองรับโทรทัศนสี

ประเภท CRT และพัดลม ที่มีความตองการซื้อปรับลดลงตามเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปและหันไปบริโภคสินคาทดแทน 

นอกจากนี้ การชะลอลงอยางตอเนื่องจากคําส่ังซื้อตางประเทศในตลาดญี่ปุนและอาเซียน สงผลใหมูลคาการสงออกปรับตัว

ลดลง และอาจสงผลกระทบตอผูจําหนายในดานการขาดสภาพคลองของผูซื้อหรือการชําระเงินที่ลาชาลง และยังเร่ิมมีการ

ตอรองราคาสินคาในกลุมผูซื้อมากขึ้น   
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สวนสินคาที่มีมูลคาการจําหนายปรับตัวเพิ่มขึ้นในชวงอุตสาหกรรมขาลงนี้ ไดแก เคร่ืองปรับอากาศ ที่เติบโตใน

อัตราท่ีชะลอลงเพียง 0.49%ในชวง 10 เดือนแรก ป 2551 และสําหรับสินคาที่ใชในบาน เชน ตูเย็น เคร่ืองซักผา นั้นยังคง

ขยายตัวไดดี รวมทั้งเคร่ืองใชไฟฟาขนาดเล็ก เชน กระติกน้ํารอน หมอหุงขาวก็มียอดจําหนายปรับตัวสูงขึ้นต้ังแตในชวง

ปลายป 51 ที่ผานมาเชนกัน จากความกาวหนาของการปรับระบบการทํางานเปนแบบดิจิตอล การปรับปรุงผลิตภัณฑให

หลากหลายหนาที่การทํางานมากขึ้น เชน หมอหุงขาวพรอมนึ่ง ทําใหราคาโดยเฉล่ียของสินคากลุมนี้ปรับตัวสูงขึ้น และสวน

ใหญเปนการจัดซื้อสินคาตัวใหมที่มีคุณลักษณะอเนกประสงคมากขึ้นเพื่อทดแทนสินคาในระบบเดิม ประกอบกับ

ความสามารถในการแขงขันของเครื่องใชไฟฟาที่ผลิตในไทยเร่ิมเปนที่ยอมรับในดานคุณภาพดวยราคาเหมาะสมมากกวา

คูแขงหลัก คือประเทศจีน ที่มีราคาสินคาถูกกวาคุณภาพไมไดมาตรฐาน ทําใหยอดการผลิตของเคร่ืองใชไฟฟาขนาดเล็ก

ภายในบานปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี สินคา เชน เคร่ืองรับโทรทัศนยังคงมีศักยภาพที่จะเติบโตในตลาดใหม

ทางอินเดียและแอฟริกาดวย 
 
แนวโนมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาในป 2552 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาที่สําคัญ 

โดยภาคเอกชนมีความเห็นวาอุปสงคตอสินคาจะปรับตัวลดลงมาก พิจารณาจากแนวโนมของดัชนีคําส่ังซื้อสินคาใน 3 เดือน

ขางหนาของไทย และจากผลสํารวจความเช่ือม่ันของนักธุรกิจที่จัดทําโดยธนาคารแหงประเทศไทยเดือนพฤศจิกายน 2551 

พบวาผูประกอบการท่ีมีปญหาดานอุปสงคจากตางประเทศมีสัดสวนเพ่ิมมากข้ึนและจากขอมูลเศรษฐกิจและธุรกิจระหวาง

ธนาคารแหงประเทศไทยกับนักธุรกิจในไตรมาส 4 ป 2551พบวาภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยจะสงผลกระทบทางลบตอการ

สงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของไทยอยางนอย 6-12 เดือน  

สําหรับราคาผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ในป 2552 แมวาราคานํ้ามันและวัตถุดิบจะปรับตัวลงซ่ึงชวยลดตนทุน แต

ชวงที่อุปสงคทั่วโลกหดตัว บริษัทผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอาจจะแขงขันดานราคากันอยางรุนแรง โดยคูแขงสําคัญของไทย

อยูในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไตหวัน และจีน ซึ่งราคาท่ีลดลงอยางมากจะสงแรงกดดันตอการลดตนทุนการผลิตและการจาง

งานในอนาคตได ทั้งนี้หากพิจารณาตัวเลขการจางงานที่ผานมาในป 2551 จะพบวา แรงงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมี

แนวโนมลดลง ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยในไตรมาสที่ 3 ป 2551 มีแรงงานใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสทั้งส้ิน 310,801 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ของการจางงานทั้งภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหากนับรวมกับ

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาแลว จะมีแรงงานทั้งส้ิน 445,426 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ของการจางงานทั้งภาคอุตสาหกรรม จะ

เห็นวาในครึ่งแรกป 2552 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเร่ิมมีสัญญาณการจางงานออนตัวตามคําส่ังซ้ือในตลาดโลกท่ีลดลง

อยางตอเนื่องและการลดลงของอัตราการใชกําลังการผลิต 

อยางไรก็ดี ยังพบวามีปจจัยสงเสริมในดานการลงทุนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต เนื่องจากปจจุบันไทยเปนผูผลิตชิ้นสวน

ประกอบ Hard Disk ที่ใหญที่สุดในโลก ทําใหตนทุนการผลิตในไทยตํ่ากวาประเทศอื่น ๆ บริษัทผูผลิตรายใหญที่สําคัญของ

โลกจึงวางแผนเพ่ิมการลงทุนในไทยอยางตอเนื่อง สะทอนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดอนุมัติสงเสริม

โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาไปแลวเปนมูลคา 105,000 ลานบาทในป 2550 และ 61,400 

ลานบาทในป 2551 ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของอุตสาหกรรมนี้ใหมากย่ิงขึ้นในอนาคต แมวาวิกฤตโลกจะ

สงผลกระทบอยางมากตอการผลิตในชวงปลายป 2551- ตนป 2552 และคาดวาหลายบริษัทจะเล่ือนแผนการลงทุนสําหรับป 

2552 ออกไป แตบริษัทอิเล็กทรอนิกสรายใหญที่ไดขอรับการสงเสริมการลงทุนระยะยาวจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

จาก BOI คาดวานาจะยังคงดําเนินตามแผนท่ีเสนอไวเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชน อีกทั้งผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางให

ความสําคัญในการบริหารสินคาคงคลัง อันเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการกระตุนอุปสงคโดยการ



4.การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ 

 57

หาตลาดใหม โดยมีการลดกําลังการผลิตลง รวมท้ังลดการทํางานลวงเวลา การลดจํานวนวันทํางานในสัปดาห ทั้งนี้เพื่อ

บริหารสินคาคงคลังใหเหมาะสมกับอุปสงคจึงนาจะชวยในการรักษาสมดุลของตลาดอิเล็กทรอนิกสใหยังคงเติบโตตอไปได 

นอกจากน้ี หากวิเคราะหอุปสงคของสินคาอิเล็กทรอนิกสแตละประเภท พบวาอุปสงคของอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสประเภท IC เพิ่มขึ้นตามสินคาประเภท Consumer Electronics ขณะท่ีอุปสงคของอุตสาหกรรม 

Semiconductor เพิ่มขึ้นตามจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ ซึ่งมีสัดสวนการใช Semiconductor มากที่สุดถึง

รอยละ 41 ของการใช Semiconductor ทั้งหมด โดยแรงขับเคล่ือนของอุปสงคตอสินคาเหลานี้จะมาจากตลาดเกิดใหมเปน

สวนใหญ เชน ประเทศจีน ดังนั้น สินคารุนใหมและอุปสงคจากตลาดเกิดใหมจะเปนปจจัยตอการเติบโตของอุตสาหกรรม IC 

และ Semiconductor ในป 2552 ซึ่ง Semiconductor นับวาเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท ซึ่งจากการเติบโตของอุปสงคใน

ธุรกิจที่เก่ียวของดังกลาว คาดวาจะสงผลดีตออุตสาหกรรมจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของไทยดวย 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ในป 2552 ประมาณการวาจะปรับตัวลดลงจากป 2551 รอยละ 12 เนื่องจากการ

ชะลอตัวลงของการสงออกไปยังตลาดหลักเชน สหรัฐอเมริกา ตลาดอียูและญี่ปุน ในขณะท่ีตลาดในประเทศก็มีแนวโนมทรง

ตัวจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมและการจางงานท่ีลดลงจากเศรษฐกิจที่ตกตํ่าของประเทศคูคา ทําใหการบริโภค

โดยรวมลดลง สงผลใหปริมาณการผลิตปรับตัวลดลงดวย โดยเฉพาะผลิตภัณฑหลัก ไดแก เคร่ืองปรับอากาศ ประมาณการ

วาจะชะลอลงประมาณรอยละ 1 ทั้งจากกําลังซื้อในตลาดหลัก EU ที่ลดลงและจากตลาดทดแทนอยางตะวันออกกลางที่

ไดรับผลกระทบจากการแขงขันดานราคากับผลิตภัณฑของจีน สวนผลิตภัณฑที่ผลิตออกสูตลาดมากขึ้น ไดแก เคร่ืองรับ

โทรทัศน เนื่องจากการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีของตัวสินคาสงผลใหสินคาเทคโนโลยีเดิมนั้นมีราคาตํ่าลง ซึ่งเปนการชวย

กระตุนการบริโภคระดับลางและกลางได สวนสินคาที่มีแนวโนมการสงออกคอนขางดี ไดแก ตูเย็น โดยมีตลาดหลักคือ ตลาด

ญี่ปุน และจากการแขงขันดานราคาและคุณภาพท่ีสูงขึ้นในหลายตราสินคา ทั้งตราสินคาจากญี่ปุน เกาหลี จะชวยในการ

กระตุนความตองการของตลาดผูบริโภคในประเทศไดบางเชนกัน อยางไรก็ดี ถึงแมจะมีการเพิ่มขึ้นของสินคาและการหา

ตลาดใหมเพิ่มเติม แตปญหาเร่ืองราคาที่มีการตอรองสูง และปริมาณความตองการที่สูญเสียไปของตลาดสินคาหลักจากคํา

ส่ังซ้ือที่ลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกา อียูและญี่ปุน ทําใหภาพรวมตลาดหลักของอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟายังคงไดรับ

ผลกระทบอยางรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจและประมาณการวาการเติบโตของอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาจะปรับตัวลดลงใน

ป 2552 นี ้

ภาวะการแขงขันของธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ดําเนินธุรกิจโดย ES โดยปกติจะมีคูแขงขันอยูเปนจํานวนมากทั้งคู

แขงขันในประเทศ และจากตางประเทศ โดยบริษัทมีคูแขงขันในประเทศที่สําคัญไดแก ณัฐพงษ เซลลแอนดเซอรวิส, โชคชัยอี

เล็คโทรนิคซัพพลาย และสหพิพัฒน ซึ่งคูแขงทั้งสามรายนี้มีทําเลท่ีต้ังอยูในบริเวณใกลเคียงกัน มีลักษณะสินคา และมี

ยอดขายที่ใกลเคียงกับบริษัท นอกจากน้ียังมีคูแขงขันจากตางประเทศไดแก Excelpoint Technology Ltd. และ Yosun 

Industrial ซึ่งเปนบริษัทผูจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสรายใหญจากประเทศสิงคโปร ที่มีสํานักงานขายต้ังอยูในประเทศ

ไทยดวย อยางไรก็ตาม จากการที่ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเปนธุรกิจด้ังเดิมของบริษัท ซึ่งบริษัทดําเนินธุรกิจนี้มา

นานกวา 22 ป ดังนั้นจึงมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจมายาวนาน มีตําแหนงทางการตลาดระดับผูนําในฐานะผูจัด

จําหนาย มีผลิตภัณฑเพื่อการจําหนายมากกวา 10,000 รายการ มีฐานลูกคาที่มีการเคล่ือนไหวสมํ่าเสมอประมาณ 400-600 

ราย และยังคงเปนลูกคาของบริษัทมาอยางตอเนื่อง 
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กลยุทธการแขงขันของธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

เนนความหลากหลายของสินคา พัฒนาและปรับเปล่ียนเว็บไซตใหทันสมัย 

ปจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑเพื่อการจําหนายท้ังหมดมากกวา 10,000 รายการ ซึ่งแสดงและจําหนายสินคาที่ศูนย

จําหนายสินคา และผานทางเว็บไซต www.es.co.th โดยมีสินคาแบงเปน 2 กลุม คือ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตจากสารก่ึง

ตัวนํา (Active Device) มีจํานวน 11 ประเภท และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตจากสารที่ไมใชสารก่ึงตัวนํา (Passive 

Device) มีจํานวนมากกวา 100 ประเภท ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทมีวัตถุดิบทุกประเภทท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาได 

จัดซ้ือสินคาโดยตรงจากผูผลิต เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขนัดานราคา 

เนื่องจากธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส มีคูแขงขันเปนจํานวนมาก โดยที่คุณภาพของสินคาโดยท่ัวไปมี

ความใกลเคียงกัน และมีการแขงขันดานราคา ดังนั้น บริษัทใชวิธีการเปนตัวแทนจําหนายของผูผลิต หรือการจัดซื้อสินคา

โดยตรงจากผูผลิต เพื่อใหไดเงื่อนไขดานราคาสินคาที่สามารถแขงขันได 

ลดจํานวนคูแขงขัน โดยจําหนายสินคาที่มีเทคโนโลยีระดับสูงขึ้น 

บริษัทมุงเนนที่จะจําหนายสินคาในกลุมเทคโนโลยีระดับสูงและมีความซับซอนในการผลิต เชน อุปกรณ 

Integrated Circuit (“IC”) ซึ่งมีจํานวนคูแขงขันนอย 

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

กลุมลูกคาเปาหมายของ ES ไดแก ผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา โดยสามารถแบงไดเปน  

2 ประเภท คือ ผูประกอบการภายในประเทศ และบริษัทขามชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย โดยหากไมนับรวมการ

จําหนายใหกับบริษัทแลว ลูกคาสวนใหญของบริษัท คือผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาตาง ๆ ไดแกเคร่ืองปรับอากาศ พัดลม โทรทัศน 

เคร่ืองเสียง และมีลูกคาเปนโรงงานจากประเทศญี่ปุน และประเทศไตหวัน เปนตน 

การจําหนายและชองทางการจําหนายของธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

ชองทางการจําหนายของธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสของบริษัท สวนใหญจะติดตอโดยทางตรง (Direct) 

โดยมีการใชพนักงานขายของบริษัทเพื่อติดตอและทาํการตลาดกับลูกคาที่เปนโรงงานผลิต  โดยบริษัทมีพนักงานขายจํานวน 

45 คน ผลิตภัณฑที่เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ มีการกําหนดเปาหมายของยอดขายไว ทั้งที่เปนการขยายฐานลูกคาเดิม 

หรือเปนการขยายตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหม นอกจากนี้บริษัทยังมีชองทางการจําหนายไดแก การจําหนายปลีก ณ ที่ต้ัง

สาขาของ ES จํานวน 2 สาขา ซึ่งมุงเนนจําหนายใหกับลูกคาทั่วไปและลูกคาโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรขอมูลและ

สามารถส่ังซ้ือผานทางเวปไซต คือ www.es.co.th เพื่อเปนการประชาสัมพันธ และแสดงใหเห็นผลิตภัณฑที่จําหนาย และ

การจัดทํา เวปล้ิงค เพื่อเช่ือมโยงใหมีผูเขาชมและส่ังซื้อสินคาผานเวปไซทของ ES เพิ่มขึ้น 
4.4.5 ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ  

 จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยในป 2551 สะทอนใหเห็นการชะลอตัวลงอยางมากของเศรษฐกิจในภาพรวม โดยคาด

วาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะขยายตัวประมาณ 3.0% ลดลงจากป 2550 ที่ผานมาโดยเฉพาะในไตรมาส

สุดทายของป จากปจจัยลบท้ังการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน ความไมสงบ

ทางการเมืองภายในประเทศท่ีมีการปดสนามบินในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงตนเดือนธันวาคมท่ีผานมา รวมท้ังความ
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ไมสงบในภาคใตที่ยังยืดเย้ือ และภัยธรรมชาติตาง ๆ ที่ไดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ นอกจากนี้มูลคาการลงทุนและ

การบริโภคโดยรวมของภาคเอกชนยังฟนตัวชากวาที่คาดการณไว เนื่องจาก ปญหาความไมม่ันใจในสถานการณทาง

การเมือง  ทําใหตัวเลขมูลคาการสงออกที่คาดวาการขยายตัวในอัตราที่ตํ่าลงจากเศรษฐกิจประเทศคูคาชะลอตัวลงกวาที่

คาดการณไวมาก จึงสงผลใหการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจของประเทศมีการปรับตัวลดลงมา โดยในป 2551 ประมาณการ

วาจะมีการขาดดุลการคาอยูที่ 3.0 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  จากปจจัยที่มีผลกระทบตาง ๆ ดังกลาว ทําใหยอดขาย

ของผลิตภัณฑและหางรานตางๆ ลดลง ซึ่งสงผลตอธุรกิจการโฆษณาอยางหลีกเล่ียงไมไดเพราะคาโฆษณาเปนคาใชจายท่ี

ผูประกอบการตองการลดอันดับตน ๆ เนื่องจากเปนตนทุนที่ลดไดงายและเห็นผลที่ชัดเจนอยางรวดเร็วจากรายงานของ

บริษัท นีล เส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด ตามตารางดังนี้ 

ตารางแสดง : GDP และมูลคาตลาดโฆษณาป 2545-2551 

แหลงขอมูล: บริษัท นีล เส็น มีเดียว รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด 
  
 จะเห็นไดวางบประมาณท่ีนํามาใชผาน ส่ือทีวี วิทยุ นิตยสาร ส่ือโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยและส่ือเคล่ือนที่ 

ลวนไดรับผลกระทบที่ชัดเจนจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เนื่องจากผูโฆษณาซึ่งเปนเจาของสินคาตางพากันปรับตัว 

ดวยการลดตนทุนและการใชจายงบประมาณในการโฆษณาผานส่ือที่มีราคาแพง ประกอบกับต้ังแตป 2550 เปนตนมา

ภาครัฐเขมงวดมากขึ้นในสวนของการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและขนมขบเค้ียวผานส่ือทีวี สงผลให เอเจนซี ผูจัด

รายการและเจาของสินคา ตองพิจารณาอยางละเอียดกอนการตัดสินใจใชจายงบโฆษณาผานส่ือหลัก หรือหันไปใช การจัด

กิจกรรมการตลาด ณ จุดขาย อยางไรก็ดี เหตุการณดังกลาวยังสงผลใหตลาดอุตสาหกรรมโฆษณามีส่ือใหมเกิดขึ้น

หลากหลายรูปแบบเชน ส่ือเคล่ือนที่ ส่ือในหางสรรพสินคา ส่ือบนมือถือ และส่ือทางอินเตอรเน็ต เปนตน ซึ่งทั้ งหมดนี้ลวนแต

ดึงเอากลยุทธทางดานราคาท่ีตนทุนตํ่าเปน กลยุทธหลักในการแขงขันดึงดูดความสนใจจากลูกคาทั้งส้ิน อีกทั้งยังเปน ส่ือ ที่มี

ประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงเปาอีกดวย ดังนั้นจึงคาดวาในป 2552 นี้ ส่ือในรูปแบบใหมยังคงมีศักยภาพ

การเติบโตในตลาดโฆษณาอีกคร้ัง โดยเฉพาะส่ือเคล่ือนที่ เชน ส่ือติดขางรถหรือบนรถโดยสารประจําทาง รถแท็กซ่ี รถไฟฟา 

BTS และ รถไฟฟาใตดิน และส่ือในหางสรรพสินคา เชน ส่ือโฆษณาผานจอภาพ 2 มิติ และ3 มิติ ส่ือโฆษณาบริเวณบันได

เล่ือน หนาลิฟท ประตูหองน้ํา เสาอาคารและซุมประตู เปนตน ในขณะเดียวกันส่ือโฆษณาตางๆ   โดยเฉพาะส่ือหลักอันไดแก 

ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ ก็มีแนวโนมที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของส่ือทั้งในสวนของเนื้อหาและ

รูปแบบรวมถึงบุคลากรและเคร่ืองมืออุปกรณมากขึ้นดวย เพื่อใหสามารถครองใจผูบริโภคได เปนการดึงความสนใจจากผูซื้อ

ส่ือหรือเจาของสินคาเพิ่มขึ้นตามมา ซึ่งการแขงขันของธุรกิจโฆษณาในป 2552 นาจะมาในรูปของโฆษณาแฝง (Product 

Placement) มากขึ้น ไดแก สินคาประกอบฉากในรายการประเภทขาว ละคร เกมโชว หรือทอลคโชวในส่ือโทรทัศน หรือการ

เปนผูใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีหรือทองเที่ยวในส่ือวิทยุสถานีตางๆ เปนตน  

  

มูลคา (ลานบาท)  ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

GDP (Current Price)1   5,450,643   5,917,369   6,489,476   7,092,893   7,841,297  8,493,311 8,875,510E 

ส่ือโฆษณารวม2     61,220      71,499      83,561      88,786      89,735      92,010      89,488  

รอยละของ GDP 1.12 1.21 1.29 1.25 1.14 1.08 1.01 

ส่ือกลางแจง       1,718        3,163        4,051        4,530  4,667 4,480 4,206 

รอยละของส่ือโฆษณารวม 2.81 4.42 4.85 5.10 5.20 4.87 4.70 
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สําหรับธุรกิจส่ือปายโฆษณาน้ัน มูลคาการโฆษณาผานส่ือปายโฆษณาภายนอกที่อยูอาศัยลดลงเหลือประมาณ

รอยละ 4.87 ในป 2551 หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 4.2 พันลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

โดยเฉพาะในกลุมลูกคาหลักของส่ือปายโฆษณา เชน กลุมอสังหาริมทรัพยและกลุมยานยนต รวมทั้งสินคาฟุมเฟอยที่

ผูประกอบการเปนบริษัทขามชาติ ในขณะท่ีส่ือเคล่ือนที่กลับมีโนวโนมเติบโตสูงขึ้น โดยในป 2551 มีมูลคาเงินหมุนเวียน 1.2 

พันลานบาท เติบโตถึง 43% จากการใชเงินที่เพิ่มขึ้นของส่ือบน รถไฟฟา BTS สําหรับป 2552 ส่ือกลางแจงยังมีแนวโนมจะ

ไดรับผลกระทบดังกลาวอยางตอเนื่อง ทั้งจากปญหาเร่ืองมาตรการควบคุมปาย รวมทั้งความระมัดระวังการใชจายของกลุม

ลูกคาหลัก โดยเฉพาะผูประกอบการกลุมสินคาอสังหาริมทรัพยที่คาดวาจะลดการใชจายผานส่ือกลางแจงซึ่งราคาสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกับส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยูอาศัยชนิดอื่น โดยรวมแลว ตลาดส่ือกลางแจงที่ตกตํ่ามาต้ังแตป 2550 จึงยังคง

ตกตํ่าตอไปในป 2551 โดยลดลงไปอีก 5.91% มีมูลคาราว 4,216 ลานบาท สวนส่ือที่คาดวาจะไดรับความนิยมคือส่ือ

ดิจิตอล โดยเฉพาะในเว็ปไซด และ SMS รวมทั้งโทรศัพทเคล่ือนที่ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน  
  
 ภาวะการแขงขันและกลยุทธการตลาดของธุรกิจโฆษณาบนพ้ืนที่ปายอัจฉริยะ 

จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ผูประกอบการจึงพยายามตัดงบโฆษณา และหันมาใชงบในการทํากิจกรรม

การตลาดมากขึ้น เพราะสามารถเขาถึงผูบริโภคไดตรงกลุมเปาหมาย นอกจากน้ียังมีส่ือใหมๆ อยางดิจิตอลมีเดีย เว็บไซต 

เอสเอ็มเอส อีเมล ซึ่งมีแนวโนมวาจะเติบโตขึ้นแทนที่ส่ือรูปแบบเกา และอาจมีส่ือรูปแบบใหมอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ใหผล

คุมคาภายใตงบประมาณท่ีตํ่า เชน ดิจิตอลมีเดีย ซึ่งจะชวยผูประกอบการในการนําเสนอสินคาที่ครบวงจร เพราะตลาด

ดิจิตอลสามารถเช่ือมโยงการติดตอและความสัมพันธแบบ Real time ระหวางผูผลิตสินคาและลูกคาของตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ส่ือโฆษณาภายนอก ไดแก ปายบิลบอรด รถประจําทาง ปายแบนเนอร รถแท็กซ่ี โปสเตอร และ

โฆษณา ณ จุดขาย เปนตน ก็นับวาเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับสภาพการแขงขันที่เนนกลไกราคาและมีตนทุนที่ตํ่ากวาเม่ือ

เทียบกับส่ือโทรทัศนและวิทยุ ซึ่งปจจุบันส่ือโฆษณาภายนอกมีการพัฒนารูปแบบที่ทันสมัย รูปลักษณสวยงาม รวมถึงไอเดีย

ที่ออกแบบลงบนส่ือที่กาวหนาขึ้นเปน 3 มิติ และ 4 มิติ สามารถสะดุดตาผูบริโภคและเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี 

ปายโฆษณาขนาดใหญถูกแทนท่ีดวยปายโฆษณาไฟฟา จอแอลอีดี บรรทุกอยูบนรถและจอดตามสถานท่ีชุมชน ปาย

อัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส LED จึงเร่ิมไดรับความนิยมจากเจาของแบรนดลงโฆษณามากขึ้น แมวาเม่ือเทียบกับปายโฆษณา

ขนาดใหญที่อยูในภาวะซบเซานับวายังทดแทนมูลคากันไมได แตนับวาเปนโอกาสของบริษัทในการสรางธุรกิจทามกลางการ

แขงขันของวงการส่ือโฆษณา เพื่อหาชองทางเพื่อนําเสนอส่ิงใหมใหกับผูบริโภคและสรางความแตกตาง อีกทั้งเปนการดึงดูด

ความสนใจจากผูบริโภคได ส่ือโฆษณาภายนอกบานก็นาจะเปนอีกส่ือหนึ่งที่สามารถพลิกแพลง ปรับเปล่ียน หรือใสไอเดีย

แปลกใหมเขาไปได และในอนาคตส่ือภายนอกบานรูปแบบใหมจะเกิดขึ้นอีกมากมาย  

สภาวะการแขงขันในตลาดปายอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกสนั้น ประกอบดวยผูประกอบการรายใหญประมาณ 4- 5 ราย 

เชน  ที.พี.เอส  มีเดีย, โฟรอารต, 96 แอดเวอรไทซ่ิง, พี.ไลท.  โฆษณา แอนด คอนสตรัคชั่น, มาสเตอร ซึ่งผูประกอบการแต

ละรายมีรูปแบบส่ือปายโฆษณาและพ้ืนที่ต้ังเปนจุดแข็งที่แตกตางกัน โดยการแขงขันในปจจุบันจะเนนในเร่ืองทําเลท่ีต้ัง 

ความหลากหลายของส่ือโฆษณา การใหบริการท่ีสามารถรองรับความตองการของลูกคาแบบครบวงจร ทําเลท่ีต้ังปาย

โฆษณาท่ีอยูในระดับใหผูใชรถใชถนนสามารถเห็นไดชัดเจน ไมอยูสูงเกินไป หรืออยูใกลทางซ่ึงผูขับขี่ตองขับขี่ดวยความเร็ว

และใชความระมัดระวังสูง ซึ่งจะทําใหโฆษณาไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเทาที่ควร ดังนั้น เพื่อสรางความสามารถใน

การแขงขัน ทําใหบริษัทฯ ตองเรงปรับตัวกับโครงสรางธุรกิจและพฤติกรรมผูบริโภคใหม เรงหาลูกคาใหมเขามาเสริมฐานเดิม

ที่มีอยู และเสนอบริการรูปแบบใหมเพิ่มเติม ซึ่งพิจารณาขอไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัทไดดังนี้ 
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กลุมลูกคาเปาหมายในธุรกิจโฆษณาบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ 
เนนกลุมลูกคาเปาหมายที่ตองการใชส่ือในการประชาสัมพันธการจัด Event และ Exhibition ตางๆ ซึ่งมีความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑของเราท่ีสามารถกระจายขาวสารไดครอบคลุมทุกพื้นที่ (40จุดทั่วกทม.) สามารถปรับเปล่ียน

โฆษณาไดรวดเร็ว เนื่องจากเปนปายอิเล็กทรอนิกส ซึ่งปจจุบันลูกคากลุมนี้ถือไดวาเปนลูกคาหลักของปายจราจรอัจฉริยะ 

โดยในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง รัฐบาลและกลุมธุรกิจตางๆไดหันมาทําการตลาดแบบ Below the line มากขึ้น เชน การ

จัดกิจกรรมทางการตลาด และ Exhibition ตางๆเพื่อกระตุนการบริโภคและใชจาย ทําใหเปนโอกาสท่ีดีของธุรกิจโฆษณาบน

พื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะ 
กลยุทธการแขงขันในธุรกิจโฆษณาบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ 
ทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม ปายโฆษณา LED ของบริษัทเปนทางเลือกใหมสําหรับผูที่ตองการใชจอภาพสี โดยท่ีบริษัท

ยังสามารถผลิตจอภาพสีที่มีระยะหางระหวางหลอดไฟ LED ต้ังแต 22, 11, 6, และ 4 มิลลิเมตร ซึ่งจะสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคไดอยางหลากหลายและต้ังอยูในจุดที่มีการจราจรหนาแนน ซึ่งเปนตําแหนงที่จะมีผูขับขี่

ยานพาหนะและผูโดยสารใหความสนใจ  

รองรับขอมูลไดหลายรูปแบบ การโฆษณาบนปายอัจฉริยะเปนการโฆษณาบนส่ืออิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนเทคโนโลยี

สูงกวาการโฆษณากลางแจงทั่วไป จึงสามารถรองรับขอมูลไดหลายรูปแบบ เพื่อทําใหเปนภาพนิ่งสําหรับการโฆษณาหรือ

แสดงผลยิงความถ่ีของโฆษณาสินคามากสลับปรับเปล่ียนไปมากับการรายงานสภาพจราจรในแตละชวงเวลา นอกจากนี้ยัง

สามารถปรับเปล่ียนเน้ือหาของการโฆษณาไดงาย ทําใหลูกคาเกิดความสะดวกในการใชบริการ และยังมีคาผลิตส่ือโฆษณา

ที่ตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับส่ือชนิดอื่น รวมทั้งมีระยะเวลาในการใชส่ือที่ผลิตนาน ทําใหผูซื้อโฆษณาสามารถประหยัดตนทุนการ

ผลิตส่ือได 

บริการเสริมดานอื่น ๆ บริษัทยังมีแผนใหบริการเพิ่มเติมดานรายงานความหนาแนนของเสนทางจราจร เปนศูนย

รวบรวมขอมูลดานการจราจร ขาวสารและการประชาสัมพันธโดยเปนเครือขายของ GTS 40 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อ

ดึงดูดสายตาของผูบริโภคเปนการจูงใจใหผูประกอบการสนใจส่ือปายอัฉริยะมากขึ้น ประโยชนที่ไดรับคือประชาชนผูใช

เสนทางผานปายจราจรอัจฉริยะสามารถพิจารณาวางแผนการเดินทาง หรือตัดสินใจเปล่ียนเสนทางการเดินทางโดย

หลีกเล่ียงจุดที่มีปญหาจราจรติดขัดไดทันที ซึ่งจะเปนการลดปญหาการสะสมของรถในบริเวณที่มีการจราจรติดขัด เปน

แนวทางแกไขปญหาการจราจรไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังเปนการลดเวลาและตนทุนการเดินทางและประหยัดพลังงาน 
 
ภาวะการแขงขนัและกลยุทธการตลาดของธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจอภาพสี (Full Color LED Screen) 

สําหรับการจําหนายผลิตภัณฑจอภาพสีขนาดใหญ (Full Color LED Screen) และปายแสดงขอความหรือรูปภาพ 

(Moving Sign Board/ Variable Message Sign: VMS) ในตลาดโดยรวม ปจจุบันเร่ิมมีการนําผลิตภัณฑจอภาพ LED สีจริง 

มาใชกันอยางแพรหลายมากขึ้น ทั้งการติดต้ังเพื่อใชประชาสัมพันธองคกร การเชาเพ่ือใชในงานแสดงสินคา งานคอนเสิรต

ขนาดใหญ รวมถึงการลงทุนติดต้ังเพื่อขายส่ือโฆษณาตามยานธุรกิจตางๆ เปนตน 

 ในปจจุบันคูแขงขันในอุตสาหกกรม ประกอบไปดวยผูนําเขาสินคาจากตางประเทศ ซึ่งยังคงมีราคาสูงมาก

เนื่องจากตองเสียภาษีนําเขาในอัตราที่สูง นอกจากน้ียังมีกลุมผูจําหนายรายยอยในประเทศ ซึ่งนําเขาช้ินสวนโมดูลจาก จีน 

หรือไตหวัน มาประกอบเพื่อจําหนาย ซึ่งคุณภาพการผลิตและคุณภาพสินคายังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร  อาจมีสาเหตุจาก

การใชวัตถุดิบที่ดอยคุณภาพ ดังนั้นจึงทําใหผลิตภัณฑมีอายุการใชงานส้ันและทําใหผูใชตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษา

จํานวนมาก ดังนั้นการท่ีบริษัทเปนผูผลิต VMS และ LED ในประเทศที่มีมาตรฐานการผลิตสูงทัดเทียมสินคาที่จําหนายใน

ตางประเทศ เนื่องจากทางบริษัทใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เปนวัตถุดิบเดียวกับที่ใชผลิตภัณฑไฟจราจรและปายจอภาพสี ซึ่ง
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ตองจําหนายโดยการประมูลและตองไดรับการยอมรับจากหนวยงานราชการท่ีมีมาตรฐานการคัดเลือกคอนขางสูง จึงทําให

ผลิตภัณฑของบริษัทมีอายุการใชงานนานกวาของคูแขงขัน และทําใหผูใชสามารถประหยัดคาบํารุงรักษาไดในระยะยาว ซึ่ง

มีความไดเปรียบคูแขงขันในตลาดที่ผูซื้อคํานึงถึงคุณภาพจอและบริการหลังการขายเปนสวนสําคัญ 
 

กลยุทธการแขงขันในธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจอภาพสี (Full color LED Screen) 
มีราคาท่ีสามารถแขงขันได  ส่ือโฆษณาบนพื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะของบริษัท เปนจอแสดงภาพขนาดใหญที่

บริษัทพัฒนาและผลิตขึ้นเปนรายแรกของประเทศไทย โดยใชหลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED ซึ่งสวนใหญตอง

นําเขาจากตางประเทศ เชน ญี่ปุน (Panasonic) และเกาหลี (Samsung) ทําใหราคาจําหนายในทองตลาดคอนขางสูง จาก

ราคาตัววัตถุดิบเองและคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา ซึ่งราคาจําหนายยังขึ้นอยูกับขนาดและความละเอียดของจอภาพ

สี ซึ่งมีหนวยวัดเปนระยะหางระหวางหลอดไฟ LED ต้ังแต 22, 11, 6, และ 4 มิลลิเมตร เปนตน หากเปนจอภาพขนาดใหญ

มากและความละเอียดมากจะย่ิงตองใชวัตถุดิบมากขึ้น ดังนั้น การท่ีบริษัทสามารถผลิตจอภาพสีขึ้นไดเปนรายแรกของ

ประเทศไทยเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑจากตางประเทศ ทําใหระดับราคาของผลิตภัณฑอยูในระดับที่

สามารถแขงขันได และเปนการประหยัดภาษีนําเขาไดดวย  
ผลิตภัณฑที่หลากหลายและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ทําใหมี

ผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ระบบ LED ที่หลากหลาย เชน จอแสดงภาพสี (Full Color LED Screen) 

และปายแสดงขอความหรือรูปภาพ (Variable Message Sign หรือ Moving Sign Board) โดยที่ผลิตภัณฑตาง ๆ สามารถ

ผลิตไดตามขนาดและคุณสมบัติอื่นที่ลูกคาตองการ เชน คุณสมบัติดานเสียง หรือคุณสมบัติดานการส่ือสาร 2 ทาง เปนตน 

นอกจากน้ีบริษัทยังไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานครในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะและการดูแลรักษาจํานวน 40 จุด ซึ่ง

บริษัทสามารถใชผลิตภัณฑปายโฆษณา LED ในโครงการดังกลาวได โดยบริษัทมีสิทธิดูแลบํารุงรักษาและจัดหา

ผลประโยชนดานโฆษณาในอายุสัญญา 3 ป และตออายุสัญญาไดอีก 2 คร้ัง ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปนผูผลิตระบบปาย

อัจฉริยะท้ังหมด จึงมีศักยภาพในการบํารุงรักษาไดอยางตอเนื่อง นอกจากน้ีเทคโนโลยีการใชงานและการบํารุงรักษาปาย

จราจรอัจฉริยะเปนของบริษัทซึ่งยากตอการลอกเลียนแบบ จึงเปนไปไดยากที่คูแขงขันที่จะเขามาดําเนินการแทนบริษัท ซึ่งที่

ผานมา บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตามที่กําหนดในสัญญาไดอยางครบถวน ทําใหทางกรุงเทพมหานคร

ตกลงตอสัญญากับทางบริษัทอีกเปนเวลา 3 ปในเดือนธันวาคมของป 2551 ที่ผานมา ดวยเหตุผลดังกลาวบริษัทจึงม่ันใจวา

จะไดรับการตอสัญญาในการจัดเก็บผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะไดสูงสุดถึง 9 ป 

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจอภาพสี Full Color LED Screen 
กลุมเปาหมายของตลาดจอภาพสี LED  

1. หนวยงานราชการแและองคกรปกครอบสวนทองถ่ิน ซึ่งตองการสงเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารภายในเขตเทศบาลของตน โดยกลุมนี้จะใหความสําคัญเร่ืองปจจัยดานราคา โดยมีการแขงขันกันใน

ลักษณะการประมูลงาน 

2. ธุรกิจเอกชน  แบงเปน 

a. กลุมส่ือโฆษณานอกบาน ไดแก ธุรกิจใหเชาพื้นที่โฆษณาปายบิลบอรด ซึ่งมีแนวโนมที่จะเร่ิมเปล่ียนมาใช

จอภาพ LED ที่มีความยืดหยุนสูงแทนปายบิลบอรดในบางพื้นที่ 

b. กลุมบริษัทและเจาของอาคารที่ตองการสงเสริมภาพลักษณองคกร รวมถึงประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 

ไดแก โรงแรม ธุรกิจเอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน  
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c. องคกรที่มีวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมและหารายไดจากการโฆษณา ไดแก หางสรรพสินคาขนาด

ใหญ  

4.5 กฎหมายหรือกฎระเบียบที่สงผลตอการแขงขัน หรืออุตสาหกรรม 

สืบเนื่องจากสหภาพยุโรป (The European Union: EU) เปนตลาดนําเขาสินคาดานอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญแหง

หนึ่งของโลก โดยมีผูบริโภคสินคาอิเล็กทรอนิกสในสัดสวนที่สูง ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไมหยุดนิ่ง สงผลให

ผูบริโภคตื่นตัวในการเลือกใชสินคา ทําใหปริมาณการใชผลิตภัณฑมีมากขึ้น สงผลใหเกิดขยะจากผลิตภัณฑไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แมวาหลายประเทศ ในสหภาพยุโรปจะมีกฎควบคุมการทิ้งและการทําลายซากเหลานี้

แลวก็ตาม เนื่องจากกฎหมายในแตละประเทศมีความเขมงวดไมเทากัน และไมสอดคลองกัน ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ 

สหภาพยุโรป (EU) จึงไดออกรางกฎระเบียบวาดวยการกําจัดซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from 

Electrical and Electronic Equipment: WEEE) และรางกฎระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารตองหามบางชนิดใน

ผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical 

and electronic equipment: RoHS) ขึ้นเพื่อใหประเทศสมาชิกดําเนินการในทิศทางเดียวกันมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ 

กฎระเบียบทั้งสองฉบับนี้ เปนกลยุทธดานการคา การแขงขัน ของสหภาพยุโรป ที่กําหนดใหผูผลิตตองรับผิดชอบ

จัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตจัดเก็บ คืนสภาพ นํามาใชซ้ํา หรือ นํากลับมาใชใหม ไปจนถึงการกําจัด

เศษเหลือทิ้ง โดยไดเร่ิมบังคับใชในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ที่ผานมา ทั้งนี้ กฎระเบียบวาดวยการกําจัดซากผลิตภัณฑ

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) จะไมสงผลกระทบโดยตรง

ตอบริษัท แตจะสงผลกระทบตอผูผลิตสินคาทางดานเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมถึงผูผลิตชิ้นสวนที่ใชในการผลิต

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในการสงสินคาออกไปยังประเทศในกลุมสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ในขณะท่ีกฎระเบียบ

วาดวยการจํากัดการใชสารตองหามบางชนิดในผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Restriction of the use of 

certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment: RoHS) จะไมสงผลกระทบตอบริษัท เนื่องจาก

ในปจจุบันเคร่ืองจักรของบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑใหสอดคลองกับกฎระเบียบดังกลาว 

4.6 การจัดหาผลิตภัณฑ 
4.6.1 กําลังการผลิต 

โรงงานของบริษัท ต้ังอยูที่ 77 หมู 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ 

8,530 ตารางเมตร ประกอบดวยพื้นที่โรงงาน 6,030 ตารางเมตร พื้นที่สํานักงาน 1,000 ตารางเมตร และพ้ืนที่คลังสินคา 

1,500 ตารางเมตร มีการจัดสรรกําลังการผลิตของโรงงาน เพื่อใชในการผลิตสินคาของบริษัทและบริษัทยอย โดยที่กําลังการ

ผลิตของโรงงานจะมีลักษณะเปนการวางช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสบนแผงวงจร และมีหนวยนับเปนจุด (Point) ซึ่งกําลังการผลิต

ของบริษัท เปนดังนี้ 

กําลังการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 

กําลังการผลิตสูงสุด (ลานจุด) 3,021.67 3,167.67 3,700.00 3,565.00 

กําลังการผลิตจริง (ลานจุด) 937.10 1,552.98 2,100.00 1,339.10 

สัดสวน (รอยละ) 31.01 49.03 56.76 37.56 
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4.6.2 ขั้นตอนการผลิต 

ในกระบวนการผลิตทั้งหมด บริษัทจะมีการออกแบบผลิตภัณฑรวมกับลูกคาจนกระท่ังสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑ

ตนแบบไดแลว ลูกคาจะมีการประมาณการยอดสั่งซื้อ หรือมีการสงคําส่ังซ้ือ เพื่อใหบริษัทดําเนินการผลิต ซึ่งขั้นตอนการ

ผลิตประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นตอนจัดหาวัตถุดิบ เปนขั้นตอนที่ฝายจัดซื้อ ดําเนินการส่ังซื้อวัตถุดิบจากตัวแทนจําหนาย และบริษัทยอย

เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการผลิตสินคาของบริษัทและงานเหมาผลิต แตสําหรับการประกอบ บริษัทจะไดรับวัตถุดิบโดยลูกคา

เปนผูจัดหามาให ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Incoming Quality Control: IQC) เพื่อใหแนใจวา

วัตถุดิบที่ไดรับมาอยูในสภาพสมบูรณ 

2) ขั้นตอนวางแผนการผลิต เปนขั้นตอนที่ฝายวางแผนการผลิต จัดเตรียมและปรับเปล่ียนสายการผลิตของ

เคร่ืองจักร รวมถึงการจัดสรรกําลังการผลิตที่มีอยูเพื่อที่จะสามารถผลิตและจัดสงสินคาไดตามกําหนด 

3) ขั้นตอนจัดเตรียมวัตถุดิบและเคร่ืองมือ  การเตรียมวัตถุดิบ และการเตรียมเคร่ืองมือ เชน แบบพิมพ สําหรับ

การเคลือบตะก่ัวหรือดีบุก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแบบของแผงวงจรที่จะผลิต และเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเปนสําคัญ 

4) ขั้นตอนการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เม่ือเตรียมความพรอมของวัตถุดิบที่จะใชผลิตเรียบรอย

แลว บริษัทจะดําเนินการผลิตและประกอบช้ินสวนตางๆ ตามแบบท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนการนําช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสวางบน

แผงวงจรแลวเช่ือมติดกันโดยใชเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีในการผลิตแตกตางกันไปซึ่งเทคโนโลยีที่บริษัทใชผลิต 

ทั้งนี้ ในการผลิตอาจจะตองใชเทคโนโลยีในการผลิตหลายแบบมาประกอบขึ้นเปนแผงวงจรตามลักษณะเฉพาะ

ของแผงวงจรนั้นๆ โดยในขั้นตอนนี้จะมีการจะมีการสุมตรวจคุณภาพ (In-Process Quality Control: IPQC) ระหวาง

ดําเนินการผลิต ดวยสายตา และการตรวจสอบดวยเคร่ืองมือ เชน การสแกนจุดสัมผัสแผงวงจรที่ผลิตเสร็จแลวดวยความเร็ว

สูงโดยใชเคร่ืองมือ Automatic Optical Inspection (“AOI”) หรือการนําแผงวงจรมาตรวจบนเคร่ืองมือทดสอบการทํางาน

สําหรับแผงวงจรนั้น (In Circuit tester) เปนตน 

5) ขั้นตอนการประกอบ เปนขั้นตอนสําหรับผลิตภัณฑของบริษัทหรือเปนงานเหมาผลิตอุปกรณ โดยมีการนํา

แผงวงจรมาประกอบขึ้นเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป สําหรับขั้นตอนนี้จะมีการสุมตรวจคุณภาพ (IPQC) ระหวางดําเนินการ

ประกอบโดยใชสายตา หรือตรวจสอบดวยเคร่ืองมือทดสอบการทํางานของอุปกรณ เปนตน 

6) ขั้นตอนการบรรจุ เม่ือบริษัทผลิตสินคาเสร็จแลวจะมีการทดสอบหนาที่การทํางาน (Function Test) และการ

ตรวจสอบคุณภาพ (Outgoing Quality Control: OQC) โดยวิธีสุมตรวจ กอนการเขาสูกระบวนการบรรจุ (Packing) ตาม

ลักษณะของผลิตภัณฑ และดําเนินการจัดสงใหแกลูกคาหรือเก็บไวในคลังสินคาของบริษัทเพื่อการจําหนายตอไป 

ขั้นตอนการผลิต 

 

 

 

 

 

คาํส่ังซ้ือ /
ประมาณการยอดจาํหนาย จดัหาวัตถุดิบ (IQC) วางแผนการผลติ

ประกอบโครงผลติภัณฑ*
(IPQC)

ประกอบแผงวงจรอเิล็กทรอนิกส
(IPQC) จดัเตรียมวัตถุดบิ

จดัสงสนิคาใหลูกคา/
จดัเกบ็ในคลงัสนิคาเพ่ือรอจาํหนาย

บรรจุ
(IPQC)

สุมตรวจสอบคุณภาพ
(OQC)

*

คาํส่ังซ้ือ /
ประมาณการยอดจาํหนาย จดัหาวัตถุดิบ (IQC) วางแผนการผลติ

ประกอบโครงผลติภัณฑ*
(IPQC)

ประกอบแผงวงจรอเิล็กทรอนิกส
(IPQC) จดัเตรียมวัตถุดบิ

จดัสงสนิคาใหลูกคา/
จดัเกบ็ในคลงัสนิคาเพ่ือรอจาํหนาย

บรรจุ
(IPQC)

สุมตรวจสอบคุณภาพ
(OQC)

คาํส่ังซ้ือ /
ประมาณการยอดจาํหนาย จดัหาวัตถุดิบ (IQC) วางแผนการผลติ

ประกอบโครงผลติภัณฑ*
(IPQC)

ประกอบแผงวงจรอเิล็กทรอนิกส
(IPQC) จดัเตรียมวัตถุดบิ

จดัสงสนิคาใหลูกคา/
จดัเกบ็ในคลงัสนิคาเพ่ือรอจาํหนาย

บรรจุ
(IPQC)

สุมตรวจสอบคุณภาพ
(OQC)

*
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หมายเหตุ : * การผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส สวนใหญจะไมผานขั้นตอนการประกอบโครงผลิตภัณฑ 
4.6.3 เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีการผลิต รายละเอียดของเทคโนโลยี 

Surface Mount Technology (SMT) เปนการผลิตโดยวางช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสบนผิวของแผงวงจรดานเดียวกับ

ลายทองแดง แลวทําการเชื่อมจุดสัมผัสนั้น สวนใหญเปนแผงวงจรชนิด 

Surface Mount Device (SMD) 

Pin Through Hole (PTH) เปนการผลิตโดยการวางช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสชนิดมีขาลงบนแผงวงจร โดยใช

เคร่ืองจักร แลวทําการเช่ือมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใหยึดติดกับดานที่ มี

ลายทองแดง โดยผานตะก่ัวเหลว 

Chip on Flexible Circuit (COF) เปนการผลิตโดยการวางช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสบนผิวของแผงวงจรที่มีลักษณะ

ออน แลวทําการเช่ือมจุดสัมผัสนั้น ซึ่งมีความคลายคลึงกับระบบ SMT 

บริษัทใชเทคโนโลยีการผลิตหลัก 3 แบบ สําหรับผลิตสินคาทั้งหมด ซึ่งในการผลิตสินคาบางชนิดอาจใช

เทคโนโลยีมากกวา 1 แบบ ขึ้นอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ โดยการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของ

ลูกคา จะใชเทคโนโลยีครบทุกแบบ แตสําหรับการผลิตผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” สวนใหญจะใช

เทคโนโลยีการผลิตแบบ SMT และ PTH เทานั้น 

4.6.4 การจัดหาวัตถุดิบ และนโยบายเกี่ยวกับสินคาคงคลัง 

1) ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” 

ในการการผลิตอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” บริษัทใช

วัตถุดิบหลัก ไดแก แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สายไฟ พลาสติก และ Connector โดยฝายจัดซื้อของ

บริษัทจะเลือกซ้ือวัตถุดิบโดยคํานึงถึงราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสม ผลิตภัณฑในสายธุรกิจนี้โดยสวนใหญจะซ้ือ

วัตถุดิบผานบริษัทยอย และไมมีนโยบายพึ่งพิงการซ้ือวัตถุดิบจากผูผลิตหรือผูจําหนายรายใดรายหนึ่ง 

2) ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 

การจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตรา

สินคาของลูกคา มี 2 วิธี คือ 1) บริษัทเปนผูจัดหาวัตถุดิบเองทั้งหมด ซึ่งการจัดหาวัตถุดิบวิธีนี้จะใชกับการผลิตแบบเหมา

ผลิต (Turnkey) และ 2) ลูกคาเปนผูจัดเตรียมและสงมอบวัตถุดิบใหบริษัทเพื่อผลิต ซึ่งเปนการผลิตแบบส่ังประกอบ 

(Consign Parts) ทั้งนี้ ในการส่ังซ้ือวัตถุดิบเพื่อการผลิตในสายธุรกิจนี้ บริษัทจะพิจารณาจากซื้อวัตถุดิบ โดยมี 3 รูปแบบ 

ไดแก  

• ลูกคาเปนผูกําหนดตราสินคาและผูจําหนายมาให 

• ลูกคาเปนผูกําหนดตราสินคามาใหโดยที่บริษัทเปนผูคัดเลือกผูจําหนายเอง 

• บริษัทเปนผูคัดเลือกตราสินคาและผูจําหนายใหลูกคา 

ในกรณีที่ลูกคาใหบริษัทเปนผูจัดหาวัตถุดิบให บริษัทจะเปนผูคัดเลือกตราสินคาและผูจําหนายวัตถุดิบเอง โดย

พิจารณาจากคุณภาพ ราคา และเง่ือนไขทางการคาเปนสําคัญ โดยการจัดซื้อวัตถุดิบจากในประเทศ และตางประเทศ ทั้ง

การส่ังซ้ือโดยตรง และการผานบริษัทยอย ซึ่งบริษัทอาจพิจารณาส่ังซ้ือจากผูผลิตวัตถุดิบที่ลูกคาใชอยูในผลิตภัณฑของ



4.การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ 

 66

ลูกคาอยูแลวก็ได และในกรณีที่ลูกคาเปนผูจัดหาวัตถุดิบ บริษัทจะไดรับวัตถุดิบจากลูกคา หรือจากผูผลิตวัตถุดิบตาม

จํานวนท่ีเพียงพอตอความตองการใชในการผลิตและประกอบช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสซึ่งบริษัทไมตองจัดซื้อเอง 

3) ธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

การจัดหาสินคาของบริษัทในสายธุรกิจนี้ดําเนินการโดยบริษัทยอย สวนใหญจะมีการจัดซ้ือจากผูผลิตหรือผู

จําหนายตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน จีน และไทย โดยมีนโยบายการกําหนดปริมาณสินคาคง

คลังขั้นตํ่า สําหรับลูกคาทั่วไป จะพิจารณาจากประวัติการใชวัตถุดิบ และ ประมาณการความตองการใชวัตถุดิบของลูกคา 

หากเปนลูกคาเฉพาะราย จะพิจารณาจากประมาณการ หรือคําส่ังซื้อ และระยะเวลาท่ีรอสินคา ทั้งนี้ บริษัทยอยมีวงเงินการ

ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Forward Contract) เปนวงเงินจํานวน 43 ลานบาท เพื่อลดความเส่ียงจากการผัน

ผวนของอัตราแลกเปล่ียนอีกดวย 

4) ธุรกิจผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร และปายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส 

วัตถุดิบหลักที่ใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑไดแก หลอดไฟ LED แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส และ เปลือกตูควบคุม

ซึ่งทําจากพลาสติก โดยส่ังซ้ือวัตถุดิบจากประเทศ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และไทย โดยบริษัทจะส่ังซ้ือวัตถุดิบในปริมาณท่ี

เพียงพอสําหรับการผลิตตามคําส่ังซื้อของลูกคาเทานั้น 

4.6.5 วัตถุดิบหลักและแหลงที่มา 

รายการวัตถุดิบ/สินคาหลัก 
ผูจําหนาย / 

 นําเขา 
(ราย) 

แหลงที่มา การควบคุมราคาตนทุน 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรช่ัน    

• แผน PCB 9 ไทย,ฮองกง,มาเลเซีย,จีน มีการวางแผนจัดซื้อและ 

ตกลงราคากันลวงหนา

ประมาณ 1 เดือน 
• ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 153 ไทย,ไตหวัน,ฮองกง, 

ญี่ปุน,สวิสเซอรแลนด, 

สิงคโปร, สหรัฐอเมริกา

,เยอรมัน , ฟลิฟปนส, 

อินโดนีเซีย , อิสราเอล 

• สายไฟ 8 ไทย 

• พลาสติก 7 ไทย 

• คอนเน็กเตอร (Connector) 14 ไทย,ไตหวัน,ฮองกง,  

สิงคโปร,สหรัฐอเมริกา

,ญี่ปุน 

บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ    

• กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตจากสารก่ึง

ตัวนํา(Active device) เชน ไดโอด(Diode) 

ไอซี (IC) และ ทรานซิสเตอร(Transistor) 

เปนตน 

90 ญี่ปุน, สหรัฐอเมริกา, 

เกาหลี, ฮองกง,  

ไตหวัน, และจีน 

มี ก า ร กํ าหนดป ริมาณ

สินคาคงคลังขั้นตํ่า 

• ลูกคาทั่วไป พิจารณา

จากประวัติการใช และ 
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รายการวัตถุดิบ/สินคาหลัก 
ผูจําหนาย / 

 นําเขา 
(ราย) 

แหลงที่มา การควบคุมราคาตนทุน 

• กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดผลิตจาก

สารก่ึงตัวนํา (Passive device) เชน คอน

เน็กเตอร (Connector) และตัวเก็บประจุ

ไฟฟา (Capacitor) 

25 ญี่ปุน, สหรัฐอเมริกา, 

ฮองกง, ไตหวัน,  

จีน, และ ไทย 

ประมาณการของลูกคา 

• ลูกคาเฉพาะราย 

พิจารณาจากประมาณ

การ หรือคําส่ังซื้อ และ

ระยะเวลาท่ีรอสินคา 

มีการวางแผนจัดซ้ือและ 

ตกลงราคากันลวงหนา

ประมาณ 1 เดือน 

บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม    

• ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 80 ญี่ปุน, สหรัฐอเมริกา, ไทย มีการวางแผนจัดซื้อและ 

ตกลงราคากันลวงหนา

ประมาณ 1 - 3 เดือน 
• หลอดไฟ LED 2 ญี่ปุน, สหรัฐอเมริกา 

• พลาสติก 1 ไทย 

• เหล็ก 1 ไทย 

หมายเหตุ จํานวนผูจําหนาย/นําเขาในตารางขางตน ไดตัดรายการระหวางกันแลว 

4.6.6 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ที่ผานมา บริษัทใชดีบุกและตะก่ัวในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ในสัดสวนประมาณรอยละ 65 และ 35 

ตามลําดับ แตเนื่องจากการที่มีตะก่ัวเปนสวนประกอบในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่กอใหเกิดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (EU) จึงเร่ิมเขมงวดในการนําเขาสินคาดังกลาวท่ีมีสวนผสมของตะก่ัวมากขึ้น 

ดังนั้น ปจจุบันบริษัทใชดีบุกเปนวัตถุดิบในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด เพื่อชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

โดยในป 2552 นี้ บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนการปรับปรุงที่ตอเนื่อง เร่ิมจากการวางระบบการ

จัดการและการกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอม ไปสูการใชระบบการจัดการ การตรวจสอบประสิทธิผลของระบบและแกไข

จุดบกพรอง จากน้ันเปนการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของระบบเปนระยะ ๆ โดยผูบริหารและนําไปสูการปรับ

เปาหมายใหมเพื่อเร่ิมวงจรใหมของการวางแผน ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมีลักษณะเปนกลไกที่เช่ือมตอกัน  

ทั้งนี้ ที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเก่ียวกับการสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และบริษัท

ไดรับการตออายุใบอนุญาตโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาโดยตลอด 

4.6.7 สัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิค 
- ไมมี- 
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4.6.8 พัฒนาและรับจางวางระบบจัดการขอมูล 

ธุรกิจพัฒนาและรับจางวางระบบจัดการขอมูลดําเนินการโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เปน

โครงการตามสัญญาจางของลูกคา ภายใตชื่อกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ซึ่งประกอบดวยบริษัท ฟอรท คอร

ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัท ไพรมล้ิงค จํากัด ไดลงนามในฐานะผูรับจางกับ

การไฟฟานครหลวงในการรับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา 

(CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 สัญญาดังกลาวมีมูลคาโครงการ 549 

ลานบาท โดยบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบงานจัดหาคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เก่ียวของ 

รวมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ทั้งนี้บริษัทรับผิดชอบงานในโครงการดังกลาวมูลคา 378.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 ของ

มูลคาโครงการ   

4.6.9 งานที่อยูระหวางสงมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

1)   การรับจางพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการ
ผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) 

กิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ซึ่งประกอบดวย บริษัท บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส จํากัด และ

บริษัท ไพรมล้ิงค จํากัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทไมมีสวนเก่ียวของกับบริษัท โดยกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ดําเนินธุรกิจ

รับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบ

จัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) ใหกับการไฟฟานครหลวง เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 มูลคาโครงการรวม 549 

ลานบาท โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้ 

1) การไฟฟานครหลวงตกลงให FORTH CONSORTIUM รับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบ

บริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา 

(Billing) โดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคาจางเปน 4 งวด ตามความคืบหนาของการสงมอบงาน คือ 

 งวดที่ 1 จํานวนเงิน 54.90 ลานบาท เม่ือสงมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรับ

งานแลว 

 งวดที่ 2 จํานวนเงิน 219.60 ลานบาท เม่ือสงมอบงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 และคณะกรรมการตรวจรับ

งานแลว 

 งวดที่ 3 จํานวนเงิน 109.80 ลานบาท เม่ือสงมอบงานงวดที่ 5 และคณะกรรมการตรวจรับงานแลว 

 งวดที่ 4 จํานวนเงิน 164.70 ลานบาท เม่ือสงมอบงานงวดที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับงานแลว 

2) FORTH CONSORTIUM จะตองดําเนินการใหเสร็จในวันที่ 28 ตุลาคม 2550 มิฉะนั้นจะตองชําระคาปรับ

ใหแกการไฟฟานครหลวง ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งหมด แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ 100.00 บาท 

และคาควบคุมงานวันละ 5,000 บาท นับจากวันที่ถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญาวันละ 30,400 บาท 

และคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ FORTH CONSORTIUM ทํางานลาชาอีกดวย 

รายละเอียดของโครงการ 

FORTH CONSORTIUM ตองดําเนินการพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร 

(ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) โดยมีรายละเอียดในการสงมอบงาน 
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6 งวด คือ งวดท่ี 1 เปนการนําเสนอวิธีการ (Methodology) และขั้นตอนในการจัดทําโครงการทั้งหมด ซึ่งตองแลวเสร็จ

ภายในเดือนธันวาคม 2548 งวดที่ 2 เปนการงานศึกษา วิเคราะห และออกแบบระบบ ซึ่งตองแลวเสร็จภายในเดือน

พฤษภาคม 2549 งวดที่ 3 สงมอบงานในสวนของการจัดทําระบบตนแบบ (Prototype) ซึ่งตองแลวเสร็จภายในสิงหาคม 

2549 งวดท่ี 4 การดําเนินการตามขอบเขตการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบงาน ซึ่งตองแลวเสร็จภายในเดือน

พฤษภาคม 2550 งวดที่ 5 ดําเนินงานติดต้ัง และทดสอบการเช่ือมโยงระบบ ซึ่งตองแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2550 

งวดที่ 6 การนําระบบมาใชจริงพรอมปรับแตงระบบ ซึ่งตองแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2550 

ความคืบหนาของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กิจการคารวมไดเร่ิมดําเนินงานงวดที่ 1, 2 และ 3 ผานการตรวจรับเปนที่เรียบรอย

แลว  และไดสงมอบงานงวดที่ 4 ซึ่งกําลังอยูในระหวางตรวจรับ  นอกจากน้ี การไฟฟานครหลวงไดเร่ิมเปดใชงานระบบ

บริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ซึ่งประกอบดวยระบบงานหลัก 15 ระบบ มาต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เปนที่เรียบรอยดี 

ทั้งนี้ บริษัทไดเจรจากับทางการไฟฟานครหลวงและไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาดําเนินการตามสัญญาไดจนถึงวันที่ 30 

มิถุนายน 2552 เพื่อที่จะสามารถดําเนินงานในสวนที่เหลืออีก 2 ระบบหลัก อันไดแกระบบงานบริการลูกคา (CS) และ

ระบบงานจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (CSS) ใหสําเร็จลุลวงพรอมเปดใชงานครบสมบูรณภายในป 2552 นี้ 
 

2)  โครงการระหวางบริษัทกับบมจ. ทีโอที 

บริษัท ไดรวมลงนามในสัญญาจางเหมาติดต้ังอุปกรณ ระบบชุมสายและโครงขายรองรับการใหบริการ 

Broadband จํานวน 167,500 พอรต กับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2550 มูลคาโครงการรวม 

849.98 ลานบาท โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้ 

1)  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตกลงใหบริษัท ติดต้ังอุปกรณ ระบบชุมสายและโครงขายรองรับการใหบริการ 

Broadband จํานวน 167,500 พอรต โดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคาจางเปน 4 งวด ตามความคืบหนา

ของการสงมอบงาน คือ 

 งวดที่ 1 จํานวนรอยละ 25 ของวงเงินคาจางเหมาติดต้ังอุปกรณ 

 งวดที่ 2 จํานวนรอยละ 35 ของวงเงินคาจางเหมาติดต้ังอุปกรณ 

 งวดที่ 3 จํานวนรอยละ 25 ของวงเงินคาจางเหมาติดต้ังอุปกรณ 

 งวดที่ 4 สวนที่เหลือทั้งหมดของคาจางเหมาติดต้ังอุปกรณ 

2) บริษัทจะตองดําเนินการติดต้ังอุปกรณ ระบบชุมสายและโครงขายรองรับการใหบริการ Broadband จํานวน 

167,500 พอรต ใหแลวเสร็จพรอมใชงานได ภายในระยะเวลา 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

3) บริษัทตองรับประกันตอความชํารุดบกพรองเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากงานน้ี ภายในกําหนด 2 ป นับจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว 
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รายละเอิยดของโครงการ 

บริษัทตองดําเนินการติดต้ังอุปกรณ ระบบชุมสายและโครงขายรองรับการใหบริการ Broadband จํานวน 

167,500 พอรต 

ความคืบหนาของโครงการ 

โครงขายรองรับการใหบริการ Broadband จํานวน 167,500 พอรตนั้น เร่ิมตนตามสัญญาท่ีจํานวน 820 

ชุมสาย ตอมามีการแกไขสัญญา ทําใหจํานวนชุมสายที่ติดต้ังเหลือจํานวน 787 ชุมสาย ซึ่งความคืบหนาของโครงการ ณ 

วันที่ 26 ธันวาคม 2551 บริษัทไดทําการติดต้ังดําเนินการจริงไปแลวจํานวน 762 ชุมสาย คิดเปน 163,160 พอรต ซึ่งใน

จํานวนชุมสายที่ติดต้ังแลว ไดมีการทดสอบเบ้ืองตนไปแลวจํานวน 737 ชุมสาย หรือ 157,020 พอรต และตรวจรับไปแลว

จํานวน 426 ชุมสาย หรือ 85,500 พอรต 



การวิจัยและพัฒนา   

 

การวิจัยและพัฒนา 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



5.ทรัพยสินที่ใชการประกอบธุรกิจ 

 71

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ มีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้ 

ลักษณะทรัพยสิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 
(บาท) 

ที่ดินและสวนปรับปรุง เจาของ 230,669,879 

อาคารและสวนปรับปรุง เจาของ 165,351,728 

เคร่ืองจักรและเครื่องมือ เจาของ 167,952,194 

ยานพาหนะ เจาของ 23,452,721 

อุปกรณสํานักงานและเคร่ืองตกแตง เจาของ 28,205,478 

งานระหวางกอสราง เจาของ 2,310,158 

รวม 617,942,158 

5.1.1  รายละเอียดที่ต้ังที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินคา ของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 

2551 

ลักษณะเบื้องตน ที่ต้ัง 
มูลคาสุทธิตาม

บัญชี        
(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีต้ังอาคารสํานักงานใหญ 226/12, 13, 16 สามเสนใน พญาไท 

กทม. 

45.23 ปลอดภาระ 

ท่ีต้ังอาคารสํานักงานสาขา 282  สามเสนใน  พญาไท  กทม. 4.36 ปลอดภาระ 

ท่ีต้ังอาคารสํานักงานสาขา 284 สามเสนใน พญาไท กทม. 5.96 ปลอดภาระ 

ท่ีต้ังอาคารโรงงาน 66/350 ต.ไรขงิ อ.สามพราน จ.

นครปฐม 

6.16 ปลอดภาระ 

ท่ีต้ังอาคารโรงงานและอาคาร

คลังสินคา 

77/11 ต.ไรขงิ อ.สามพราน จ.

นครปฐม 

169.90 ปลอดภาระ 

ท่ีต้ังศูนยควบคุมปายจราจรอัจฉริยะ 308/2 สามเสนใน พญาไท กทม. 60.97 ปลอดภาระ 

ท่ีต้ังอาคารศูนยบริการหลังการขาย 226/25,26 สามเสนใน พญาไท กทม. 24.65 ปลอดภาระ 

ท่ีดินลานจอดรถ ไมมีเลขท่ี สามเสนใน พญาไท กทม. 30.62 ปลอดภาระ 

ท่ีดินเปลายังไมมีการกอสราง ต.หนองอรุณ อ.บานบึง (พนัสนิคม) จ.

ชลบุรี 

1.90 ปลอดภาระ 

ท่ีดินเพ่ือการกักเก็บนํ้า ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 36.37 ปลอดภาระ 

สวนปรับปรุงอาคาร - 9.90 ปลอดภาระ 

รวม 396.02  
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5.1.2  รายละเอียดเคร่ืองจักรและเครื่องมือ ณ 31 ธันวาคม 2551 

ประเภท มูลคาสุทธิตามบัญชี (ลานบาท) ภาระผูกพัน 

เคร่ีองจักร 119.46 ปลอดภาระ 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช 48.49 ปลอดภาระ 

รวม 167.95  

5.2  รายละเอียดสัญญาเชาทรัพยสิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาเชาที่ดินและอาคาร ดังนี้ 

 1. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 2 คูหา กับนางรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เพื่อใช

เปนที่ต้ังของสํานักงานสาขา ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 1031/3, 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดย

มีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 ในอัตราคาเชารวม 90,000 บาทตอเดือน  

 2. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา กับนางรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เพื่อใช

เปนที่ต้ังของสํานักงานใหญ ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 226/13, 14, 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ในอัตราคาเชารวม 30,000 บาทตอเดือน  

 3. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 1 คูหา กับนางรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เพื่อใช

เปนที่ต้ังของคลังสินคา ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 226/11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี

กําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2552 ในอัตราคาเชารวม 10,000 บาทตอเดือน  

4. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 1 คูหา กับนางรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เพื่อใช

เปนที่ต้ังของคลังสินคา ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 226/10 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี

กําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในอัตราคาเชารวม 12,000 บาทตอเดือน  

5. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคารโรงงานกับนายพงษชัย อมตานนท ซึ่งเปน

กรรมการของบริษัท เพื่อใชเปนที่ต้ังของอาคารคลังสินคา ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 66/18 หมู 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 30 เมษายน 2554 ในอัตราคาเชา 20,000 

บาทตอเดือน  

6. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 1 คูหา กับคุณบังอร อมร

ฉัตร เพื่อใชเปนที่ ต้ังของสํานักงานของ GTS ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 226/29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ในอัตราคาเชา 30,000 บาทตอเดือน  

7. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 2 คูหา ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 

226/27-28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กับคุณพรชัย นิยมศิลปเพื่อใชเปนที่ต้ัง

สํานักงานของ GTS โดย มีกําหนดระยะเวลาเชา 2 ป 7 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ในอัตราคาเชารวม 60,000 

บาทตอเดือน 
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8. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคารโรงงานกับนายพงษชัย อมตานนท ซึ่งเปน

กรรมการของบริษัท เพื่อใชเปนที่ต้ังของอาคารโกดังสินคา ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 66/23-24 หมู 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบล

ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราคาเชา

รวม 38,000 บาทตอเดือน 

 9. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 1 คูหา กับนางพรรณี ศิริพงษปรีดา 

ภรรยาของนายพูนศักด์ิ ศิริพงษปรีดา ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เพื่อใชเปนที่ต้ังของสํานักงานของ ES ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 138 

ถนนบานหมอ แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2553 โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 

10. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน ใหบริการสํานักงานและใหบริการ

สาธารณูปโภค สํานักงานจํานวน 2 ชั้น กับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และ บจก. เซ็นทรัลเรียลต้ี เซอรวิส เพื่อใชเปนที่ต้ังของ

สํานักงานของ ES ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 7/129 อาคารเซ็ลทรัล พลาซา ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 

โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ในอัตราคาเชารวม 278,541.90 บาทตอเดือน 

 11. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาพื้นที่สํานักงานขาย กับกองมรดกเจาพระยาเทเวศน 

วงษวิวัฒน (มรว. หลานกุญชร) เพื่อใชเปนสํานักงานขายของ ES ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 77 ถนนบานหมอ แขวงวังบูรพาภิรมย 

เขตพระนคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราคาเชารวม 50,000 บาทตอเดือน 

 12. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาพื้นที่สํานักงานขาย กับกองมรดกเจาพระยาเทเวศน 

วงษวิวัฒน (มรว. หลานกุญชร) เพื่อใชเปนสํานักงานขายของ ES ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 5 ถนนบานหมอ แขวงวังบูรพาภิรมย เขต

พระนคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ในอัตราคาเชารวม 20,000 บาทตอเดือน 

5.3  รายละเอียดสินทรัพยไมมีตัวตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยสินทรัพยไมตัวตนที่มีสาระสําคัญดังนี้  

 กิจการรวมคา  Genius ไดสิทธิในการจัดหาผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะกับกรุงเทพมหานคร โดยมี

ระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ในชวงระยะเวลาดังกลาวกิจการรวมคาตองจายคาสิทธิและคาตอบแทนใหแกกรุงเทพมหานครเปน

จํานวนเงินปละประมาณ 5 ลานบาท ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาหากกิจการรวมคา Genius ปฏิบัติตามขอตกลงและ

เงือนไขที่กําหนดในสัญญาทุกประการ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตออายุสัญญาไดอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 3 ป และพิจารณา

เพิ่มคาสิทธิและคาตอบแทนรายปตามขอกําหนดในสัญญา กิจการรวมคา Genius พิจารณาตัดจําหนายคาสิทธิดังกลาว

ตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนระยะเวลา 9 ป ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาว ณ วันที่ไดมามี

จํานวน 235 ลานบาท และมูลคาตามบัญชีของสิทธิดังกลาวขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คงเหลือเทากับ 151        

ลานบาท  

 



โครงการในอนาคต 

 

โครงการในอนาคต 

 “ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี”้ 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

- ไมมี - 
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7. โครงสรางเงนิทุน 

7.1 หลักทรัพยของบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 480.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 960.0 ลานหุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท โดยเปนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 480.0 ลานบาท คิดเปนหุนสามัญ

จํานวน 960.0 ลานหุน  

7.2 รายชื่อผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 มีดังนี้   

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน    รอยละ 

1. ครอบครัวอมตานนท(1)       617,082,000 64.28 

2. นายพูนศักด์ิ ศิริพงษปรีดา   27,487,800 2.86 

3. นายบุญยงค นินเนินนนท   27,226,000 2.84 

4. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ   24,711,400 2.57 

5. นางมาทินี  วันดีภิรมย   24,750,400 2.58 

6. นายสุพัฒน พงษรัตนกูล   19,455,800 2.03 

7. นางธารินี  เสนจันทรฒิไชย   14,117,500 1.47 

8. นายศราวุธ เพียรพิทักษ   11,769,200 1.23 

9. นางสาวนิโลบล อรัณยภาค   11,528,600 1.20 

10. นางสาวบุญญนิตย นินเนินนนท   10,691,000 1.11 

อื่นๆ 171,180,300 17.83 

รวม 960,000,000 100.00 

หมายเหตุ : (1) ผูถือหุนครอบครัวอมตานนท ประกอบดวย 

รายชื่อผูถือหุนครอบครัวอมตานนท จํานวนหุน รอยละ 

1. นายพงษชัย อมตานนท 466,744,400 48.62 

2. นายแกลิก อมตานนท   57,924,000 6.03 

3. นางวันทนา อมตานนท   34,089,600 3.55 

4. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ   57,924,000 6.03 

5. นายนริศ เลิศไตรภิญโญ        400,000 0.04 

รวม 617,082,000 64.28 
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นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินไดนิติบุคคล  
ขาดทุนสะสม (ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจ
กําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได  โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน 
สภาพคลอง และความจําเปนในการขยายการดําเนินงานรวมถึงการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และ
บริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 20 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินของบริษัท
ยอยทั้งนี้ขึ้นอยูกับขึ้นแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

สําหรับผลการดําเนินงานป 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ได

มีมติใหงดจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 
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8.  การจัดการ 

8.1 โครงสรางองคกรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 

8.2   โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายละเอียดของคณะกรรมการแตละคณะมีดังตอไปนี้ 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทาน โดยเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทานและกรรมการ

ที่ไมไดเปนผูบริหาร 7 ทาน รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสนิท  วรปญญา ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการอิสระ  

2. นายสุธรรม มลิลา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

4. นายพงษชัย  อมตานนท กรรมการผูจัดการ/กรรมการบริหาร 

5. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ รองกรรมการผูจัดการ/กรรมการบริหาร 

6. นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ กรรมการ/กรรมการบริหาร 

7. นางมาทินี  วันดีภิรมย กรรมการ 

8. นายแกลิก  อมตานนท กรรมการ 

9. นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา กรรมการ 
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ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกทานเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมาย เชน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนดและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและประกาศ

ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามประกอบดวย นายพงษชัย  อมตานนทลงลายมือชื่อรวมกับนาย แกลิก อมตานนท 

หรือนางรังษี เลิศไตรภิญโญ หรือนางมาทินี วันดีภิรมย รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท  

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ

ที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัท 

3. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 

4. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

5. กรรมการบริษัทอาจแตงต้ังบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของกรรมการ  หรืออาจ

มอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน

เปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ไดเม่ือเห็นสมควร  

ทั้งนี้ การมอบอํานาจน้ันจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจ สามารถพิจารณาและ

อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท ยกเวนเปน

การอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

6. กําหนดนโยบาย กลยุทธ แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการ

จัดการ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ยกเวนเร่ืองตอไปนี้ คณะกรรมการตอง

ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจาก

ที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่ม/ลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการใหแกบุคคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับ

โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน  

7. กํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ 

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการท่ีเก่ียวโยง

กันและการซ้ือหรือขายทรัพยสินที่สําคัญตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
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8. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่น

รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และความคืบหนาในการบรรลุวัตถุประสงค  

9. กรรมการตองแจงการมีสวนไดสวนเสียกับบริษัททั้งทางตรงและทางออม เชน การถือหุนของบริษัทหรือบริษัทใน

เครือในจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง เปนตน 

ทั้งนี้ กรรมการจะตองไมประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบ

กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะเปนเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อผูอื่น เวนแต

จะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

8.2.2   คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกรรมการบริหาร 3 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายพงษชัย  อมตานนท ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ กรรมการบริหาร 

3. นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ กรรมการบริหาร 

 ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการบริหาร 
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง 

และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

2. กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ งบประมาณ และโครงสรางการบริหารงานหลักและอํานาจการ

บริหารตางๆ ของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทให

บรรลุเปาหมาย 

3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอ กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ โดยรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณประจําปหากไมมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในที่ประชุมคราวตอไป 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเบิกถอนเงินเพื่อดําเนินธุรกิจตามปกติ ยกเวนการส่ังซื้อวัตถุดิบ ในวงเงินแตละ

รายการไมเกิน 20 ลานบาท รวมท้ังอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญที่กําหนดไวในงบประมาณประจําป

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการ

ไวแลว 

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการให

หลักประกัน การคํ้าประกันเงินกูหรือสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินไมเกิน  50 ลานบาท  

6. เปนคณะท่ีปรึกษาฝายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดาน

การปฏิบัติการอื่นๆ  

7. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงิน

คาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง 

8. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง

ใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจ
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ตามท่ีคณะกรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้น ๆ ได

ตามสมควร 

9. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราว ๆ ไป 

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง หรือรายการใดท่ี

คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือ ผลประโยชนในลักษณะอื่นใด

ขัดแยงกับบริษัท หรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ

ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามท่ี

ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด  

8.2.3   คณะกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมของผูถือหุนรายใหญ และมี

คุณสมบัติดังนี้ ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  

2. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจและกรรมการที่มีอํานาจ

ลงนามผูกพันบริษัท พนักงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม

ในปจจุบันของบริษัท  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  

3. ไมเปนกรรมการอิสระของบริษัทในกลุม ไดแก บริษัทใหญ บริษทัยอย และบริษัทที่บริษัทใหญ/บริษัทยอย

ถือหุนมากกวารอยละ 50 ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน  

4. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นองและ

บุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการ

เสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย  

5. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวจิารณญาณอยางอิสระ  

6. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  

คุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกลาวขางตนเทากับกฎเกณฑที่เก่ียวกับคณะกรรมการอิสระของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 คน จากกรรมการท้ังหมดของบริษัทจํานวน 9 คน 

ซึ่งคิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังนี้ 

 

 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
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8.2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบต้ังแตป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบไวดังนี้ 

1. เปนกรรมการอิสระ 

2. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

3. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน 

4. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่สอบทานความ

นาเช่ือถือของงบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 3 คน ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสนิท  วรปญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุธรรม  มลิลา กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบลําดับที่ 3 มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

  ขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2551 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติอนุมัติเปล่ียนแปลง

ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับต้ังแตวันที่ 

1 กรกฎาคม 2551 โดยขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ังโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

1. นายสนิท  วรปญญา กรรมการอิสระ 

2. นายสุธรรม  มลิลา กรรมการอิสระ 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการอิสระ 
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3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

(1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 

(7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา

ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

โดยการกําหนด/เปล่ียนแปลง ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบดังกลาวใหมีผลต้ังแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 

เปนตนไป 
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8.3 คณะผูบริหาร 

  ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายพงษชัย  อมตานนท กรรมการผูจัดการ/ผูอํานวยการฝายบริหารบริษัทในเครือ 

ผูอํานวยการฝายการตลาดและบริการ 

2. นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ รองกรรมการผูจัดการ/เลขานุการบริษัท 

3. นายปราโมทย  พันธินา ผูอํานวยการฝายผลิต 

4. นายสวัสด์ิ  เอิบโชคชัย ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา 

5. นายอรินทร แจมนารี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

8.4 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

ปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นการคัดเลือกจะกระทําโดยนํารายช่ือของผูสมัครที่

ไดรับการคัดเลือกเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป โดยใชมติเสียงขางมากของที่ประชุม เพื่อใหเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี  

  การเลือกต้ังกรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุนจะใชวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดยผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนน

เสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง สามารถใชลงคะแนนใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปนรายบุคคลหรือหลายคนในคราว

เดียวกันก็ได ตามที่ประชุมผูถือหุนเห็นสมควร ผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยไมได และ

บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาจะเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 

 ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร  

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. บริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุน

และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ

อํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบ

อํานาจ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได

กําหนดไว 

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษัทที่กําหนด ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อปองกันความเส่ียงทางธุรกิจ 

5. พิจารณาการเขาทําสัญญาธุรกิจของบริษัท และสัญญาอื่น ๆ อันเปนผลประโยชนตอบริษัท รวมทั้งกําหนด

ขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  
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6. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการตามปกติของบริษัท ยกเวนการส่ังซื้อวัตถุดิบ ในวงเงินแตละ
รายการไมเกิน 10 ลานบาท  

7. พิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยาย หรือการพนจากการเปนพนักงาน และ
กําหนดอัตราคาจางหรือพิจารณาจัดสรรคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส เงินรางวัลรวมถึงสวัสดิการ ซึ่งไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว ใหแกพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให
บริษัทยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร  

8. มีอํานาจ ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร 

9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป 

ทั้งนี้ อํานาจตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจใน
การอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท
หรือบริษัทยอยตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เวนแตจะไดรับการอนุมัติรายการดังกลาวจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน  

8.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทไดกําหนดนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส การพิจารณาคาตอบแทนของ
ผูบริหารระดับสูง จะพิจารณาจากภาระหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผูบริหาร
แตละราย รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัท โดยใหมีความสอดคลองกับอัตราคาตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรม 
โดยปจจุบันไดกําหนดคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุม ทั้งนี้ คาเบี้ยประชุมดังกลาวในป 2550 และ 2551 ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2550 และคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2551 
ตามลําดับ 

8.5.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ 

หนวย: บาท 

รายชื่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2551 2550 2551 2550 

นายสนิท  วรปญญา 102,000 48,000 165,000 120,000 

นายสุธรรม มลิลา 70,000 50,000 154,000 140,000 

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 70,000 40,000 154,000 112,000 

นายพงษชัย  อมตานนท 70,000 40,000 - - 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 70,000 40,000 - - 

นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ 70,000 40,000 - - 

นางมาทินี  วันดีภิรมย 70,000 40,000 - - 

นายแกลิก  อมตานนท 70,000 40,000 - - 

นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา 70,000 40,000 - - 

รวม 662,000 378,000 473,000 372,000 
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คาตอบแทนผูบริหาร ป 2551 ป 2550 ป 2549 

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (ลานบาท)   31.18** 27.99 27.21 

จํานวนผูบริหาร (ราย) 12** 10 10 

รูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน เงินเดือน คา

ประกันสังคมและ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

โบนัส คาน้ํามันและ

คาซอมบํารุงรถ

ประจําตําแหนง 

เงินเดือน           

คาประกันสังคมและ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

โบนัส คาน้ํามันและ

คาซอมบํารุงรถ

ประจําตําแหนง 

เงินเดือน         

คาประกันสังคม

และกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพโบนัส คา

น้ํามันและคาซอม

บํารุงรถประจํา

ตําแหนง 

รูปแบบคาตอบแทนอื่น รถประจําตําแหนง 

โทรศัพทมือถือ 

รถประจําตําแหนง 

โทรศัพทมือถือ 

รถประจําตําแหนง 

โทรศัพทมือถือ 

** นับรวมผูบริหาร 2 ทานที่ไดลาออกในระหวางป 

8.5.2 คาตอบแทนอ่ืน  

       -ไมมี- 

8.6 การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีกวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้นเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติที่จะกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเปนพื้นฐานในการนํามาซ่ึงความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ

และเสริมสรางองคกรใหเติบโตอยางย่ังยืน ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุงม่ันที่จะดําเนินการใหการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

เปนไปตามหลักการธรรมาภิบาล การปฏิบัติของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการในป 2551 มีดังนี้ 

หมวดที่ 1 
สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน โดยวางหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปน

ธรรม และเปนไปตามกฎหมายมาโดยตลอดนับต้ังแตระยะเวลาท่ีไดเขาตลาดหลักทรัพยดวยความเปนธรรม เชน สิทธิใน

การซื้อขายและโอนหุน สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของบริษัท สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือ

หุน  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ  ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน สิทธิในการ

แตงต้ังกรรมการและผูสอบบัญชี  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน และสิทธิในการ

เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการลวงหนา เปนตน และไดดูแลใหผูถือหุนไดรับสิทธิดังกลาวโดยเครงครัด   และ

ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน  
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การจัดประชุมผูถือหุน 

บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผูถือหุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) ตลอดจนใชคูมือ Annual General Meeting Checklist ซึ่งเปนโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู

ถือหุนของบริษัทจดทะเบียน โดยในปที่ผานมาทางสมาคมนักลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประเมินการ

จัดการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทอยูในระดับคะแนน “80-89” หรือ “ดีมาก” ซึ่งจากผลการประเมินที่ผานมา บริษัท

จะนําไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทในปตอไป 

  การกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถือหุน 

ตามขอบังคับของบริษัท บริษัทจะตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายในกําหนดระยะเวลา 4 

เดือน นับจากวันส้ินงวดบัญชีประจําป โดยในป 2551 บริษัทไดจัดการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปขึ้นในวันที่ 18 

เมษายน 2551 ณ หองพาโนรามา 2 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ซึ่งเปนโรงแรมที่อยูในยานใจกลาง

เมือง สะดวกในการเดินทางเขารวมประชุมของผูถือหุน 

  กอนวันประชุม 

เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ บริษัทไดมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย        

(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุนของบริษัท เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบวาระการ

ประชุมและเอกสารประกอบการเขารวมประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน เอกสาร

ดังกลาวมุงที่จะชวยใหผูถือหุนมีขอมูลเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแตละวาระการประชุมและเอื้ออํานวยใหผูถือหุน

ใชสิทธิไดเต็มที่ ซึ่งประกอบดวย 

- ขอเท็จจริงและเหตุผลพรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสําหรับแตละวาระ  

- ขอมูลประกอบที่สําคัญ เชน ประวัติของกรรมการรายบุคคลและคํานิยามของกรรมการอิสระ สําหรับการ

พิจารณาในวาระการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและรายละเอียดคาตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดยอยสําหรับการนําเสนอพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

- รายละเอียดขั้นตอนการประชุมและการมอบฉันทะของผูถือหุนโดยผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหแก

กรรมการอิสระได โดยแบบฟอรมการมอบฉันทะเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนน

เสียงได 

- บริษัทไดใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยในประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 บริษัท

ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญในที่ประชุมอยางกระทันหัน 

- บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุนในเว็บไซดของบริษัท 

(www.forth.co.th) กอนการประชุมและแจงการเผยแพรดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือ

เปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลใน

รูปแบบเอกสาร 
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วันประชุมผูถือหุน 

บริษัทอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมและดําเนินการประชุมอยางโปรงใส รวมทั้งสราง

บรรยากาศใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ดังนี้  

- สนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ผูสอบบัญชีเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามและรับทราบ

ความเห็นของผูถือหุน โดยในป 2551 มีประธานกรรมการและกรรมการไดเขารวมการประชุมรวม  8  ทาน

จากจํานวนท้ังหมด 9 ทานคิดเปนรอยละ 89 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด   

- ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระการประชุมที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

- ใหโอกาสที่เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถามคําถามตอที่ประชุมในแตละวาระตามระเบียบ

วาระการประชุม และประธานในท่ีประชุมไดใหความสําคัญและตอบขอซักถามในทุกประเด็น โดยมีการ

บันทึกการประชุมอยางครบถวน 

- ประธานกรรมการในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและ

โปรงใส  โดยใหมีการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแตละวาระ 

- จัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได โดยการนับคะแนนเสียง 

บริษัทจะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติวาระปกติ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ี

ประชุมเปนผูชี้ขาดอีกเสียงหน่ึงตางหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเปนผูถือหุน  สําหรับการออก

เสียงในวาระพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายและขอบังคับของหนวยงานที่เก่ียวของ

กําหนด   

- กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด  ผูถือหุนทานนั้นจะถูกหามออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

- วาจางที่ปรึกษากฎหมายและภาษีภายนอก เปน Inspector เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนหรือ

ผูมอบฉันทะที่มีสิทธิเขารวมประชุม องคประชุม ความสอดคลองของวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน

กับขอบังคับของบริษัทและที่ประธานแจง  การเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน และการตรวจสอบผลของมติ

และผลการลงคะแนน ซึ่ง  Inspector ใหความเห็นวา การดําเนินการประชุมผูถือหุนและการออกเสียง

ลงคะแนน โปรงใส และถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท  

 หลังวันประชุมผูถือหุน 

ในป 2551 บริษัทไดแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันทําการถัดไป

โดยมติดังกลาวระบุผลของการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนซ่ึงมีการระบุรายช่ือ

กรรมการ/ผูบริหารที่เขารวมประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระท่ี

เสนอขออนุมัติจากผูถือหุน รวมท้ังประเด็นที่สําคัญๆ ขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระและการช้ีแจงจากทาง

คณะกรรมการบริษัทอยางละเอียดใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานที่เก่ียวของภายใน 14 วัน นับจาก

วันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทที่ www.forth.co.th  ดวย  
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หมวดที่ 2 
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยใหความสําคัญกับการใหความเทา

เทียมกันของสิทธิขั้นพื้นฐานแกผูถือหุน ดังนี้ 
ก.    สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถใชสิทธิในการมอบฉันทะให

บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนได โดยผูถือหุนจะตองสงหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุรายละเอียดครบถวนพรอมท้ังสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ  ตามท่ีกําหนดกลับมายังบริษัทกอนวันประชุมผูถือหุน 

ซึ่งบริษัทไดจัดสงรายละเอียดการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถ

ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตของบริษัท www.forth.co.th    
ข.    สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม 

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผูถือ

หุนสามัญประจําป  โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอไดตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.   จัดสงเร่ืองที่จะเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมพรอมดวยเหตุผล  รายละเอียดขอเท็จจริง 

และขอมูลที่จําเปนลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน   โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม

ดังกลาวไดจากเว็บไซต www.forth.co.th หรือติดตอขอใหบริษัทจัดสงให 

   2.   บริษัทจะตรวจสอบการเปนผูถือหุนของผูขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผูถือหุน ณ วันปด

สมุดทะเบียนผูถือหุน ซึ่งเกณฑการพิจารณาเร่ืองที่มีผูเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมคือ ตองเปน

เร่ืองที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หาก

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับเร่ืองที่เสนอเพิ่มเติมแลว ก็จะบรรจุเขาเปนวาระในการประชุมผูถือหุน  พรอมทั้ง

ระบุวาเปนวาระท่ีเสนอโดยผูถือหุน สวนเร่ืองที่ไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  ทางบริษัทจะแจง

ใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซดของบริษัท 
ค.    สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

ผูถือหุนสามารถเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณา

เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ 

• มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัท มหาชนจํากัด, กฎหมาย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

• มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตย  

สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดเต็มที่ ดวยอายุที่เหมาะสม  สุขภาพรางกายแข็งแรง  และจิตใจที่สมบูรณ   

• สามารถเขาประชุมคณะกรรมการไดอยางสมํ่าเสมอ  มีการเตรียมตัวลวงหนากอนการประชุมเปน

อยางดี  มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม  มีความตรงไปตรงมา  กลาแสดงความคิดเห็นในท่ี

ประชุม และ/หรือ เปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทํางาน และจริยธรรมท่ีดีงาม และไดรับการ

ยอมรับจากสังคม 

• ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน 
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คณะกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาลงมติ แตหากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไมคัดเลือกที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ผูที่ไดรับเสนอช่ือ

ดังกลาวจะถูกเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใหที่ประชุมลงมติ

คร้ังสุดทาย ซึ่งเอกสารท่ีผูถือหุนตองแนบมาดวยในการเสนอช่ือเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง ไดแก  (1) 

แบบฟอรมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และ (2) ขอมูลบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการโดยแนบใบหุนหรือหนังสือยืนยันการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย/ตัวแทน ซึ่งเจาของขอมูล

ตองลงนามยินยอมและรับรอง  และสงไปรษณียลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551(ยึดจากวัน

ประทับรับ ณ ที่ทําการไปรษณียปลายทางเปนหลัก)  
ง.   การปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายจํากัดการใชขอมูลภายในใหอยูในวงเฉพาะผูบริหารต้ังแตระดับกลางถึงระดับสูงที่

เก่ียวของภายในแผนกหรือโรงงานเทานั้น  สําหรับงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวจะถูกเก็บไวที่ผูอํานวยการ

ฝายบัญชีและการเงิน  ขอมูลที่เปนความลับอื่นจะใชเพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผูจัดการขึ้นไป

เทานั้น  และหลังจากท่ีบริษัทเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทไมเคยประสบปญหา

การร่ัวไหลของขอมูลภายใน  เนื่องจากบริษัทมีนโยบายเขมงวด และมีบทลงโทษกับบุคคลที่เก่ียวของ หากมีการ

ใชขอมูลภายในท่ีทําใหเกิดความเสียหาย  นอกจากนั้น บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการถือ

ครองหลักทรัพยของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง 
จ.    การกํากับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยภายใน 

บริษัทมีนโยบายไมใหพนักงาน ผูบริหาร และผูทราบขอมูลภายในของผลการดําเนินงาน ซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัท ต้ังแตวันที่ทราบขอมูลจนกระทั่งขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชนเรียบรอยแลว และหามนํา

ขอมูลภายในท่ีไมควรเปดเผยไปเผยแพรเพื่อเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย 

นอกจากนี้ บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทรับทราบหนาที่ของการรายงานการถือ

หลักทรัพยของบริษัท และบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและ

ผูบริหารจะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง

กําหนดใหแจงภายใน 3 วันทําการ 

 
หมวดที่ 3 

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทไดใหสิทธิและความสําคัญแกผูที่มีสวนไดเสียในทุกกลุม อันไดแก ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา เจาหนี้ 

และสังคม โดยมุงปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังนี้ 

พนักงาน 

บริษัทถือวาทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยสินที่มีคาสูงสุด มีสิทธิสวนบุคคล และมีสิทธิไดรับการคุมครองไมให

ละเมิดสิทธิสวนบุคคล รวมทั้งสิทธิในการไดรับการปฏิบัติ และไดรับโอกาสเทาเทียมกัน นอกจากนี้ ยังไดสิทธิตางๆ  

เก่ียวกับการจางงานท่ีเปนธรรมและเทาเทียมกัน เชน  การอนุญาตใหลางาน  สิทธิประโยชน โอกาสในการเล่ือนขั้น  การ

โอนยาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ลูกคา 

บริษัทใหสินคาและบริการที่มีคุณภาพและเช่ือถือได โดยไดนําระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 เขาใชงานใน

กลุมบริษัท รวมทั้งใหสิทธิในการไดรับการบริการจากพนักงานอยางเต็มความรู ความสามารถอยางเปนธรรมและเทา

เทียม และไดรับการปกปองรักษาขอมูลอันเปนความลับของลูกคา 

บริษัทและเจาหนี้ คูคาและคูสัญญา 

  ดวยบริษัทประสงคใหการจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีมาตรฐาน และมุงหมายที่จะพัฒนาและรักษา

สัมพันธภาพที่ย่ังยืนกับคูคาและคูสัญญาที่มีวัตถุประสงคชัดเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคาและบริการที่คูควรกับมูลคาเงิน  

บริษัทจึงจัดใหมีกระบวนการจัดหาสินคาและบริการที่เปนธรรม ดังนี้  

• มีการแขงขันบนขอมูลที่ไดรับอยางเปนธรรม  

• จายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน 

• ปกปองรักษาขอมูลอันเปนความลับระหวางคูคาและคูสัญญา 

• ปฏิบัติดวยความซ่ือตรง เช่ือถือได และมีการแจงกฎหมาย ขอบังคับ  และนโยบายที่เก่ียวของใหรับทราบ 

หนวยงานของรัฐ 

บริษัทไดยึดม่ันและพรอมจะปฎิบัติตามการกํากับดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ขอบังคับ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ 

 บริษัทไดกําหนดชองทางเพื่อรับขอรองเรียนจากกลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ  โดยผูรองเรียนสามารถนําสงขอ

รองเรียนเปนลายลักษณอักษรและมีขอมูลอยางเพียงพอ  รวมทั้งระบุชื่อ-สกุลและท่ีอยูที่สามารถติดตอไดสะดวกของผู

รองเรียนมาที่นักลงทุนสัมพันธ  ตามที่อยูหรืออีเมลของบริษัท  ที่ระบุขางตน   โดยนักลงทุนสัมพันธจะสงขอรองเรียนตอไป

ยังคณะผูบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท  เพื่อทําการตรวจสอบและแกไขแลวแตกรณีดังนี้ 

1. กรณีที่เปนขอรองเรียนจากผูถือหุน  จะสงตอไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  ใน

กรณีนี้ผูถือหุนอาจติดตอประธานธรรมการตรวจสอบโดยตรงตามที่อยูบริษัทที่ระบุไวขางตน 

2. กรณีที่เปนขอรองเรียนของลูกคา คูคา ประชาชาชนทั่วไป  จะนําสงไปยังคณะผูบริหารเพื่อหาทางแกไข  แลว

รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

3. กรณีที่เปนขอรองเรียนจากเจาหน้ี  ขอรองเรียนจะสงไปยังคณะผูบริหาร  หรือผูบริหารอาจพิจารณาสงขอ

รองเรียนดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอไป 

 
หมวดที่ 4 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย

ตางๆ สามารถรับทราบขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และขอมูลอื่นๆ โดยผูสนใจสามารถ

เขาถึงขอมูลตางๆ ของบริษัท ไดแก งบการเงิน รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูล (แบบ 56-1) ไดอยางสะดวก

จากเว็บไซตของหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ  เชน  ตลาดหลักทรัพยฯ  และสํานักงาน  ก .ล .ต  หรือเว็บไซตของบริษัท 

www.forth.co.th โดยบริษัทไดมีการปรับปรุงขอมูลตางๆ ใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ   



8.การจัดการ  

 91

บริษัทไดจัดการบรรยายแถลงขอมูลสําหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห รวมทั้งผูส่ือขาว สําหรับการเปดเผยผล

ประกอบการทุกรายไตรมาสและมีการเขารวมกิจกรรมสงเสริมเพื่อนําเสนอและเปดเผยขอมูลของบริษัทใหกับนักลงทุน 

นักวิเคราะห และส่ือมวลชนไดรับทราบ เชน ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม 2551 เวลา 11.00 น. - 12.30 น. ณ หอง

ประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ผานมาบริษัทไดเขารวมงาน Opportunity Day  โอกาส

ใกลชิด พิชิตการลงทุน" ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปดเผยผลการประกอบการในไตรมาสท่ี 1/2551 

และมีการจัด Company Visit ใหกับนักลงทุน นักวิเคราะหตางๆ  ไดเขาเย่ียมชมโรงงาน (พุทธมณฑลสาย 5) นอกจากนี้ 

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลตอนักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย จึงมีนโยบายใหเปดเผยขอมูลตามขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน ก.ล.ต.บริษัทในรายงานประจําปและหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนถึงบทบาทและหนาที่

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนคร้ังที่กรรมการเขารวม

ประชุมคณะกรรมการในปที่ผานมา  ตลอดจนความเห็นจากการทําหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดแสดง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินไวควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี 

 สถิติการเขาประชุมของกรรมการบริษัทในป 2551 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่
ประชุม 

1. นายสนิท  วรปญญา 4/4 

2. นายพงษชัย  อมตานนท 4/4 

3. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 4/4 

4. นายแกลิก  อมตานนท 4/4 

5. นางมาทินี  วันดีภิรมย 4/4 

6. นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ 4/4 

7. นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา 4/4 

8. นายสุธรรม มลิลา 4/4 

9. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 4/4 

 สถิติการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบบริษัทในป 2551 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่
ประชุม 

1. นายสนิท  วรปญญา 4/4 

2. นายสุธรรม มลิลา 4/4 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 4/4 
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หมวดที่ 5 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ก.  โครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน เปนกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งคิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการ

ทั้งหมดเพื่อเปนการถวงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเทากับเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต กําหนด 

(คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการสรรหากรรมการได

แสดงอยูในหัวขอโครงสรางการจัดการขององคกรในรายงานนี้) 

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและประธานบริหารใหเปนคนละบุคคล เพื่อความ

ชัดเจน และความโปรงใสในการบริหารงาน โดยมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของประธานบริหาร

ไวอยางชัดเจน รวมถึงเปดเผยขอมูลคุณสมบัติและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานไวในรายงานนี้  ซึ่งผูถือ

หุนสามารถดาวนโหลดขอมูลไดจากเว็ปไซด ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  www.set.or.th และเว็ปไซดของบริษัท 

www.forth.co.th 

ข.   คณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ภารกิจโดยสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานงบการเงิน สอบทานให

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานการเปดเผยขอมูลในกรณีที่

เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบโดย

ละเอียดไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้แลว 

ค.    แนวทางการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง  คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหนาที่และ

ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผูบริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผูบริหารแตละราย และผล

การดําเนินงานของบริษัท  โดยใหสอดคลองกับอัตราคาตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมดวย ทั้งนี้ คาตอบแทน

คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย 

ง.   วาระการดํารงตําแหนง 

ในระยะเวลา 1 ป กรรมการบริษัทจํานวนหนึ่งในสามหรือใกลเคียงกับจํานวนหนึ่งในสามมากที่สุด ตองออกจาก

ตําแหนง โดยกรรมการซ่ึงพนตําแหนงนี้อาจไดรับเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงใหมอีกวาระได จะมีวาระการดํารง

ตําแหนงนับจากวันแตงต้ังจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

จ. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฎิบัติงานดวยตนเองโดยรวมไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง เพื่อใหคณะกรรมการ

รวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันของกรรมการ 

ฉ.   การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกคน ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทฯ เขารับการอบรม

เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เชน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
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ดานการสืบทอดงาน สําหรับกรรมการและผูบริหารใหม บริษัทไดจัดเตรียมขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับบริษัทอันไดแก  

โครงสรางองคกรและผูบริหาร  ลักษณะการดําเนินงาน สินคาหลัก ระเบียบขอบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เก่ียวของ

กับบริษัท รวมทั้งขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ที่เก่ียวของใหแกกรรมการใหม  เพื่อใหกรรมการ

ดังกลาวสามารถเขาใจการดําเนินงานของบริษัท รวมท้ังรับทราบบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการเปนกรรมการ

หรือกรรมการอิสระ 

8.7   การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีขอหามไมใหพนักงานและผูบริหารผูทราบขอมูลภายในเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ทําการซ้ือ

ขายหลักทรัพยของบริษัท  ต้ังแตวันที่ทราบขอมูลจนกระทั่งขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชนเรียบรอยแลว และหามนําขอมูล

ภายในที่ไมควรเปดเผยไปเผยแพร เพื่อเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย นอกจากนี้ บริษัทไดแจงใหกรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทรับทราบเก่ียวกับหนาที่การรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท และบทกําหนดลงโทษตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยโดย คูสมรส 

และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัทในวันเดียวกับที่

รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหแจงภายใน 3 วันทําการ 

8.8   บุคลากร 

8.8.1   จํานวนพนักงานและผลตอบแทน 

จํานวนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ไมรวมกรรมการและผูบริหาร) 

 

ลําดับ สถานที่ปฏิบัติงาน 

ป 2551 ป 2550 ป 2549 

จํานวน

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

จํานวน

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

จํานวน

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

1. บมจ.ฟอรท คอรปอเรช่ัน 987 202.92 1,161 191.95 1,101 179.16 

2. บจก. อีเลคทรอนิคส ซอรซ 144 57.74 132 49.66 120 50.75 

3. บจก. จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม 77 31.23 77 24.05 79 21.85 

4. กิจการรวมคา Genius 54 9.42 61 9.7 54 6.13 

5. บจก. ฟอรท สมารท เซอรวิส - - - - - - 

6. บจก. อุตสาหกรรมน้ําไทย 1 0.09 - - - - 

 รวม 1,263 301.4 1,431 275.36 1,354 257.89 

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีเปนนัยสําคัญ อันมีผลกระทบทางดานลบ

ตอบริษัท 

ผลตอบแทนเพ่ือจูงใจในการทํางานอ่ืน 

บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกพนักงาน เร่ิมต้ังแตงวดเดือนเมษายน 2544 เปนตนมาโดยพนักงานจะ

จายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ของคาจางทุกเดือน ในขณะท่ีบริษัทจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 3 
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8.8.2   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานอยางเหมาะสม  สําหรับพนักงานทุกระดับ โดยพนักงานจะไดรับการพัฒนา

สงเสริมความรูความสามารถอยางท่ัวถึง ทั้งในสวนของทักษะความรูในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลและ

ปลอดภัยในการทํางาน มีการจัดอบรมปฐมนิเทศและมีนโยบายสรางเสริมทัศนคติที่ดีตอองคกรใหกับพนักงานอยาง

ตอเนื่อง 
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9.  การควบคุมภายใน 

ในการประชุมกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม

ประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยซักถามขอมูลจากฝายบริหารเก่ียวกับความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม ภายหลังการประเมินแลว

คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร 

หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว และมีระบบควบคุมภายในในดานตางๆ ทั้ง 5 สวนท่ีมีความ

เหมาะสมและเพียงพอในการปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการ

ตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และท่ีผานมา บริษัทไมมีขอบกพรอง

เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเปนสาระสําคัญ นอกจากน้ี บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ 

ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร 

สําหรับระบบการควบคุมภายในน้ัน บริษัทไมมีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทได

วาจางบุคคลภายนอก คือ บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งในเบื้องตนมี

แผนการตรวจสอบภายใน 3 ป และจะมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป เพื่อใหแนใจวาแผนการ

ตรวจสอบภายในที่กําหนดขึ้นมีความเหมาะสม และสอดคลองกับปจจัยแวดลอมทางธุรกิจและปจจัยเส่ียงที่อาจมีการ

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ โดยในป 2551 ผูตรวจสอบภายในไดตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจหลักของบริษัทในดานตาง ๆ 

ไดแก 1) การตลาดและการขาย 2) การจัดซื้อ 3) การบริหารจัดการดานบัญชีและการเงิน และ 4) การบริหารคลังสินคา 

และไดมีการรายงานผลการตรวจสอบใหที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รับทราบเพื่อทําการ

ปรับปรุงแกไขตอไป 

บริษัทไดแนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนเอกสารแนบทาย (เอกสารแนบ 3) ของแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําปนี้แลว  
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10.  รายการระหวางกัน 

10.1 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีรายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้ 

บริษัท กับ ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความจําเปนและ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2551 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 

นายพงษชัย อมตานนท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 เปน

กรรมการบริษัท และเปนผูถือหุน

บริษัทโดยมีหุนอยู รอยละ 49 

คาเชาจาย 

 

 

 

40,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทเช าอาคารโรงงานบริ เวณ 

Factory Land เลขที่ 66/18 อ.สาม

พราน จ.นครปฐม เนื้อที่ 160 ตารางวา  

พื้นที่ใชสอย 814.40 ตร.ม.จากคุณ

พงษชัยเพื่อเปนที่ตั้งของโรงงานของ

บริษัท เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พค. 49 ถึง 

วันที่ 30 เมย. 52  โดยมีคาเชาจาย

เดือน ละ 10,000 บาท  แตไดทําการ

ยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 30 เมย. 51 

และ 

GTS ไดเชาอาคารโรงงานบริเวณ 

Factory Land เลขที่ 66/18 เนื้อที่ 160 

ตารางวา จากคุณพงษชัยตอเพื่อเปน

ที่ตั้งของโรงงานของบริษัท เริ่มตั้งแต

วันที่ 1 พค. 51 ถึง วันที่ 30 เมย. 54  

โดยมีคาเชาจายเดือน ละ 20,000 บาท 

และมีราคาประเมินค าเช าโดยผู

ประเมินอิสระเทากับ 40,000 บาทตอ

เดือนตามรายงานการประเมินลงวันที่ 

20 พค. 48 

 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท กับผู

ถือหุน เปนรายการปกติทางธุรกิจ 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความจําเปนและ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2551 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 

380,000 GTS เชาที่ดินบริเวณ Factory Land 

เลขที่ 66/23-24 18 อ.สามพราน จ.

นครปฐม เนื้อที่ 160 ตารางวา จากคุณ

พงษชัยเพื่อเปนที่ตั้งของโรงงานของ 

GTS เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มค. 49 ถึง วันที่ 

31 ธค. 51  โดยมีคาเชาจายเดือน ละ 

38,000 บาท และมีราคาประเมินคา

เชาโดยผูประเมินอิสระเทากับ 38,000 

บาทตอเดือนตามรายงานการประเมิน

ลงวันที่ 14กย. 48 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 เปน

กรรมการบริษัท และ เปนผูถือหุน

บริษัทโดยมีหุนอยู รอยละ 6 

 

คาเชาจาย 

 

 

 

 

 

360,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,000 

 

 

 

บริษัทเชาอาคารจํานวน 3 ชั้น 3 คูหา 

เลข ที่  226/13 -15 เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 48 ตร.วา พื้นที่

ใชสอย 480 ตร.ม. จากคุณรังษี เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 1 มิย. 49 ถึง 31 พค. 52 มี

กําหนดระยะเวลา 3 ป ในอัตราคาเชา

เดื อนละ  30,000 บาทเพื่ อเป น

สํานักงานของบริษัท มีราคาประเมิน

คาเชาโดยผูประเมินอิสระเทากับ 

96,000 บาทตอเดือน ตามรายงาน

การประเมินลงวันที่ 20 พค. 48 

บริษัทเชาอาคารจํานวน 3 ชั้น 1 คูหา 

เ ล ข ที่  2 2 6 / 1 1  เ ข ต พญ า ไ ท 

กรุงเทพมหานคร จากคุณรังษี เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 8 มิย. 49 ถึง 7 มิย. 52 มี

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท กับผู

ถือหุน เปนรายการปกติทางธุรกิจ 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความจําเปนและ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2551 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

144,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,240,000 

 

 

 

 

 

 

กําหนดระยะเวลา 3 ป ในอัตราคาเชา

เดือนละ 10,000 บาท เพื่ อเป น

สํานักงานของบริษัท ยังไมมีราคา

ประเมินคาเชาโดยผูประเมินอิสระแต

สามารถอางอิงราคาประเมินของ

อาคาร 226/13 ที่ราคา 32,000 

บาท ตอเดือน 

บริษัทเชาอาคารจํานวน 3 ชั้น 1 คูหา 

เ ล ข ที่  2 2 6 / 1 0  เ ข ต พญ า ไ ท 

กรุงเทพมหานคร จากคุณรังษี เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 1 กค. 50  ถึง 30 มิย. 53 มี

กําหนดระยะเวลา 3 ป ในอัตราคาเชา

เดือนละ 12,000 บาท เพื่ อเป น

สํานักงานของบริษัท ยังไมมีราคา

ประเมินคาเชาโดยผูประเมินอิสระแต

สามารถอางอิงราคาประเมินของ

อาคาร 226/13 ที่ราคา 32,000 

บาท ตอเดือน 

บริษัทเชาอาคารจํานวน 3 ชั้น 2คูหา 

เ ลข ที่  1 0 3 1 / 3 -4  เ ขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร จากคุณรังษี เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 9 กพ. 51 ถึง 8 กพ. 54 มี

กําหนดระยะเวลา 3 ป ในอัตราคาเชา

เดือนละ 90,000 บาท โดยบริษัท ได

จายคาเชาลวงหนาไปแลว ทั้งจํานวน 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความจําเปนและ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2551 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 

 

 

 

 

375,419 

 

คิดเปนจํานวนเงิน 3,240,000 บาท 

เพื่อเปนสํานักงานของบริษัท  ยังไมมี

ราคาประเมินคาเชาโดยผูประเมิน

อิสระ 

คุณรังษีสํารองจายคาใชจายในการ

ดํ า เ นิ น ง า น แ ท น บ ริ ษั ท 

อุตสาหกรรมน้ําไทย จํากด (TIW)  

โดย TIW จะจายชําระคืนเงินทด

รองดังกลาวเมื่อมีกระแสเงินสดรับ

จากการดําเนินงานหรือมีแหลง

เงินทุนเพิ่มเติม 

 

 

 

 

ธุรกรรมดังกลาวเปนการรับความ

ชวยเหลือทางการเงินจากผูถือหุน

ของบริษัท เนื่องจาก TIW ยังไมได

เ ริ่มดําเนินกิจการคา แตมีความ

จําเปนที่จะตองใชเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อใชในการดําเนินงาน ดังนั้น คุณ

รั ง ษี จึ ง ต อ ง สํ า ร อ ง ค า ใ ช จ า ย

ดังกลาวแทน TIW 

นายพูนศักดิ์ ศิริพงษปรีดา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนผูถือ

หุนบริษัทโดยมีหุนอยู รอยละ 3 

 

คาเชาจาย 

 

 

- คุณพูนศักดิ์ ให ES .ใชอาคารจํานวน 

1 คูหาเพื่อเปนสํานักงานของ ES บน

ถนนบานหมอโดยไมคิดคาใชจายใด  ๆ

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท กับผู

ถือหุน เปนรายการปกติทางธุรกิจ 

บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร (GEM) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถือหุน

โดย บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น 

จํานวนรอยละ 45 ของทุนที่ชําระ

แลวทั้งหมดของบริษัท  

 

ลูกหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 

- ขายระหวางงวด 

- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  

   ขายระหวางงวด 

- คาเชารับ 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

 

12,316,863 

4,463,929 

 

312,475 

600,000 

(1,652,827) 

16,040,440 

 

รายการปกติทางธุรกิจ และเปนอัตรา

เดียวกับบุคคลอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท กับ

บริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการปกติ

ทางธุรกิจที่มีความเหมาะสมและ

จําเปนตอการดําเนินธุรกิจ โดยมี

เงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสมและ

สมเหตุสมผล 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความจําเปนและ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2551 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 

เจาหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 

- ซื้อระหวางงวด 

- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  

   ซื้อระหวางงวด 

- คาเชาจาย 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

คาเชารับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาเชาจาย 

 

 

 

37,674 

16,974,227 

 

1,188,196 

300,000 

 (15,946,930) 

2,553,167 

 

600,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทใหเชาอาคารโรงงานบริเวณ 

Factory Land เลขที่ 66/350 อ.สาม

พราน จ.นครปฐม เนื้อที่ 249 ตารางวา  

พื้นที่ใชสอย 1,580.0 ตร.ม.แก GEM 

เ ริ่ ม ตั้ งแต วัน ที่  1  มี ค .  5 1อา ยุ

สัญญา 1 ป สิ้นสุดสัญญา 28 กพ. 

52 มีอัตราคาเชา 60,000 บาท ตอ

เดือน  และมีราคาประเมินคาเชาโดย

ผูประเมินอิสระเทากับ 55,000 บาท

ตอเดือนตามรายงานการประเมินลง

วันที่ 20 พค. 48 

GTS เชาอาคารโรงงานบริเวณ 

Factory Land เลขที่ 66/350 อ.สาม

พราน จ.นครปฐม บางสวนจาก 

GEM เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มีค. 51 อายุ

สัญญา 1 ป สิ้นสุดสัญญา 28 กพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท กับ

บริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการปกติ

ทางธุรกิจที่มีความเหมาะสมและ

จําเปนตอการดําเนินธุรกิจ โดยมี

เงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสมและ

สมเหตุสมผล 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความจําเปนและ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2551 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 

52 มีอัตราคาเชา 30,000 บาท ตอ

เดือนและมีราคาประเมินคาเชาโดยผู

ประเมินอิสระเทากับ55,000 บาทตอ

เดือนตามรายงานการประเมินลงวันที่ 

20 พค. 48 

บจก.  ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม (FTS) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถือหุน

โดย บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น 

จํานวนรอยละ 34 ของทุนที่ชําระ

แลวทั้งหมดของบริษัท  

 

ลูกหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 

- ขายระหวางงวด 

- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  

   ขายระหวางงวด 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

เจาหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 

- ซื้อระหวางงวด 

- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  

   ซื้อระหวางงวด 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

16,929,101 

12,584,177 

 

880,892 

(21,289,394) 

9,104,776 

 

 

- 

848,580 

 

59,401 

(878,021) 

29,960 

 

 

 

 

รายการปกติทางธุรกิจ และเปนอัตรา

เดียวกับบุคคลอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท กับ

บริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการปกติ

ทางธุรกิจที่มีความเหมาะสมและ

จําเปนตอการดําเนินธุรกิจ โดยมี

เงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสมและ

สมเหตุสมผล 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความจําเปนและ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2551 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 

กิจการรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด คอมมูนิเคชั่น จํากัด และ บริษัท จี

เนียส ทราฟฟค ซิสเต็ม จํากัด 

บริษัทยอย มีสัดสวนในการลงทุน

รวมคาจํานวนรอยละ 10  

ลูกหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 

- ขายระหวางงวด 

- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  

   ขายระหวางงวด 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

2,435,374 

- 

                             

- 

(2,435,374) 

- 

รายการปกติทางธุรกิจ และเปน

อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัทกับ

บริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการปรกติ

ทางธุรกิจที่มีความเหมาะสม และ

จําเปนตอการดําเนินธุรกิจโดยมี

เงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสม และ

สมเหตุสมผล 
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10.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ในกรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนในการเขา

ทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการน้ันๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการ

ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบ

บัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงใน

รายการดังกลาว อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดย

ผูสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ การทํารายการระหวางกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการทํา

รายการระหวางกันนั้นๆ  

10.3 นโยบายเก่ียวกบัรายการระหวางกันในอนาคต 

ในกรณีที่มีการเขาทํารายการระหวางกันในอนาคต บริษัท และบริษัทยอยจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้ง

เปนไปตามมาตรฐานบัญชี เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกัน ซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี 

ในกรณีที่เปนรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ และเปนรายการท่ีเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ

และแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม 

สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและ

แนวทางในการปฏิบัติดังกลาว 

ในกรณีที่เปนรายการเชาทรัพยสินระหวางบริษัทที่เก่ียวของกัน บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการ

ปฏิบัติใหมีความเหมาะสมและมีความชัดเจน โดยอางอิงกับราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล 

สามารถตรวจสอบได และใหนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและแนวทางในการ

ปฏิบัติดังกลาว 

ในกรณีที่เปนรายการระหวางกันที่อาจมีความขัดแขงทางผลประโยชนระหวางบริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพื่อ

ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการทํารายการดังกลาว บริษัทจึงเห็นสมควรใหการทํา

รายการดังตอไปนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 

1) รายการเงินกูยืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

2) รายการเงินทดรองจายกรรมการ 
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.1 งบการเงิน 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท ประจํางวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 - 2550 คือ นายศุภชัย 

ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 คือ นางสาว ศิรา

ภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 ซึ่งทั้ง 2 ทานเปนผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีไดดังนี้  

งบการเงินสําหรับงวดปบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2549 

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แตไดใหขอสังเกตถึงหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงิน

เฉพาะกิจการในระหวางป 2549  

 งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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11.2 ตารางสรุปงบการเงินป 2549 - 2551 
 

ตารางที่ 1  สรุปงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2549 – 2551 

 

รายการ งบการเงินรวม 

 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวยีน           

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 78,530.31 3.51 36,145.83 0.97 45,370.45 1.08 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 17,445.71 0.78 32,005.94 0.87 25,145.22 0.60 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 438,608.44 19.58 1,491,638.78 40.38 1,505,320.38 35.68 

สินคาคงเหลือ 644,412.38 28.77 792,303.59 21.45 1,252,162.11 29.68 

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ 149,558.30 6.68 362,788.14 9.82 460,720.92 10.92 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 56,064.34 2.51 163,287.22 4.42 142,780.40 3.38 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,384,619.48 61.83 2,878,169.50 77.91 3,431,499.48 81.34 

สินทรัพยไมหมุนเวียน         

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 71,872.60 3.21 8,667.54 0.23 - - 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 4,509.32 0.20 5,837.27 0.16 8,918.86 0.21 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ -  สุทธิ 551,605.61 24.63 604,706.36 16.37 617,942.16 14.65 

สิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจร

อัจฉริยะ -  สุทธิ 

 

214,657.79 

 

9.58 

 

188,102.19 

 

5.09 

 

150,661.51 

 

3.57 

โปรแกรมคอมพิวเตอร -  สุทธิ - - 2,528.10 0.07 3,551.37 0.08 

สิทธิการเชา 7,099.55 0.32 993.41 0.03 742.50 0.02 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,200.50 0.23 5,348.03 0.14 5,583.84 0.13 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 854,945.37 38.17 816,182.90 22.09 787,400.24 18.66 
รวมสินทรัพย 2,239,564.85 100.00 3,694,352.40 100.00 4,218,899.72 100.00 
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รายการ งบการเงินรวม 

 
ป 2549 ป 2550 ป 2551 

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน         

หนี้สินหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ัน 640,729.79 28.61 1,054,721.44 28.55 1,544,847.49 36.62 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 1,053.97 0.05 37.67 - 3,123.13 0.08 

เจาหนี้การคา 312,747.35 13.96 1,337,397.05 36.20 1,263,957.81 29.96 

เงินกูยืมระยะส้ันและเงินทดรองจายจาก

กิจการที่เก่ียวของกัน 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9,291.21 

 

0.22 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน

หนึ่งป 

 

6,792.00 

 

0.30 

 

6,792.00 

 

0.18 

 

54,468.00 

 

1.29 

ประมาณการขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึน - - - - 89,229.23 2.11 

คาใชจายคางจาย 24,681.77 1.10 19,474.13 0.53 54,368.20 1.29 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 45,893.43 2.05 15,933.41 0.43 11,984.64 0.28 

เงินมัดจํารับจากลูกคา - - 9,271.81 0.25 6,350.03 0.15 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 34,037.87 1.53 20,774.92 0.56 34,054.19 0.82 

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 1,065,936.18 47.60 2,464,402.43 66.70 3,071,673.93 72.82 

หนี้สินไมหมุนเวยีน       

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 44,193.63 1.97 37,401.62 1.01 99,099.62 2.35 

รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 44,193.63 1.97 37,401.62 1.01 99,099.62 2.35 
รวมหนี้สนิ 1,110,129.81 49.57 2,501,804.05 67.71 3,170,773.55 75.17 

สวนของผูถือหุน       

ทุนจดทะเบียน  515,000.00  515,000.00  480,000.00  

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 480,000.00 21.43 480,000.00 12.99 480,000.00 11.38 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 362,557.88 16.19 362,557.88 9.82 362,557.88 8.59 

กําไรสะสมท่ีเปนสวนของบริษัทยอยซ่ึงเกิด

จากการที่บริษัทแลกหุนของบริษัทยอยใน

ราคาที่ตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย 

 

 

40,891.17 

 

 

1.83 

 

 

40,891.17 

 

 

1.11 

 

 

40,891.17 

 

 

0.97 

กําไรสะสม         

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 11,750.03 0.52 17,453.10 0.48 17,453.10 0.41 

   ยังไมไดจัดสรร 234,235.96 10.46 291,646.20 7.89 146,727.53 3.48 

สวนของผูถือหุนของบริษัท 1,129,435.04 50.43 1,192,548.35 32.29 1,047,629.68 24.83 

สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย - - - - 496.49 - 

รวมสวนของผูถือหุน 1,129,435.04 50.43 1,192,548.35 32.29 1,048,126.17 24.83 
รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 2,239,564.85 100.00 3,694,352.40 100.00 4,218,899.72 100.00 
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ตารางที่ 2  สรุปงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2549 – 2551  

 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

รายไดจากการดําเนินงาน             

รายไดจากการขาย 1,789,229.90 72.13 3,188,009.70 80.89 6,312,740.30 84.38 

รายไดจากการบริการ 381,181.19 15.37 304,133.08 7.72 145,869.03 1.95 

รายไดจากการรับเหมาโครงการ 270,648.79 10.91 421,208.28 10.69 1,010,878.94 13.51 

     รวมรายไดจากการขายและบริการ 2,441,059.88 98.41 3,913,351.06 99.30 7,469,488.27 99.84 

รายไดอื่น 39,549.29 1.59 27,621.53 0.70 12,007.79 0.16 

รวมรายได 2,480,609.17 100.00 3,940,972.59 100.00 7,481,496.06 100.00 
คาใชจายจากการดําเนินงาน       

ตนทุนขาย       

     ตนทุนขาย 1,395,371.22 56.25 2,717,261.12 68.95 5,829,277.79 77.91 

     ตนทุนบริการ 166,286.67 6.70 173,665.87 4.41 80,984.27 1.08 

     ตนทุนจากการรับเหมาโครงการ 218,475.61 8.81 342,800.20 8.70 773,048.82 10.33 

          รวมตนทุนขาย 1,780,133.50 71.76 3,233,727.19 82.06 6,683,310.88 89.32 

คาใชจายในการขายและบริหาร 340,735.74 13.74 358,810.86 9.10 433,571.45 5.80 

ขาดทุนจากงานโครงการ - - 9,649.48 0.24 317,350.23 4.24 

คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง 5,501.23 0.22 16,281.36 0.42 9,012.95 0.12 

สวนแบงผลขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวม 

 

4,979.68 

 

0.20 

 

5,422.06 

 

0.13 

 

(3,081.59) 

 

(0.04) 

รวมคาใชจาย 2,131,350.15 85.92 3,623,890.95 91.95 7,440,163.92 99.44 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล 

 

349,259.02 

 

14.08 

 

317,081.64 

 

8.05 

 

41,332.14 

 

0.56 

คาใชจายทางการเงิน 45,641.63 1.84 49,923.81 1.27 71,361.23 0.95 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 90,134.78 3.63 55,244.52 1.40 47,983.09  0.64 

ขาดทุนของผูถือหุนสวนนอย - - - - 293.50 - 

กําไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 213,482.61 8.61 211,913.31 5.38 (77,718.68) (1.03) 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาท) ** 0.26  0.22  (0.08)  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก    

(พันหุน)** 

 

834,971.51 
 

 

960,000.00 
 

 

960,000.00 
 

หมายเหตุ: ** ไดมีการปรับจํานวนหุนสามัญใหมจากการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ 1.0 บาท เปน 0.5 บาท 
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ตารางที่ 3  งบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 – 2551 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 
พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กําไร(ขาดทุน) สุทธิกอนภาษี 303,617.39 267,157.83 (30,029.08) 

ปรับกระทบกําไร(ขาดทนุ)สทุธิเปนเงินสดรับ(จาย)จาก
กิจกรรมดําเนินงาน : 

   

คาเส่ือมราคา 85,230.57 99,598.61 108,638.53 

คาตัดจําหนายสิทธิการเชาและอื่นๆ 2,552.94 2,884.89 1,651.75 

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 20,206.92 26,555.60 26,555.60 

หนี้สงสัยจะสูญ 218.51 7,239.86 21,677.62 

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 5,501.23 16,281.36 9,012.95 

ขาดทุนจากงานโครงการ - 9,649.48 317,350.23 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย - - 10,885.07 

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (2,883.97) (1,472.77) 4,075.98 

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 371.13 67.37 (591.57) 

รับรูรายไดรับลวงหนา (119,166.67) (10,833.33) - 

สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 4,979.68 5,422.06 (3,081.59) 

คาใชจายดอกเบ้ีย 45,641.62 45,832.69 65,229.34 

กําไร (ขาดทุน) กอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน

ดําเนินงาน:- 

 

346,269.35 

 

468,383.65 

 

531,374.83 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง    

ลูกหนี้การคา-กิจการที่เก่ียวของกัน (16,003.77) (14,560.24) 6,860.72 

ลูกหนี้การคา (112,936.16) (1,060,270.30) (35,297.83) 

สินคาคงเหลือ (109,797.72) (172,201.91) (696,992.47) 

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ (122,046.29) (213,229.84) (99,326.11) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (16,107.39) (108,972.26) 25,647.58 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอเรียกคืน 7,973.07 - - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,590.75) (147.54) (235.80) 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)    

เจาหนี้การคา-กิจการที่เก่ียวของกัน (1,220.20) (1,016.30) 3,085.45 

เจาหนี้การคา (59,850.26) 1,026,122.58 (78,705.70) 

คาใชจายคางจาย (8,249.12) (7,403.26) 34,916.37 

เงินมัดจํารับจากลูกคา - (7,884.01) (2,921.77) 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 49,673.68 14,729.93 13,188.92 

เงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (43,885.56) (76,449.50) (298,405.81) 

   จายดอกเบ้ีย (45,696.80) (43,637.07) (63,883.73) 

   จายภาษีเงินได (63,766.44) (85,204.54) (56,686.80) 

เงินสดสทุธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (153,348.80) (205,291.11) (418,976.34) 
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รายการ 
งบการเงินรวม 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 
พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน    

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 575.31 732.05 1,473.28 

ซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (124,606.10) (151,735.12) (123,050.36) 

ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร - - (1,104.97) 

สิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะเพิ่มข้ึน (26,967.02) - - 

ลงทุนในบริษัทรวม - (6,750.00) - 

เงินสดจายคาสิทธิการเชา (850.00) (945.00) - 

เงินสดสทุธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (151,847.81) (158,698.07) (122,682.05) 

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (36,957.65) 63,205.06 8,667.54 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ันจากสถาบันเพิ่มข้ึน(ลดลง) (77,190.12) 413,991.65 490,126.05 

รับเงินกูยืมระยะยาว - - 130,000.00 

จายชําระเงินกูยืมระยะยาว (6,697.26) (6,792.00) (20,626.00) 

เงินกูยืมระยะส้ันและเงินทดรองจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน

เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
  

 

9,125.42 

เงินสดจายเงินปนผล (30,888.00) (148,800.00) (67,200.00) 

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทนุ 456,457.87 - - 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผูถือหุนสวนนอย   790.00 

เงินสดสทุธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 304,724.84 321,604.70 550,883.01 

เงินสดและเงนิฝากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธ ิ (471.77) (42,384.48) 9,224.62 

เงินสดและเงนิฝากสถาบันการเงินตนงวด 79,002.08 78,530.31 36,145.83 

เงินสดและเงนิฝากสถาบันการเงินปลายงวด 78,530.31 36,145.83 45,370.45 
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ตารางที่ 4 อัตราสวนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 – 2551  

 

อัตราสวนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 

อัตราสวนสภาพคลอง     

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.30 1.17 1.12 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.51 0.64 0.51 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 6.10 3.91 4.89 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 59.01 92.13 74.62 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 4.04 6.87 6.54 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 89.18 52.44 55.83 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 5.14 3.92 5.13 

ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 70.06 91.91 71.12 

Cash Cycle วัน 78.13 52.65 59.33 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร    

อัตรากําไรข้ันตน % 27.08 17.37 10.67 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 14.31 8.00 0.55 

อัตรากําไรสุทธิ % 8.61 5.38 (1.04) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 26.36 18.25 (6.94) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  % 10.57 7.14 (1.96) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 55.76 53.80 (12.71) 

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.23 1.33 1.89 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.98 2.10 3.02 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา 7.65 6.35 0.58 

อัตราการจายเงินปนผล % 97.49 69.70 31.71 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน **  บาท 0.26 0.22 (0.08) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิตอหุน ** บาท 1.18 1.24 1.09 

หมายเหตุ: ** ไดมีการปรับจํานวนหุนสามัญใหมจากการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ 1.0 บาท เปน 0.5 บาท
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11.3 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

ภาพรวมการดําเนินงานของกลุมบริษัท  
    หนวย: ลานบาท 

 ป 2551 ป 2550 เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 

รายไดจากการขาย 6,312 3,188 3,124 98 

รายไดจากการบริการ 146 304 (158) (52) 

รายไดจากการรับเหมาโครงการ 1,011 421  590 140 

รายไดอื่นๆ 12 28 (16) (57) 

รายไดรวม 7,481 3,941 3,540 89 

กําไรข้ันตน 786 679 107 16 

กําไรจากการดําเนินงาน 38 322 (284) (88) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (78) 212 (290) (137) 

ในป 2551 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 7,481 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,540 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2550 จํานวน 3,941     

ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจากรายไดจากงานรับจางผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสใหแกลูกคารายใหญรายหน่ึงคือ บริษัท     

เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด และรายไดจากการรับเหมาโครงการติดต้ังอุปกรณชุมสายใหแกบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิในป 2551 จํานวน 78 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2550 

ซึ่งมีกําไรสุทธิ 212 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 137 โดยมีสาเหตุหลักคือ บันทึกขาดทุนจากงานโครงการรับจางพัฒนา

และติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทํา

ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) ใหแกการไฟฟานครหลวง เปนจํานวน 317 ลานบาท เนื่องจากประมาณการตนทุนสูงกวา

ประมาณการรายไดของโครงการ ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากความลาชาของโครงการ 

ผลการดําเนินงานในป 2551-2550  

รายได 

โครงสรางรายไดหลักของกลุมบริษัทมาจาก 8 หมวดธุรกิจ ประกอบดวย  

(1) รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมาย 

การคา FORTH 

(2)  รายไดจากการผลิตแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใตตรา 

สินคาของลูกคา  

(3)  รายไดจากการผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร  

(4)  รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 

 (5)  รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา 

 (6)  รายไดจากการพัฒนาและวางระบบขอมูลสารสนเทศ 

 (7) รายไดจากการรับเหมาโครงการติดต้ังอุปกรณชุมสาย 

(8)  รายไดจากการจัดจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
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ซึ่งสามารถสรุปตามตารางโครงสรางรายได ดังนี้ 

 

หมายเหตุ **  รายไดอื่น ๆ ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดคาเชา เปนตน 

กลุมบริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากการผลิตแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตรา

สินคาของลูกคา โดยในป 2551 รายไดดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 68.46 เม่ือเทียบกับป 2550 มีสัดสวนรอยละ 56.45 

ของรายไดรวม เนื่องจากบริษัทไดรับคําส่ังผลิตจาก บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนลูกคาใหม 

ในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2550 

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรายไดจําแนกตามหมวดธุรกิจ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเครื่องหมาย
การคา FORTH   

ในป 2551 รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH 

จํานวน 615 ลานบาท เพิ่มขึ้น 272 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79 เนื่องจากรายไดจากการขายผลิตภัณฑในกลุม Accees 

Node Equipment ที่เพิ่มขึ้น เชน DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexers) ATA (Analog Telephone 

Adapter) DLC(Digital Loop Carrier) MSAN (Multi Service Access Node) เปนตน 

 
ป 2551 ป 2550 

(ลานบาท) % (ลานบาท) % 

รายไดจากธุรกิจหลัก       

1.รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH 

 

615 

 

8.22 

 

343 

 

8.71 

2.รายไดจากการผลิตแผงวงจร อุปกรณโทรคมนาคมและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา 
    

   2.1 งาน Consign Parts 157 2.11 251 6.37 

   2.2 งาน Turn key 4,964 66.35 1,974 50.08 

 รวมรายไดจากการรับจางเหมาผลิตและรับจางประกอบ

แผงวงจร 

 

5,121 

 

68.46 

 

2,225 

 

56.45 

3.รายไดจากการผลิต จําหนายและรับเหมาติดต้ังอุปกรณ

และระบบสัญญาณไฟจราจร และกลองวงจรปด 

 

367 

 

4.91 

 

337 

 

8.54 

4.รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 27 0.36 287 7.29 

5.รายไดจากการจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 577 7.71 539 13.68 

6.รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา 30 0.40 39 0.99 

7.รายไดจากการพัฒนาและวางระบบขอมูลสารสนเทศ  - - 143 3.64 

8. รายไดจากการรับเหมาโครงการติดต้ังอุปกรณชุมสาย 732 9.78 - - 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก 7,469 99.84 3,913 99.30 

รายไดอื่นๆ ** 12 0.16 28 0.70 

รวมรายได 7,481 100.00 3,941 100.00 
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2. รายไดจากการผลิตแผงวงจร อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา 

รายไดจากการผลิตแผงวงจร  อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา ไดแก 

แผงวงจรในเครื่องใชไฟฟา  อุปกรณคอมพิวเตอร  อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ แบงเปนรายได

จากการประกอบ (Consign Parts) คือ การประกอบแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งลูกคาจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบที่

ใชในการผลิตมาใหบริษัทฯและรายไดจากการเหมาผลิต (Turn Key) คือ การผลิตพรอมทั้งจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต

ใหลูกคาดวย   

ในป 2551 มูลคารวมของรายไดจากการประกอบแผงวงจร อุปกรณโทรคมนคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาจํานวน 

5,121 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,896 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดรับคําส่ังผลิตจากบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) 

จํากัด โดยบริษัทไดทําการผลิตสงมอบสินคาคิดเปนมูลคาจํานวน 4,820 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2550 ซึ่งมีมูลคาจํานวน 

1,386 ลานบาท 

 3. รายไดจากการผลิต จําหนาย และรับเหมาติดตั้งอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร 

ในป 2551 GTS มีรายไดจากการผลิต จําหนายและรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร 367 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 30 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2550 ซึ่งมีมูลคาจํานวน 337 ลานบาท ทั้งนี้ เปนผลมาจากการชะลอรายจายลงทุน

ของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากความไมแนนอนของสถานการณทางการเมืองของประเทศ วิกฤต

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและสงผลกระทบตอภาคธุรกิจตางๆ ทั่วโลก 

4. รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 

ในป 2551 GTS มีรายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 27 ลานบาท ลดลงจํานวน 260 ลานบาทเม่ือ

เทียบกับป 2550 ซึ่งมีรายไดจํานวน 287 ลานบาท เนื่องจาก ป 2550 GTSไดรับคําส่ังซื้อสินคาจากบริษัท ฮัลโล บางกอก    

ไตรวิชั่น จํากัด คิดเปนมูลคา 242 ลานบาท แตในป 2551 ไมมีรายการดังกลาวเกิดขึ้น       

5. รายไดจากการจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

รายไดจากการจัดจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มาจากการดําเนินงานของ ES ซึ่งเปนบริษัทยอย ในป 2551 ES มีรายได

จากการจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 577 ลานบาท ลดลง 38 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2550 เนื่องจากวิกฤต

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต้ังแตชวงกลางป 2551 และสงผลกระทบตอภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสดวย 

6. รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา 

JV Genius ไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ ดูแลรักษา และจัดเก็บผลประโยชนจากสิทธิ

โฆษณา จํานวน 40 จุด ในป 2551 JV Genius มีรายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา 31 ลานบาท 

ลดลงเล็กนอย เม่ือเทียบป 2550 มีรายไดจํานวน 39 ลานบาท เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวม 
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7. รายไดจากการรับจางวางระบบขอมูลสารสนเทศ 

รายไดงานโครงการดังกลาวรับรูตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ (Percentage-of-completion method) โดยอัตราสวน

ของงานท่ีทําเสร็จคํานวณจากอัตราสวนของตนทุนงานที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนงานทั้งส้ิน ในป 

2550 บริษัทฯรับรูรายไดจํานวน 143 ลานบาท บริษัทไมไดรับรูรายไดจากโครงการดังกลาวเพิ่มเติมในป 2551 เนื่องดวย

ความลาชาในการดําเนินโครงการ อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการตอออกไปอีก

จนถึงเดือนมิถุนายน 2552 

 8. รายไดจากการจางเหมาติดตั้งอุปกรณชุมสาย 

ในป 2551 บริษัทฯมีรายไดจากงานโครงการจางเหมาติดต้ังอุปกรณระบบชุมสายและโครงขายรองรับการใหบริการ 

Broadbrand จํานวน 167,500 พอรต จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยรับรูรายไดตามวิธีอัตราสวนของงานท่ีทํา

เสร็จ คิดเปนจํานวน 732 ลานบาท จากมูลคารายไดจากโครงการรวมประมาณ 787 ลานบาท โครงการดังกลาวคาดวาจะ

ดําเนินการแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของป 2552  
ตนทุนและคาใชจาย 
    หนวย: ลานบาท 

 ป 2551 ป 2550 เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 

ตนทุนขาย 5,829 2,717 3,112 114 

ตนทุนบริการ 81 174 (93) (53) 

ตนทุนจากการรับเหมาโครงการ 773 343 430 125 

คาใชจายในการขายและบริหาร 423 374 49 13 

ขาดทุนจากงานโครงการ 317 10 307 3,070 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 11 - 11 N/A 

คาใชจายอื่น ๆ 9 - 9 N/A 

รวมคาใชจาย 7,443 3,618 3,825 51 

 
ตนทุนขาย ตนทุนบริการ และตนทุนจากการรับเหมาโครงการ 

ในป 2551 กลุมบริษัทมีตนทุนขายเทากับ 5,829 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2550 เทากับ 2,717 ลานบาท หรือเปน

อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 114 ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการผลิตแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา ที่มีอัตราการเติบโตของรายไดที่สูงขึ้นมาก แตมีอัตรากําไรขั้นตนอยูในระดับตํ่า 

ตนทุนบริการสําหรับป 2551 เทากับ 81 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2550 เทากับ 174 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 53 

ซึ่งลดลงในอัตราสวนเดียวกับรายไดคาบริการที่ลดลง 

ในป 2551 ตนทุนจากการรับเหมาโครงการเพิ่มขึ้นจาก 343 ลานบาท เปน 773 ลานบาท เนื่องจากงานโครงการ

จางเหมาติดต้ังอุปกรณระบบชุมสายและโครงขายรองรับการใหบริการ Broadband ตามที่ไดกลาวไวในหัวขอรายได 
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ขาดทุนจากงานโครงการ 

ในป 2551 บริษัทมีขาดทุนจากงานโครงการจํานวน 317 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2550 จํานวน 10 ลานบาท 

เนื่องจากงานโครงการรับจางวางระบบขอมูลสารสนเทศใหแกการไฟฟานครหลวงซ่ึงประเมินวาประมาณการตนทุนรวมสูง

กวาประมาณการรายไดของโครงการ อันเปนผลมาจากความลาชาในการสงมอบงาน ทําใหคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 

ในป 2551 JV Genius ไดมีการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสิทธิดังกลาวโดยการประมาณการกระแส

เงินสดรับในอนาคตและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันและพบวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีเปน

จํานวน 11 ลานบาท ดังนั้น จึงบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวในงบกําไรขาดทุนป 2551 
 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 
    หนวย: ลานบาท 

 ป 2551 ป 2550 เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 

สินทรัพยหมุนเวียน 3,432 2,878 554 19 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 787 816 (29) (3) 

สินทรัพยรวม 4,219 3,694 525 14 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 4,219 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 525 

ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากสินทรัพยหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 460 ลานบาท ซึ่งเกิด

จากตนทุนงานโครงการระหวางทําที่เก่ียวเนื่องกับโครงการรับจางวางระบบขอมูลสารสนเทศและวัตถุดิบซึ่งใชสําหรับงาน

รับจางผลิตสินคาภายใตตราสินคาของลูกคาที่เพิ่มขึ้น สินทรัพยรวมจํานวน 4,219 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพย

หมุนเวียน จํานวน 3,432 ลานบาท คิดเปนรอยละ 81 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวย ลูกหนี้

การคา คิดเปนรอยละ 36 ของสินทรัพยรวม และสินคาคงเหลือ คิดเปนรอยละ 30 ของสินทรัพยรวม สวนสินทรัพยไม

หมุนเวียนมีจํานวน 787 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19 ของสินทรัพยรวม โดยสวนใหญประกอบดวย ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ และสิทธิการหาประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะ คิดเปนรอยละ 18 ของสินทรัพยรวม  
 
คุณภาพสินทรัพย 
ลูกหนี้การคา  

ยอดลูกหนี้การคาไมรวมลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ2550 มีจํานวน 1,505 

ลานบาท และ 1,492 ลานบาท ตามลําดับ กลุมบริษัทมีนโยบายการใหสินเช่ือทางการคาแกลูกหนี้การคาโดยเฉล่ีย

ประมาณ 30 - 90 วัน ซึ่งลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทสามารถแยกตามระยะเวลาการคงคางไดดังนี้ 
                            หนวย : ลานบาท 

ลูกหนี้การคา งบการเงินรวม  
ป 2551 ป 2550 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 920 1,012 
คางชําระ   
ไมเกิน 1 เดือน 125 309 
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1 – 3 เดือน 300 65 
3 – 12 เดือน 107 82 
มากกวา 12 เดือน 89 39 
รวม 1,541 1,507 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (36) (15) 
รวมลูกหนี้การคา – สุทธิ 1,505 1,492 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 กลุมบริษัทมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 36 ลานบาท และ 15 ลานบาท 

ซึ่งนโยบายการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของกลุมบริษัทจะขึ้นอยูกับประสบการณการเก็บเงินในอดีตและอายุของหนี้ที่คง

คางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน กลุมบริษัทเช่ือวาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยูในปจจุบันมีความเพียงพอ

แลว 
สินคาคงเหลือ 

          หนวย : ลานบาท 

สินคาคงเหลือ งบการเงินรวม  
ป  2551 ป  2550 

วัตถุดิบ 319 211 
งานระหวางทํา 884 359 
สินคาสําเร็จรูป 359 297 
สินคาระหวางทาง 12 10 
รวม 1,574 877 
หัก คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคา (322) (85) 
สินคาคงเหลือ สุทธิ 1,252 792 

กลุมบริษัทมียอดสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 จํานวน 1,252 ลานบาท และ 792 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 58 ซึ่งเกิดจากตนทุนงานโครงการระหวางทําที่เก่ียวเน่ืองกับโครงการรับจางวางระบบขอมูล

สารสนเทศ และวัตถุดิบซึ่งใชสําหรับงานรับจางผลิตสินคาภายใตตราสินคาของลูกคาที่เพิ่มขึ้น  

ในป 2551 กลุมบริษัทมีการต้ังคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาเพิ่มขึ้นจํานวน 237 ลานบาท ประกอบดวย สํารอง

ผลขาดทุนของงานโครงการรับจางวางระบบขอมูลสารสนเทศใหแกการไฟฟานครหลวงจํานวน 228 ลานบาท และสวนที่

เหลือจํานวน 9 ลานบาท เปนคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามนโยบายในการต้ังคาเผ่ือการลดลงของ

มูลคาสินคาของกลุมบริษัท 

คาเผ่ือการลดลงของมูลคาโครงการดังกลาวขางตนประเมินจากประมาณการตนทุนรวมที่สูงกวาประมาณการ

รายไดของโครงการ กลุมบริษัทกําลังอยูระหวางการดําเนินการขอปรับมูลคาสัญญาสําหรับงานสวนเพิ่มบางสวนกับการ

ไฟฟานครหลวง อยางไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ กลุมบริษัทจึงไดบันทึกขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากมูลคาที่

จะไดรับคืนของโครงการดังกลาวไวในบัญชีทั้งจํานวน นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังไดประมาณการขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น

จากงานโครงการดังกลาวอีกเปนจํานวน 89 ลานบาท โดยบันทึกไวในบัญชีประมาณการหน้ีสินในงบดุล ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551  
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สิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะ 

JV Genius ประสบผลขาดทุนจากการดําเนินงานเปนระยะเวลาติดตอกัน 2 ป ดังนั้น จึงมีขอบงชี้วาสิทธิการหา

ผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะของกิจการดังกลาวเกิดการดอยคา JV Genius ไดประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

ของสิทธิโดยการประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันและพบวามูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืนตํ่ากวาราคาตามบัญชีของสิทธิเปนจํานวน 11 ลานบาท  

แหลงที่มาของเงินทนุ 
หนี้สิน 

กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 จํานวน 3,171 ลานบาท และ 2,502 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 27 เนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ันเพิ่มขึ้น 490 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 109 

ลานบาท เพื่อใชเปนเงนิทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  

สวนของผูถือหุน 

กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 จํานวน 1,048 ลานบาท  และ 1,192 ลาน

บาท หรือลดลง 144 ลานบาท เนื่องจากกลุมบริษัทมีขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป 2551 จํานวน 78 ลานบาท และ

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวน 67 ลานบาท  

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทในป 2551 เทากับ 3.03:1 เพิ่มขึ้นจาก ป 2550 ซึ่งเทากับ 

2.10:1 เนื่องจากกลุมบริษัทมีการกูยืมเงินทั้งระยะส้ันและระยะยาวเพ่ิมขึ้นเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 

ประกอบกับในป 2551 กลุมบริษทัมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานและมีการจายเงินปนผล ซึ่งทําใหสวนของผูถือหุนลดลง 

ดังนั้น อัตราสวนหนี้สินตอทุนของกลุมบริษัทจึงเพิ่มสูงขึ้น  

สภาพคลอง 
กระแสเงินสด 

   หนวย: ลานบาท 

 ป 2551 ป 2550 เพิ่ม(ลด) 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (419) (205) 214 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน (123) (159) (36) 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 551 322 229 

ในป 2551 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้น 214 ลานบาท เนื่องจากการขยายตัวของ

ธุรกิจของกลุมบริษัท โดยใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน เชน ซื้อ-ขายสินคา รับ-จายชําระเงิน เปนตน 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนลดลง 36 ลานบาท เนื่องจากในป 2550 กลุมบริษัทมีการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักร

เพื่อรองรับปริมาณคําส่ังซื้อของบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ที่เพิ่มขึ้นในป 2551 

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 229 ลานบาท เนื่องจาก การขยายตัวของธุรกิจของกลุมบริษัท 

ดังนั้น จึงไดกูยืมเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 
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อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนในป 2551 เทากับ 1.12: 1 ไมแตกตางจากป 2550 ซึ่งเทากับ 

1.17: 1  

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียนในป 2551 เทากับ 0.51: 1 ลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับป 2550 

ซึ่งเทากับ 0.64: 1 

โดยรวมอตัราสวนสภาพคลองของกลุมบริษัทจะอยูในระดับตํ่า เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนที่

เพิ่มขึ้น อันเปนผลมาจากการขยายตัวทางธุรกิจของกลุมบริษัท 

11.4 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

รายการที ่ บริษัท/บริษัทยอย ชื่อผูสอบบัญชี 
คาสอบบัญชีป 2551 

(บาท) 

1 บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด                     1,060,000  

2 บริษัทยอย  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด                     1,190,000  

  รวม   2,250,000 

2. คาตอบแทนอ่ืน (Non-audit fee) 

 -ไมมี- 

11.5 ปจจัยที่มีผลตอการดําเนนิงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

1. ความไมแนนอนของรายได 

อุตสาหกรรมการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยไดรับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงต้ังแตชวงกลางป 2551 ทําใหอุปสงคตอสินคาปรับตัวลดลง บริษัทฯไดตระหนักถึงผลกระทบ

ดังกลาว บริษัทฯจึงไดใหความสําคัญตอการบริหารสินคาคงคลัง โดยกําหนดมาตรการตางๆ เชน การวางแผนการผลิต

รวมกับคูคา การลดปริมาณการผลิตลง การลดการทํางานลวงเวลา การลดจํานวนวันทํางานในสัปดาห เพื่อบริหารสินคา

คงคลังใหเหมาะสมกับอุปสงค นอกจากนี้ ยังมุงเนนงานโครงการของภาครัฐ ตลอดจน พัฒนาผลิตภัณฑสินคาใหมๆ ใน

ชื่อของตนเอง เพื่อกระจายความเส่ียงของการดําเนินธุรกิจ เชน ตูเติมเงินอัตโนมัติ บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  เปนตน ซึ่งจะ

ทําใหกลุมบริษัทมีจํานวนลูกคาที่มากขึ้น และมีผลิตภณัฑหลากหลายย่ิงขึ้น  

2. คุณภาพของสินทรัพย 

2.1 ลูกหนี้การคา 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม ฝายบริหารควบคุมความ

เส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายที่จะใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติดานสินเช่ือที่ดี บริษัทฯยังมีความเส่ียงจากการกระจุก

ตัวของสินเช่ืออันเกิดจากการมีลูกหนี้การคารายใหญรายหนึ่งและลูกหนี้งานโครงการ ทั้งนี้ ลูกหนี้รายใหญดังกลาวเปน

ลูกหนี้ที่นาเช่ือถือและชําระหน้ีตามกําหนด และลูกหนี้งานโครงการเปนหนวยงานภาครัฐ สวนบริษัทยอยมีฐานของลูกคา
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ที่หลากหลายและมีจํานวนมากราย ดังนั้น กลุมบริษัทจึงไมมีความเสี่ยงดานสินเช่ืออันจะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของกลุมบริษัทที่เปนสาระสําคัญ 

2.2 สินคาคงเหลือ 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคาที่สําคัญที่ชะลอตัว สงผลใหอุปสงคตอสินคาปรับตัวลดลง บริษัทฯจึง

ตระหนักดีวาการบริหารสินคาคงคลังเปนปจจัยที่สําคัญในชวงวัฏจักรขาลงของอุตสาหกรรมอิเส็กทรอนิกส โดยกําหนด

มาตรการตางๆ เชน การวางแผนการผลิตรวมกับคูคา การลดปริมาณการผลิตลง การลดการทํางานลวงเวลา การลด

จํานวนวันทํางานในสัปดาห เพื่อบริหารสินคาคงคลังใหเหมาะสมกับอุปสงคการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

3. การขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

จากการที่บริษัทฯและ ES มีการนําเขาวัตถุดิบประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการผลิตและจําหนายนั้น 

ซึ่งการเสนอราคาและการชําระเงินจะเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐและเยน ในขณะท่ีรายไดจากการขายจะเปนสกุลเงินบาท 

ทําใหบริษัทฯและ ES อาจมีความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารและเยนมีการ

เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับคาเงินบาท ดังนั้น ในการส่ังซื้อวัตถุดิบบริษัทมีการจองและกําหนดราคาวัตถุดิบลวงหนา และ

บริษัทฯและ ES ยังติดตามความเคล่ือนไหวของคาเงินสกุลที่เก่ียวของอยางใกลชิด เพื่อเปนขอมูลในการบริหารตนทุนการ

ผลิต โดยปจจุบันบริษัทฯและ ES มีวงเงินสําหรับทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับ

สถาบันการเงินสําหรับใชในชวงที่อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน รายละเอียดของหน้ีสินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

และสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27.1 

4. สภาพคลอง 

กลุมบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองคอนขางตํ่าเน่ืองมาจากโครงสรางหนี้สินของกลุมบริษัทสวนใหญเปนหนี้สิน

ระยะส้ัน ซึ่งไดแก เงินกูยืมระยะส้ันและเจาหนี้การคา โดยมีเทอมการชําระเงินที่แนนอน ในขณะท่ีสินทรัพยหมุนเวียนสวน

ใหญไดแก ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ ซึ่งมีสภาพคลองที่ตํ่ากวา อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีการดูแลสถานะทางการ

เงินและกําหนดการชําระคืนอยางใกลชิดเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดตามภาระผูกพันที่มีอยู 

สําหรับงานการประมูลโครงการตางๆ ของภาครัฐ ซึ่งจําเปนตองมีการคํ้าประกันการประกวดราคาตามมูลคาของ

แตละโครงการ กลุมบริษัทมีความสัมพันธเชิงธุรกิจที่ดีกับสถาบันการเงินตางๆ เพื่อรองรับการคํ้าประกันการประกวดราคา

ดังกลาว โดยไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของกลุมบริษัท 

ในปจจุบัน กลุมบริษัทสามารถชําระคืนเงินกูไดตรงตามเงื่อนไขการชําระหน้ีที่ไดตกลงกันไว โดยรายละเอียดของ

กําหนดเวลาชําระคืนเงินกู ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 และ 15 
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12. ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

- ไมมี – 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 

 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

นอกจากนี้  บริษัทขอรับรองวา 
 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 
 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
 

(3)      บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ

บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง

การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท

ไดมอบหมายใหนายพงษชัย อมตานนท เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อ

ของนายพงษชัย อมตานนท กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว

ขางตน 
          

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายพงษชัย อมตานนท กรรมการผูจัดการ/ผูอํานวยการฝายบริหารบริษัทใน

เครือ/ผูอํานวยการฝายขายและบริการหลังการขาย 

 

 

2.   นางรังษี เลิศไตรภิญโญ รองกรรมการผูจัดการ  

 

ผูรับมอบอํานาจ 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายพงษชัย อมตานนท กรรมการผูจัดการ/ผูอํานวยการฝายบริหารบริษัทใน

เครือ/ผูอํานวยการฝายขายและบริการหลังการขาย 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการถือ
หุนบริษัท 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสนิท   

วรปญญา 

69 ไมมี ไมมี - ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร  หลกัสูตรการปองกัน

ราชอาณาจักร (วปอ.) 

2551 -  ปจจุบัน ประธาน ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

นานาชาติ 

ศูนยกลางซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา

สากล 

        - อบรม Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย รุน 24/2004 วันที่ 9 กันยายน 

2547 (DAP)  

2549 -  ปจจุบัน ประธาน ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

แหงประเทศไทย 

ศูนยกลางซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 

        - M.A. (Econ.), University of Wisconsin, 

USA 

2549 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยซัมมิท ฮารเนส ผลิตชิ้นสวนรถยนต 

        - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

  2552 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท

และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิต-จัดจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคมระบบสัญญาณ

ไฟจราจร  ปายอิเล็กทรอนิกส  และรับจาง

ผลิต/ประกอบแผงวงจร และจัดเก็บ

ผลประโยชนการโฆษณาในงานสัมปทาน 

          2546 -  ปจจุบัน รองประธานกรรมการ

บริษัท 

บจก. แพนอินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) 

นําเขาและคาสงกระดาษกรอง อะไหล และ

เครื่องจักร 

          2539 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ไทยวิจัยและฝกอบรม รับดําเนินการจัดการฝกอบรมภายในองคกร 

      

 

    

 

   2543 – 2544 

 

สมาชิก อดีตสมาชิกวุฒิสภาและ

ประธานวุฒิสภา 

  

             2543 – 2544 กรรมการตรวจสอบ ธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน)  สถาบันการเงิน 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการถือ
หุนบริษัท (รอย

ละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสุธรรม     

มลิลา 

69 ไมมี ไมมี - อบรม Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย รุน 24/2004 วันที่ 9 กันยายน 

2547 

2552 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิต-จัดจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคมระบบสัญญาณ

ไฟจราจร  ปายอิเล็กทรอนิกส  และรับจาง

ผลิต/ประกอบแผงวงจร และจัดเก็บ

ผลประโยชนการโฆษณาในงานสัมปทาน 
               

        - อบรม Audit Committee Program 

(ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย รุน 4/2005 วันที่ 17-18 

กุมภาพันธ 2548  

2547 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ.โซลารตรอน ผลิตและจําหนายระบบพลังงานแสงอาทิตย 

        

 

2546 -  ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บจก.ทีเอสบี โฮลดิ้ง ใหบริการสมุดโทรศัพท online  

        - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2546 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.ทรัพยเพิ่มผลกอสราง ธุรกิจรับเหมากอสราง 

          2546 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.นิติบุคคลแจงวัฒนะ 17 บริหารจัดการและบํารุงพื้นที่สวนกลาง 

          2546 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.บานพลับพลา ธุรกิจอสังหาริมทรัพยบานและที่ดิน 

          2546 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.สรางสิน พร็อพเพอรตี้ ธุรกิจคาอสังหาริมทรัพยบานและที่ดิน 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 

  
สัดสวนการถือ
หุนบริษัท (รอย

ละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนงราม   

เลาหอารีดิลก 

55 ไมมี ไมมี - อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันที่ 15 

ธันวาคม 2547 

2547 –  ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิต-จัดจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคมระบบสัญญาณ

ไฟจราจร  ปายอิเล็กทรอนิกส  และรับจาง

ผลิต/ประกอบแผงวงจร และจัดเก็บ

ผลประโยชนการโฆษณาในงานสัมปทาน 

          2534 -  ปจจุบัน รองกรรมการบริหาร บจก.เอเอสที มาสเตอร ตรวจสอบบัญชี 

นางรังษี       

 เลิศไตรภิญโญ 

48 6.03 พี่สาวคุณพงษ

ชัย  อมตานนท 

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004  วันที่ 

15 ธันวาคม 2547 

2533 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท/ บริหาร บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิต-จัดจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคมระบบสัญญาณ

ไฟจราจร  ปายอิเล็กทรอนิกส  และรับจาง

ผลิต/ประกอบแผงวงจร และจัดเก็บ

ผลประโยชนการโฆษณาในงานสัมปทาน 

        -  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย รามคําแหง 

2551 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท สมารท เซอรวิส ใหบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินตูมือ

ถืออัตโนมัติ 

          2551 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.อุตสาหกรรมน้ําไทย จัดจําหนายน้ําดิบใหกับภาคอุตสาหกรรม

และเปนน้ําจัดสงเพื่อผลิตน้ําปะปา 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 

  
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพงษชัย      

อมตานนท 

45 48.62 นองชายคุณรังษี  

เลิศไตรภิญโญ 

อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 

30/2004 วันที่ 15 ธันวาคม 2547 

2532 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท/บริหาร บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิต-จัดจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคมระบบสัญญาณ

ไฟจราจร  ปายอิเล็กทรอนิกส  และรับจาง

ผลิต/ประกอบแผงวงจร และจัดเก็บ

ผลประโยชนการโฆษณาในงานสัมปทาน 

        ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2551 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท/บริหาร บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ จําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

          2545 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท/บริหาร บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม คนควา วิจัย จําหนายระบบสัญญาณไฟ

จราจร และปายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส 

          2545 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท/บริหาร บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค 

มิเตอร 

จําหนายมิเตอรวัดไฟฟา kWh แบบ

อิเล็กทรอนิกส 

          2545 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท/บริหาร บจก.ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม การวิจัย คนควาเทคโนโลยี และจําหนาย

อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติด

ยานพาหนะ 

          2551 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท สมารท เซอรวิส ใหบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินตูมือ

ถืออัตโนมัติ 

          2551 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.อุตสาหกรรมน้ําไทย จัดจําหนายน้ําดิบใหกับภาคอุตสาหกรรม

และเปนน้ําจัดสงเพื่อผลิตน้ําปะปา 

2551 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.อสมท. การสื่อสาร 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 

  
สัดสวนการถือ
หุนบริษัท (รอย

ละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายแกลิก     

อมตานนท 

53 6.03 พี่ชายคุณพงษชัย     

อมตานนท และ

คุณรังษี เลิศไตร

ภิญโญ 

-  ปวช. สาขาการบัญชี  2547 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิต-จัดจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคมระบบสัญญาณไฟ

จราจร  ปายอิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจร และจัดเก็บผลประโยชนการ

โฆษณาในงานสัมปทาน 

        วิทยาลัยเชตุพน 2531 -  ปจจุบัน กรรมการบริหาร บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ จําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

นางมาทินี      

วันดีภิรมย 

47 2.58 ไมมี - อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 

30/2004  วันที่ 15 ธันวาคม 2547 

2545 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิต-จัดจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคมระบบสัญญาณไฟ

จราจร  ปายอิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจร และจัดเก็บผลประโยชนการ

โฆษณาในงานสัมปทาน 

        - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2545 –  ปจจุบัน  กรรมการบริหาร บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม คนควา วิจัย จําหนายระบบสัญญาณไฟจราจร 

และปายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส 

          2538 -  ปจจุบัน กรรมการบริหาร บจก.บางกอกอินเตอรมารเก็ต

ติ้ง 

จําหนายอุปกรณสัญญาณไฟจราจร 

            2538 -  2546 กรรมการบริหาร บจก.บางกอกเทรดดิ้งเซ็นเตอร ขายสงอุปกรณไฟฟา 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 

  
ความสัมพันธของ

ครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

สัดสวนการถือ
หุนบริษัท (รอย

ละ) 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายบุญญา     

ตันติพานิชพันธ 

47 2.57 ไมมี -  อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2547 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิต-จัดจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคมระบบสัญญาณ

ไฟจราจร  ปายอิเล็กทรอนิกส  และรับจาง

ผลิต/ประกอบแผงวงจร และจัดเก็บ

ผลประโยชนการโฆษณาในงานสัมปทาน 

  

      

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2545 –  ปจจุบัน  กรรมการบริหาร บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม คนควา วิจัย จําหนายระบบสัญญาณไฟ

จราจร และปายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส 

นางสาวชลธิชา  

ศิริพงศปรีดา 

39 ไมมี ไมมี -  อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน

43/2004 วันที่ 9 กันยายน 2548 

2547 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิต-จัดจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบสัญญาณ

ไฟจราจร  ปายอิเล็กทรอนิกส  และรับจาง

ผลิต/ประกอบแผงวงจร และจัดเก็บ

ผลประโยชนการโฆษณาในงานสัมปทาน 

        

- ปริญญาโท MBA, University of 

Wisconsin 

2541 –  ปจจุบัน ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการ 

บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ จําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

        

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ     

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ         
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 

  ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

สัดสวนการถือ
หุนบริษัท (รอย

ละ) 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสวัสดิ์      

เอิบโชคชัย 

41 ไมมี ไมมี -  ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง       

2533 –  ปจจุบัน ผูอํานวยการฝาย

วิจัยและพัฒนา 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิต-จัดจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบสัญญาณไฟ

จราจร  ปายอิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจร และจัดเก็บผลประโยชนการ

โฆษณาในงานสัมปทาน 

นายปราโมทย   

พันธินา 

40 ไมมี ไมมี -  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

-  ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส

วิทยาลัยชางกลปทุมวัน 

2538 –  ปจจุบัน ผูอํานวยการฝาย

ผลิต 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิต-จัดจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบสัญญาณไฟ

จราจร  ปายอิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจร และจัดเก็บผลประโยชนการ

โฆษณาในงานสัมปทาน 

นายอรินทร    

แจมนารี 

36 ไมมี ไมมี -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2551 -  ปจจุบัน ผูอํานวยการฝาย

บัญชีและการเงิน 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิต-จัดจําหนายอุปกรณและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบสัญญาณไฟ

จราจร  ปายอิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจร และจัดเก็บผลประโยชนการ

โฆษณาในงานสัมปทาน 

        -  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2538 - 2551 ผูจัดการฝาย

ตรวจสอบ 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 

ยัง จํากัด 

ตรวจสอบบัญชี 
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เอกสารแนบ 1 (ตอ)  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมที่ดํารงตําแหนง
เปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม และผูมีอํานาจควบคุม 

 
 A = ประธานกรรมการ,   B = กรรมการบริษัท,   C = กรรมการบริหาร,    D = ผูบริหาร

ลํา
ดับ

                                                  ช่ือ-สกุล            

                                        บริษัทท่ีเกี่ยวของ นา
ยส
นิท

  ว
รป
ญ
ญ
า

นา
ยส
ุธร
รม

  ม
ลิล
า

นา
งส
าว
นง
รา
ม 

 เล
าห
อา
รีด
ิลก

นา
ยพ

งษ
ชัย

  อ
มต
าน
นท


นา
งร
ังษ
ี  เล

ิศไ
ตร
ภิญ

โญ

นา
ยแ
กล
ิก 

 อม
ตา
นน
ท

นา
งม
าทิ
นี 

 วัน
ดีภิ
รม
ย

นา
ยบ
ญุ
ญ
า  
ตัน
ติพ

านิ
ชพ
ันธ


นา
งส
าว
ชล
ธิช
า  
ศิร
ิพง
ศป
รีช
า

นา
ยป
รา
โม
ทย
  พ
ันธ
ินา

นา
ยอ
ริน
ทร
 แจ

มน
าร
ี

นา
ยส
วัส
ดิ์ 

 เอ
บิโ
ชค
ชัย

1 บมจ.ฟอรท คอรปอเรช่ัน (มหาชน) A B B B,C B,C B B B B D D D

2 บจก.อเีลคทรอนิคส ซอรซ B,C - B,C

3 บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม B,C - B,C B,C

4 บจก.จีเนียส อเิลคทรอนิค มิเตอร B,C -

5 บจก. ฟอรท สมารท เซอรวิส B B

6 บจก. อตุสาหกรรมนํ้าไทย B B

7 บจก.โซลารตรอน (มหาชน) A

8 บจก.ทรัพยเพิ่มผล กอสราง B

9 บจก.ทีเอสบ ีโฮลดิ้งส B

10 บจก.นิติบคุคลแจงวัฒนะ 17 B

11 บจก.บานพลับพลา B

12 บจก.แพนอนิเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) B,C

13 บจก.ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม B,C

14 บจก.สรางสิน พร็อพเพอรตี้ B

15 บจก.เอเอสที มาสเตอร B,D

16 บจก.ไทยวิจัยและฝกอบรม B

17 บจก.บางกอกอนิเตอรมารเก็ตติ้ง C

18 บมจ.อสมท B  
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

รายชื่อ 

บมจ. บริษัทยอย 

ฟอรท 1 2 3 4 5 

1. นายสนิท  วรปญญา X           

2. นายสุธรรม  มลิลา /           

3.นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก /           

4. นายพงษชัย  อมตานนท /,// /,// /,// / / / 

5. นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ /,//     / / / 

6. นายแกลิก  อมตานนท / /,//         

7. นางมาทินี  วันดีภิรมย /   /,//       

8. นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ /,//   /,//       

9. นางสาวชลธิชา  ศิริพงศปรีชา /          

 
 
หมายเหตุ:  

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ //= กรรมการบริหาร 

2. บริษัทยอย 1 ไดแก บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (ES) 

 บริษัทยอย 2 ไดแก บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (GTS) 

 บริษัทยอย 3 ไดแก  กิจการรวมคา Genius 
บริษัทยอย 4 ไดแก บริษัทฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (FSS) 

บริษัทยอย 5 ไดแก บริษัทอุตสาหกรรมน้ําไทย จํากัด (TIW) 

 



เอกสารแนบ 3 

133 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงต้ังขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระที่มิได

เปนผูบริหาร จํานวน  3 ทาน คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ ภายใตขอบเขตอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดและสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในป 2551 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีการประชุมจํานวน 4 คร้ัง โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมทุกคร้ัง และมี

ผูสอบบัญชี ผูบริหาร ตลอดจนฝายตรวจสอบภายในเขารวมประชุมเพื่อรวมเสนอขอมูลและขอเสนอแนะตามวาระท่ี

เก่ียวของ โดยสรุปเร่ืองพิจารณาท่ีสําคัญไดดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 2551 กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ วาได

ปฏิบัติถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

2. พิจารณาแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในอันเก่ียวเน่ือง

กับการวิเคราะหระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอฝายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามควร

แกกรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหนาการปรับปรุงและแกไขขอบกพรอง ใหการกํากับดูแลการตรวจสอบ

ภายในมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงความเส่ียงขององคกรประกอบดวย  

3. สอบทานใหบริษัทถือปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของทางการหรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของ

บริษัท 

4.  สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน รวมทั้งพิจารณาการเปดเผยขอมูลในเร่ืองดังกลาวใหมีความถูกตองครบถวน  

5. ประเมินความเปนอิสระของผูสอบบัญชี พิจารณาเสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนสอบบัญชี ประจําป 

2551 

6. คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองสําหรับป 2551 ผลของการประเมิน

อยูในระดับที่พอใจ และไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบแลว 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินและรายการทางการเงิน ประจําไตรมาสและประจําป 2551 ได

จัดทําตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันอยางครบถวน ถูกตองและมี

รายละเอียดเพียงพอ อีกทั้งบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่ มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนยึดม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

 สําหรับงบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

ใหพิจารณาแตงต้ังบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทตอเนื่องจากปที่ผานมา 

เนื่องจากบริษัทดังกลาวเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง การแตงต้ัง

ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทจะไดนําเสนอตอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2552 

เพื่อใหความเห็นชอบตอไป 

 

   
( นายสนิท  วรปญญา ) ( นายสุธรรม  มลิลา ) ( นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ 
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