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ข้อมลูสรุป  

 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 “ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ .11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลู

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหวัข้อนี ้
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1.  ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท  

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์  

เลขทะเบียนบริษัท                   

ทนุชําระแล้ว                      

: 

: 

: 

: 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

FORTH  

0107548000471 

480,000,000 บาท (หุ้นสามญั 960,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจหลกั  : • ผลติและจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคมและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

• ผลติและประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคม และอเิลก็ทรอนิกส์ภายใต้

ตราสนิค้าของลกูค้า 

• ผลติ จําหนา่ย และรับ เหมาติดตัง้อปุกรณ์ และระบบสญัญาณไฟจราจร และ

กล้องวงจรปิด 

• ผลติและจําหนา่ยป้ายอเิลก็ทรอนิกส์  

• จดัเก็บผลประโยชน์ในด้านการโฆษณาข้อความและรูปภาพบนพืน้ท่ีป้าย

จราจรอจัฉริยะ  

• ให้บริการรับวางระบบบริหารระบบทรัพยากรองค์กร  

• ให้บริการเติมเงินมือถือและเติมเงินออนไลน์ผา่นเคร่ืองเติมเงินอตัโนมติั 

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

กรุงเทพมหานคร 10400 

ท่ีตัง้สํานกังานสาขา  

 

 

 

: 

 

 

สาขาท่ี 1 เลขท่ี 66/350 หมูท่ี่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

สาขาท่ี 2 เลขท่ี 77 หมูท่ี่ 11 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

73210 

สาขาท่ี 3 เลขท่ี 66/18 หมูท่ี่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210 

สาขาท่ี 4

 

 เลขท่ี 282, 284 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โฮมเพจ  :  www.forth.co.th  

โทรศพัท์  : 0-2615-0600 

โทรสาร : 0-2615-0615 

บคุคลอ้างอิง    

นายทะเบียนหลกัทรัพย์  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

 
 
 
 

http://www.forth.co.th/�
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ผู้สอบบญัชี  : 1.  นาย ศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3930 หรือ 

2.  นายณรงค์  พนัตาวงษ์      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3315 หรือ 

3.  นางสาวทิพวลัย์  นานานวุฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3459 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33   

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ 0-2264-0777  โทรสาร 0-2264-0790 
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นิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่ายแล้ว 

 
ลําดบัท่ี ช่ือธรุกิจ/สถานท่ีตัง้ ประเภทธรุกิจ ประเภท

หุ้น 

จํานวนหุ้นท่ี

ออกจําหนา่ย   

จํานวนหุ้น 

ท่ีถือ   

สดัสว่นการ

ถือหุ้น 

1 บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั  

77 หมู ่ 11 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ .สาม

พราน จ .นครปฐม  73210 

โทรศพัท์ : 0-2811-7925 แฟกซ์ : 0-2811-7935 

ผลิตและจําหน่าย

อปุกรณ์สญัญาณ

ไฟจราจร 

สามญั 500,000  499,994  100.00% 

2 บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากดั  

7/129 อาคารสาํนกังานเซน็ทรัลป่ินเกล้า ชัน้ 17 ห้อง 

1702  ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศพัท์ : 0-2884-9210 แฟ็กซ์ : 0-2884-9213-4     

จําหนา่ยชิน้สว่น

อิเลคทรอนิคส์ 

สามญั 500,000  499,994  100.00% 

3 กิจการร่วมค้า Genius 

282 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท์ : 0-2615-2440, 0-2615-2231-2 

แฟ็กซ์ : 0-2615-2441 

รับสมัปทาน

โครงการป้าย

จราจรอจัฉริยะ 

- - -  100.00% 

4 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั 

1031/1-4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท์ :0-2279-8520-1 แฟกซ์ : 0-2279-8200 

บริการเติมเงิน

ออนไลน์และเติม

เงินมือถืออตัโนมติั 

สามญั 3,000,000  1,829,997  61.00% 

5 บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จํากดั 

226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท์ :0-2615-0600 แฟกซ์ : 0-2615-0615 

บริการให้

คําปรึกษาในการ

จดัการข้อมลูและ

จดัระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

สามญั 100,000  69,998  70.00% 

6 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็ จํากดั 

226/3,4,5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 0-2615-0808 แฟ็กซ์ : 0-2615-0809 

จําหน่ายอปุกรณ์

ติดตาม

ยานพาหนะ 

สามญั 200,000  67,994  34.00% 

7 บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จํากดั 

228/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท์ : 0-2615-2420-1 แฟ็กซ์ : 0-2615-2422 

จําหน่ายอปุกรณ์

มิเตอร์ไฟฟ้า

อิเลคทรอนิคส์ 

สามญั 4,000,000  1,800,000  45.00% 

8 Mindmap Commtech Inc. 

538 Hen. Lacuna cor. Zamora Street, Bangkal, 

Makati City, Metro Manila, Philippines 

บริการเติมเงิน

ออนไลน์และเติม

เงินมือถืออตัโนมติั 

สามญั 100,800  40,000  39.68% 

9 FPT Payment Technology JSC 

408 Dien Bien Phu, ward 11, District 10, Ho Chi 

Minh City, Vietnam 

บริการเติมเงิน

ออนไลน์และเติม

เงินมือถืออตัโนมติั 

สามญั 4,200,000  1,260,000  30.00% 
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ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ  

 กลุม่บริษัทได้มีการประเมินความเส่ียงท่ีสําคญัอยา่งสม่ําเสมอและมีการพฒันาปรับปรุงแผนควบคมุความเส่ียง

เพ่ือให้จดัความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  นอกจากนี ้กลุม่บริษัทได้มีการกระจายความเส่ียงไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากธุรกิจหลกั ได้แก่  ธุรกิจผลติและจําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม  ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร ธุรกิจจําหน่าย

และรับเหมาติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจร ระบบป้ายอิเลก็ทรอนิกส์ ธุรกิจจําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ธุรกิจมิเตอร์

ไฟฟ้าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และอปุกรณ์รับสง่ข้อมลูผา่นดาวเที ยมติดยานพาหนะ ธรุกิจการให้บริการให้คําปรึกษาในการ

จดัการข้อมลูและจดัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถือผา่นเคร่ืองเติมเงิน

อตัโนมติั  เป็นต้น กลุม่บริษัทได้ประเมินความเส่ียงหลกัท่ีอาจกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงัต่อไปนี ้

1.  ความเส่ียงจากธุรกิจอีเอม็เอส 

1.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้ส่ังผลติรายใหญ่ 

 เน่ืองจากบริษัทมีรายได้จากการผลติและประกอบแผงวงจรอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ภายใต้ตราสนิค้าของลกูค้าคิด

เป็นร้อยละ 67  (2554: ร้อยละ 53) ของรายได้รวม  ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีมีนยัสํา คญัตอ่ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท 

และหากพิจารณารายได้เฉพาะจากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นหนึง่คูค้่ารายสําคญัของบริษัท ท่ี

มีสดัสว่นรายเดียวคิดเป็น ร้อยละ 49 (2554 : ร้อยละ 52) ของรายได้ ซึง่ถือวา่เป็นสดัสว่นท่ีสงู อยา่งไรก็ตาม ความ

ต้องการ ฮาร์ดดิสก์ ในตลาดโลกยงัคงเพิ่มสงูขึน้ทกุปี และ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลติก็เปล่ียนแปลงเร็ว  บริษัทมี

สายการผลติ (SMT มากถงึ 14 สาย) ท่ีสามารถผลติได้ถงึ 5,000 ล้าน จดุตอ่ปีและด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ทําให้บริษัท

ได้รับยอดคําสัง่การผลติสนิค้าตลอดทัง้ปีจากบริ ษัทดงักลา่วมาตลอดในระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมาจนถงึปัจจบุนั ด้วย

คณุภาพในระดบัมาตรฐานสากลโลกโดยบริษัทได้รับรางวลั “best supplier” จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 

จํากดั และผู้ประกอบการอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ชัน้นําหลายแหง่ อาทิ เช่น บริษัทโตชิบา จํากดั , บริษัท ไพโอเนียร์ จํากดั 

เป็นต้น   

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถงึความผนัผวนดงักลา่วจงึกระจายฐานลกูค้าไปยงัรายใหมเ่พิ่มขึน้ โดยนําเสนอ

สนิค้าใหม่ๆ  ท่ีมีคณุภาพสงูขึน้ในราคาท่ีแข่งขนัได้ ภายใต้ทีมงานวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีแข็งแกร่งเป็นตวัสนบัสนนุให้

ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นท่ีน่าสนใจ และมีสนิค้าใหมอ่อกสูต่ลาดเสมอ รวมไปถงึข้อได้เปรียบด้านต้นทนุการผลติ ทําให้ได้

ลกูค้ากลุม่ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ืองและเน้นการขยายตลาดไปยงังานโครงการกบัหนว่ยงานภาครัฐรวมถงึการทําตลาดใน

อตุสาหกรรมใหม ่สําหรับผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ออกสูต่ลาดในปี 2555 ได้แก่ FORTH WDM Access Switch และ GPON เป็น

ต้น 

2.  ความเส่ียงจากธรุกิจโทรคมนาคม 

2.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของการจาํหน่ายผลติภัณฑ์ให้กับหน่วยงานราชการ 

 ธุรกิจในเครือของบริษัทสว่นใหญ่ จะมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัเป็นหน่วยงานราชการ ซึง่ปกติจะมีกําหนดการ

ชําระเงินท่ียาวนาน กวา่ภาคเอกชน โดยเฉล่ียแล้วลกูค้ากลุม่นีจ้ะมีระยะเวลาเก็บหนีป้ระมาณ 60 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั

งบประมาณของแตล่ะหนว่ยงานด้วย บริษัทคาดการณ์วา่จะมีสดัสว่นรายได้ท่ีมาจากลกูค้า ในกลุม่ดงักลา่วมากขึน้จา ก

งานประมลูและงานรับเหมา ดงันัน้บริษัทจงึต้องมีระบบการบริหารสภา พคลอ่งท่ีดีเพ่ือรองรับโครง การท่ีเน้นกลุม่ลกูค้า

หน่วยงานราชการดงักลา่ว 
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 อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการรับงานโครงการราชการมานาน จงึมีความรู้และ

ชํานาญในการบริหารสภาพคลอ่ง สําหรับกลุม่ลกูค้าราชการและลกูค้าท่ีมีระยะเวลาการให้เครดิตยาว โดยบริ ษัทมีเงินทนุ

หมนุเวียนจํานวนหนึง่ไว้เพ่ือรองรับวงจรกระแสเงินสดท่ียาวขึน้ของกลุม่ลกูค้าดงักลา่วโดยเฉพาะและบริษัทยงัมีวงเงิน

สนิเช่ือสํารองจากธนาคารพาณิชย์ตา่งๆ ท่ีเพียงพอ ประกอบกบับริษัทยงัมีความสามารถในการกู้ ยืมเพิ่มเติมเพ่ือรองรับ

การบริหารสภาพคลอ่งในระยะยาวได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.2 ความเส่ียงจากการส่งมอบโครงการ 

 ในการดําเนินธรุกิจงานโครงการของกลุม่บริษัทมีระยะเวลาโครงการระหวา่ง 3 -5 เดือน ถงึ 2 ปี ขึน้อยูก่บัขนาด

ของโครงการ ซึง่เม่ือถงึกําหนดเวลา หากกลุม่บริษัทไมส่ามารถดําเนินงานและสง่มอบงานได้ บริษัทอาจสญูเสียควา ม

น่าเช่ือถือและหรือเสียคา่ปรับแก่เจ้าของโครงการตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญา ซึง่อตัราคา่ปรับดงักลา่วจะมีผลกระทบตอ่

อตัรากําไรของแตล่ะโครงการท่ีลดลงกลุม่บริษัทจงึได้มีนโยบายในการบริหารโครงการแตล่ะโครงการอยา่งใกล้ชิด มีการ

วางแผนงานท่ีรัดกมุรอบคอบ โดยใน 3 ปีท่ีผา่นมาบริษัทและบริษัทยอ่ย เสียคา่ปรับในการบริหารงานโครงการต่ํากวา่ร้อย

ละ 0.05 ของมลูคา่โครงการทัง้หมด ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว กลุม่บริษัทได้จดัให้มีการติดตอ่ส่ือสาร

และประสานงานกบัลกูค้าและกบับริษัทผู้ผลติอยูต่ลอดเวลาเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ทนัเวลา 

3.  ความเส่ียงจากธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 ความเส่ียงจากการล้าสมัยของผลติภัณฑ์ที่ส่งผลถงึการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลติ 

 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในปัจจบุนัอยา่งรวดเร็ว ไมว่า่ด้าน รุ่น รูปแบบและคณุสมบติัการใช้งานทําใ ห้

ผู้ผลติต้องพฒันาเทคโนโลยีให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงในรูปแบบใหม ่ดงันัน้ เพ่ือให้ประสบความสําเร็จในอนาคต บริษัท

ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือพฒัาทัง้ รูปแบบ การผลติ รองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดงักลา่วอยูต่ลอดเวลา  โดยการ

ลงทนุทัง้ทางด้านเคร่ืองจกัร วิจยัและพฒันา ผลติภณัฑ์ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ืองและการบริหารเวลาและต้นทนุการผลติท่ีมี

ประสทิธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้ามาโดยตลอด รวมถงึการให้ความสําคญัตอ่กระบวนการตรวจสอบ

คณุภาพสนิค้า การสง่สนิค้าตรงตามความต้องการของลกูค้า และการให้ความชว่ยเหลือแก่ลกูค้าในการผลติ ผลติภั ณฑ์

ใหมเ่พ่ือรักษาสมัพนัธภาพอนัดีกบัลกูค้าท่ีเป็นผู้ผลติอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ทําให้กลุม่บริษัทสามารถรักษาฐานลกูค้ากลุม่

เดิมไว้ได้  

3.2 ความเส่ียงจากการขาดรายได้หากไม่สามารถหาผลประโยชน์จากการโฆษณาบนพืน้ที่ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ได้ตามเป้าหมาย 

 ตามข้อกําหนดในสญัญา  กิจการร่วมค้า Genius ได้สทิธิในการจดัเก็บผลประโยชน์จากการโฆษณาข้อความและ

รูปภาพบนพืน้ท่ีป้ายจราจรอจัฉริยะ โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี ตอ่อายสุญัญาได้ 2 ครัง้ รวมอายโุครงการหลงัตอ่สญัญาทัง้สิน้ 

9 ปี โดยกิจการร่วมค้าต้องชําระคา่ธรรมเนียมในการใช้สทิธิบนป้ายโฆษณารายเดื อนและคา่ตอบแทนรายปี ปีละ

ประมาณ 5 ล้านบาทให้กบักรุงเทพมหานคร ซึง่หากกิจการร่วมค้าไมส่ามารถหารายได้จากการโฆษณาบนพืน้ท่ีป้าย

อจัฉริยะได้เพียงพอกบัคา่ใช้จ่าย อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกิจการร่วมค้าได้ อยา่งไรก็ดี กิจการร่วมค้าได้

พิจารณาบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์เป็นจํานวน 27 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม กิจการร่วมค้ามีแนวทางแก้ไข

ปัญหาดงักลา่ว โดยกิจการร่วมค้ามุง่มัน่ท่ีจะคิดค้นและเสนอบริการรูปแบบใหมเ่พิ่มเติม รวมถงึการเพิ่มพนัธมิตรทาง

การค้ากบับริษัทเอเจนซีโฆษณาตา่งๆ เพ่ือเพิ่มรายได้ในอนาคตอีกด้วย 
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4.  ความเส่ียงจากธุรกิจธุรกิจให้บริการเติมเงินมือถืออตัโนมติั 

4.1 การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดเตมิเงนิมือถืออัตโนมัต ิ

 จากแนวโน้มการเติบโตของโทรศพัท์เติมเงินท่ีเพิ่มมากขึน้และความต้องการของผู้ใช้ท่ีต้องการหาช่องทางการเติม

เงินมือถือท่ีสะดวกและรวดเร็ว จงึสง่ผลให้มีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในตลาดตู้ เติมเงินมือถืออตัโนมติั โดยเฉพาะด้านกลไก

ราคาเพ่ือช่วงชิงฐานลกูค้าระหวา่งผู้ประกอบการแตล่ะราย อนัเป็นปัจจยัเส่ียงสําคญัตอ่ภาวะรายได้  อยา่งไรก็ดี บริษัท 

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั (FSS)ได้มีการเตรียมความพร้อมในการสร้างข้อได้เปรีย บทางการแข่งขนัโดยสร้างคณุภาพ

เครือขา่ยการบริการท่ีแขง็แกร่งและครอบคลมุทัว่ประเทศ นําเสนอบริการท่ีหลากหลายและมีการพฒันา นวตักรรมใหม่

ของระบบเช่ือมตอ่เครือข่ายกบัผู้ให้บริการให้สามารถเช่ือมโยงได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ รวมทัง้มีการวางแผน

การตลาดตามความต้องการของผู้ ซือ้ (Customization) ซึง่เจาะกลุม่ลกูค้าแตล่ะรายท่ีมีความต้องการหลากหลายได้  

 นอกจากนี ้FSS ได้ร่วมมือกบับริษัทในเครือและพนัธมิตรทางธุรกิจ อาทิเช่น 7 eleven, TESCO lotus, BTS  และ

อ่ืนๆ ในการขยายฐานลกูค้าให้เข้าถงึลกูค้าในทกุกลุม่เป้าหมายมากย่ิงขึน้ แล ะบริษัทยงัมีบริการเพิ่มเติมอ่ืนท่ีหลากหลาย 

เช่น การขายโฆษณาผา่น ตู้ เติมเงิน การให้บริการเติมบตัรออนไลน์ การให้บริการชําระคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ และ การ

ดดูวง เป็นต้น บริษัทมิได้หยดุยัง้ท่ีจะพฒันาตู้ เติมเงินเพิ่มเติม เพ่ือสร้างความแตกตา่งจากจากผู้ให้บริการรายอ่ื น  

นอกจากนี ้บริษัทได้ขยายการลงทนุไประเทศตา่งๆ ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นการขยายฐานลกูค้าให้

ครอบคลมุภมิูภาคให้มากขึน้ 

5. ความเส่ียงด้านสภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงิน 

5.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่  (ES) มีการนําเข้าวตัถดิุบประเภทชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการผลติและ

จําหน่ายซึง่จะต้องจ่ายชําระเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดอลลา่ร์ฮ่องกง และเยน ในขณะท่ีรายได้

จากการขายจะเป็นสกลุเงินบาท ทําให้บริษัทมีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ี ยนในกรณีท่ีคา่เงินสกลุ

ตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัคา่เงินบาท ดงันัน้ บริษัทได้ดําเนินนโยบายอยา่งรอบคอบ โดยบริษัทได้ทํา

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าและมีการติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอยา่ง

ใกล้ชิดและมีการติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกล้ชิด นอกจากนี ้บริษัทยงัสามารถปรับ

ราคาขายกบัลกูค้าตามอตัราแลกเปล่ียนได้ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ของหนีส้นิท่ีเป็นสกลุเงินตรา

ตา่งประเทศท่ีไมไ่ด้มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 28.1   

5.2 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบี ้ ยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินกู้ ยืม  ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ความผนัผวน

ของต้นทนุทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย อยา่งไรก็ตาม เงินกู้ ยืมของบริษัทและบริษัทยอ่ยสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้

ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเส่ียงจากผนัผวนของ

อตัราดอกเบีย้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยจงึอยูใ่นระดบัต่ํา และบริษัทตระหนกัถงึสถานการณ์ของอตัราดอกเบีย้ ดงันัน้ ถ้า

เกิดสญัญาณของความผนัผวน บริษัทอาจจะใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงทางการเงินตา่งๆ เพ่ือจํากดัความเส่ียดงักลา่ว

รายละเอียดของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14 และ 16 
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6.ความเส่ียงด้านการบริหารและการจดัการ 

6.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้บริหาร 

 เน่ืองจากนายพงษ์ชยั อมตานนท์ ซึง่เป็นผู้ ก่อตัง้บริษัทและดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีประสบการณ์

ในธุรกิจมาเป็นเวลานาน เป็นผู้ มีวิสยัทศัน์และมีหน้าท่ีโดยตรงในการกําหนดนโยบายทิศทางและการตลาดของบริษัท 

ดงันัน้หากมีการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารดงักลา่ว  อาจทําให้บริษัทประสบปัญหาในการดําเนินธุรกิจในอนาคต ดงันัน้ 

เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการจดัการ บริษัทจงึจดัโครงสร้างองค์กรให้มีการแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุแิละมี

ประสบการณ์ในการบริหารและการดําเนินธุรกิจขึน้และให้ผู้บริหารในระดบัรองนัน้ได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใ จและ

กําหนดทิศทางของบริษัทมากขึน้ กระจายอํานาจการบริหารไปในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในงานด้านตา่งๆ อยา่งชดัเจน โดยนายพงษ์ชยัจะเป็นผู้ กําหนดนโยบายหลกัของบริษั ทและบริษัทยอ่ย   

และมีผู้บริหารแตล่ะฝ่ ายมีอํานาจตดัสนิใจดําเนินการด้านต่ างๆ ในสว่นรายละเอียด เพ่ือลดความเส่ียงจากการพึง่พิง

ผู้บริหาร 

6.2 ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 ในปี 2555 ครอบครัวอมตานนท์ ยงัคงมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัสงูกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีเรียกชําระ

แล้วทัง้หมด จงึทําให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นกลุม่นีส้าม ารถควบคมุมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้

กรรมการหรือการขอมติท่ีต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทท่ี

กําหนดให้ต้องได้รับมติ 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้ นรายอ่ืนจงึอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือ

ตรวจสอบ และถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อยา่งไรก็ตาม  บริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเข้า

ร่วมในการประชมุกรรมการเพ่ือพจิารณาอนมุติัรายการตา่งๆ ก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ เพ่ือให้เกิด

ความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่การบริหารงานภายในบริษัทจะเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

 

 

 



3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 9 

3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญ 

 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  (มหาชน) ก่อตัง้ในปี 2532 ภายใต้ช่ือ เดิมคือ  บริษัท จีเนียส คอมมนิูเคชัน่  ซีสเตม็ 

จํากดั โดยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นท่ี 1.0 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลติตู้สาขาโทรศพัท์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า FORTH 

รวมทัง้ดําเนินการผลติและประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  ตอ่มามีการเพิม่ทนุและขยายสายงานไปยงั

ธุรกิจตอ่เน่ือง เช่น ธรุกิจผลติและจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม , ธุรกิจผลติมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น  จนถงึปี 

2548 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จํากดัในช่ือ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  

     รายละเอียดความเป็นมาของบริษัท มีดงันี ้

ปี 2530 กลุม่อมตานนท์และนายพนูศกัดิ์ ศิริพงศ์ปรีดาเร่ิมก่อตัง้บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากดั (“ES”) ซึง่เป็นธุรกิจ

เร่ิมต้นของบริษัท เพ่ือดําเนินธุรกิจจําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 

ปี 2532 กลุม่อมตานนท์ก่อตัง้บริษัท จีเนียส คอมมนิูเคชัน่ ซีสเตม็ จํากดั เพ่ือดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่ายตู้สาขาโทรศพัท์

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า FORTH โดยมีสํานกังานและสถานท่ีผลติสนิค้าตัง้อยูเ่ลขท่ี 280,282,284 ถนน

พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ปี 2538 บริษัทลงทนุซือ้ท่ีดินและสร้างโรงงานขยายฐานการผลติเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจผลติประกอบแผงวงจรและ

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ โดยโรงงานดงักลา่วตัง้อยูท่ี่ Factory Land ถ.พทุธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม  

ปี 2539 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 20.0 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 200,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

เพ่ือซือ้เคร่ืองจกัรขยายกําลงัการผลติ 

ปี 2540 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 150.0 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

เพ่ือซือ้ท่ีดินจํานวน 5 ไร่ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 77 หมู ่11 ถ.พทุธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม สําหรับตัง้โรงงานใหม ่รวมทัง้

มีการลงทนุในเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายกําลงัการผลติ 

ปี 2541 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 180.0 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,800,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

เพ่ือซือ้เคร่ืองจกัรขยายกําลงัการผลติรองรับลกูค้าจากประเทศญ่ีปุ่ นท่ีย้ายฐานการผลติมาในประเทศไทย 

ปี 2542 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 330.0 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,300,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

เพ่ือซือ้ท่ีดินเพิ่มเติมจําน วน 5 ไร่ (เป็นพืน้ท่ีติดกบัท่ีดินท่ีบริษัทซือ้ในปี 2540) เพ่ือสร้างโรงงาน และซือ้เคร่ืองจกัร

ขยายกําลงัการผลติ 

ปี 2543 บริษัทย้ายฐานการผลติไปยงัโรงงานแหง่ใหมท่ี่ ถ.พทุธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม 

ปี 2545 เดือนพฤศจิกายน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน SGS 

(Thailand) Limited System & Services Certification ด้านระบบการจดัการคณุภาพ สําหรับการผลติ Print 

Circuit Board Assembly : PCBA และการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ตู้สาขาโทรศพัท์ (Private Automatic 

Branch Exchange: PABX), สนิค้าควบคมุการประจแุละแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter Charger), และอปุกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยบริษัทได้รับสทิธิประโยชน์จากสํานกังานสง่เสริมการลงทนุ (BOI) สําหรับภาษีนําเข้าวตัถดิุบเพ่ือ

ใช้ในกิจการผลติ PCBA, PABX, อปุกรณ์โทรศพัท์ , ชิน้สว่นหรืออปุกรณ์สําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า , ผลติภณัฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ,และผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์สําเร็จรูป 
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ปี 2546 GTS ได้รับอนมุติัจดทะเบียนผลติภณัฑ์เคร่ืองนบัเวลาถอยหลงัชนิด Light Emitting Diodes (“LED”) สําหรับ

การจราจร , โคมสญัญาณไฟจราจรชนิด LED, และตู้ควบคมุสญัญาณไฟจราจร จากสํานกังานมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

ปี 2547 บริษัทร่วมกบัผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น ก่อตัง้บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จํากดั (“GEM”) ด้วยทนุจดทะเบียน 5 

ล้านบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแรกเร่ิมมีสดัสว่นการถือหุ้นดงันี ้

 

ผู้ถอืหุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้นต่อทุนจด

ทะเบยีน  

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั   ร้อยละ 40  

ผู้บริหาร คือนายพงษ์ชยั อมตานนท์, 

นางรังษี เลศิไตรภิญโญ, นายบญุญา 

ตนัติพานิชพนัธ์  

ถือหุ้นรวมในสดัสว่นร้อยละ 5 

นายจําเริญ เจริญพฒันาสถิต, นาย

ณฐัวฒิุ เทพหสัดิน ณ อยธุยา, นาย

ศราวธุ   เพียรพิทกัษ์  

ถือหุ้นรวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 55 

GEM ได้รับสทิธิประโยชน์จากสํานกังานสง่เสริมการลงทนุ (BOI) สําหรับผลติภณัฑ์จากการออกแบบทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ ในลกัษณะ PROTOTYPE DESIGN หรือผลติภณัฑ์ต้นแบบ 

 -     ในเดือนกนัยายน บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  (มหาชน) ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 386.1 ล้านบาท จาก

การออกหุ้นสามญัใหมเ่พิ่มทนุจํานวน 561,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุจํานวน 679 หุ้น  ท่ีราคาหุ้นละ 100 บาท และหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือชําระโดยการแลกกบัหุ้นสามญั

ทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ ES และ GTS ท่ีราคาตามมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2546  หลงัจากหกัเงินปัน

ผลให้ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามผลประกอบการของปี 2546 และจ่ายเงินปันผลแล้วในปี 2547 สดัสว่นการแลกหุ้นเป็น ดงันี ้ 

• หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 549,758 หุ้น แลกกบัหุ้น ES ของผู้ ถือหุ้นเดิม จํานวน 499,994 หุ้น

ในอตัราสว่น 1.099 : 1 หุ้น 

• หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจํานวน 10,563 หุ้น แลกกบัหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมของ GTS จํานวน 9,994 

หุ้นด้วยสดัสว่น 1.057 : 1  

ดงันัน้ บริษัทจงึได้เข้าถือหุ้นของ GTS และ ES ในสดัสว่นร้อยละ 100  
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โครงสร้างเดมิของกลุ่มบริษัทก่อน 30 กันยายน 2547 

 

 

 โครงสร้างเดิมของกลุม่บริษัทก่อนปรับโครงสร้างในเดือนกนัยายน 2547 ถือหุ้นโดยคณะบคุคลในกลุม่อมตานนท์ 

ซึง่เป็นกลุม่ผู้บริหาร และตวับริษัทซึง่เป็นนิติบคุคลเข้าถือหุ้นในบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์  จํากดั เพียงแหง่เดียว  

อยา่งไรก็ดี ภายหลงัได้มีการปรับโครงสร้างโดยบริษัทเข้าลงทนุโดยการแลกหุ้น ES และ GTS ดงักลา่วข้างต้น โครงสร้างใหม่

ของบริษัทจงึเปล่ียนแปลงดงันี ้

  โครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษัทหลัง 30 กันยายน 2547 

 

**หมายเหต ุ ในปี 2548 บริษัทเข้าซือ้หุ้น GEM เพ่ิมเติมจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นเพ่ิมเป็น ร้อยละ 45  
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ปี 2548  

 GTS ได้รับสทิธิบตัรสง่เสริมการลงทนุจาก BOI สําหรับผลติภณัฑ์จากการออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในลกัษณะ  

PROTOTYPE DESIGN 

 บริษัททําข้อตกลงร่วมกบั GTS เพ่ือก่อตัง้กิจการร่วมค้า จีเนียส  (JV Genius) โดยแบง่เงินลงทนุและผลกําไรใน

สดัสว่นร้อยละ 20: 80 ทัง้นี ้กิจการร่วมค้า จีเนียสได้รับสทิธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะ 

จํานวน 40 จดุ พร้อมสญัญาการดแูลรักษาและระบบศนู ย์ควบคมุเครือข่าย อีกทัง้ดําเนินธุรกิจจดัเก็บผลประโยชน์

ด้านการโฆษณาในงานสมัปทานติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะทกุจดุ 

 บริษัทร่วม GEM ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท โดยบริษัทเข้าซือ้หุ้นเพิ่มเติมจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมซึง่เป็น

ผู้บริหารของบริษัท จํานวน 924,999 หุ้น ราคาตามมลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมลูคา่รวม 9,249,990 บาท 

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทอยูท่ี่ร้อยละ 45 วตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนเพิ่มเติมรองรับ

การขยายตวัของบริษัท เน่ืองจากผลติภณัฑ์มิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเลก็ทรอนิกส์  ของ  GEM ได้ผา่นการทดสอบ

มาตรฐานสนิค้า IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จากสถาบนั Parkside Laboratory ประเทศนิวซีแลนด์ 

 บริษัทร่วมกบันายมนตรี วรรณา , นายศราวธุ เพียรพทิกัษ์ , นายณฐัวฒุิ เทพหสัดิน ณ อยธุยา , และนายชาญเรือง 

เหลือนิมิตมาศ ก่อตัง้บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็ จํากดั (“FTS”) ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น

ในสดัสว่นร้อยละ 34 ของทนุจดทะเบียน และนายมนตรี วรรณา นายศราวธุ เพียรพิทกัษ์ นายณฐัวฒุิ เทพหสัดิน ณ 

อยธุยา และนายชาญเรือง เหลือนิมิตมาศ ถือหุ้นรวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 66 เพ่ือดําเนินธุรกิจเป็นผู้ วจิยั ค้นคว้าและ

จดัจําหน่ายอปุกรณ์รับสง่ข้อมลูผา่นดาวเทียมติดยานพาหนะ (“Vehicle Tracking System”) 

 บริษัทย้ายท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ มาท่ี 226 /12 ,13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้ดําเนินการขออนญุาตเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ งประเทศไทย และแปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชน รวมทัง้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จาก

หุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท  

 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 386.1 ล้านบาทเป็น 515 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน  128.9 ล้าน

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไปในคราวเดียวหรือตา่งคราวกนั  

ปี 2549  

 เดือนเมษายน 2549 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติเปล่ียนแปลงลดจํานวนหุ้นท่ีจะเสนอขายตอ่ประชาชน จาก 128.9 

ล้านหุ้นเหลือ 93.9 ล้านหุ้น สําหรับทนุสว่นท่ีเหลือบริษัทยงัไมมี่นโยบายในการเพิ่มทนุเรียกชําระ 

 เดือนกนัยายน  2549 บริษัทได้รับอนญุาตให้หลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนเข้าทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 

 เดือนธนัวาคม 2549 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 515 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 515 ล้านหุ้น โดยเป็น

หุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 480 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามญัจํานวน 480 ล้านหุ้น 
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ปี 2550    

 บริษัทร่วม GEM ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท โดยบริษัทเข้าซือ้หุ้นเพิ่มเติม จํานวน 675,000 หุ้น ราคา

ตามมลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมลูคา่รวม 6,750,000 บาท สัดสว่นการถือหุ้นของบริษัทคงเดิมท่ีร้อยละ 

45 

ปี 2551  

 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2551 บริษัทยอ่ย GTS ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท บริษัทได้ใช้

สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว เพ่ือดํารงสดัสว่นการถือหุ้นไว้คงเดิม 

 วนัท่ี 20 มิถนุายน 2551 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติลดทนุจดทะเบียนจาก 515 ล้านบาท เป็น 480 ล้านบาท โดย

ลดจํานวนหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 35 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มีมติอนมุติั

เปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท เป็นผลให้จํานวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและออกชําระ

แล้วเพิ่มขึน้จาก 480 ล้านหุ้น เป็น 960 ล้านหุ้น 

  วนัท่ี 7 ตลุาคม 2551 บริษัทร่วมกบันางสทุิน นิยมศิลป์ ก่อตัง้บริษัท อตุสาหกรรมนํา้ไทย จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท โดยบริษัทเร่ิมต้นถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 เพ่ือดําเนินธุรกิจให้ บริการก่อสร้างระบบทอ่สง่นํา้ดิบจาก

แหลง่นํา้ธรรมชาติ และป้อนนํา้ดิบให้คูค้่าในการพฒันาแหลง่นํา้และจดัระบบทอ่สง่นํา้ดิบสายหลกั ให้แก่นิคม

อตุสาหกรรม โรงงานอตุสาหกรรม รวมทัง้การประปาสว่นภมิูภาค และตอ่มาในเดือนธนัวาคม 2551 บริษัทได้เข้าซือ้

หุ้นเพิ่มจากผู้ ถือหุ้นเดิม รวมจํานวน 3,000 หุ้น ทําให้บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 70  ของทนุจด

ทะเบียน 

 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 บริษัทร่วมกบันายศิวพนัธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ , และนายอนพุนัธ์ ภกัดีศภุฤทธ์ิ ก่อตัง้บริษัท  

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท โ ดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51  ของทนุจด

ทะเบียน เพ่ือดําเนินธุรกิจผู้ให้บริการเติมเงินมือถืออตัโนมติั  โดยบริษัทเป็นผู้ผลติตู้ เติมเงินมือถือและให้บริการกบัดีล

เลอร์ในด้านการบริหารและจดัเก็บรายได้ ซึง่ธุรกิจดงักลา่วยงัมีศกัยภาพสงูในการขยายธุรกิจไปยงับริการอ่ื นเพิ่มเติม 

เช่น บริการชําระคา่สาธารณปูโภค ชําระบตัรเครดิตออิอน เทสโก้ เฟร์ิสช้อยส์ เป็นต้น 

 บริษัทดําเนินการปิดกิจการร่วมค้า จีเนียส ทราฟฟิค แอนด์ เซอร์วิส อินเตอร์คอล หลงัจากสง่มอบงานปรับปรุงและ

ติดตัง้สญัญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครตรังเสร็จสิน้  

ปี 2552 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

  ในปี 2552 บริษัทได้ลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ือรองรับคําสัง่ผลติของลกูค้ารายใหญ่ คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล มลูคา่การ

ลงทนุโดยประมาณจํานวน 60 ล้านบาท 

 บริษัทได้รับรางวลั Best Supplier จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 ในเดือนตลุาคม 2552 บริษัทได้รับรางวลัชนะเลศิ ด้านเศรษฐกิจ ในการประกวดผลงานรางวลันวตักรรมแหง่ชาติ

ประจําปี 2552 จากสํานกังานนวตักรรมแหง่ชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ในเดือนธนัวาคม 2552 บริษัทได้รับรางวลันวตักรรมโทรคมนาคมยอดเย่ียมประเภทผลติภณัฑ์โทรคมนาคมหรื อ 
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Telecom Product ประจําปี 2552 จากสถาบนัวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) สํานกังาน

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (สํานกังาน กทช .) ได้แก่ ผลติภณัฑ์ชมุสายโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 

หรือ Multi-Service Access Network (MSAN) 

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จาํกัด (FSS) 

  ในเดือนเมษายน 2552 FSS ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

จํานวน 40,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเร่ิมดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ให้บริการเติมเงินออนไลน์และ

เติมเงินมือถืออตัโนมติั 

บริษัท อุตสาหกรรมนํา้ไทย จาํกัด (TIW) 

 ในเดือนสงิหาคม 2552 TIW ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 77 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

จํานวน 760,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

 ในเดือนกนัยายน 2552 TIW ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายนํา้ดิบ เพ่ือจําหน่ายนํา้ดิบให้แก่ บมจ . จดัการและพฒันา

ทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก สญัญาดงักลา่วมีอาย ุ 10 ปี มลูคา่รายได้โดยประมาณตลอดอายสุญัญา จํานวน 570 

ล้านบาท 

ปี 2553 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 ในเดือนมีนาคม 2553 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท อตุส าหกรรมนํา้

ไทย จํากดั จํานวน 539,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียนให้แก่บริษัท แหลง่นํา้สยาม จํากดั  

และบริษัทได้โอนหุ้นและรับชําระเงินคา่หุ้นจํานวนเงิน 55 ล้านบาท (สทุธิจากคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง ) มีผลทําให้บริษัท 

อตุสาหกรรมนํา้ไทย จํากดั สิน้สภาพการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 30 เมษายน 2553  

 บริษัทได้ขยายการลงทนุไปยงัประเทศฟิลปิปินส์ โดยจดัตัง้บริษัท Mindmap Commtech Inc. ซึง่มีทนุจดทะเบียน 

150 ล้านเปโซ (หุ้นสามญัจํานวน 150,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 เปโซ) และดําเนินธุรกิจหลกัคือ ใ ห้บริการ

เติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมติั โดยบริษัทถือหุ้นในอตัราร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน  

 บริษัทได้รับรางวลัชนะเลศิ ประเภทบคุคลทัว่ไป ในการประกวดรางวลัเจ้าฟ้าไอที  รัตนราชสดุา สารสนเทศ ครัง้ท่ี 5 

ประจําปี 2553 จาก มลูนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ (FRIT) จาก ผลติภณัฑ์ชมุสายโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสงู หรือ Multi-Service Access Network (MSAN) 

 บริษัทได้รับรางวลัดีเดน่จากการประกวดสดุยอดนวตักรรมโทรคมนาคมไทยประจําปี 2553 จาก สถาบนัวจิยัและ

พฒันาอตุสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) โดยผลติภณัฑ์ท่ีได้รางวลั คือ FORTH  X- TRANS  WDM  Access 

Switch  ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ Access Switch  สําหรับผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบนด์ เพ่ือเช่ือมตอ่จากตู้ชมุสาย

อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู (MSAN) เข้าสู ่Core Network ที่มี Bandwidth สงู และอีก 2 รางวลัจากโครงการผลติภณัฑ์

ดีเดน่ทางด้านระบบสมองกลฝังตวัของประเทศไทย  โดยได้รับรางวลัชนะเลศิภายใต้ประเภท Living and Life Style 

คือ Nurse Call System ซึง่เป็นระบบส่ือสารภายในสถานพยาบาล  และ รางวลัทางด้านนวตักรรมประเภท 

Productivity & Tools จากผลงาน Forth Android Development Board Tablet ซึง่เป็นการออกแบบผลิตบอร์ด
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ทดลองเพ่ือใช้ในการพฒันาระบบปฏิบติัการ Android   

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จาํกัด (FSS) 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท (หุ้นสามญั 

50,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 15 ล้านบาท (หุ้นสามญั 150,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

  ปี 2554 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทได้ลงทนุจดัตัง้บริษัทยอ่ยแหง่ใหมช่ื่อวา่ บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จํากดั เพ่ือดําเนิน

ธรุกิจให้คําปรึกษาในการจดัการข้อมลูและจดัระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์  โดยมีทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดย

บริษัทถือหุ้นในอตัราร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียน  

 บริษัทได้รับรางวลัดีเดน่ “ best supplier award” 3 ปีซ้อน จากบริษัท ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จํากดั  

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็ จาํกัด (FTS) 

 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็ จํากดั  ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท (หุ้นสามญั 

100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 20 ล้านบาท (หุ้นสามญั 200,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 

บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 100,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

Mindmap Commtech Inc. (MCI) 

 Mindmap Commtech Inc.  ได้ออกจําหน่ายหุ้นเพิ่มจาก 50.4 ล้านเปโซฟิลปิปินส์ (50,400 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1,000 

เปโซฟิลปิปินส์) เป็น 100.8 ล้านเปโซฟิลปิปินส์ (100,800 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1,000 เปโซฟิลปิปินส์)  

  ปี 2555 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 บริษัทได้ขยายการลงทนุไปยงัประเทศเวียดนาม โดยจดัตัง้บริษัท FPT Payment Technology Joint Stock 

Company ซึง่มีทนุจดทะเบียน 42,000 ล้านดอง  (หุ้นสามญัจํานวน 4,200,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 

ดอง ) และดําเนินธุรกิจหลกัคือ ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมติั โดยบริษัทถือหุ้นใน บริษัท

ดงักลา่วในอตัราร้อยละ 30 ราคาทนุของเงินลงทนุในบริษัทดงักลา่วเทา่กบั 18.5 ล้านบาท 

 บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั (FSS) จํานวน 15,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท 

คิดเป็นมลูคา่ 1.50 ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ของ FSS ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วเพิ่มขึน้จากร้อย

ละ 51 เป็น ร้อยละ 61 นอกจากนี ้บริษัทได้ซือ้หุ้นเพิ่ม ทนุของบริษัทยอ่ยดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท

จํานวน 1,453,500 หุ้น และสว่นของผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วท่ีสสะสทิธิการซือ้หุ้นจํานวน 285,000 หุ้น รวมจํานวนหุ้น

เพิ่มทนุทัง้สิน้ 1,738,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมลูคา่ 173.85 ล้านบาท รวมมลูคา่เงินลงทุ นทัง้สิน้ 

175.35 ล้านบาท  
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จาํกัด (FSS) 

 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จํากดั ได้ เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 15 ล้านบาท (หุ้นสามญั 150,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้

หุ้นละ 100 บาท) เป็น 300 ล้านบาท (หุ้นสามญั 3,000,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้น ละ 100 บาท) โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ่มทนุจํานวน 2,850,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท   

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน ) (“FORTH”) ประกอบธรุกิจ ผลติและจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

อปุกรณ์และ แผงวงจ รอเิลก็ทรอนิกส์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” รวมทัง้ ผลติและประกอบแผงวงจรอปุกรณ์

โทรคมนาคม และอเิลก็ทรอนิกส์ ภายใต้ตราสนิค้าของลกูค้า อีกทัง้ดําเนินการรับจ้างประกอบแผงวงจรและอปุกรณ์

โทรคมนาคมและอเิลก็ทรอนิกส์ โดยกลุม่บริษัท ประกอบด้วยบริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม ดงันี ้

 

บริษัทย่อย

1) บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากดั (“ES”) ดําเนินธุรกิจจําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์  

 จํานวน 5 บริษัท คือ  

2) บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั (“GTS”) ดําเนินธุรกิจผลติ จําหน่าย และรับเหมาติดตัง้ระบบสญัญาณไฟ

จราจรครบวงจร กล้องวงจรปิดและป้ายอเิลก็ทรอนิกส์  

3) กิจการร่วมค้า จีเนียส (“Genius”) ได้รับสทิธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะจํานวน 40 จดุ 

พร้อมบริการดแูลและควบคมุการรายงานสภาพจราจรบนป้ายจราจรอจัฉริยะ รวมทัง้งานบริหารศนูย์ควบคมุและดําเนินธรุกิจ

จดัเก็บผลประโยชน์ด้านงานโฆษณาในสมัปทานป้ายจราจรอจัฉริยะของกรุงเทพมหานคร 

4) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (“FSS”) ดําเนินธุรกิจให้บริการเติมเงินมือถืออตัโนมติัและบริการ เติมเงินออนไลน์ 

และสนบัสนนุงานด้านการจดัการให้กบัดีลเลอร์ทัว่ประเทศ 

5) บริษัท ฟอร์ท คอนซัลติ้ง จํากัด (“FCON”) ดําเนินธุรกิจบริการให้คําปรึกษาในการจดัการข้อมลูและจดัระบบ การ

เขียนข้อมลู การฝึกอบรม การวางแผนด้านการตลาด การจดัจําหนา่ยเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์และผลติภณัฑ์ตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์ 

บริษัทร่วม

1) บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็ จํากดั (“FTS”) ดําเนินธุรกิจผลติอปุกรณ์รับสง่ข้อมลูผา่นดาวเทียมติดยานพาหนะ  

 จํานวน  4 บริษัท คือ  

2) บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จํากดั (“GEM”) ดําเนินธุรกิจผลติมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

3) Mindmap Commtech Inc. (“MCI”) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเติมเงินมือถืออตัโนมติัและบริการเติมเงินออนไลน์ 

ในประเทศฟิลปิปินส์ 

4) FPT Payment Technology JSC (“FPT”) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเติมเงินมือถืออตัโนมติัและบริการเติมเงิน

ออนไลน์ ในประเทศเวียดนาม 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท 

 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ  

การประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น  4 สายธุรกจิ ดังนี ้ 

1) ธุรกจิอีเอม็เอส 

1.1 ธุรกจิผลติแผงวงจรและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคมภายใต้ตราสนิค้าของลูกค้า 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) มีโรงงานผลติบนเนือ้ท่ีมากกวา่ 16,000 ตารางเมตร 

ตัง้อยูท่ี่ถนนพทุธมณฑ ลสาย 5 จงัหวดันครปฐม เพียบพร้อมด้วยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั  อีกทัง้วศิวกรและทีมงานท่ีมี

ประสบการณ์ยาวนาน  เตรียมพร้อมให้บริการในทกุรูปแบบตัง้แตก่ารเร่ิมออกแบบสนิค้าร่วมกบัลกูค้า  ตลอดจนการผลติ

สนิค้าทัง้ในรูปแบบการประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์  (Consigns) และรูปแบบการรับเหมาผลติ (Turnkey) โดยมีกลุม่

ลกูค้าหลกัเป็นบริษัทจําหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและโทรคมนาคมชัน้นํา เช่น บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท 

ไพโอเนียร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น  

1.2 ธุรกจิจาํหน่ายชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า      เป็นผู้ จําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ เซมิคอนดกัเตอร์  อนัเป็นวตัถดิุบเพ่ือผลติแผงวงจร

อเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ ไอซี ทรานซิสเตอร์ ไดโอด เซไมคอนดคัเตอร์  ออปโตอเิลก็ทรอนิกส์  Display Device รีเลย์ แบตเตอรี 

คอนเน็คเตอร์ ออดไฟฟ้า สวติช์ไฟ EMC ฟิลเตอร์ เทอร์มอลพรินเตอร์ (thermal printer) ตวัเก็บประจ ุ(capacitor) รีซิสเตอร์ 

(resistor) crystal oscillator เป็นต้น  
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2) ธุรกจิโทรคมนาคม  

2.1)  ธุรกจิโทรคมนาคมครบวงจร  

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน ) โดยเป็นผู้ออกแบบโครงขา่ยโทรคมนาคมยคุหน้า         

(NGN) เพ่ือให้บริการ Narrowband และ Broadband ผา่นข่ายสายทองแดงและ ไฟเบอร์ออฟติก  โดยทีมผู้ ทีมวศิวกรท่ีมี

ประสบการณ์และชํานาญการออกแบบมากกวา่ 10 ปี รวมทัง้จดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม ชมุสาย ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า    ให้กบัผู้ให้บริการหลกัในประเทศมากกวา่ 1 ล้านคูส่าย ด้วยทีมงานบริหารโครงการท่ีมีศกัยภาพและ

ประสบการณ์ในการ บริหาร และมีผลงานการบริหารโครงการได้สําเร็จตามระยะเวลา ท่ีลกูค้ากําหนดมากกวา่ 100 โครงการ 

ตัง้แตร่ะดบัโครงการมลูคา่ 1 พนัล้านบาท ลงมาตามลําดบั อาทิ เช่น MSAN, DWDM เป็นต้น  

 2.2) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภัณฑ์โทรคมนาคม 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ภายใต้ เคร่ืองหมายการค้า  จดัจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย  ซึง่ผลติภณัฑ์หลกัประกอบด้วยอปุกรณ์ตู้ชมุสายโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ต  (MSAN) ตู้ชมุสาย

โทรศพัท์ (DLC) ตู้ชมุสายอินเตอร์เน็ต (DSLAM) อปุกรณ์ส่ือสญัญาณ (FORTH WDM Access Switch) เคร่ืองโทรศพัท์

ดิจิตอลและระบบไอพี (IP Phone) ชมุสายอเิลก็ทรอนิกส์ความเร็วสงู (IP DSLAM) ตู้สาขาโทรศพัท์เทคโนโลยีไอพี (IP-PBX) 

อปุกรณ์ควบคมุการประจแุละแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter/Charger)  ระบบศนูย์ให้บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ (Call Center) 

ระบบเรียกพยาบาลสําหรับใช้ในโรงพยาบาล (Nurse Call) และ อปุกรณ์ควบคมุการประจแุละแปลงกระแสไ ฟฟ้า 

(Inverter/Charger) ระบบศนูย์ให้บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ (Call Center), Multi-Interface Broadband Router เป็นต้น  

3) ธุรกจิเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  

3.1) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภัณฑ์ไฟจราจรครบวงจร 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั ซึง่เป็ นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ  100 ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า  ทําการผลติ จําหน่าย และรับเหมา  ติดตัง้ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัระบบจราจรพร้อมทัง้

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่ จอสีแสดงผล LED (Full Color LED Screen) ป้ายแสดงข้อความ (VMS) HID Electronic Ballast 

โคมสญัญาณไฟ เคร่ืองควบคมุสญัญาณไฟจราจร ระบบสญัญาณไฟคนข้ามถนนอจัฉริยะ  รวมไปถงึ ระบบควบคมุสญัญาณ

ไฟจราจรด้วยคอมพิวเตอร์  เคร่ืองนบัเวลาถอยหลงัของคนข้ามถนน ไฟประดบัตกแตง่อาคารและสถานท่ีตา่งๆ  อปุกรณ์ไฟ

กระพริบพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นต้น  

3.2) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภัณฑ์ป้ายอเิลก็ทรอนิกส์ 

ดําเนินธรุกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า     ผลติภณัฑ์หลกั

ประกอบด้วยจอภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (Full Color LED Screen) ป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ สําหรับภายในและภายนอก

อาคาร (Moving Sign Board / Variable Message Sign: VMS) ป้ายเตือนทางแยก LED และบริการดแูลรักษาระบบ       

เป็นต้น 



3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 19 

3.3)  ธุรกจิจัดเกบ็ผลประโยชน์ค่าโฆษณาบนป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ดําเนินธรุกิจโดย กิจการร่วมค้า Genius ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม (ถือหุ้นโดย บริษัท จีเนียส ทราฟ

ฟิค ซีสเตม็ จํากดั ร้ อยละ 80 และ โดยบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน ) ร้อยละ 20) โดยได้รับสทิธิจาก

กรุงเทพมหานครในการติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะ รวมทัง้การดแูลรักษา พร้อมศนูย์ควบคมุเครือขา่ยจํานวน 40 จดุ และสทิธิ

ในการจดัเก็บผลประโยชน์ด้านการโฆษณาในจดุท่ีติดตัง้ป้าย เป็นเวลารวมทัง้สิน้ 9 ปี (อายสุญัญาครัง้ละ 3 ปี และได้สทิธิตอ่

อายสุญัญาได้ 2 ครัง้)  

3.4)  ธุรกจิผลติและจาํหน่ายระบบตดิตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 34 (ร้อยละ 66 ถือหุ้น

โดยบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั ) ดําเนินการภายใต้เคร่ืองหมายการค้า   ธุรกิจหลกั ได้แก่ การผลติและจําหน่าย

อปุกรณ์รับสง่ข้อมลูผา่นดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) สําหรับบนัทกึการใช้งานยานพาหนะผา่นดาวเทียม

ด้วยระบบ GPS (Global Positioning System) ทําหน้าท่ีรายงานข้อมลูก ารใช้ยานพาหนะ เช่น ตําแหน่งของยานพาหนะ  

เส้นทางการเดินทาง และความเร็วในการใช้งาน รวมถงึรายงานสถานะปัจจบุนัของยานพาหนะ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยงัผู้

ควบคมุยานพาหนะหากขบัข่ีออกนอกเส้นทาง หรือขบัข่ีด้วยความเร็วท่ีเกินกําหนด ทําให้ผู้ใช้สามารถบริหารการใช้งาน

ยานพาหนะได้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

3.5) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภัณฑ์มเิตอร์วัดไฟระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 45 (ร้อยละ 55 

ถือหุ้นโดยบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั ) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ มิเตอร์ kWh ทัง้หนึง่เฟส 

และสามเฟสแบบอิเลก็ทรอนิกส์ พร้อมเช่ือมตอ่เป็นระบบประมวลผลอตัโนมติัผา่นทาง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็น 

Ethernet และตอ่เข้ากบัโปรแกรม Billing ของตู้สาขาของบริษัทได้นอกจากนีมิ้เตอร์ kWhหนึง่เฟสแบบบัตรเติมเงินผา่นบตัร  

RFID และมิเตอร์นํา้ท่ีตอ่เข้ากบัระบบประมวลผลอตัโนมติัร่วมกบัมิเตอร์  kWh และสามารถเพิ่มผา่นทาง  อปุกรณ์รับสง่ข้อมลู

แบบ Wireless เพ่ือให้อา่นคา่นําอตัโนมติัได้ เป็นต้น 

3.6) ธุรกจิวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)  

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)และ/หรือ บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จํากดั  เพ่ือให้บริการ

วางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้แก่ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  เช่น การไฟฟ้านครหลวง 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย บมจ. การบินไทย เป็นต้น 

4) ธุรกจิเตมิเงนิออนไลน์  

4.1) ธุรกจิให้บริการเตมิเงนิออนไลน์ในประเทศ  

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ  61 (ร้อยละ 39 ถือหุ้น

โดยบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั ) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า       ให้บริการเติม เงินและชําระเงินออนไลน์ด้วยระบบ 

kiosk ลกูค้าทัว่ไปสามารถทําธรุกรรมตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง โดยจะได้รับความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึน้ ปัจจบุนัให้บริการ

ครอบคลมุถงึ เติมเงินโทรศพัท์มือถือ เติมเงินเกมส์ออนไลน์ ซือ้บตัรโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ ชําระคา่โทรศพัท์รายเดือน AIS 
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จ่ายบตัรเครดิตอิออน เทสโก้ เฟิร์สช้อยส์ ซือ้ชัว่โมงอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดเพลง และจ่ายคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ  และรองรับ

บริการตา่งๆ ท่ีอาจเพิ่มขึน้ในอนาคต เช่น การขายสนิค้า เป็นต้น   

4.2) ธุรกจิให้บริการเตมิเงนิออนไลน์ในต่างประเทศ  

บริษัทได้มีการขยายธรุกิจการเติมเ งินออนไลน์ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  และมีการออกแบบและพฒันา

ระบบให้สอดคล้องกบัประเทศนัน้ๆ  ในปี  2553 บริษัทได้เร่ิมดําเนินการท่ีประเทศฟิลปิปินส์  โดยการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ  

Mindmap Commtech Inc. ซึง่เป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 (ร้อยละ 60 ถือหุ้นโดยบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั ) ภายใต้

เคร่ืองหมาย      ซึง่ในขณะนีมี้ตู้ เติมเงินท่ีติดตัง้และพร้อมให้ดําเนินการมากกวา่  1,700 ตู้  นอกจากนี ้ ในปี 

2555 บริษัทได้ลงทนุในประเทศเวียดนามโดยการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ FPT Payment Technology JSC ซึง่เป็นบริษัทร่วมท่ี

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 (ร้อยละ 70 ถือหุ้นโดยบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั) 

3.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทในปี 2553-2555 มีดงันี ้

 

 
2555 2554 2553 

(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 

รายได้จากธุรกจิหลัก       

ธรุกิจอีเอม็เอส       

- การผลิตแผงวงจรและ อปุกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์  โทรคมนาคม และ

อิเลก็ทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของ

ลกูค้า 

3,209 54.03 4,760 53.57 8,251 70.92 

- การจําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 739 12.45 701 7.89 735 6.31 

ธรุกิจโทรคมนาคม 480 8.08 1,636 18.41 1,782 15.31 

ธรุกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง       

- การผลติ จําหนา่ย และรับเหมา

ติดตัง้อปุกรณ์และระบบสญัญาณไฟ

จราจร กล้องวง จรปิด  อปุกรณ์และ

ระบบป้ายอิเลก็ทรอนิกส์ 

518 8.71 793 8.93 593 5.10 

- การ วางระบบบริหารทรัพยากร

องค์การ (ERP) 

367 6.18 611 6.88 15 0.17 

- อ่ืนๆ 21 0.35 28 0.31 31 0.25 

ธรุกิจให้ บริการเติมเงิ นออนไลน์และเติม

เงินมืออตัโนมติั 

553 9.31 341 3.84 137 1.17 

รวมรายได้จากธุรกจิหลัก 5,887 99.11 8,870 99.83 11,544 99.23 

รายได้อ่ืนๆ 51 0.89 15 0.17 89 0.76 

รวมรายได้ 5,938 100.00 8,885 100.00 11,633 100.00 
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4. การประกอบธุรกจิแต่ละสายผลติภณัฑ์     

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน 

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ บจก.จีเนียส ทราฟิค ซีสเตม็ บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ กิจการร่วมค้า Genius บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 

ผลิตอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า FORTH 

ผลิตแผงวงจรและอปุกรณ์

โทรคมนาคมและอิเลก็ทรอนิกส์

ภายใต้ตราสินค้าของลกูค้า 

พฒันาและวาง

ระบบการจดัการ

ข้อมลู 

ผลิตอปุกรณ์และ

ระบบสญัญาณไฟ

จราจร* 

ผลิตอปุกรณ์และ

ระบบป้าย

อิเลก็ทรอนิกส์* 

รับเหมาติดตัง้

กล้องวงจรปิด 

จดัจําหนา่ยชิน้สว่น

อิเลก็ทรอนิกส์ 

ติดตัง้ป้ายอจัฉริยะของ

กรุงเทพมหานคร 

ตวัแทนรับชําระคา่สินค้าและ

บริการ/เติมเงินมือถือและเติม

เงินออนไลน์ผา่นตู้ เติมเงิน  

ตู้สาขาโทรศพัท์ (PABX) 

ตู้ชมุสายโทรศพัท์ DLC 

(Digital Loop Control) 

อปุกรณ์และระบบ Call Center 

อปุกรณ์และระบบ Nurse Call  

ตู้ชมุสายโทรศพัท์และ

อินเตอร์เนต็ความเร็วสงู  

(MSAN) 

ตู้ เติมเงินมือถือ  

Mobile Top-up 

แผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคม 

แผงวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

แผงวงจรอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

แผงวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

แผงวงจรอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

แผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคม 

แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

อปุกรณ์มิเตอร์วดัไฟฟ้าระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ 1/ 

อปุกรณ์รับสง่ข้อมลูผ่าน

ดาวเทียม 2/ 

ตู้ควบคมุไฟจราจร 

เคร่ืองนบัเวลาถอยหลงั 

อปุกรณ์ไฟกระพริบพลงั

แสงอาทิตย์ 

โคมสญัญาณไฟจราจร 

ระบบและอปุกรณ์สญัญาณ

ไฟคนเดินข้ามอจัฉริยะ 

ระบบและอปุกรณ์โครงขา่ย

ควบคมุสญัญาณไฟจราจร  

Automatic Traffic Control (ATC) 

อปุกรณ์และระบบ Internet 

Protocal PABX: IPPABX 

  

อปุกรณ์และระบบ Digital 

Subscriber Line Multiplexer: 

DSLAM 

จอแสดงภาพสี LED Full 

Colour 

ป้ายแสดงรูปภาพหรือ

ข้อความ 

ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

อ่ืนๆ 

จดัเก็บผลประโยชน์ใน

ด้านการโฆษณาบนป้าย

อจัฉริยะ 

เติมเงินมือถือระบบ

เติมเงิน (prepaid)   

รับชําระคา่สาธารณปูโภค 

ตา่งๆ เช่น คา่นํา้ คา่ไฟ คา่

โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น 

เติมเงินเกมออนไลน์ 

ฯลฯ  

การประกอบ (Consign parts) การรับเหมาผลิต (Turnkey) 

หมายเหต:ุ 

*โรงงานของบมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้ผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์ให้ 

1/ จําหนา่ยโดย บจก.จีเนียส อิเลก็ทรอนิกส์ มิเตอร์ (“GEM”) 

2/ จําหนา่ยโดย บจก.ฟอร์ท แทร็กกิง้ ซสีเตม็ (“FTS”) 

บจก. ฟอร์ท คอนซลัติง้ 

ให้คําปรึกษาในการ

จดัการข้อมลูและจดัระบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
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4.1 ลักษณะของผลติภณัฑ์และบริการ 

การประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทยอ่ยแบง่ออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดงันี ้ 

1. ธุรกจิอีเอม็เอส  

ธุรกจิแผงวงจรและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภายใต้ตราสนิค้าของลูกค้า 

ธุรกิจผลติและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

(Electronic Products) ซึง่ถือเป็นอตุสาหกรรมขัน้ปลาย (Down Stream) ในอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ ดําเนินธรุกิจโดย 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (บริษัท) โดยสายธรุกิจนีแ้บง่การผลติได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) การประกอบ (Consign Parts) คือ การผลติแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ให้กบัลกูค้า  โดยทีมงานวศิวกรของบริษัท

จะร่วมออกแบบการผลติและประกอบแผงวงจรร่วมกบัลกูค้า จนถงึการวางแผนประกอบแผงวงจร  ซึง่แผงวงจรท่ีบริษัท

ประกอบ ได้แก่ แผงวงจรเคร่ืองใ ช้ไฟฟ้า แผงวงจรอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคม และแผงวงจร

อิเลก็ทรอนิกส์ อ่ืนๆ เป็นต้น  ทัง้นี ้บริษัทใช้วตัถดิุบท่ีลกูค้า เป็นผู้จดัหาให้ โดยลกูค้าจะเป็นผู้ ติดตอ่กบัผู้ผลติหรือผู้ จําหน่าย

วตัถดิุบให้จดัสง่วตัถดิุบแก่บริษัท และลกูค้าเป็นผู้ รับผิดชอบใ นคา่วตัถดิุบเอง ดงันัน้บริษัทจงึไมมี่ความเส่ียงในเร่ืองการ

บริหารต้นทนุวตัถดิุบในสายการประกอบนี ้

2) การรับเหมาผลติ (Turnkey) คือ การผลติแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์  หรืออปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะเหมา  

ซึ่งทีมงานวิศวกรของบริษัทจะร่วมออกแบบการผลติและประกอบแผงวงจรร่วม กบัลกูค้า จนถงึการวางแผนประกอบ

แผงวงจร ซึ่งผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทรับเหมาผลติ ได้แก่ แผงวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้า แผงวงจรอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรอปุกรณ์

โทรคมนาคม แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ แผงวงจรมิเตอร์วดัไฟฟ้า และอปุกรณ์รับสง่ข้อมลูผา่นดาวเทียมติดยานพาหนะ      

เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทสามารถจดัหาวตัถดิุบได้เอง โดยคดัเลือกวตัถดิุบท่ีมีคณุภาพตามท่ีลกูค้าต้องการ ดําเนินการติดตอ่สัง่ซือ้

วตัถดิุบ ตลอดจนการท่ีบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองการบริหารต้นทนุวตัถดิุบเอง 

ทัง้นี ้แผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์  (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 

Products) ท่ีบริษัทผลติตามคําสัง่ทัง้หมด ประกอบด้วย 

 

1) แผงวงจรสาํหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ได้แก่ แผงวงจรควบคมุอณุหภมิูใน

เคร่ืองปรับอากาศ (Air Controller) แผงวงจรวิทยติุดรถยนต์ และ

แผงวงจรเคร่ืองเลน่ ดีวีดี แผงวงจรบลัลาดอิเ ลก็ทรอนิกส์ และแผงวงจร

ควบคมุอณุหภมิูในตู้ เยน็ เป็นต้น 

 

2) แผงวงจรและอุปกรณ์คอมพวิเตอร์  ได้แก่ แผงวงจรคีย์บอร์ด

คอมพวิเตอร์ชนิดธรรมดา และชนิดไร้สาย (Wireless Keyboard) 

รวมถงึการรับผลติแผงวงจรชดุคีย์บอร์ดสําหรับคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค  เป็น

ต้น  

 

แผงวงจรสาํหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

 

แผงวงจรสาํหรบัอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
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3) แผงวงจรสาํหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ได้แก่ แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์

ในโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

 

 

 

 ธุรกจิจาํหน่ายชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกิจจําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากดั (“ES”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ี

บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 โดย ES เป็นตวัแทนจําหน่าย (Distributor) ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบัเจ้าของตราสนิค้า

ชัน้นําจํานวนมากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น FUJITSU, ZARLINK, MICROCHIP, KEC, ELITE, Ischaffner, ETT, 

SILA, I_NEX เป็นต้น นอกจากนีผู้้ผลติสนิค้าเช่น FUJITSU, ZARLINK และ MICROCHIP ยงัได้แตง่ตัง้ให้ ES เป็นตวัแทน

จําหน่ายอยา่งเป็นทางการ  (Distributor) ในประเทศไทยด้วย ทัง้นี ้สนิค้าท่ี ES จําหน่ายสว่นใหญ่เป็นวตัถดิุบเพ่ือการผลติ

แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ สําหรับชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจําหน่ายนัน้สามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ได้แก่  

1) กลุ่มชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ที่ผลติจากสารกึ่งตัวนํา (Active device) เช่น ไดโอด (Diode) ไอซี (IC) 

และ ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เป็นต้น 

2) กลุ่มชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ที่ไม่ได้ผลติจากสาร กึ่งตัวนํา (Passive device) เช่น คอนเน็กเตอร์ 

(Connector) และตวัเก็บประจไุฟฟ้า (Capacitor) เป็นต้น 

                

 

2. ธุรกจิโทรคมนาคม  

ธุรกจิโทรคมนาคมครบวงจร  

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน ) โดยเป็นผู้ ออกแบบโครงขา่ยโทรคมนาคมยคุหน้า  

(NGN) เพ่ือให้บริการ Narrowband และ Broadband ผา่นข่ายสายทองแดงและ Optical Fiber โดยทีมผู้ ทีมวศิวกรท่ีมี

ประสบการณ์และชํานาญการออกแบบมากกวา่ 10 ปี รวมทัง้จดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม ชมุสาย ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า FORTH ให้กบัผู้ให้บริการหลกัในประเทศมากกวา่ 1 ล้านคูส่าย รวมถงึอปุกรณ์ปลายทางผู้ใช้ เช่น ADSL, FTTH 

Modem และอปุกรณ์ติดตอ่ผู้ ใช้ เช่น IP Phone, Tablet  จงึสามารถรองรับความต้องการของตลาดได้หลากหลายครบวงจร

ด้วยทีมงานบริหารโครงการท่ีมีศกัยภาพและประสบการณ์ในการบริหาร และมีผลงานการบริหารโครงการได้สําเร็จตาม

ระยะเวลาท่ีลกูค้ากําหนดมากกวา่ 100 โครงการ ตัง้แตร่ะดบัโครงการมลูคา่ 1 พนัล้านบาทลงมาตามลําดบั 

  

แผงวงจรสาํหรบัอุปกรณ์โทรคมนาคม 



4.การประกอบธรุกิจแตล่ะสายผลิตภณัฑ์   

      

24 

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภัณฑ์โทรคมนาคม  

 ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ภายใต้ เคร่ืองหมายการค้า     จดั

จําหน่ายผลติภณัฑ์ท่ีหลากหลาย เช่น  

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

เคร่ืองควบคมุ ระบบการทํางานในการใช้โทรศพัท์ทัง้สายภายในและสาย

ภายนอก ทําหน้าท่ีควบคมุปริมาณเบอร์โทรศพัท์ของสายภายนอกซึง่อาจมี

เพียงหนึง่เบอร์หรือมากกวา่แตส่ามารถเช่ือมตอ่กบัสายภายในได้ในปริมาณ

มากและสามารถใช้ติดตอ่กนัภายในองค์กรโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 

2) SMART IP PHONE  เป็นโทรศัพท์ระบบ IP ท่ีสามารถใช้งานร่วมกบัตู้สาขา

โทรศพัท์รุ่น IPX หรือสามารถใช้งานกบัอปุกรณ์ IP-PBX ทัว่ไปได้โดยใช้ระบบ 

SIP Protocol เป็นมาตรฐาน  สามารถแสดงผลหน้าจอเป็นภาษาไทยได้ และ

รองรับการใช้งานแบบ Touch Screen สามารถปรับแตง่การฟังก์ชัน่การใช้งาน

ได้หลากหลายตามคว ามต้องการ  มีคณุสมบติัท่ีโดดเดน่ เช่น หน้าจอ Color 

TFT LCD ขนาด 4.3” ความละเอียดสงู 480x272 pixel รองรับกบั 

Application ใหม่ๆ  อีกมากมาย เป็นต้น   

3) FORTH IPX อปุกรณ์ตู้สาขาโทรศพัท์อตัโนมติัท่ีใช้งานร่วมกบัระบบ IP เดิม

โดยเพิ่มเทคโนโลยีส่ือสารบนโครงข่าย IP หรือระบบ Internet ได้ท่ีรู้จกักนัใน

นาม VoIP ซึ่งช่วยลดคา่ใช้จ่ายโทรศพัท์ทัง้ทางไกลในประเทศและตา่งประเทศ

รวมถงึมือถือตา่งๆได้สงู  เหมาะกบัการใช้งานของธุรกิจขนาดกลาง และขนาด

เลก็ (SMEs) ตลอดจนเหมาะกบัหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีสาขายอ่ยกระจาย

อยูห่ลายจดุทัง้ในประเทศเดีย วกนัหรือหลายประเทศ  ให้ การใช้งานท่ี

หลากหลายรองรับทัง้ระบบเก่าและระบบใหม ่บํารุงดแูลรักษาง่าย สามารถใช้

งานร่วมกบัระบบ WiFi เสมือนวา่ผู้ใช้งานพกพาเคร่ืองโทรศพัท์ภายในไว้กบัตวั  

จงึไมพ่ลาดการติดตอ่เม่ืออยูใ่นสํานกังาน 

4) FORTH IP-3000 เป็นตู้สาขาโทรศพัท์อตัโนมติัรุ่ นใหมล่า่สดุท่ีเหมาะสําหรับ

ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่เช่น โรงแรม / องค์กร / วทิยาลยั / อพาร์ทเม้นท์และ

คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ท่ีให้มาตรฐานเทียบเทา่กบัระบบชมุสายโทรศพัท์ของ

ผู้ให้บริการโทรศพัท์ขนาดใหญ่พร้อมด้วย คณุลกัษณะ เช่น รองรับการส่ือสาร

บนโครงข่าย IP (VoIP) มีระบบการทํางานทดแทนกนัทนัทีกรณีแผงวงจรหลกั

ชํารุดเสียหาย (Redundant) การติดตัง้หรือถอดเปล่ียนการ์ดสามารถทําได้

โดยไมต้่องปิดการทํางานของระบบ (Hot Swap) เพ่ือไมใ่ห้การทํางาน

หยดุชะงกั และยงัมีระบบ Broadband ADSL Card สําหรับให้บริการ

อินเตอร์เน็ตและโทรศพัท์ได้พร้อมกนัเป็นรายแรกของประเทศไทย 

 
SMART IP PHONE 

 
FORTH IP-3000 

 
ผลติภณัฑ ์PABX และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ผลติภณัฑ ์FORTH IPX 
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5) ตู้ชุมสายโทรศัพท์ DLC (Digital Loop Carrier) เป็นตู้ชมุสายโทรศพัท์ขนาด

กลาง ท่ีบริษัทพฒันาและผลติขึน้เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึง่จะใช้ในการ

ติดตัง้ทดแทนตู้ชมุสายโทรศพัท์ชนิดเดิม (Analog Loop Carrier: ALC) ของ 

บมจ.ทีโอที (“ทีโอที”) ท่ีกําลังจะหมดอายกุารใช้งาน หรือติดตัง้ใหมเ่พ่ือเพิ่ม

หมายเลขให้กบัผู้ ท่ีประสงค์จะติดตัง้ โดยตู้ชมุสายโทรศพัท์ DLC หนึง่เคร่ือง

สามารถรองรับได้ไมน้่อยกวา่ 200 เลขหมาย 

6) MSAN และ Mini MSAN  อุปกรณ์ชุมสาย MSAN (Multi Service Access 

Node) เป็นอปุกรณ์ชมุสายท่ีออกแบบมาเ พ่ือให้บริการเลขหมายโทรศพัท์

พืน้ฐาน, โทรศพัท์สาธารณะ, อินเตอร์เน็ตความเร็วสงูด้วย ADSL, วงจรส่ือสาร

ความเร็วสงูผา่นสาย Optical Fiber (PON) สืบเน่ืองจากการขยายตวัของ

ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มสงูขึน้ทกุปีจงึทําให้ผู้ให้บริการเกิดการลงทนุ

อปุกรณ์ชมุสายเพ่ื อแขง่ขนักนัขยายการให้บริการเป็นจํานวนมาก ชมุสาย 

MSAN เป็นอปุกรณ์ท่ีสามารถตอบสนองได้อยา่งลงตวั  เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการ

ให้บริการ ในกลุม่เป้าหมายเลก็  เช่น ชมุชนขนาดยอ่ม  บริษัทจงึได้ทําการวิจยั

และพฒันาอปุกรณ์ชมุสาย MSAN ขนาดเลก็ท่ีสามารถติดตัง้บนเสาไฟฟ้าได้ 

คือ Mini MSAN เพ่ือการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว สงูหรือระบบโทรศพัท์

ในบริเวณท่ีมีผู้ใช้จํานวนไมม่ากนกั หรือมีการติดตัง้แบบกระจายตวั  ซึง่ถ้าเป็น

การลงทนุติดตัง้ MSAN ท่ีมีจํานวน ports น้อย อาจทําให้เกิดคา่ใช้จ่ายต้นทนุ

ท่ีสงูไมคุ่้มคา่การลงทนุ ด้วยเหตผุลดงักลา่วจงึสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุ

ของผู้ให้บริการอยา่งย่ิง 

 

7) FORTH  X- TRANS  WDM  Access Switch ซึ่งเป็นผลติภัณฑ์ Access 

Switch  สาํหรับผู้ให้บริการเครือข่าย บรอดแบรนด์  เพ่ือเช่ือมตอ่จาก

ตู้ชมุสายอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู (MSAN) เข้าสู ่Core Network  ที่มี 

Bandwidth สงู โดยยงัสามารถรวมสญัญานข้อมลูจํานวนมาก ผา่นระบบ 

WDM  เพ่ือการสง่ถ่ายข้อมลูสงูถงึ 400 Gbps ในสายไฟเบอร์ออฟติกเพียงเส้น

เดียว  ซึง่ทําให้สามารถลดคา่ใช้จ่ายได้เป็นจํานวนมากจากการพึง่พา ระบบ

จากตา่งประเทศท่ีมีราคาสงูมาก  

 

8) ระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) เป็นอปุกรณ์และ

ระบบซอฟท์แวร์ ท่ีบริษัทพฒันาขึ ้ นเพ่ือใช้ร่วมกบัระบบตู้สาขาโทรศพัท์ ทํา

หน้าท่ีเป็นศนูย์ข้อมลูสําหรับงานบริการลกูค้าของบริษัทท่ีติดตัง้ระบบ Call 

Center 

 

 

 
ตูช้มุสายโทรศพัท ์DLC  

 
 MSAN 

 

Forth WDM 

Mini MSAN 

  
ชดุอุปกรณ์และระบบ Call Center 



4.การประกอบธรุกิจแตล่ะสายผลิตภณัฑ์   

      

26 

 

9) ระบบเรียกพยาบาลสาํหรับใช้ในโรงพยาบาล (Nurse Call) เป็นอปุกรณ์

และระบบเรียกพยาบาล ท่ีบริ ษัทพฒันาและผลติขึน้เป็นรายแรกของประเทศ

ไทย ทําหน้าท่ีสง่สญัญาณเรียกซึง่แสดงหมายเลขห้องพกัของผู้ ป่วยท่ีติดตอ่ 

แสดงสญัญาณไฟท่ีหน้าห้องผู้ ป่วย และเจ้าหน้าท่ีพยาบาลสามารถสนทนากบั

ผู้ ป่วยผา่นอปุกรณ์ได้ โดยในการเรียกแตล่ะครัง้ระบบจะบนัทกึข้อมลูไว้ใน

หน่วยความจําซึง่ สามารถสัง่พิมพ์ออกมาตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ผู้ใช้ยงั

สามารถบริหารลําดบัการเรียกตามลําดบัของความเร่งดว่นของเหตฉุกุเฉิน 

10) Tablet ท่ีบริษัทได้พฒันาเป็นตวัแรกขึน้โดยคนไทย ซึง่จะประยกุต์ใช้งานได้

หลากหลายเหนือกวา่ Tablet ทัว่ไปในท้องตลาด โดยมีคณุสมบติัท่ีทดัเทียม

กบัอปุกรณ์ของตา่งประเทศเช่น CPU Dual Core หน้าจอ IPS และกล้องความ

ละเอียดสงู และยงัสามารถใช้ในโครงการขนาดใหญ่เช่น Tablet เพ่ือการศกึษา

สําหรับเดก็นกัเรียน  ป1.  หรือ มีช่องตอ่พิเศษกบัอปุกรณ์ Docking ใช้ในงาน

ธุรกิจเพ่ือรองรับการใช้งาน Video Call ร่วมกบัอปุกรณ์ระบบ VoIP ของ บริษัท 

11) อุปกรณ์ปลายทาง  Modem & Router , Wifi Access Point , FTTH ONT  

เป็นอปุกรณ์ส่ือสารทางฝ่ังผู้ใช้ท่ีเช่ือมตอ่เข้ากบัระบบ Network ของผู้ใช้ทัง้ทาง 

ADSL, LAN , FTTH , Wireless LAN  ซึง่ในปัจจบุนัตลาดผู้ใช้มีความต้องการ

เป็นอยา่งมาก โดย FORTH เป็นผู้ผลติไทยรายเดียวท่ีพฒันาอปุกรณ์ได้ตาม

ความต้องการของลกูค้า 

 

10) Hot Spot WIFI Access Point  เป็นอปุกรณ์สําหรับผู้ให้บริการ WIFI ในท่ี

สาธารณะ  เชน่ โครงการ ICT Free Wifi  หรือการให้บริการ WIFI ในโรงเรียน

หรือสถานท่ีราชการตา่งๆ ปัจจบุนัมีความต้องการสงูมาก ผู้ให้บริการเจ้าตา่งๆ

ก็มีบริการเสริมแบบ WIFI เพราะมีความเร็วสงู และอปุกรณ์ตา่งๆมากมายท่ี

รองรับ WIFI เป็นพืน้ฐาน และยงัเป็นช่องทาง off load ของทํางานของ

เครือขา่ย 3G 

3. ธุรกจิเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

1) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภัณฑ์ไฟแสงสว่างประหยัดพลังงานชนิด LED 

ธุรกิจผลติและ จําหน่ายผลติภณัฑ์ไฟแสงสวา่งประหยดัพลงังานชนิด LED ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค 

ซีสเตม็ จํากดั (“GTS”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  โดย 

GTS เป็นผู้ผลติรายแรกๆ ในประเทศไทย ท่ีได้พฒันาผลติภณัฑ์ ไฟแสงสวา่งชนิด ซึง่ไฟแสงสวา่งท่ีเป็น LED นีส้ามารถ

ประหยดัพลงังานได้มากถงึ 60% มีความร้อนน้อยกวา่ และมีอายกุารใช้งานนานกวา่หลอดชนิดธรรมดา โดยสายธรุกิจนี ้

ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ 3 ประเภท ได้แก่ 

 

 
Tablet 
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1) ไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) เป็นโคมไฟท่ีใช้ทดแทนโคมไฟแสง

สว่างท่ีติดบนถนนหลกัและถนนรอง เช่นโคมชนิด High Pressure Sodium 

(HPS), Metal Halide (MH) มีคา่ความสวา่งผา่นตามมาตรฐานของกรมทาง

หลวง 

2)  ไฟ High Bay (LED High Bay Light) เป็นโคมไฟท่ีใช้ทดแทนโคมไฟ High 

Bay ชนิดธรรมดาท่ีติดตามโรงงานอตุสาหกรรม , โกดงัสนิค้า  หรือร้านค้า

ขนาดใหญ่ 

3) ไฟแสงสวา่งสําหรับใช้ในท่ีอยูอ่าศยั (Residential LED Light) เป็นไฟแสง

สวา่งชนิด LED ท่ีผลติขึน้มาทดแทน หลอดไฟทัว่ไปท่ีใช้ในท่ีอยูอ่าศยั

ประกอบด้วยไฟแสงสวา่งชนิด T8, E27 และ MR16 

 

2) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภัณฑ์ไฟจราจรครบวงจร 

 ธุรกิจผลติ จําหน่าย และรั บเหมาติดตัง้อปุกรณ์และระบบสญัญา ณไฟจราจร ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท  จีเนียส  

ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั (“GTS”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า  โดย GTS เป็นผู้ผลติอปุกรณ์และระบบสญัญาณไฟจราจรรายใหญ่ของประเทศไทย ซึง่ผลติภั ณฑ์ของ 

GTS เป็นท่ียอมรับด้านคณุภาพจากหน่วยงานราชการตา่งๆ โดยสายธุรกิจนีมี้ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED (LED Traffic Light) เป็นโคมสญัญาณ

ไฟจราจรท่ีใช้หลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED เป็นตวักําเนิดแสงท่ี

ให้แสงสวา่ง มีความเข้มข องแสงได้มาตรฐาน มีความคมชดัของสี ประหยดั

พลงังาน และมีอายกุารใช้งานได้นานกวา่ แบบ Halogen (แบบเดิม ) 

ประมาณ 5 ปี 

2) เคร่ืองนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร (Traffic Countdown 

Display) เป็นเคร่ืองแสดงเวลานบัถอยหลงัสญัญาณไฟจราจรเพ่ือทําให้ผู้ขบั

ข่ียานพาหนะทราบเวลาก่อนท่ีจะเปล่ียนสญัญาณไฟ  

 

3) ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Controller) เป็นเคร่ือง

ควบคมุสญัญาณไฟจราจรซึง่มีหน้าท่ีในการควบคมุการเปล่ียนสญัญาณไฟ

จราจรตามท้องถนนและตามแยกตา่งๆ ท่ีมีความทนัสมยั ความทนทานและมี

คณุภาพสงู พร้อมด้วยระบบป้องกนัการผลดิพลาดอยา่งครบ ครัน โดยเน้นท่ี

การติดตัง้และใช้งานง่าย เป็นหลกั  

 

 
โคมสญัญาณไฟจราจร 

 

 
เครือ่งนบัเวลาถอยหลงัสญัญาณไฟจราจร  

 

 

 
 

 
ตูค้วบคุมสญัญาณไฟจราจร 
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4) สัญญาณไฟคนเดนิข้ามอัจฉริยะ  เป็นเคร่ืองแสดงสญัญาณ ไฟเพ่ืออํานวย

ความสะดวกแก่ผู้สญัจร  ซึง่เป็นสญัญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ ม  

ประกอบด้วยโคมสญัญาณไฟจราจรชนิด LED สําหรับคนข้ามถนน อปุกรณ์

นบัเวลาคนข้าม และกลอ่งไฟรูปคนข้ามชนิด LED เป็นต้น 

 

5) สัญญาณไฟสลับช่องทางจราจร เป็นเคร่ืองแสดงสญัญาณไฟให้ผู้ใช้รถใช้

ถนนทราบถงึสถานะของช่องทางเดินรถในขณะนัน้ วา่ยงัสามารถใช้ช่องทาง

นัน้ได้หรือไม่  โดยสว่นใหญ่จะติดตัง้บนสะพาน  และบริเวณทางเข้าอโุมงค์

ลอดทางแยกตา่ง ๆ  

6) ระบบอุปกรณ์โครงข่ายคว บคุมสัญญาณไฟจราจร (Automatic Traffic 

Control: ATC) เป็นโครงการท่ีใช้ระบบคอมพวิเตอร์ควบคมุไฟจราจรได้ทัง้

ระบบ สามารถกําหนดและปรับเปล่ียนจงัหวะสญัญาณไฟของแตล่ะทางแยก

ให้สอดคล้องกบัปริมาณรถ โดยอาศยัเคร่ืองตรวจจบัท่ีสามารถหาปริมาณ

ความหนาแน่นของรถในแตล่ะทางแยก เพ่ื อนํามาคํานวณหาเวลาการปลอ่ย

สญัญาณไฟเขียวในแตล่ะจงัหวะให้สอดคล้องกบัปริมาณรถและสมัพนัธ์กนั

ทัง้โครงข่าย 

7) โคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทติย์  ออกแบบมาเพ่ือใช้งานใน

จดุท่ีไฟฟ้ายงัเข้าไมถ่งึ หรือจดุท่ีต้องการประหยดัพลงังาน โดยแผงโซลา่เซลล์

ด้านบนจะทําหน้าท่ีรับพลงัง านแสงอาทิตย์ ในช่วงเวลากลางวนัแล้ว

เปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าเก็บไว้ในรูปแบบของแบตเตอรร่ี ซึง่จะเป็นแหลง่

พลงังานสําหรับหลอดไฟในเวลากลางคืน  สามารถนํามาใช้เป็นไฟให้ความ

สวา่งเพ่ือแบง่ช่องการจราจรสําหรับช่องจราจรปกติกบัช่องจราจรพิเศษ 

นอกจากนีย้งัสามารถใช้ในการบอกเขตข องไหลท่าง ซึง่แสงไฟกระพริบใน

เวลากลางคืน จะช่วยดงึความสนใจจากผู้ขบัรถได้ดีขึน้ ช่วยลดปริมาณการ

เกิดอบุติัเหตโุดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

3) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายป้ายอเิลก็ทรอนิกส์และอ่ืน ๆ 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายป้ายอิเลก็ทรอนิกส์ ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซี สเตม็ จํากดั (“GTS”) ซึง่เป็น

บริษัทยอ่ย ท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 โดย GTS เป็นผู้พฒันาผลติภณัฑ์ป้ายอิเลก็ทรอนิกส์ขึน้เป็นรายแรกของ

ประเทศไทย โดยสายธรุกิจนีป้ระกอบด้วยผลติภณัฑ์ 2 ประเภท ได้แก่ 

 

 

 

สญัญาณไฟสลบัชอ่งทางจราจร 

  

 
 

ระบบอุปกรณ์โครงขา่ยควบคุม

สญัญาณไฟจราจร (ATC) 

โคมสญัญาณไฟกระพรบิ 

พลงังานแสงอาทติย ์

 

ชดุอุปกรณ์สญัญาณไฟคนเดนิขา้มอจัฉรยิะ 
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1. จอแสดงภาพสีจริง (Full Color LED Screen) คือ จอแสดง

ภาพขนาดใหญ่ท่ีบริษัทพฒันาและผลติขึน้เป็นรายแรกของ

ประเทศไทย ท่ีใช้หลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED 

แสดงสีแบบ Full Color ทําให้ได้ภาพท่ีมีสีสนัสดใส ใช้นําเสนอ

ภาพวีดีโอ กราฟฟิค 

 

2. ป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ  (Moving Sign Board/ 

Variable Message Sign: VMS) คือ ป้ายแสดงข้อความหรือ

รูปภาพท่ีสามารถแสดงผลได้ 16 เฉดสี  สามารถแสดงผลท่ี

หลากหลาย เช่น ข้อความท่ีวิ่งจากซ้ายไปขวา หรือ ข้อความท่ี

วิ่งจากด้านบนลงสูด้่านลา่ง เป็นต้น โดยผลติขึน้เป็นชิน้เลก็ 

(Modular) ท่ีสามารถนํามาประกอบขึน้เป็นจอภา พท่ีมีขนาด

ตามความต้องการของลกูค้า 

 

4) ธุรกจิจัดเกบ็ผลประโยชน์ในด้านการโฆษณาข้อความและรูปภาพบนพืน้ที่ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ดําเนินธรุกิจโดย กิจการร่วมค้า Genius ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม (ถือหุ้นโดย บริษัท จีเนียส ทราฟ

ฟิค ซีสเตม็ จํากดั ร้อยละ 80 และ โดยบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากั ด (มหาชน ) ร้อยละ 20) โดยได้รับสทิธิจาก

กรุงเทพมหานครในการติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะ รวมทัง้การดแูลรักษา พร้อมศนูย์ควบคมุเครือขา่ยจํานวน 40 จดุ และสทิธิ

ในการจดัเก็บผลประโยชน์ด้านการโฆษณาในจดุท่ีติดตัง้ป้าย เป็นเวลารวมทัง้สิน้ 9 ปี (อายสุญัญาครัง้ละ 3 ปี และได้สทิธิ

ตอ่อายสุญัญาได้ 2 ครัง้)  

 

 

 

 

 

 
จอแสดงภาพสจีรงิ Full Color 

 

ป้าย VMS  

 
ภาพจาํลองการโฆษณาบนหน้าจอป้ายจราจรอจัฉรยิะ 

 
ภาพป้ายจราจรอจัฉรยิะ 
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วงจรการจัดเกบ็ผลประโยชน์ในด้านการโฆษณาข้อความและรูปภาพบนพืน้ที่ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายระบบตดิตามยานพาหนะดาวเทียม  

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็ จํากดั  ซึง่เป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 34 (ร้อยละ 66 ถือหุ้น

โดยบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั) ดําเนินการภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  ธรุกิจหลกั ได้แก่ การผลติและจําหนา่ยอปุกรณ์

รับสง่ข้อมลูผา่นดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) สําหรับบนัทกึการใช้งานยานพาหนะผา่นดาวเทียมด้วยระบบ 

GPS (Global Positioning System) ทําหน้าท่ีรายงานข้อมลูการใช้ยานพาหนะ เช่น ตําแหน่งของยานพาหนะ  เส้นทางการ

เดินทาง และความเร็วในการใช้งาน  รวมถงึรายงานสถานะปัจจบุนัของยานพาหนะ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยงัผู้ควบคมุ

ยานพาหนะหากขบัข่ีออกนอกเส้นทาง หรือขบัข่ีด้วยความเร็วท่ีเกินกํา หนด ทําให้ผู้ใช้สามารถบริหารการใช้งานยานพาหนะ

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้  

6) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภัณฑ์มเิตอร์วัดไฟระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 45 (ร้อยละ 55 ถือ

หุ้นโดยบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ มิเตอร์ kWh ทัง้หนึง่เฟส และสาม

เฟสแบบอิเลก็ทรอนิกส์ พร้อมเช่ือมตอ่เป็นระบบประมวลผลอตัโนมติัผา่นทาง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็น 

Ethernet และตอ่เข้ากบัโปรแกรม Billing ของตู้สาขาของบริษัทได้ นอกจากนี  ้ มิเตอร์ kWh หนึง่เฟสแบบบตัรเติมเงินท่ีเป็น 

RFID และมิเตอร์นํา้ท่ีตอ่เข้ากบัระบบประมวลผลอตัโนมติัร่วมกบัมิเตอร์ kWh และสามารถเพิ่มอปุกรณ์รับสง่ข้อมลูแบบ 

Wireless เพ่ือให้อา่นคา่นํา้อตัโนมติัได้ เป็นต้น 

7) ธุรกจิวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร  

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่จํากดั  (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จํากดั ซึง่เป็นบริษัท

ยอ่ยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 70 (ร้อยละ 30 ถือโดยบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั ) เพ่ือให้บริการวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 

โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การรถไฟแหง่ประเทศไทย บมจ. 

การบินไทย เป็นต้น  

 

ลูกค้าที่ต้องการใช้พื�นที่โฆษณา

กิจการร่วมค้า Genius กรุงเทพมหานคร

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม

ส่งมอบป้ายจราจรอัจฉริยะ

และชําระค่าใช้สิทธ ิรายเดือน/รายปี

ให้สิทธิจัดเก็บผลประโยชน์จากการโฆษณา

ผลิต/จําหน่าย/ติดตั�ง ป้ายจราจรอัจฉริยะ

ประกอบแผงวงจรป้ายอัจฉริยะ

ขายโฆษณาบนป้ายอัจฉริยะ

ลูกค้าที่ต้องการใช้พื�นที่โฆษณา

กิจการร่วมค้า Genius กรุงเทพมหานคร

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม

ส่งมอบป้ายจราจรอัจฉริยะ

และชําระค่าใช้สิทธ ิรายเดือน/รายปี

ให้สิทธิจัดเก็บผลประโยชน์จากการโฆษณา

ผลิต/จําหน่าย/ติดตั�ง ป้ายจราจรอัจฉริยะ

ประกอบแผงวงจรป้ายอัจฉริยะ

ขายโฆษณาบนป้ายอัจฉริยะ
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4. ธุรกจิเตมิเงนิออนไลน์  

• ตู้เตมิเงนิมือถือระบบอัตโนมัติ  Mobile TOP-UP เป็นการให้บริการภายใต้

ระบบ Kiosk เพ่ือรับคําสัง่จากลกูค้าแล้วประมวลผลและสง่ข้อมลูกลบัมาท่ี 

Server ของบริษัทท่ีเช่ือมตอ่กบั Server ของผู้ให้บริการตา่งๆ เครือข่ายมือถือ

โดยตรง เช่น AIS, DTAC, TRUE, 1-2 Call, CAT CDMA และ Hutch สามารถ

ทําธุรกรรมตา่งๆ เช่น เติมเงิน คา่บริการเกมออนไลน์  ซือ้บตัรโทรศพัท์ระหวา่ง

ประเทศ ซือ้ชัว่โมงอินเตอร์เน็ต ชําระคา่โทรศพัท์ราย เดือน AIS ดาวน์โหลดเพลง 

จ่ายคา่สาธารณปูโภค จ่ายบตัรเครดิตอิออน เทสโก้ เฟิร์สช้อยส์  เป็นต้น  

 
 

• ตู้เตมิเงนิมือรุ่นโทรศัพท์สาธารณะและระบบอัตโนมัติ Mobile TOP-UP  

บริษัทได้วจิยัและพฒันาตู้บญุเติมให้สามารถรองรับความต้องการไมเ่พียงแต ่

ในการเติมเงิน ชําระเงิน แตย่งัสามารถใช้เป็นโทรศพัท์สาธารณะบญุเติมร่วมกบั

บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)   

 

       ตู้ เติมเงินมือท่ีเป็นโทรศพัท์สาธารณะและ  
       ระบบอตัโนมตั ิMobile TOP-UP 

วงจรธุรกจิบริการเตมิเงนิมือถือและเตมิเงนิออนไลน์ผ่านตู้เตมิเงนิอัตโนมัต ิ

 

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ 
บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 

(FSS) 

ตวัแทนบริการ 

ผู้บริโภค 

ผลิตและจําหน่ายตู้ เติมเงิน 

ได้รับสิทธิเป็นตวัแทนบริการรับชําระคา่สินค้าและบริการผ่านตู้ เติม

เงินและระบบบริหารจดัการของ FSS โดยจ่ายคา่ธรรมเนียมแรกเข้า

ให้แก่ FSS 

นําสง่เงินท่ีได้รับจากลกูค้าให้แก่ FSS 

โดยได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือนตาม

มลูคา่การเติมเงินผา่นตู้ เติมเงินตาม

อตัราท่ีระบใุนสญัญาตวัแทนบริการ 

ให้บริการเติมเงินมือถือ เติมเกมออนไลน์ ชําระคา่สาธารณปูโภคผา่น

ตู้ เติมเงิน 

จ่ายชําระคา่สนิค้าและบริการ/เติมเงินมือถือและ

เติมเงินออนไลน์ผา่นตู้ เติมเงิน โดยเสยี

คา่ธรรมเนียมบริการตามอตัราท่ีระบไุว้ 

ผู้ ให้บริการโทรศพัท์ ได้แก่ AIS, 

DTAC, TRUE, HUTCH, TOT, CAT 

ผู้ให้บริการธรุกรรมทางการเงินบนมือถือ 

เช่น mPAY 

ให้สิทธิเป็นตวัแทนจําหน่ายสินค้า

และบริการ/บริการรับชําระคา่

สนิค้าและบริการเงินผา่นตู้ เติมเงิน

ของ FSS 

 
ตู้ เติมเงินมือถือระบบอตัโนมตั ิMobile TOP-UP 
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4.2 สทิธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน  

สทิธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุโดยยอ่มีดงันี ้

เจ้าของ

บตัร

ส่งเสริม 

เลขที่บตัร

ส่งเสริมการ

ลงทุน / 

วันที่ 

ธุรกจิ/กาํลังการผลติ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 

FORTH 3010 / ว ./

2545 / 

4 ก.ย 2545 

 

ได้รับการสง่เสริม การลงทนุในกิจการ ผลิต PCBA, PABX, 

TELEPHONE SET และชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ท่ีใช้กบั

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์และผลิตภณัฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์สาํเร็จรูป ประเภท 5.3 กิจการผลติชิน้สว่นหรือ

อปุกรณ์ท่ีใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ประเภท 5.4 กิจการผลิต

ผลิตภณัฑ์อิเล็ กทรอนิกส์ และประเภท 5.5 กิจการผลิต

ชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ท่ีใช้กบัอิเลก็ทรอนิกส์ ขนาดของกิจกรรม

เป็นดงันี ้

1) PCBA มีกําลงัการผลิตปีละประมาณ 6,000,000 ชิน้ (มี

เวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วนั: 300 วนั/ปี)  

2) PABX มีกําลงัการผลิตปีละ 12,000 เคร่ือง (มีเวลาทํางาน 

8 ชั่วโมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

3) TELEPHONE SET มีกําลงัการผลิตปีละประมาณ 

120,000 เคร่ือง (มีเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

4) ชิน้สว่น หรืออปุกรณ์ท่ีใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์ และผลิตภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์สําเร็จรูป เช่น 

COMPUTER BOX BUILD มีกําลงัการผลิตปีละประมาณ 

6,000,000 ชิน้ (มีเวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วนั: 300 วนั/ปี)  

1) ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถดิุบและวสัดุ

จําเป็นท่ีต้องนําเข้าจากตา่งประเทศเพ่ือใช้ในการผลติ

เพ่ือการสง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีได้

นําเข้าครัง้แรก 

2) ได้รับยกเว้ นอากรขาเข้าสาํหรับของท่ีผู้ ได้รับการ

สง่เสริมนําเข้ามาเพ่ือสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

นบัแตว่นันําเข้าครัง้แรก 

3) ขยายเวลาการได้รับสทิธิตามข้อ 1 และข้อ 2  ออกไป

ตัง้แตว่นัที ่28 มีนาคม 2549 จนถึง 27 มีนาคม 2550 

4) ขยายเวลาการได้รับสทิธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกไป 

ตัง้แตว่นัที ่ 28 มีนาคม 2550 จนถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 

2551 

5) ขยายเวลาการได้รับสทิธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกไป

ตัง้แตว่นัที ่28 มีนาคม 2551 จนถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 

2552 

6) ขยายเวลาการได้รับสทิธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกไป

ตัง้แตว่นัที ่28 มีนาคม 2552 จนถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 

2553 

7) ขยายเวลาการได้รับสทิธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกไป

ตัง้แตว่นัที ่28 มีนาคม 2553 จนถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 

2554 

8) ขยายเวลาการได้รับสทิธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกไป

ตัง้แตว่นัที ่28 มีนาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 

2555 

9) ขยายเวลาการได้รับสทิธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกไป

ตัง้แตว่นัที ่28 มีนาคม 2555 จนถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 

2556 

10) ขยายเวลาการได้รับสทิธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 

ออกไปตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม 2556 จนถึงวนัท่ี 27 

มีนาคม 2557 
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เจ้าของ

บตัร

ส่งเสริม 

เลขที่บตัร

ส่งเสริมการ

ลงทุน / 

วันที่ 

ธุรกจิ/กาํลังการผลติ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 

FORTH 2040(4)/254

9/ 17 ก . ค . 

2549 

ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลิตผลิตภณั ฑ์จากการ

ออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะ PROTOTYPE 

DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(เช่น ตู้ชมุสายโทรศพัท์ระบบ DLC และ ระบบ MSAN และ

เคร่ืองเติมเงินสาํหรับโทรศพัท์เคลือ่นท่ี Mobile Top-up เป็น

ต้น) ขนาดของกิจกรรมมีกําลงัการผลติเป็นดงันี ้

1)  ตู้ชมุสายโทรศพัท์ระบบ DLC และ ระบบ MSAN เป็นต้น 

ปีละประมาณ 4,118,400 คูส่าย (เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง / วนั 

: 300 วนั/ปี) โดยปรับกําลงัการผลติเป็น 3,974,400 คูส่าย 

เม่ือแจ้งขออนญุาตเปิดดําเนินการ 

2) เคร่ืองเติมเงินสาํหรับโทรศพัท์เคลือ่นท่ี Mobile Top-up 

เป็นต้น ปีละ ประมาณ 156,000 เคร่ือง (เวลาทํางาน 24 

ชัว่โมง / วนั : 300 วนั/ปี) โดยปรับกําลงัการผลติเป็น 151,200 

เคร่ือง เม่ือแจ้งขออนญุาตเปิดดําเนินการ 

1) ได้รับอนญุาตให้นําคนตา่งด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือ

ผู้ ชํานาญการ คูส่มรสและบคุคลซึง่อยู่ในอปุการะของ

บคุคลทัง้สองประเภทนี ้ เข้ามาในราชอาณาจกัรได้ ตาม

มาตรา 25 และมาตรา 26  

2) ยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเคร่ืองจกัร 

3) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ี

ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมมี

กําหนดเวลา 8 ปี  

ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลาได้รับ

ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุคล ผู้ ได้รับการสง่เสริมจะได้รับ

อนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง

เวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงั

ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลซึง่มีกําหนด

ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีพ้นกําหนดเวลานัน้ 

โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปี

ก็ได้ 

วนัสิน้สดุของสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

บตัรสง่เสริมเลขท่ี 2040(4)/2549 สิน้สดุวนัท่ี  31 

สงิหาคม 2557 

บตัรสง่เสริมเลขท่ี 1150(4)/2548 สิน้สดุวนัท่ี  13 

มิถนุายน 2556 

บตัรสง่เสริมเลขท่ี 1151(4)/2548 สิน้สุ ดวนัท่ี 31 

สงิหาคม 2555 

4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับ

การสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลตาม

มาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพ่ือเสยีภาษีเงินได้ตลอด

ระยะเวลาท่ีผู้ ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบคุคลนัน้ 

GTS 1150 (4)/ 

2548/ 

18 ก . พ . 

2548 

ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลิตผลิตภณัฑ์จากการ

ออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะ PROTOTYPE 

DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(ระบบควบคมุสญัญาณไฟจราจรเป็นพืน้ท่ีด้วยคอมพิวเตอร์ 

และเคร่ืองควบคมุสญัญาณไฟจราจร ) ขนาดของกิจกรรมมี

กําลงัการผลิต ปีละประมาณ 300 เคร่ือง (เวลาทํางาน 12 

ชัว่โมง / วนั : 260 วนั/ปี) 

GTS 1151 ( 4 ) 

/ 2548 / 

18 ก . พ . 

2548 

ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลิตผลิตภณัฑ์จากการ

ออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะ PROTOTYPE 

DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์  

(เช่น Full Color LED Screen และ Variable Message 

Sign)  ขนาดของกิจกรรมมีกําลงัการผลติปีละประมาณ 115 

ชดุ (เวลาทํางาน 12 ชัว่โมง / วนั : 260 วนั/ปี) 

4.3 กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท 

จากการท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์มานานกวา่ 20 ปี มี

ความพร้อมในด้านการตลาด การวจิยั และการผลติ ท่ีครบวงจร ตลอดจนการมีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีดําเนินธรุกิจ

สง่เสริมกนั ทัง้นี ้ปัจจยัท่ีทําให้บริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 
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4.3.1 การพัฒนาผลติภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มความหลากหลายของผลติภัณฑ์และสายธุรกจิ 

จากประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาเป็นเวลานาน บริษัทตระหนกัวา่การท่ีจะทําให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้

อยา่งยัง่ยืน จะต้องเพิ่มผลติภณัฑ์ใหมใ่ห้มีความหลากหลาย และทําให้ผลติภณัฑ์มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ ดงันัน้ บริษัทจงึได้

ให้ความสําคัญกบังานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์มาโดยตลอด  และจดัตัง้ขึน้เป็นฝ่ายงานซึง่ประกอบด้วยบคุลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญในสายการผลติผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัอิเลก็ทรอนิกส์ ทําหน้าท่ีพฒันาผลติภณัฑ์ใหมข่องบริษัทเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้า ซึง่ท่ีผา่นมาฝ่ายงานดงักลา่วมีผลงาน การพฒันาผลติภณัฑ์เป็นผลติภณัฑ์ใหมข่องบริษัทเกิดขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ือง และมีหลายผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทเป็นผู้พฒันาขึน้สําเร็จเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ได้แก่ ผลติภณัฑ์ตู้ชมุสาย

โทรศพัท์  DLC อปุกรณ์และระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ผลติภณัฑ์และระบบสญัญาณไฟจราจรท่ีครบวง จร และจอ

แสดงภาพสีขนาดใหญ่ระบบ LED เป็นต้น ซึง่เป็นการเพิ่มผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  จะทําให้บริษัทมีฐานลกูค้าท่ีกว้างขึน้และกระจาย

สดัสว่นรายได้ไปสูธุ่รกิจท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต เช่น งานสมัปทานการจดัเก็บผลประโยชน์จากการโฆษณาบน

ป้ายจราจรอจัฉริยะ ซึง่เป็นการทําธุรกิ จโฆษณารูปแบบใหม่  มีเครือข่ายท่ีสามารถโฆษณาได้พร้อมกนัมากถงึ 40 จดุทั่ว

กรุงเทพมหานคร ตัง้อยูใ่นตําแหน่งท่ีจะมีผู้ขบัข่ียานพาหนะให้ความสนใจ และจะเป็นช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีดี 

ของบริษัทท่ีต้องการใช้โฆษณา ดงันัน้ ผลของการเพิ่มสายธุรกิจดงักลา่วข้างต้น จ ะทําให้บริษัทมีฐานลกูค้าหลากหลายขึน้  

และสามารถลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้ 

4.3.2 การใช้เทคโนโลยีการผลติที่ สามารถรองรับการปรับเปล่ียนการผลติสนิค้ารูปแบบใหม่ 

บริษัทมีนโยบายลงทนุในเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือการรองรับการผลติผลิ ตภณัฑ์ท่ีมี

ความซบัซ้อนของลกูค้า ทัง้นี ้โรงงานผลติสนิค้าของบริษัท ยงัมีมาตรฐานการผลติได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 

จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน SGS (THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึง่ทําให้ลกูค้ามัน่ใจ

วา่บริษัทมีกระบวนการผลติท่ีมีมาตรฐาน  นอกจากนี ้ยงัมีการบริหารสายการผลติให้สามารถรองรับการปรับเปล่ียนเพ่ือการ

ผลติสนิค้ารูปแบบใหม ่เพ่ือให้สามารถใช้เคร่ืองจกัรได้อยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้คําสัง่ซือ้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  และยงั

สามารถรองรับการผลติให้กบัผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ของบริษัทด้วย 

4.3.3 การมุ่งเน้นบริการหลังการขายที่ต่อเน่ือง และรักษาความพงึพอใจของลูกค้า 

บริษัทมุง่เน้นการให้บริการหลงัการขายท่ีตอ่เน่ืองโดยฝ่ายบริการลกูค้าของบริษัท และการได้รับการสนบัสนนุจาก

ตวัแทนจําหน่ายท่ีครอบคลมุทัว่ประเทศ  เช่น การให้คําแนะนําในการใช้ผลติภณัฑ์ด้วยความเช่ียวชาญ การให้บริการด้ าน

อะไหลท่ี่มีสํารองอยา่งเพียงพอ และมีบริการซอ่มแซมแก้ไขท่ีรวดเร็ว สง่ผลให้ลกูค้าเกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่การใช้ผลติภณัฑ์ของ

บริษัท เป็นการทําให้ลกูค้าจดจําตราสนิค้า เกิดความเช่ือถือ  และเกิดความมัน่ใจในการใช้ผลติภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 

สง่ผลให้บริษัทมีรายได้  นอกจากนีบ้ริษัทยงัสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า ด้วยการสํารวจความพงึพอใจของลกูค้าเพ่ือการ

ปรับปรุงบริการให้ดีขึน้ 

4.3.4 มุ่งเน้นการใช้เคร่ืองหมายการค้า FORTH เพ่ือทาํการตลาดให้ผลติภัณฑ์ของบริษัท 

จากการท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา่ 20 ปี มีผลติภณัฑ์ตา่งๆ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า FORTH เป็นจํานวน

มาก ดงันัน้  ในปัจจบุนัผลติภณัฑ์ของบริษัทจงึเป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางในด้านคณุภาพ และการ

บริการ ทําให้บริษัทสามารถทําการตลาดผลติภณัฑ์ของบริษัทให้ผู้บริโภคยอมรับได้งา่ยขึน้ 
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4.4 ภาวะอุตสาหกรรม สภาวะการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจาํหน่าย

ของแต่ละผลติภัณฑ์ 

ภาวะอตุสาหกรรมในรอบปี  2555 เป็นอีกหนึง่ปีท่ีถือเป็นบททดสอบสําคญัของผู้ประกอบการไทย  โดยมีอปุสรรค

ใหญ่ 2 ประการ ได้แก่ความเสียหายจากมหาอทุกภยัในช่วงปลายปี  2554 และ การชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่ ค้า

สําคญัของไทย  โดยเฉพาะสหภาพยโุรป  ท่ีปัญหาเร่ิมสง่ผลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรมซึง่พจิารณาได้จากการหดตวัของ

เคร่ืองชีว้ดัภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมหลายตวั 

อปุสรรคประการแรกในสว่นของมหาอทุกภยัในไตรมาสสดุท้ายของปี  2554 จากความเสียหายครัง้ใหญ่ท่ีเกิดขึน้กบั

ภาคอตุสาหกรรมดงักลา่ว ทกุภาคสว่นได้ร่วมมือกนัเพ่ือฟืน้ฟภูาคอตุสาหกรรมให้กลบัมาทําการผลติได้ตามเดิม  โดยสว่นท่ี

อยูใ่นนิคม/เขตประกอบการ/สวนอตุสาหกรรมทัง้  7 แหง่ มีโรงงานประกอบกิจการแล้ว  663 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.02 ของ

โรงงานทัง้หมด 829 ราย และสว่นท่ีอยูภ่ายนอกนิคมอตุสาหกรรม มีโรงงานเปิดดําเนินการแล้ว  7,802 รายคิดเป็นร้อยละ  

98.77 ของสถานประกอบการทัง้หมด 7,899 ราย1 สําหรับสว่นท่ีเหลือท่ียงัไมส่ามารถทําการผลติได้  สว่นใหญ่จะเป็นในกลุม่

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ท่ียงัต้องอาศยัระยะเวลาในการฟืน้ฟกูารผลติ  ทัง้นีข้้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลู  ณ เดือนสงิหาคม 

2555 ซึง่เป็นการรายงานข้อมลูอยา่งเป็นทางการ  สถานการณ์ลา่สดุ  คาดวา่โรงงานในสว่นท่ีอยูใ่นนิคม /เขตประกอบการ /

สวนอตุสาหกรรมฟืน้ตวัและกลบัมาประกอบกิจการแล้วร้อยละ 90 – 95 

อปุสรรคประการท่ีสอง ในเร่ืองของการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค้่าสําคญัของไทย  โดยเฉพาะสหภาพยโุรป  ท่ี

ปัญหาเร่ิมสง่ผลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรมในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2555 ซึง่พิจารณาได้จากการหดตวัในรอบใหมห่ลงัอทุกภยั

ของเคร่ืองชีว้ดัภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมหลายตวั  อาทิ ดชันีผลผลติอตุสาหกรรม  (MPI) กลบัมามีการหดตวัหรือติดลบใน

ลกัษณะของอตัราการหดตวัท่ี เร่งขึน้หรือหดตวัเพิ่มมากขึน้  หลงัจากท่ีมีการทยอยฟืน้ตวัขึน้ตามลําดบัหลงัเหตอุทุกภยั  โดย

เร่ิมปรับตวัขึน้ตัง้แตต้่นปี 2555 โดย MPI ทยอยฟืน้ตวัขึน้เร่ือยๆ  จนมีการขยายตวัเป็นครัง้แรกในเดือนพฤษภาคม  2555 โดย

ขยายตวัร้อยละ 6.0 แตห่ลงัจากนัน้ MPIกลบัมาหดตวัหรือติดลบร้อยละ 9.61 ในเดือนมิถนุายน และเร่ิมมีอตัราการหดตวัท่ี

เพิม่มากขึน้มาโดยตลอดจนถงึสิน้ไตรมาสท่ี  3/2555 อยา่งไรก็ตามในชว่งไตรมาสท่ี  4/2555 จะได้อานิสงค์จากฐานการ

คํานวณท่ีต่ําในไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 ท่ีโรงงานอตุสาหกรรมหลายสว่นหยดุการผลติจากปัญหาอทุกภยั ทําให้ MPI ในไตรมาส

ท่ี 4/2555 มีการขยายตวัเป็นบวก  

 จากปัจจยัสําคญั  2 ประการในรอบปี  2555 ดงัได้กลา่วในข้างต้น  ซึง่ได้สง่ผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัตอ่

ภาคอตุสาหกรรมไทย  รวมถงึการขยายตวัของ  MPI ท่ีจะขยายตวัในระดบัสงูในไตรมาสสดุท้ายของปี  2555 จากปัจจยัฐาน

การคํานวณต่ําช่วงอทุกภยัไตรมาสท่ี 4/2554 ทําให้ในปี2555 ดชันีผลผลติอตุสาหกรรม  หรือ MPI จะขยายตวัในช่วงร้อยละ  

5.0- 6.0 จากปี2554 ท่ีหดตวัร้อยละ 9.25 
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4.4.1 ธุรกจิอีเอม็เอส  

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ยงัคงมีความสําคญัตอ่อตุสาหกรรมการผลติในภาพรวมท่ีต้องใช้ชิน้สว่ นอเิลก็ทรอนิกส์

เป็นสว่นประกอบ ในการผลติสนิค้าสําเร็จรูปตา่ง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิส เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยอตุสาหกรรม

อเิลก็ทรอนิกส์ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 สว่น ได้แก่ 

1. อตุสาหกรรมต้นนํา้ (Upstream Industry) เป็นอตุสาหกรรมขัน้พืน้ฐานสําหรับการผลติสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ 

เช่น Water Fabrication, PCB's Design, IC's Design เป็นต้น ปัจจบุนัประเทศไทยได้มีการผลติ

อตุสาหกรรมต้นนํา้บางประเภท 

2. อตุสาหกรรมกลางนํา้ (Midstream Industry) คืออตุสาหกรรมท่ีผลติชิน้สว่น และสว่นประกอบของสนิค้า

อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น IC, PCB (Print Circuit Board), Capacitor เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยได้มีการลงทนุใน

อตุสาหกรรมประเภทนีส้งูมาก ไมว่า่จะเป็นการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ การร่วมลงทนุ และบริษัทใน

ประเทศเอง  

3. อตุสาหกรรมปลายนํา้ (Downstream Industry) การประกอบแผงวงจรไฟฟ้า (Printed Circuit Board 

Assembling) ให้เป็นการผลติขัน้สดุท้ายของสนิ ค้าอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ และ

โทรทศัน์ เป็นต้น ซึง่ประเทศไทยสามารถผ ลติสนิค้าขัน้สดุท้ายเหลา่นีไ้ด้  อยา่งไรก็ตามการใช้ชิน้สว่น

ภายในประเทศของอตุสาหกรรมขัน้ปลายนํา้นีค้อ่นข้างน้อย   

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา  กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม 2543 

  อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส�ของไทยนัน้ นบัวา่ มีสว่นสําคญัในการผลกัดนัการขยายตวัของเศรษฐกิจค่ อนข้าง�มาก  

โดยในช่วง �10 ปี�ท่ีผ่า�นมา มลูค่�าการส่ง�ออกเฉล่ียมีสดัส�วนประมาณร้อยละ 16.0 ของมลูค้าการส่�งออกสนิค้า�ไทย โดยการ

เติบโตของอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ �ของไทยในช่วงระยะท่ี ผ่�านมา เป็�นผลมาจากการขยายการลงทนุจาก ตา่งประเทศเป็�

นหลกั โดยเฉพาะในกลุม่ฮาร �ดดิสก�ไดรฟ� ท่ีขณะนีไ้ทยคือ ผู้ �ผลติอนัดบั 1 ของโลก และในช่วงท่ีผา่นมา นกัลงทุ นตา่งชาติ

ยงัให้ความสนใจเข�ามาลงทนุและขยายฐานการผลติฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�และชิน้ส�วนท่ีสนบัสนนุ อย่�างไรก็ดี ในช่�วงประมาณ  2-

3 ปี�ท่ีผ�านมา เร่ิมมีสญัญาณสะท้อนการเปล่ียนแปลงในวฏัจกัรของสนิ ค้าไอทีการเติบโตของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ �ทโฟน

และแทบ็เลต็ (Tablet) ท่ีมีการพฒันาให�มีคณุสมบติัการใช้�งานได้�หลากหลายและสามารถตอบโจ ทย�ของผู้�ใช้�ได้� ทําให้�ความ

ต้องการซือ้คอมพิวเตอร�ชะลอตวัลง  

ภาวะการผลติอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ในปี  2555 มีดชันีผลผลติอยูท่ี่ระดบั  265.87 ลดลงร้อยละ  

16.51 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  เน่ืองจากปัญหาอทุกภยัในช่วงปลายปี 2554 ทําให้ในช่วงต้นปี 2555 ต้องหยดุการผลติหรือชะลอ

การผลติออกไป เพราะอยูร่ะหวา่งการฟืน้ฟกิูจการให้สามารถกลบัมาผลติได้เชน่เดิม  โดยสามารถเร่ิมกลบัมาผลติได้ในชว่ง

อุตสาหกรรมตน้นํ้า: เวเฟอร์, 

การออกแบบผลิตภณัฑ ์เป็น

้  
อุตสาหกรรมกลาง

นํ้ า: IC, PCB เป็นตน้ อุตสาหกรรมปลายนํ้า: 

คอมพวิเตอร์ โทรทศัน ์

ป็ ้  

อุตสาหกรรมสนบัสนุน ช้ินส่วนพลาสติก ช้ินส่วนวตัถุดิบ เป็นตน้ 
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คร่ึงหลงัของปี อยา่งไรก็ตามบริษัทบางรายได้ปิดกิจการ  หรือย้ายบริษัทไปตัง้ท่ีอ่ืนแทน  รวมถงึบริษัทแมข่องบางรายยงัไมมี่

การเพิม่ยอดการผลติให้กบัฐานการผลติในไทยเทา่ท่ีควร นอกจากนีย้งัได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ียงัไม่

ฟืน้ตวั  

อตุสาหกรรมไฟฟ้าในปี  2555 มีดชันีผลผลติอยูท่ี่ระดบั  123.71 เพิ่มขึน้ 7.52 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  โดยสนิค้า

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าสว่นใหญ่มีการปรับตวัเพิ่มขึน้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าสําคญัท่ีมีการปรับตวัเพิ่มขึน้มากท่ีสดุ  คือ สายไฟฟ้า เพิ่มขึน้ร้อย

ละ 41.12 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากภาวะการก่อสร้างทัง้ของเอกชนในโครงการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  (บ้าน คอนโดมิเนียม) และ

ภาครัฐในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีขยายตวั  เช่น รถไฟฟ้าขนสง่มวลชน  ระบบจําหน่ายไฟฟ้า  จงึทําให้ความต้องการใช้สายไฟฟ้า

เพิ่มขึน้ รองลงมา คือ เคร่ืองปรับอากาศ  ตู้ เยน็ เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.13 18.40ตามลําดบัเม่ือเทียบกบัปีก่อน  มาจากสภาพ

อากาศท่ีคอ่นข้างร้อนในปีนี ้ทําให้ความต้องการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเพิ่มขึน้ 

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ในปี  2555 มีดชันีผลผลติอยูท่ี่ระดบั  346.56 ลดลงร้อยละ 20.11 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ซึง่เป็นการปรับลดลงในทกุกลุม่สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์  โดย ในกลุม่ Monolithic Integrated Curcuits มีการปรับตวัลดลงมาก

ท่ีสดุถงึร้อยละ 56.12 รองลงมาคือSemiconductor Devices Transisters และ HDD ปรับตวัลดลงร้อยละ 49.27 20.01 

ตามลําดบัเน่ืองจากอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์สว่นใหญ่อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม  ทําให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอทุกภยั  

ซึง่ในช่วงต้นปีอยูร่ะหวา่งการฟืน้ฟใูห้สามารถกลบัมาผลติได้นอกจากนี ้  บริษัทบางรายปิดกิจการ  หรือย้ายการผลติไปอยูท่ี่

อ่ืนแทนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึความไมม่ัน่ใจวา่จะประสบอทุกภยัในปีนีห้รือไม่  ทําให้บริษัทแมโ่ดยเฉพาะกลุม่  

HDDชะลอการผลติในประเทศไทย แตไ่ปเพิ่มยอดการผลติฐานการผลติในประเทศอ่ืนแทน เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ 

 

สถานการณ์การส่งออกสนิค้าอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม ปี 2555  

จากรายงานประจําเดือนตลุาคม  2555 ของสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม รายงานวา่  มลู คา่ ก า ร สง่ อ อ ก 

สนิ ค้า อิเ ลก็ ท ร อ นิก ส์ใ น เ ดือ น ม ก ร า ค ม -ตลุ า ค ม ปี 2 5 5 5 มีมลู คา่ 26,199.66 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตวั

ลดลงร้อยละ 5.50 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน มลูคา่สง่ออกสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์  ในสามไตรมาสแรกปรับตวัลดลง

คอ่นข้างมาก เน่ืองจากผู้ผลติยงัไมฟื่น้ตวัจากการประสบอทุกภยั แตไ่ตรมาสท่ี 4 มลูคา่สง่ออกปรับตวัสงูขึน้คอ่นข้างมากเม่ือ

เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อยูร่ะหวา่งก ารฟืน้ฟกิูจการ และมีบริษัทบางรายปิดกิจการ  

หรือย้ายกิจการไปอยูท่ี่อ่ืนแทน ทําให้มลูคา่การสง่ออกไมส่งูมากนกั สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุ  3 อนัดบั

แรก ได้แก่ อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี  เคร่ืองสง่-เคร่ืองรับวิทยโุทรเลข วิทยุ

โทรศพัท์ เคร่ืองเรดาห์  

อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 

การเติบโตของอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ขึน้อยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตวัของอตุสาหกรรมทกุ

ประเภท ท่ีใช้อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน  เช่น อตุสาหกรรมการผ ลติเคร่ืองคอมพวิเตอร์  (Computer) 

อตุสาหกรรมผลติเคร่ืองมือส่ือสาร  (Communication) อตุสาหกรรมยานยนต์  (Automotive) อตุสาหกรรมสนิค้าอปุโภค 

(Consumer) รวมถงึอตุสาหกรรมอ่ืนๆของผลติภณัฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีสงู สําหรับประเทศไทยนัน้ อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่น

อเิลก็ทรอนิกส์มีบ ทบาทสําคญัตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด อีกทัง้ ยงัเป็นฐานการผลติท่ีสําคญัในภมิูภาค

อาเซียน  
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ข้อมลู : กรมศลุกากร, ธนัวาคม 2555 

ท่ีมา : สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  

อุตสาหกรรมฮาร์ดดสิก์  

ความต้องการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โลก คงท่ีเป็นครัง้แรกในรอบ 10 ปี จากเดิมผลกระทบแยส่ดุแคเ่ติบโตลดลง ลา่สดุ

ตวัเลขกําลงัผลติรวมเหลือ140 ล้านชิน้ตอ่ไตรมาส แนวโน้มจะลดลงอีกในปี 56 ขณะท่ีฐานผลติในไทยเหลือผู้ เลน่รายใหญ่ 2 

กลุม่ เวสเทิร์นดิจิตอล   และซีเกท สืบเน่ืองผู้ผลติ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive : HDD)ของโลก ตา่งเข้ามาปักหลกัในไทย

เกือบทัง้หมด ตัง้แต ่เวสเทิร์นดิจิตอล (WD) ,ซีเกท( Seagate),โตชิบา,ฮิตาชิ ทําให้ไทยกลายเป็นฐานการผลติฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

อนัดบัหนึง่ของโลก และต้องสะดดุลงในช่วงท่ีไทยเผชิญกบัมหาอทุกภยัปลายปี 2554 โรงงานหลายแหง่ถกูนํา้ทว่ม  โดย

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้เป็นช่วงเดียวกบัท่ี ประเทศไทยต้องเผชิญกบัผลตอ่เน่ืองจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกด้วย ทําให้จํานวนออร์เด

อร์กลุม่อิเลก็ทรอนิกส์และชิน้สว่นจากสหรัฐอเมริกาและประเทศในโซนยโุรปมีคําสัง่ซือ้ลดลง 

สถานการณ์การผลติอเิลก็ทรอนิกส์และชิน้สว่นปี 2556 วา่ ความต้องการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีแนวโน้ม การเติบโตอยูใ่น

ทิศทางลดลงหรือคงท่ี จากท่ีผา่นมาหากเกิดเหตเุลวร้ายสดุท่ีกระทบกบัอตุสาหกรรมดงักลา่ว ก็จะกระทบเพียงเติบโตลดลง

เทา่นัน้ โดยสาเหตผุลกระทบท่ีเกิดขึน้ในขณะนีส้ว่นใหญ่มาจากผลกระทบหลกั 3 สว่นคือ 

 1.จากผลตอ่เน่ืองของวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีทําให้คําสัง่ซือ้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ลดลง  

2. ปลายปี 2554 ฐานผลติท่ีสําคญัของไทยถกูนํา้ทว่มหนกั ทําให้ออร์เดอร์ของอิเลก็ทรอนิกส์และชิน้สว่นได้รับ

ผลกระทบทนัที ทําให้คูค้่าหนัไปซือ้สนิค้าจากฐานผลติอ่ืนแทนจนถงึขณะนีบ้างรายออร์เดอร์ยงัไมก่ลบัมาสูภ่าวะปกติ  

 3.การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีไปเร็วม าเร็ว โดยสนิค้าบางอยา่งไมไ่ด้ใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เช่น โทรศพัท์มือถือ 

หรือแทบ็เลต ท่ีตลาดกําลงัเติบโต มีหน่วยเก็บความจําเป็นเอสดี การ์ด  สว่นกลุม่ท่ีใช้ฮาร์ดดิสก์จะเป็นโน้ตบุ๊ก , คอมพิวเตอร์

ตัง้โต๊ะท่ีใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จํานวนมาก  แตต่ลาดกลุม่นีไ้มโ่ตแบบท่ีผา่นมาส่ งผลกระทบตอ่เน่ือง ทําให้ไมมี่การขยายตวัของ

ตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในปี 2556 เปรียบเทียบกบัในอดีตจะมีการเติบโตสงูตัง้แต ่10-15% ตอ่ปี 

ทัง้นีห้ากพจิารณาจากตวัเลขการเติบโตของตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในชว่งไตรมาสสดุท้ายปี 2555 พบวา่มีปริมาณ 

140 ล้านชิน้ตอ่ไตรมาส เปรียบเที ยบชว่งก่อนนํา้ทว่มมีปริมาณฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในตลาดโลก 170-180 ล้านชิน้ตอ่ไตรมาส หรือ

ตอ่ปีมีปริมาณ 600-700 ล้านชิน้ ในจํานวนนีจ้ะเป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ท่ีมาจากฐานการผลติในประเทศไทย 40-50% โดยผู้หลกั 3 

รายคือเวสเทิร์นดิจิตอล (WD) ,ซีเกท และโตชิบาสง่ออกให้ตลาดโลกราว 40% และมียอดการสง่ออกกวา่ 12,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯตอ่ปี 
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แตปี่นีฐ้านการผลติฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในไทยจะเหลือผู้ เลน่รายใหญ่อยูเ่พียง 2 กลุม่คือ1.เวสเทิร์นดิจิตอลท่ีรวมตวักบั

ฮิตาชิไปก่อนหน้านี ้2.ซีเกท ท่ีเข้าซือ้กิจการของ "ซมัซงุ" ทําให้การผลติฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในไทยเหลื อผู้ผลติหลกัเพียง 2 แบรนด์ 

คือ WD และซีเกท  สว่นโตชิบา ประเทศไทย ก่อนหน้านีก็้มีการรวมกบัเวสเทิร์นดิจิตอลไปก่อนแล้ว   จากท่ีภาพรวมของตลาด

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โลกก่อนนํา้ทว่ม  เวสเทิร์นดิจิตอลครองสว่นแบง่ 30% ซีเกท 30% ฮิตาชิ 18% โตชิบา 11% และ ซมัซงุ ราว 10% 

" ปี 2556 ผู้ประกอบการกลุม่อิเลก็ทรอนิกส์และชิน้สว่นท่ีมีฐานการผลติอยูใ่นประเทศไทยจะต้องมีการปรับตวัใน 3 สว่นหลกั

ด้วยกนัคือ 

1. บางรายไมมี่นโยบายรับพนกังานใหมเ่ข้ามา หลงัจากท่ีต้องแบกภาระคา่แรงขัน้ต่ําท่ีสงูขึน้  

2. มีการพฒันาฝีมือแรงงานให้มีทกัษะสงูขึน้ 

 3.บางบริษัทได้รับนโยบายจากบริษัทแมใ่ห้กระจายความเส่ียงไปยงัฐานการผลติในประเทศอ่ืน เช่น มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย จีน และลดกําลงัผลติในไทยลงจาก 100% เหลือ60-70% เป็นต้น 

ภาวะการแข่งขันของธุรกจิอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  

สําหรับแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (Printed circuit Board )ในการแข่งขนัในตลาดโลกนบัวา่มีการแข่งขนัท่ีคอ่นข้าง

รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขนัจากประเทศจีนซึง่มีความได้เปรียบด้านต้นทนุการผลติ และยงัเป็นผู้ผลติสนิค้าให้กบับริษัท

ตา่งๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป และประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่แม้วา่ความกดดนัทางด้านราคาท่ีเกิดจาก

ผู้ผลติ PCB ในจีนท่ีทําให้มีการผลติสนิค้าราคาถกูเข้าสูต่ลาดเพิม่มากขึน้และสง่ผลให้เกิดการเปรียบเทียบราคาทางอ้อม แต่

ผลติภณัฑ์แผน่พิมพ์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผลติในประเทศจีนไมใ่ช่คูแ่ข่งโดยตรงของบริษัท เน่ืองจากผู้ผลติในประเทศจีนจะ

เน้นกลุม่ตลาดสนิค้าระดบัลา่งเพราะเทคโนโลยีในการผลติท่ีใช้เป็นแบบ Mass Production ซึง่เน้นการผลติในปริมาณมาก  

มีต้นทนุต่ํา และมีมาตรฐานคณุภาพสนิค้าท่ีต่ํากวา่เม่ือเทียบกบัประเทศไทย ซึง่บริษัทนบัวา่เป็นผู้ผลติ PCB ท่ีใช้เทคโนโลยี

สงูซึง่หากสามารถควบคมุต้นทนุการผลติ ได้ดีจะไมไ่ด้รับผลกระทบดงักลา่วเน่ืองจากเป็นการแข่งขนัท่ีเน้นด้านคณุภาพและ

ความน่าเช่ือถือมากกวา่การแข่งขนัทางด้านราคา  นอกจากนี ้ต้นทนุการผลติของประเทศจีนก็มีแนวโน้มสงูขึน้ ประเทศไทย

จงึยงัมีความได้เปรียบในการผลติแผงวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เม่ือเ ทียบกบัคูแ่ข่งในอาเซียนอ่ืน ๆ นอกจากนี ้

การขยายตวัของบริษัทรับจ้างประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (Contracted electronic manufacturing : CEM) ทําให้

ประเทศไทยซึง่นบัเป็นตลาดหลกัของการรับจ้างประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสําคญัมีโอกาสเติบโตในอนาคต และ ทาง

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศให้ผลติอยา่งตอ่เน่ือง  

สําหรับระยะยาวมองวา่อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทยจะต้องมาปรับกลยทุธ์ใหมเ่พ่ือรักษาฐานการผลติ

กลุม่นีใ้ห้อยูก่บัไทยตอ่ไป โดยกลยทุธ์ท่ีสําคญัคือการนําเทคโนโลยีขัน้สงูเข้ามาผลติ ก็จะเกิดควา มท้าทายเพราะเทคโนโลยีมี

การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยใช้แรงงานท่ีมีทกัษะมากขึน้ซึง่ตรงนีจ้ะเกิดขึน้ได้ก็ต้องอาศยัความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และการศกึษา รวมถงึการให้ความสําคญักบัระบบซพัพลายเชนให้เข้มแข็งขึน้ 

กลยุทธ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมผลติและจัดจาํหน่ายแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  

1) การใช้เทคโนโลยีการผลติท่ีสามารถรองรับการปรับเปล่ียนการผลติสนิค้ารูปแบบใหม่  บริษัทมีนโยบายลงทนุใน

เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือการรองรับการผลติผลติภณัฑ์ท่ีมีความซบัซ้อนของลกูค้า ทัง้นี ้

โรงงานผลติสนิค้าของบริษัท ยงัมีมาตรฐานการผลติได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบนัรับรอง

มาตรฐาน SGS (THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึง่ทําให้ลกูค้ามัน่ใจวา่บริษัทมี
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กระบวนการผลติท่ีมีมาตรฐาน นอกจากนี ้ยงัมีการบริหารสายการผลติให้สามารถรอ งรับการปรับเปล่ียนเพ่ือการ

ผลติสนิค้ารูปแบบใหม ่เพ่ือให้สามารถใช้เคร่ืองจกัรได้อยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้คําสัง่ซือ้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  และ

ยงัสามารถรองรับการผลติให้กบัผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ของบริษัทด้วย  

2) มีกําลงัการผลติท่ีเพียงพอท่ีรองรับความต้องการสัง่ซือ้เป็นจํานวนม าก บริษัทมีการลงทนุอยา่งสม่ําเสมอเพ่ือนํา

เทคโนโลยีระดบัสงูมาใช้ในกระบวนการผลติ ทัง้นีเ้พ่ือให้มีกําลงัการผลติท่ีเพิ่มขึน้ แล ะมีความสามารถในการผลติ

ก้าวทนัเทคโนโลยีของผลติภณัฑ์ท่ีเปล่ียนแปลง และสามารถรักษาโอกาสในการแข่งขนัได้ 

3) เน้นความหลากหลายของสนิค้า และ มีราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้  ปัจจบุนับริษัทและกลุม่บริษัทฯในเครือมีผลติภณัฑ์

เพ่ือการจดัจําหนา่ยมากกวา่  10,000 รายการ และบริษัทให้ความสําคญัในการแข่งขนัด้านราคา โดยพยายามท่ีจะ

รักษาระดบัต้นทนุการผลติให้สามารถแขง่ขนัได้  โดยทําข้อตกลงกบัเจ้าของเทคโนโลยีการผลติรายหนึง่ ให้ บริษัท

สามารถสัง่ซือ้วตัถดิุบผา่นได้ เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการประหยดัตอ่ขนาด (Economy of Scale) ประกอบกบัการ

ควบคมุต้นทนุการผลติในสว่นตา่ง ๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษัทสามารถแข่งขนัด้านราคาได้ 

4) การมุง่เน้นบริการหลงัการขายท่ีตอ่เน่ือง และรักษาความพงึพอใจของลกูค้า  บริษัท มุง่เน้นการให้บริการหลงัการขาย

ท่ีตอ่เน่ืองโดยฝ่ายบริการลกูค้าของบริษัท และการได้รับการสนบัสนนุจากตวัแทนจําหน่ายท่ีครอบคลมุทัว่ประเทศ  

เช่น การให้คําแนะนําในการใช้ผลติภณัฑ์ด้วยความเช่ียวชาญ การให้บริการด้านอะไหลท่ี่มีสํารองอยา่งเพียงพอ และ

มีบริการซอ่มแซมแก้ไขท่ีรวดเร็ว สง่ผลให้ลกูค้าเกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่การใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัท เป็นการทําให้ลกูค้า

จดจําตราสนิค้า เกิดความเช่ือถือ  และเกิดความมัน่ใจในการใช้ผลติภณัฑ์หรือบริการของบริษัท สง่ผลให้บริษัทมี

รายได้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า ด้ว ยการสํารวจความพงึพอใจของลกูค้าเพ่ือการปรับปรุง

บริการให้ดีขึน้ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกจิอุตสาหกรรมผลติและจัดจาํหน่ายแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  

สําหรับธุรกิจผลติและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ และอปุกรณ์ไฟฟ้า ภายใต้ตราสนิค้าของลกูค้า   บริษัทจะ

มุง่เน้นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นกลุม่ผู้ผลติสนิค้าต้นแบบ (Original Electronics Manufacturing: OEM) ซึง่เป็นเจ้าของตรา

สนิค้าจากตา่งประเทศท่ีมีฐานการผลติสนิค้าในประเทศไทย โดยในปัจจบุนับริษัทมีลกูค้าอยูใ่นหมวดอตุสาหกรรมตา่งๆ 

ได้แก่ ผู้ผลติเคร่ืองปรับอากาศ (บริษัท ไดกิ น้ อินดสัตรี ้ (ประเทศไทย ) จํากดั และ บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย ) 

จํากดั)  ผู้ผลติฮาร์ดดิสก์ (บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากดั) นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายท่ีจะขยายฐานลกูค้า

ท่ีเป็นผู้ จําหน่ายอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ตา่ง ๆ ท่ีให้บริษัทเป็นผู้ผลติสนิค้าในลกัษณะรับเหมาผลติ (Turnkey) มากขึน้  

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของ ธุรกิจจดั จําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้ผลติสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการภายในประเทศ  และบริษัทข้ามชาติท่ีมีฐานการผลติใน

ประเทศไทย โดยหากไมน่บัรวมการจําหน่ายให้กบับริษัทในเครือแล้ว ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัท  คือผู้ผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ตา่งๆ ได้แก่เคร่ืองปรับอากาศ พดัลม โทรทศัน์ เคร่ืองเสียง และมีลกูค้าเป็นโรงงานจากประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศไต้หวนั 

เป็นต้น 
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การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย ธุรกจิ อุตสาหกรรม ผลติและจัดจาํหน่ายแผงวงจร อเิลก็ทรอนิกส์และ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

สําหรับธุรกิจผลติและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์และอปุกรณ์ไฟฟ้า  ภายใต้ตราสนิค้าของลกูค้า ปัจจบุนั บริษัท

จะเน้นการจําหน่ายทางตรงเป็นหลกั เน่ืองจากบริษัทต้องการนําเสนอประสบการณ์ในการรับงานของบ ริษัท เทคโนโลยีการ

ผลติ กระบวนการผลติ วิธีการเก็บวตัถดิุบ ประสบการณ์ของทีมงาน และผู้บริหาร เพ่ือทําให้ลกูค้าไว้วางใจให้บริษัทผลติ

สนิค้า ดงันัน้ ลกูค้าจะมีการเข้ามาเย่ียมชมหรือตรวจสอบโรงงานก่อนมีการตกลงให้บริษัทผลติสนิค้าให้ และลกูค้าบางราย

อาจจะมีการสง่ทีมงาน ฝ่ายเทคนิคเข้าทํางานร่วมกบัฝ่ายผลติของบริษัทเพ่ือร่วมวางแผนด้วย โดยท่ีกระบวนการผลติสนิค้า

ประกอบด้วย การออกแบบกระบวนการผลติ และวเิคราะห์ต้นทนุในการผลติเพ่ือทําข้อเสนอให้กบัลกูค้า การผลติสนิค้า

ตวัอยา่ง (Pilot Run) จนถงึการเร่ิมดําเนินการผลติและสง่มอบสนิค้าตามคํา สัง่ซือ้ของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทยงัใช้ช่องทาง

การหาลกูค้าใหม ่โดยการประชาสมัพนัธ์ผา่นเวปไซต์ของบริษัท คือ www.forth.co.th การแนะนําและชกัชวนจากกลุม่ลกูค้า

ปัจจบุนัของบริษัท และจากการแนะนําโดยผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น 

สําหรับช่องทางการจําหน่ายของธุรกิจ จดัจําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัท สว่นใหญ่จะติดตอ่โดยทางตรง 

(Direct) โดยมีการใช้พนกังานขายของบริษัทเพ่ือติดตอ่และทําการตลาดกบัลกูค้าท่ีเป็นโรงงานผลติ  โดยบริษัทมีพนกังาน

ขายจํานวน 45 คน ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัอเิลก็ทรอนิกส์ตา่ง ๆ มีการกําหนดเป้าหมายของยอดขายไว้ ทัง้ท่ีเป็นการขยายฐาน

ลกูค้าเดิม หรือเป็นการขยายตลาดเพ่ือเพิ่มฐานลกูค้าใหม ่นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีช่องทางการจําหน่ายได้แก่ การจําหน่ายปลีก 

ณ ท่ีตัง้สาขาของ ES จํานวน 2 สาขา ซึง่มุง่เน้นจําหน่ายให้กบัลกูค้าทัว่ไปและลกูค้าโรงงาน นอกจากนีย้งัมีการเผยแพร่

ข้อมลูและสาม ารถสัง่ซือ้ผา่นทางเวปไซต์ คือ www.es.co.th เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ และแสดงให้เหน็ผลติภณัฑ์ท่ี

จําหน่าย และการจดัทํา เวปลิง้ค์ เพ่ือเช่ือมโยงให้มีผู้ เข้าชมและสัง่ซือ้สนิค้าผา่นเวปไซต์ของ ES เพิ่มขึน้ 

4.4.2 ธุรกจิโทรคมนาคม 

แนวโน้มอตุสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยนัน้ ในปี 2555 คาดวา่จะเติบโตประมาณ  5% ใกล้เคียงกบัการ

ขยายตวัของภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศท่ีชลอตวัลง อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยงัได้รับผลประโยชน์ จากการเปิดภาคเสรี

โทรคมนาคมท่ีมากขึน้ รวมถงึการการขยายตวัของตลาด Smart Phone และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนมาใช้บริการ

ทางข้อมลูมากขึน้ ทัง้นีห้ากผู้ใช้บริการหลกัสามารถเปิดบริการ 3G ได้ ก็ชว่ยพลกิโฉมธรุกิจโทรคมนาคมให้ดีขึน้  

ตลาดโทรศัพท์พืน้ฐาน (Fixed line)  

ตามรายงานของ สํานกังานกิจการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แหง่ชาติ กลา่ววา่ จํานวนผู้ใช้ บริการ มีแนวโน้มลดลงตัง้แตช่่วงปี  2551 เป็นต้นมา โดย ณ สิน้ปี 2555 มี จํานวนผู้

ลงทะเบียนใช้  บริการประมาณ  6,391,030 เลขหมาย ซึง่มีแนวโน้มลดลงทกุปี (ดตูารางประกอบ )ตลาดบริการโทรศพัท์

ประจําท่ีมีการแข่งขนัในระดบัต่ํา  และมีสว่นแบง่การตลาดกระจกุตวัอยูท่ี่ผู้ นําตลาดค่ อนข้างมาก  ซึง่อาจเป็นผลมาจาก

เง่ือนไขของสญัญาร่วมการงาน และ ลกัษณะการผกูขาดโดยธรรมชาติในตลาดบริการโทรศพัท์ประจําท่ี  ทําให้มีจํานวนผู้ เลน่

ในตลาดน้อยราย (Oligopoly)   สง่ผลทําให้ ผู้ให้บริการหลกัจดัทํารายการสง่เสริมการขายเพ่ือมุง่หวงัรักษาฐานลกูค้าเดิมไว้  

อาทิเช่น ยงัคงมีการให้สทิธิโทรฟรีไมจํ่ากดัหรืออตัราคา่บริการพิเศษสําหรับการโทรออก  เม่ือผู้ใช้บริการจ่ายคา่บริการราย

เดือนตามรายการสง่เสริมท่ีกําหนด 
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ตาราง  : จํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์ประจําท่ี ตัง้แตปี่ 2550 –ปี 2555 

ปี ในเมือง ต่างจังหวัด  รวมทัง้หมด 

2550 4,016,333 3,547,019 7,563,352 

2551 3,834,996 3,559,353 7,394,349 

2552 3,701,448 3,503,488 7,204,936 

2553 3,570,820 3,354,024 6,924,844 

2554  3,477,139 3,184,035 6,661,174 

2555 3,391,002 3,000,028 6,391,030 

ที่มา : ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม  

ตลาดบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  

ตลาดบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ โดยมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองตามฐานลกูค้า  ท่ีเติบโตในระย ะปาน

กลาง โดยจํานวนผู้ใช้บริการยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นอยา่งตอ่เน่ือง โดย ปี 2555 อยูท่ี่ 84.07 ล้านราย เพิ่มขึน้ ปี 2554 อยูท่ี่ 

77.60 ล้านราย  โดยการเพิม่ขึน้ ดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนเลข หมายของบริการประเภท  ทัง้

Pre-paid และ  post paid และการบริการท่ียงัคงเติบโตตอ่เน่ืองได้แก่การใช้งาน  SMS และ MMS Other Data  (การใช้

อินเทอร์เน็ตผา่น GPRS และ 3G) รวมถงึบริการรับส่งข้อมลูอ่ืนๆ มีการขยายตวัเพิม่มากขึน้เร่ือยๆ  อยา่งไรก็ตาม โอกาสท่ี

การแข่งขนัในตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะมีแนวโน้มสงูขึน้และน่าจบัตามอง  ตอ่เม่ือมีการขยายโครงขา่ย  3G และการจดัสรร

คล่ืนความถ่ีให้ครอบคลมุทัง้ทางด้านพืน้ท่ีให้บริการและเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้ใช้บริการ มีทางเลือกมากขึน้และผู้ให้บริการราย

ใหมเ่ข้ามาแข่งขนัมากขึน้ในตลาด  

ตาราง : แนวโน้มจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ตัง้แต่ ปี 2550 – 2555  

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

Post-Paid 5,484,434 6,481,372 7,050,943 7,256,473 7,969,659 9,936,779 

Pre-Paid 47,489,560 55,355,792 58,901,370 64,469,827 69,635,079 74,138,256 

Total 52,973,994 61,837,164 65,952,313 71,726,300 77,604,738 84,075,036 

ตาราง : อตัราการเปล่ียนแปลงของผู้ใช้บริการโทรศพัท์ ตัง้แต่ ปี 2550 – 2555 

ปี 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

Post-Paid (3.48%) 6.02% 1.24% 2.01% 1.93% 10.97% 

Pre-Paid 6.55% 3.15% 2.07% 3.03% 0.68% 3.09% 

Growth Rate 5.42% 3.45% 1.98% 2.92% 0.81% 3.96% 

 ที่มา : ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม 
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ตลาดบริการเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต (Internet Access) 

ปัจจบุนับริการอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นบริการพืน้ฐานท่ีนําไปสูก่ารพฒันาประเทศในการสร้างสงัคมความรู้และ

พฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยี โดยท่ีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัท่ีทําให้ตลาดอินเทอร์เน็ ตมีอตัรา

การขยายตวัตอ่เน่ืองทกุปีอยา่งแพร่หลาย โดยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูราย ใหญ่จํานวน   3 ราย คือ บมจ. ทีโอที 

(TOT) บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต (True Internet) และ บจก. ทริปเบิลที บอร์ด แบนด์ (3BB) และ มีจํานวนผู้ลงทะเบียนใช้

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูประเภทบคุคลทัว่  ไป (Individual หรือ Access) และผู้ใช้ผา่น Corporate Internet Business 

เพิ่มขึน้ อยา่งตอ่เน่ือง โดย ณ สิน้ ปี 2555 มีผู้ลงทะเบียนทัง้ สิน้ 4.36 ล้านราย  

ตาราง : แนวโน้มจํานวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ตัง้แต ่ปี 2550 – 2555 

 

ปี 1 Q 2Q 3Q 4Q 

2550 1,019,581 1,091,779 1,258,820 1,293,341 

2551 1,663,270 1,796,409 1,937,281 2,072,799 

2552 2,179,340 2,320,876 2,473,728 2,624,278 

2553 2,750,309 2,864,977 3,027,098 3,188,618 

2554 3,348,899 3,489,796 3,553,303 3,791,313  

2555 3,929,278 4,054,084 4,181,097 4,357,398 

          ท่ีมา : ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม 

ในตลาดบริการอินเทอร์เน็ต  มีทัง้พฤติกรรมทางด้านราคาและมิใชท่างด้านราคา  กลา่วคือ ผู้ให้บริการรายใหญ่บาง

รายได้เพิม่รายการสง่เสริมการขายท่ีหลากหลาย  เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเข้าถงึของกลุม่ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ไมส่งูมาก นกั 

ตวัอยา่งเช่น  มีการนําเสนอการใช้งานแบบรายเดือนเหมาจ่ายท่ีต่ําลง  และคิดการใช้บริการในแบบรายชัว่โมงสําหรับผู้ ท่ี

ต้องการใช้งานแตมี่จํานวนชัว่โมงการใช้งานไมส่งูมากนกั  รวมถงึการนําเสน อรายการสง่เสริมการขายบริการอนิเ ตอร์เน็ต

ความเร็วสงูร่วมกบับริการประเภทอ่ืน  (Bundle services) ยกตวัอยา่งเช่น ร่วมกบับริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  บริการ Net sim 

หรือแม้กระทัง่บริการ WiFi hotspot  
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มูลค่าตลาดบริการส่ือสาร จาํแนกประเภทบริการส่ือสารเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี 

 
ท่ีมา สรุปผลการสาํรวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยประจาํปี 2554 และประมาณการปี 2555 

ตลาดบริการโทรศัพท์ประจาํที่ (Fixed Line Service)  

ตลาดบริการโทรศพัท์ประจําท่ีปี  2554 มีมลูคา่ 22,444 ล้านบาท ซึง่เป็นอตัราการเติบโตท่ีลดลงจากปี  2553 ร้อยละ 

3.3 เน่ืองจากในช่วงไตรมาส  4 ของปี 2554 ได้รับผลกระทบจากปัจจยัลบเร่ืองของอทุกภยัท่ีสง่ผลให้ผู้ให้บริการสว่นใหญ่

ยกเว้นคา่บริการสําหรับพืน้ท่ีประสบอทุกภยั  ทําให้มลูคา่ตลาดในปี  2554 มีอตัราการเติบโตลดลง  อยา่งไรก็ตาม คาดวา่

มลูคา่ของตลาดบริการโทรศพัท์ประจําท่ีจะมีการเติบโตในทิศทางท่ีลดลงอีกในปี  2555 โดยคาดการณ์วา่จะมีมลู คา่ตลาด

ลดลงเหลือ 21,363 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตท่ีลดลงร้อยละ  4.8 ทง้ันีปั้จจยัท่ีสง่ผลให้ตลาดบริการโทรศพัท์

ประจําท่ีเติบโตลดลงอยา่งตอ่เน่ืองเป็นผลมาจากอตัราการทดแทนการใช้งานของบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซึง่เข้ามาแทนท่ี

การใช้งานโทรศพัท์ประจําท่ี  ประกอบกบัปัจจบุนัมีแอพพลเิคชั่ น ท่ีช่วยในการติดตอ่ส่ือสารผา่นอปุกรณ์ส่ือสารไร้สาย

ประเภทโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็  ซึง่ผู้ใช้บริการสามารถพดูคยุผา่นอปุกรณ์ดงักลา่วในลกัษณะของ  Online 

Chatting ได้เช่นเดียวกนักบัการส่ือสารทางเสียงดงันัน้ ในปี 2555 น่าจะได้เหน็การทดแทนการใช้บริการประเภท  Non Voice 

เข้ามาแยง่สว่นแบง่ตลาดของบริการโทรศพัท์ประจําท่ีเพิ่มมากขึ ้ อ อยา่งไรก็ตาม  แม้วา่ตลาดบริการโทรศพัท์ประจําท่ีจะมี

แนวโน้มการเติบโตลดลงแตผู่้บริโภคสว่นใหญ่ไมไ่ด้ต้องการเลกิใช้บริการโทรศพัท์ประจําท่ีเพียงแตมี่ความต้องการใ ช้ลดลง

เทา่นัน้ 

 
มลูค่าตลาดบริการโทรศพัทป์ระจาํท่ี ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 

 ท่ีมา สรุปผลการสาํรวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยประจาํปี 2554 และประมาณการปี 2555  
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ตลาดบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile Service) 

 ตลาดบริการโทรศพัท์เคล่ื อนท่ี ประกอบด้วยการให้บริการเสียง  (Voice) และบริการข้อมลู  (Non Voice) ผา่น

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเช่นเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา โดยผลการสํารวจ พบวา่ ในปี 2554 ตลาดบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในภาพรวมมี

มลูคา่ 162,486 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ  6 จากปี 2553 ซึง่เป็นผลมาจากแรงขบัเคล่ือนตลาดทางฝงั่  

ของการให้บริการส่ือสารข้อมลูเป็นหลกั  โดยในปีท่ีผา่นมามีอตัราการเติบโตเพิม่สงูอยา่งก้าวกระโดด  แม้วา่มลูคา่หลกัของ

ตลาดบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ียงัคงมีรายได้หลกัจากการให้บริการเสียงก็ตาม  นอกจากนัน้ คาดวา่ในปี 2555 จะมีมลูคา่เพิ่ม

ขึน้อีกเป็น 176,626 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 8.7  

 
มลูค่าตลาดบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 

ท่ีมา สรุปผลการสาํรวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยประจาํปี 2554 และประมาณการปี 2555  

บริการเสียงผา่นโท รศพัท์เคล่ือนท่ี  (Mobile Voice Service) แบง่ออกเป็นการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ

จ่ายเงินก่อนใช้บริการ  (Prepaid) และบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ระบบใช้ก่อนจ่ายทีหลงั  (Postpaid) โดยการให้บริการเสียง

ผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในปี 2554 มีมลูคา่ 127,832 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมาร้อยละ  1.2 แม้วา่

ทางด้านของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศเร่ิมถงึจดุอิ่มตวั  แตด้่วยการแข่งขนัทางด้านราคาของผู้

ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรวมถงึพฤติกรรมของผู้ใช้บริการท่ีปัจจบุนันิยมการใช้โทรศพัท์เคล่ื อนท่ีมากกวา่  1 เลขหมาย  

(Multiple SIM User) และคาดการณ์วา่ในปี  2555 มลูคา่ตลาดบริการเสียงผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะมีมลูคา่  130,121 ล้าน

บาท 

 
มลูค่าตลาดบริการเสียงผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 

ท่ีมา สรุปผลการสาํรวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยประจาํปี 2554 และประมาณการปี 2555  
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ทางด้านของบริการส่ือสารข้อมลูผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซึง่ประกอบด้วยการให้บริการ  SMS, MMS รวมถงึบริการ

เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่นระบบ EDGE, GPRS และ 3G นบัวา่เป็นจดุเปล่ียนท่ีสําคญัของตลาดส่ือสารในปี  2554 สืบเน่ืองถงึ

ปี 2555 ทําให้ยอดการใช้ Mobile Internet ในปีท่ีผา่นมาเพิ่มขึน้สงูมาก  โดยตลาดบริการส่ือสารข้อมลูผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

ในภาพรวมของปี 2554 มีมลูคา่ 34,654 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ  28.6 และคาดการณ์วา่ในปี  2555 

มลูคา่จะเพิ่มขึน้อีกเป็น 46,505 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้สงูถงึร้อยละ 34.2  

 
มลูค่าตลาดบริการขอ้มลูผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555. 

ท่ีมา สรุปผลการสาํรวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยประจาํปี 2554 และประมาณการปี 2555 

จากแผนภาพข้างต้นอตัราการเติบโตท่ีสงูถงึร้อยละ  34.2 เป็นผลสืบเน่ืองมาจากความนิยมในอปุกรณ์เคล่ือนท่ี

ประเภทโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็  ซึง่ทําให้ผู้ใช้งานสามารถเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทกุท่ีทกุเวลา  

ประกอบกบัแรงหนนุจากการท่ีผู้ให้บริการเร่ิมได้ประโยชน์จากโครงขา่ย 3G เชิงพาณิชย์ท่ีได้ลงทนุไปเม่ือปีท่ีผา่นมา  และในปี

ปัจจบุนัมีการนําเทคโนโลยี  3G Off Load เพ่ือรองรับการใช้บริการข้อมลูผา่นโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพิ่มมากขึน้  ทําให้

ฐานลกูค้าประเภท  Mobile Internet ของผู้ให้บริการแตล่ะรายเพิ่มขึน้อยา่งเห็ นได้ชดัตัง้แตไ่ตรมาส  3 ของปีท่ีผา่นมา และ

คาดวา่อตัราการเติบโตจะยงัคงสงูอยา่งตอ่เน่ืองในปี  2555 อนัเป็นผลมาจากการพฒันาแอพพลเิคชนั่  และเนือ้หา(Content) 

ท่ีตอบสนองการใช้ชีวิตประจําวนัของผู้ใช้งานเพิ่มมากขึน้  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกระแสความนิยมในแอพพลเิคชนั่  ประเภท 

Social Media และ Mobile Entertainment ท่ีมีผู้ใช้งานเป็นจํานวนมาก  มีผู้พฒันาแอพพลเิคชนั่  ท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึน้

ในตลาดขณะท่ีราคาของแอพพลเิคชนั่  และเนือ้หามีแนวโน้มปรับตวัลดลงโดยเฉพาะ  Business Application ซึง่เดิมเคยมี

ราคาท่ีคอ่นข้างสงูปจั จบุนัปรับตวัลดลงใกล้เคียงกบั Entertainment Application ท่ีมีจําหน่ายใน AppStore ประกอบกบั

การขยายพืน้ท่ีการให้บริการ  3G ท่ีครอบคลมุมากขึน้รวมถงึการพฒันาอปุกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีจะสร้างกระแสและกระตุ้นให้เกิด

การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายอยา่งตอ่เน่ือง  โดยเฉพาะการเติบโตของตลาดแทบ็เลต็ท่ี จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้งานหนัมาใช้

บริการส่ือสารข้อมลูไร้สายทัง้ผา่นระบบ  WiFi และ 3G ปจ ั จยัสนบัสนนุตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้นจะช่วยผลกัดนัให้เกิดการใช้

บริการส่ือสารข้อมลูเพิ่มขึน้อยา่งก้าวกระโดดอยา่งไรก็ตาม  แม้วา่แอพพลเิคชนั่  ประเภท Social Media จะสามารถกระตุ้ น

การใช้งานของบริการส่ือสารข้อมลูผา่นอปุกรณ์เคล่ือนท่ีเพิ่มมากขึน้ แตก็่สง่ผลให้การใช้งาน  SMSลดลงด้วยเม่ือเทียบกบัปีท่ี

ผา่นๆ มา ซึง่มลูคา่ของการใช้บริการ SMS และ MMS จะเพิ่มขึน้สงูมากในช่วงไตรมาส 4 ของทกุๆ ปี แตใ่นปีนีน้อกเหนือจาก

ปัจจยัทางด้านของแอพพลเิคชนั่  ท่ีเข้ามาแทนท่ีการใช้งาน  SMS แล้วอาจได้รับผลกระทบจากเหตอุทุกภยัซึง่ทําให้ผู้บริโภค

สว่นใหญ่ไมใ่ช้บริการ  SMS ในช่วงไตรมาสดงักลา่ว  ทําให้ในปีนีส้ดัสว่นของการใช้  SMS ลดลงแตป่ริมาณการใช้  Mobile 
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Internet กลบัเติบโตอยา่งเหน็ได้ชดั  ทัง้นี ้ คาดวา่ทศิทางตลาดในปี  2555 ผู้ใช้งานจะให้ความสําคญัตอ่การใช้งานแอพพลิ

เคชนั่ ประเภทStreaming Multimedia รวมถงึ Broadcasting on Mobile ซึง่จะได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้ใช้บริการและ

สง่ผลตอ่ความต้องการและมลูคา่การใช้งาน  GPRS และ 3G ให้เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสงูอีกด้วย  เน่ืองจากการลงทนุให้บริการใน

อินเทอร์เน็ตใช้สายไมว่า่จะเป็น  ADSL หรือ FiberOptic มีต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการลงทนุสงูมากเม่ือเทียบกบัระบบ

อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายภายใต้เทคโนโลยี  3G หรือ 2.5G HSPA ซึง่คาดวา่ระบบดงักลา่วจะเข้ามาทดแทนระบบอินเทอร์เน็ต

ใช้สายในอนาคต  ทัง้นี ้ คาดวา่เร่ิมเหน็อัตราการทดแทนอยา่งเป็นรูปธรรมภายหลงัจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) ประกาศให้มีการประมลูใบอนญุาตให้บริการบนคล่ืนความถ่ี  3G 

อยา่งไรก็ตาม  ยงัคงมีปัจจยัลบในเร่ืองของแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรโทรคมนาคมภายหลงัจา กสญัญาสมัปทาน

ซึง่จะหมดอายลุงในอนาคตอนัใกล้ ทําให้ผู้ให้บริการยงัมีความไมแ่น่นอนในเร่ืองของการลงทนุโครงข่าย 3G อยา่งเตม็ท่ี 

ตลาดบริการอนิเทอร์เน็ต (Internet Service)  

ตลาดบริการอินเทอร์เน็ประกอบด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์  (International Internet Gateway : IIG)

บริการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ํา  (Narrowband) และบริการเช่ีอมตอ่อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู  (Broadband) ทัง้แบบ

ใช้สายและไร้สาย  โดยมลูคา่ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตในภาพรวมของปี  2554 มีมลูคา่ 36,096 ล้านบาท หรือมีอตัราการ

เติบโตเพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 9.1 และคาดวา่ในปี 2555 จะมีมลูคา่เพิ่มขึน้เป็น  40,155 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา

การเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ  11.2 โดยแรงผลกัดนักวา่ร้อยละ  71 ของตลาดบริการอินเทอร์เน็ตยงัคงมาจากการให้บริการ

เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (Internet Access Service) จากภาคครัวเรือนเป็นหลกั 

เม่ือพิจารณาลงรายละเอียด พบวา่ การให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ในปี  2554 มีมลูคา่ 10,126 เพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่น

มาในอตัราการเติบโตร้อยละ  5.3 และคาดวา่จะมีอตัราการเติบโตเพิม่ขึน้อีกในปี  2555 เป็นอตัราการเติบโตร้อยละ  9 หรือ

คิดเป็นมลูคา่ 11,035 ล้านบาท (แผนภาพท่ี 2-14) สืบเน่ืองมาจากการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ออกสูต่า่งประเทศ

ให้ครอบคลมุประเทศตา่งๆ  เพิม่มากขึน้ เน่ืองจากแนวโน้มการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสู งภายในประเทศและ

การใช้บริการเช่ือมตอ่โครงข่ายส่ือสารข้อมลูระหวา่งประเทศเพิ่มขึน้สงูในภมิู ภาค ดงันัน้ จงึต้องทําการขยายตลาดการ

ให้บริการเกตเวย์เพ่ือรองรับความต้องการใช้งานเช่ือมตอ่โครงข่ายข้อมลูของกลุม่ลกูค้าธุรกิจและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตราย

ยอ่ย 

 
มลูค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวยปี์ 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 

ท่ีมา สรุปผลการสาํรวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยประจาํปี 2554 และประมาณการปี 2555  
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ภาวะตลาดอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ในประเทศในปีนีน้บัได้วา่มีการแข่งขนัทางด้านราคามากขึน้สง่ผลให้ราคาเฉล่ียตอ่  

Bandwidth ลดลงจากปีท่ีแล้วกวา่ร้อยละ  30 ดงันัน้ แม้วา่จะมีปริมาณการใช้  Bandwidth ในประเทศไทยแบบเช่ือมตอ่ตรง

กบัตา่งประเทศเพิ่มขึน้มากแตด้่วยปจั จยัราคาท่ีลดลง ประกอบกบัโครงการขยายโครงขา่ย  FTTx ท่ีมีการชะลอการลงทนุมา

จากปีท่ีแล้ว สง่ผลให้อตัราการเติบโตของมลูคา่ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ไมส่งูเทา่ท่ีควร  อยา่งไรก็ตาม ในปี 2555 มี

แนวโน้มวา่จะมีการขยายการลงทนุโครงข่ายไฟเบอร์ออปติคเพ่ือเป็นเกตเวย์ออกทางประเทศเวียดนามและจีนนอกเหนือจาก

เกตเวย์ท่ีมีอยูเ่ดิมสืบเน่ืองจากการสนบัสนนุและผลกัดนัของรัฐบาลในประเทศเวียดนามท่ีต้องการเป็นศนูย์กลางเช่ือมตอ่

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในภมิูภาค  นอกจากนัน้ ในปี 2555 น่าจะเหน็แนวโน้มการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูผา่น

สายเคเบิลเพิ่มมากขึน้ทางด้านของตลาดบริการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต  (Internet Access Service) ซึง่สว่นใหญ่ผู้ใช้บริการ

เป็นภาคครัวเรือนเป็นหลกั จากผลการสํารวจในปี  2554 มีมลูคา่ 25,970ล้านบาท หรือมีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้จากปี  2553 

คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ  10.6 และจะเพิ่มขึน้อีกเป็นร้อยละ  12.1 หรือคิดเป็นมลูคา่  29,120 ล้านบาทในปี 2555 

(แผนภาพท่ี2-23ล้านบาท  อยา่งไรก็ตาม  อตัราการเติบโตดงักลา่วไมถื่อวา่สงูมากนกัเม่ือเทียบกบัอตัราการเติบโตในปีท่ี

ผา่นๆ มา อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากตลาดอินเทอร์เน็ตกลุม่ ADSL เร่ิมอิ่มตวัในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยข้อจํากดัในเร่ือง

ของการเพิ่มคูส่ายโทรศพัท์ในเมืองใหญ่ๆ  เร่ิมถงึจดุอิ่มตวั นอกจากนัน้ ยงัมีปจั จยัในเร่ืองของความนิยมในการใช้  Mobile 

Internet ท่ีเพิ่มขึน้สงูมากในปี 2554 สืบเน่ืองถงึปี 2555 

 
มลูค่าตลาดบริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555 

ท่ีมา สรุปผลการสาํรวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยประจาํปี 2554 และประมาณการปี 2555  

ปัจจยับวกท่ีสําคญัในการกระตุ้นตลาดบริการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตในปี  2555 นอกจากเป็นผลมาจากการขยาย

โครงข่ายให้มีประสทิธิภาพในราคาท่ีต่ําลงแล้วยงัมีแรงผลกัดนัมาจากความต้องการรับชมโทรทศัน์และวิดีโอผา่นทาง

อินเทอร์เน็ต ซึง่การให้บริการดงักลา่วจําเป็นต้องอาศยั  Bandwidth ท่ีเสถียรและมีคณุภาพสงู  ซึ่ง Mobile Internet ยงัไม่

สามารถให้บริการได้ในปจั จบุนั ดงันัน้ ในปลายปี 2554 และปี 2555 เทคโนโลยีท่ีน่าจะเข้ามามีบทบาทตอ่ตลาดบริการ

เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตจะเป็นเทคโนโลยีท่ีตอบสนองการให้บริการมลัติมีเดียบนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์โดยอาศยัเทคโนโลยี  

Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) ซึง่เทคโนโลยีดงักลา่วเป็นการถ่ายโอนข้อมลูความเร็วสงู

ผา่นทางระบบสายเคเบิลทีวี  บางครัง้เรียกวา่  Broadcasting over Broadband เป็นการประยกุต์ใช้สายเคเบิลทีวีเพ่ือ

ให้บริการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่นทางโครงข่ายสาย Hybrid Fiber-Coaxial ท่ีมีการให้บริการอยูแ่ล้ว 
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ทัง้นี ้ แรงขบัเคล่ือนหลกัของตลาดบริการส่ือสารข้อมลู  คือ การให้บริการวงจรเช่าทง้ัประเภทเสียงและบริการวงจร

ส่ือสารข้อมลู  ทง้ั โครงข่ายข้อมลูผา่นเทคโนโลยีตา่งๆ  ท่ีหลากหลาย  อาทิ บริการโครงขา่ยข้อมลูดิจิทลั  (Digital Data 

Network : DDN) บริการวงจรเช่าประเภท  Leased Line บริการโครงขา่ยข้อมลูผา่นเครือขา่ย  Internet Protocol เช่น MPLS 

(Multiprotocol Label Switching) บริการ Metro Ethernet ซึง่มีแนวโน้มการเติบโตท่ีคอ่นข้างคงท่ีเม่ือเทียบกบับริการอ่ืนๆ  ท่ี

อยูใ่นกลุม่นี  ้ โดยในปี 2554 ตลาดบริการวงจรเช่ามีมลูคา่ 11,678 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ  7.6 และ

คาดการณ์วา่อตัราการเติบโตจะเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ  8.3 หรือคิดเป็นมลูคา่  28,029 ล้านบาท ในปี 2555 โดยทศิทาง

การตลาดในกลุม่นีจ้ะมีลกัษณะของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี  Cloud Computing มากขึน้โดยการให้บริการ  Infrastructure 

as a Service (IAAS) หรือการเช่าใช้โครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือให้บริการกบัลกูค้า  (End User) ซึง่กําลงัเป็นเทรนด์เทคโนโลยีท่ี

น่าจบัตามองในปี 2555 

นโยบายบอร์ดแบรนด์แห่งชาต ิ

ตามท่ีรัฐบาลไทยอนมุติันโยบายบอร์ดแบรนด์แหง่ชาติ  โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นการสนบัสนนุและพฒันาให้มี การ

ใช้บริการบอร์ดแบนด์ให้เป็นสาธารณูปโภค ขัน้พืน้ฐานสําหรับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ าถงึและใช้ประโยชน์จากการ

พฒันาบอร์ดแบนด์ได้อยา่งเตม็ท่ี  ซึง่จะช่วยลดความเหล่ือมลํา้และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขนัทางด้านโทรคมนาคมของประเทศ  ทัง้นีรั้ฐมีเป้าหมายพฒันาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลมุ

ประชากร ไมต่ํ่ากวา่ 80% ในปี 2558 และไมต่ํ่ากวา่ 95% ในปี 2563 รวมทัง้ให้มีบริการบรอดแบนด์ความเร็วสงูผา่นเคเบิล

ใยแก้วนําแสงในเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจของภมิูภาค ความเร็วไมต่ํ่ากวา่ 100 Mbps ในปี 2563  

สถานการณ์ปัจจุบันของโครงข่าย 3G ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายบอร์ดแบนด์แห่งชาต ิ 

จากการเปิดประมลูใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ียา่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ในช่วงปลายปี 2555 และผู้ให้บริการทัง้สาม

รายใหญ่ในตลาด ได้แก่ AIS, DTAC และ TRUE ตา่งประมลูได้คล่ืนความถ่ีมารา ยละ 15 เมกะเฮิรตซ์  ซึง่จะทําให้

อตุสาหกรรมสามารถพฒันาโครงขา่ยและความจเุพิม่เติมเพ่ือเน้นบริการด้านข้อมลู โดยคาดการณ์วา่ผู้ให้บริการแตล่ะราย

จะเร่ิมเปิดให้บริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ภายในปี 2556 และคาดวา่จะสง่ผลให้การเติบโตและการแขง่ขนัใน

ตลาดบริก ารด้านข้อมลูเพิ่มสงูขึน้ รวมทัง้  การเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของตลาดสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็รุ่นใหม่ๆ  และการ

ขยายตวัของการใช้งานสงัคมออนไลน์ท่ียงัคงเป็นท่ีนิยมในกลุม่ผู้บริโภค  นอกจากนี  ้การพฒันาแอพพลเิคชัน่รูปแบบใหม่ๆ  ท่ี

เน้นด้านความบนัเทิงและความคลอ่งตวัใ นชีวติ ประจําวนั และการทําธรุกรรมตา่งๆ  ผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะมีแนวโน้มเพิ่ม

สงูขึน้ ทําให้ผู้ให้บริการตา่งดําเนินกลยทุธ์เพ่ือขยายฐานลกูค้าโดยร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือนําเสนอบริการครบวงจร

ท่ีผสมผสานทัง้แพ็กเกจการใช้งานด้านข้อมลูท่ีหลากหลาย  และเคร่ืองสมาร์ทโฟนไปสู่ ลกูค้าโดยตรง สําหรับบริการ 3G บน

คล่ืน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ผู้ให้บริการทกุรายจะอยูบ่นมาตรฐานเทคโนโลยีเดียวกนั แตค่ณุภาพของเครือข่ายระหวา่งผู้ให้บริการ

แตล่ะรายนัน้จะขึน้อยูก่บักลยทุธ์การสร้างและออกแบบโครงข่ายท่ีแตกตา่งกนัไป   
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สภาวะการแข่งขันใน อุตสาหกรรมโทรคม นาคม และ ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใ ต้

เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

ภาวะการแขง่ขนัอตุสาหกรรม โทรคมนาคมสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองตอ่ธุรกิจผลติและจําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม ซึง่

จากสภาวะ การแขง่ขนั ท่ีรุนแรง  ผู้ประกอบการ จงึตา่งสง่เสริมการขายในรูปแบบตา่งๆ ท่ีมีอตัรา คา่บริการต่ําและน่าสนใจ 

โดยเฉพาะ ในธุรกิจ โทรศพัท์มือถือและอินเตอร์เน็ตบอ ร์ดแบนด์ ซึง่จะช่วย ชดเชย การชะลอตวัของ โทรศพัท์พืน้ฐานได้  

นอกจากนี ้ผู้ให้บริการในตลาดยงัมีการ ปรับเปล่ียนโครงข่ายโทรศพัท์พืน้ฐาน ให้สามารถร องรับความต้องการในอนาคต ได้ 

ทัง้อินเตอร์เน็ตความเร็ วสงู การรับสง่ข้อมลูโทรศพัท์พืน้ฐาน ท่ีเช่ือมตอ่ได้อยา่งรวดเร็ว เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้า

ธุรกิจ และองค์กร ให้ได้รับบริการท่ีดีกวา่เม่ือเทียบโครงข่ายเดิม ทัง้ในด้านของประสทิธิภาพ และความปลอดภยั และยงั

สามารถเช่ือมตอ่กบัโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทกุระบบทําให้ทํางานร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ อนัจะเพิ่มความต้องการ

ของผลติภณัฑ์ชมุสายโทรศพัท์  และอปุกรณ์ Multi service access node (MSAN) ซึ่งสามารถเช่ือมตอ่ (Interface) ได้

หลากหลายรูปแบบบนอปุกรณ์  MSAN ตวัเดียวกนั หรือระหวา่งอปุกรณ์ DSLAM ซึง่เน้นเฉพาะการให้ บริการ ข้อมลูความ 

เร็วสงู (Broadband Data) เข้ากบัอปุกรณ์ DLC (Digital Line Controller) ท่ีเน้นการให้บริการประเภทเสียง (Voice) เป็น

หลกั รวมทัง้มีคณุสมบติัท่ีเป็น media gateway ด้วย 

เน่ืองจากอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอตุสาหกรรมคอ่นข้างใหมสํ่าหรับประเทศไทย  สว่นใหญ่ต้องใช้เทคโนโลยีใน

การผลติสงู ท่ีผา่นมาการผลติในประเทศมกัจะผลติอปุกรณ์ส่ือสารท่ีใช้เทคโนโลยีไมซ่บัซ้อน  หรือเป็นการนําเข้าชิน้สว่นจาก

ตา่งประเทศ   เพ่ือประกอบในโรงงานท่ีเป็นฐานการผลติในประเทศไทย  ดงันัน้ ปัจจบุนัอปุกรณ์โทรคมนาคมสว่นใหญ่ใน

ประเทศไทย ทัง้ผลติภณัฑ์ตู้สาข าโทรศพัท์ อปุกรณ์โทรศพัท์ และ อปุกรณ์� MSAN จะนําเข้าจากตา่งประเทศ และมีการ

เรียกช่ือสนิค้าแตกต่�างกนั เช�น MSAN, MSAP, MALC ซึ่งอาจจะมีรูปลกัษณ์�ภายนอกของอปุกรณ์�แตกต่�างกนั แต่ลกัษณะ

การใช้งานใกล้�เคียงกนั จะแตกตา่งกนัเพียง เลก็น้อย เช่น รูปแบบการเช่ือมต่�อ (interface card) หรือจํานวนพอร์ทตอ่สลอท 

(port/slot) ไมมี่สิง่ท่ีผลติจากแรงงาน หรือ การออกแบบของคนไทยมากนกั แม้วา่แนวคิดการผลติอปุกรณ์โทรคมนาคมใช้

เองนัน้จะมีกลุม่ผู้สนใจหลายรายเร่ิมผลติมาก่อนแ ละหน่วยงานภาครัฐเองก็ให้การสนบัสนนุ  แตน้่อยรายนกัท่ีจะประสบ

ความสําเร็จและเติบโตอยา่งมีคณุภาพ  นอกจากนีย้งัมีสนิค้านําเข้าบางสว่นท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน แม้จะราคา ต่ํากวา่ เน่ืองจาก

ขณะนีมี้การลกัลอบนําเข้าสนิค้าท่ีไมไ่ด้มาตรฐานมาจําหน่ายในราคาถกูเป็นจํานวนมาก  ดงันัน้หากเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่ง

ภายในประเทศ โดยการประมาณสว่นแบง่ทางการตลาดจากยอดรวมของจํานวนสายโทรศพัท์ของตู้สาขาโทรศพัท์ท่ีจําหน่าย

เป็นหลกั  พบวา่ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นตราสนิค้าของคนไทยท่ีมีตําแหน่งทางการตลาดในระดบัชัน้นําในการเป็นผู้ผลติ

ตู้สาขาโทรศพัท์ เม่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งจากตา่งประเทศ และเป็นผู้ นํา ทางการตลาดเม่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ ข่งในประเทศ

ทัง้ทางด้านคณุภาพและราคาของสนิค้า จากการท่ีบริษัทเป็นผู้ ผลติและจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม  มาตัง้แตปี่ 2532 รวม

เวลาเกือบ 20 ปีทัง้ภายใต้ตราสนิค้าของลกูค้า และภายใต้ตราสนิค้า FORTH ขณะท่ีคูแ่ข่งรายใหญ่อ่ืนๆ ผลติภณัฑ์จาก

ประเทศญ่ีปุ่ น ฯลฯ ไมมี่สนิค้า ท่ีผลติภายในประเทศไทย จงึถือวา่ FORTH เป็นผู้วิจยั พฒันาและผลติตู้ชมุสายโทรศพัท์ราย

แรกและรายเดียวของไทยท่ีได้รับประมลูจากทีโอทีเพ่ือให้บริการทัว่ประเทศ สง่ผลให้ลู กค้ากลุม่อ่ืนยอมรับด้วย เพราะปัญหา

และอปุสรรคสําคญัในการดําเนินธุรกิจนี ้คือ ความเช่ือมัน่ ท่ีจะทําให้ผู้ ให้บริการยอมรับอปุกรณ์โทรคมนาคม ท่ีผลติโดย คน

ไทย ซึง่การอยูใ่นตลาดเป็นเวลายาวนาน ได้สร้างความเช่ือถือและมัน่ใจให้ลกูค้ายอมรับอยา่งกว้างขวางเม่ือเทียบกบัคูแ่ข่ง

ในประเทศรายอ่ืน เช่น Issac, Integrate, Phonik เป็นต้น   
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ผลติภณัฑ์หลกัท่ีเป็นจดุเดน่ ได้แก่ ตู้ชมุสายโทรศพัท์ DLC และ MSAN รวมถงึ WDM Acccess Switch  ท่ีบริษัทได้

พฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบั บมจ .ทีโอที จนเป็นผลสําเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย เพ่ือใช้ในการติดตัง้ทดแทนตู้ชมุสาย

โทรศพัท์ชนิด Analog Loop Carrier (ALC) ท่ีกําลงัจะหมดอายกุารใช้งาน หรือติดตัง้เพ่ือเพิ่ม หมายเลขใหม ่โดยบริษัทมีคู่

แข่งขนัจากตา่งประเทศได้แก่ จีน (Huawei Technologies, ZTE Corporation) และ สวีเดน (Ericsson) และจาก

ความสําเร็จของชมุสาย MSAN ท่ีได้พฒันาขึน้  ปัจจบุนัยงัมีความต้องการ MSAN ขนาดเลก็ท่ีติดตัง้บนเสาไฟฟ้าเพ่ือการ

ให้บริการ Broadband internet หรือระบบโทรศพัท์ในบริเวณท่ีมีผู้ใช้จํานวนไมม่ากนกั หรือมีการติดตัง้แบบกระจายตวั  ซึง่

ถ้าเป็นการลงทนุติดตัง้ MSAN ท่ีมีจํานวนพอร์ตไมม่ากอาจจะไมคุ่้มคา่ในการลงทนุติดตัง้  บริษัทจงึได้พฒันา Mini-MSAN 

ซึง่มีจํานวน พอรต์น้อยกวา่ และมีขนาดเลก็กวา่  แตมี่ความทนทานและระยะเวลาการใช้งานเทียบเทา่ MSAN ซึง่อปุกรณ์ 

Mini-MSAN นีจ้ะชว่ยให้ผู้ให้บริการสามารถขยายความต้องการใช้ Broadband อินเตอร์เน็ตได้อยา่งรวดเร็วและทนัความ

ต้องการของลกูค้า 

ในปีท่ีผา่นมาทางบริษัทได้พฒันาสนิค้าเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางานให้  MSAN มากย่ิงขึน้ อาทิเช่น  FORTH  

WDM  Access Switch  ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ Access Switch  สําหรับผู้ให้บริการเครือข่ายบอ ร์ดแบนด์ เพ่ือเช่ือมตอ่จาก

ตู้ชมุสายอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู (MSAN) เข้าสู ่Core Network  ที่มี Bandwidth สงู โดยยงัสามารถรวมสญัญานข้อมลู

จํานวนมาก ผา่นระบบ WDM  เพ่ือการสง่ถ่ายข้อมลูสงูถงึ 400 Gbps ในสายไฟเบอร์ออฟติกเพียงเส้นเดียว  ซึง่จะช่วยให้

การบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูท่ีผา่นชมุสาย MSAN มีความเร็วสงูมากขึน้   และสามารถลดคา่ใช้จ่ายได้เป็นจํานวนมาก

จากการพึง่พาระบบจากตา่งประเทศท่ีมีราคาสงูมาก 

สว่น อปุกรณ์ชุมสาย OLT แบบ Multi-PON และ การ์ด Multi -PON เพ่ือให้บริการ Fiber to the home บอร์ดแบรนด์

บนสาย Fiber Optic เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ท่ีต้องการแบนด์วิดธ์ท่ีเพิ่มขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้ของการใช้งาน

อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู , video on demand, IPTV และ VOIP สําหรับ อปุกรณ์ OLT สามารถรองรับการส่ือสารข้อมลูด้วย

อตัราเร็วท่ีสงูขึน้ถงึ 1.25 -2.5 Gbps   และไกลขึน้ รวมถงึ มีกลไกรักษาความปลอดภยัให้กบัข้อมลูท่ีดีกวา่   

สว่นผลติภณัฑ์ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ในอดีต โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ทัง้ภาครัฐและเอกชนสว่น

ใหญ่จะสัง่ซือ้จากผู้ผลติในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น  AIPHONE  ซึง่บริษัทได้เลง็เหน็โอกาสจงึได้พฒันาและผลติระบบ Nurse Call 

ขึน้เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยสามารถติดตัง้เพ่ือใช้งานทดแทนผลติภณัฑ์ของคูแ่ข่งได้ทนัที และยงัออกแบบการใช้งาน

ให้ได้ตรงกบัตามความต้องการ สะดวกในการใช้และมีราคาท่ีแข่งขนักบัผลติภณัฑ์ของผู้ผลติจากตา่งประเทศได้  อยา่งไรก็ดี 

ปัจจบุนัอปุกรณ์  Nurse Call ได้ถกูออกแบบและพฒันาจากผู้ผลติภายในประเทศเพิ่มขึน้ แตส่ว่นใหญ่เป็นสว่นของ

ซอร์ฟแวร์เทา่นัน้ ในขณะท่ีบริษัทสามารถผลติและจําหน่ายครบวงจรทัง้ซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ บริ ษัทจงึยงัคงสว่นแบง่ทาง

การตลาดไว้ได้ โดยมีการติดตัง้ใน โรงพยาบาลชัน้นําในไทยและตา่งประเทศ อาทิ เช่น รพ  ศิริราช  รพ วิชยัยทุธ  รพ ตํารวจ  

รพ ราชธานี   World citi medical  (ฟิลปิปินส์) เป็นต้น  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายสว่นใหญ่เป็นลกูค้าปลายทาง (End User) ซึง่มีความต้องการหลากหลายแตกตา่งกนัไปตาม

ลกัษณะผลติภณัฑ์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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1) ตู้สาขาโทรศพัท์ และระบบศนูย์ให้บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ (Call Center)

2) 

 มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็น

บริษัทเอกชน และจําหน่ายให้กบัหน่วยงานราชการในลกัษณะโครงการ  

ตู้ชมุสายโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู

3) 

 มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการสญัญาณ (Operator) 

ในตลาด เช่น บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 

ตู้ชมุสายโทรศพัท์ DLC 

4) 

มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  เป็นผู้ให้บริการสญัญาณ (Operator) ในตลาดได้แก่ บริษัท 

ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน), บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากดั 

(มหาชน) และกลุม่ลกูค้าอ่ืนท่ีสนใจ เช่น โครงการบ้านเอือ้อาทร หมูบ้่าน คอนโดมิเนียม หรือชมุชนตา่งๆ ทัง้

ในกรุงเทพมหานคร และตา่งจงัหวดั 

ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call)

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH”  

 มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  คือ โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ของรัฐบาล 

และเอกชนทัว่ประ เทศ ท่ีต้องการติดตัง้ใหม ่หรือใช้ทดแทนระบบเรียกพยาบาลเดิม  ซึง่ท่ีผา่นมาบริษัทได้

จําหน่ายผลติภณัฑ์ให้กบั โรงพยาบาลวิชยัยทุธ และโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น 

จากการท่ีบริษัทพฒันาผลติภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ อยา่งตอ่เน่ือง ทําให้มี ผลติภณัฑ์ท่ีหลากหลาย เช่น ผลติภณัฑ์

ตู้สาขาโทรศพัท์ อปุกรณ์ชมุสายโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู (MSAN), อปุกรณ์เช่ือมตอ่ FORTH X-TRANS  WDM  

Access Switch  ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ Access Switch  สําหรับผู้ให้บริการเครือข่ายบอ ร์ดแบนด์ เพ่ือเช่ือมตอ่จากตู้ชมุสาย

อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู (MSAN) เข้าสู ่Core Network  ที่มี Bandwidth สงู, ผลติภณัฑ์ตู้ชมุสายโทรศพัท์ DLC ระบบศนูย์

ให้บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ (Call Center) อปุกรณ์และระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) เป็นต้น ซึง่จะทําให้บริษัท

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสร้างฐานลกูค้าได้มากขึน้  

การพฒันาผลติภณัฑ์รูปแบบใหม ่และมีผลติภณัฑ์ท่ีหลากหลาย  

บริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา่ 20 ปี ในการผลติและจําหนา่ย อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ และ ผลติภณัฑ์อปุกรณ์

โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า FORTH มาจนถงึปัจจบุนั ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับอยา่ง

กว้างขวางในด้านคณุภาพ และการบริ การ ทําให้การนําเสนอผลติภณัฑ์ใหมข่องบริษัทภายใต้ช่ือ FORTH เป็นท่ียอมรับของ

ผู้บริโภคผา่นการอ้างอิงมาตรฐานจากการผา่นงานประมลูของหน่วยงานราชการ 

มีตราสนิค้า FORTH ท่ีมีช่ือเสียงมานาน 

บริษัทสามารถวิจยัและพฒันาให้เป็นท่ียอมรับ โดยเฉพาะด้าน คณุภาพของผลติภณัฑ์ ซึง่มีการปรับเปล่ียนให้เข้ากบั

ยคุสมยั เช่น จาก แนวโน้มการเติบโตของโครงการโทรศพัท์พืน้ฐานจะลดลงอยา่งตอ่เน่ือง ในขณะท่ีการใช้ เครือข่าย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูและอินเทอร์เน็ตไร้สาย มีการขยายตวั มากขึน้ ทําให้ธรุกิจบรอดแบนด์ยงัมีโอกาสเติบโตทา่มกลาง

เศรษฐกิจโลกซบเซา  บริษัทจงึเน้นปรับทิศทางเช่ือมโยงธุรกิจหลกัท่ีเป็นโครงข่ายโทรศพัท์พืน้ฐานเข้ากบัธุรกิจบรอดแบนด์

มากขึน้  เป็นโอกาส ของบริษัท ในการจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู  เป็นต้น สว่นด้านราคาท่ี

สามารถแข่งขนักบัผลติภณัฑ์ของคูแ่ข่งขนัจากตา่งป ระเทศได้นัน้ เน่ืองจากบริษัทมีความได้เปรียบด้านต้นทนุการผลติ ท่ีต่ํา

กวา่ผลติภณัฑ์นําเข้าจากตา่งประเทศ เน่ืองจากวตัถดิุบท่ีใช้สว่นใหญ่เป็นการสัง่ซือ้ภายในประเทศ 

ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยัด้วยราคาท่ีแข่งขนัได้ 
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บริษัทให้ความสําคญักบับริการหลงัการขายมาโดยตลอด ทัง้ด้านอะไหล ่และบริก ารรับซอ่ม โดยผา่นฝ่ายบริการ

ลกูค้า หรือผา่นตวัแทนจําหน่ายท่ีตัง้อยูท่ัว่ประเทศ นอกจากนีย้งัเป็นผู้ให้คําแนะนําในการใช้ผลติภณัฑ์ ซึง่จะเป็นการสร้าง

ความเช่ือมัน่กบัลกูค้าในการใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทอีกด้วย 

มีบริการหลงัการขายท่ีทัว่ถงึ 

การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่ายของ ธุรกจิผลติและจาํหน่ายอุ ปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า “FORTH” 

การจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” ของบริษัทใช้

ช่องทางการจดัจําหน่าย 2 ทางได้แก่ การจําหน่ายทางตรง (Direct) โดยมีทีมงานขายตรงแยกตามสายผลติภณัฑ์โดยมี

นโยบายจําหน่า ยทางตรงให้กบัลกูค้าท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ยงัจําหน่ายผลติภณัฑ์ผา่นตวัแทนจําหน่าย 

(Dealer) ซึง่มีจํานวนมากกวา่ 150 รายทัว่ประเทศ โดยเป็นผู้ มีความรู้พืน้ฐานในเร่ืองของอิเลก็ทรอนิกส์ ความสามารถ

บริการหลงัการขาย และความสามารถทําการตลาดให้กบับริษัทได้ เป็นต้น  

4.4.3 ธุรกจิที่เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  

 4.4.3.1 ธุรกจิผลติและตดิตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

ตามรายงานของ  LED market research ปั�จจบุนัตลาด LED แบบท่ีมีแสงสวา่งสงูได้เติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยในปี  

2010  ได้มียอดการเจริญเติบโตสงูถงึ 10.8  พนัล้านเหรียญ ซึง่สงูเป็น สอ งเทา่ ของปี  2009 ซึง่มียอดจําหน่าย 5.6  พนัล้�าน

เหรียญสหรัฐฯ  โดยรายงานของ Global Industry Analyst Inc รายงานวา่ ยอดการเจริญเติบโตของ LED อาจสงูถงึ 14.8 

พนัล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2015  เน่ืองจากความต้องการของหลอด LED เพิม่มากขึน้ในอปุกรณ์โทรทศัน์ อปุกรณ์

คอมพวิเตอร์ สญัญาณจราจร ไฟท้ายรถยนต์ � ป้�ายสญัญาณ ต ่�างๆ ไฟฉาย ไฟให้สญัญาณของประภาคาร จอภาพยนตร์ �

ขนาดใหญ่� ย่ิงไปกว่�านัน้ หน้�าจอ LCD ของโทรศพัท �มือถือท่ีใช้�กนัทัว่ไปเกือบทัง้หมดจะให้ �แสงสว่�างด้�วย LED ใน

ขณะเดียวกนัรัฐบาลไทย ก็มีนโยบายสง่เสริมการประหยดัพลงัง าน อาทิ เช่น สง่เสริมให้มีการนําหลอดประหยดัพลงังานมา

ใช้ หรือ LED เพ่ือลดการใช้พลงังาน ในขณะท่ีประเทศไทย  คาดการณ์วา่ ปี 2015, 50% ของตลาดจะเป็น LED ซึง่ในปี 

2015 ราคาของ LED จะใกล้เคียงกบัหลอดตะเกียบ 

จดุเดน่ของหลอด  LED คือสามารถตอบสนอง ความต้องการ ของผู้บริโภ คได้ดีกวา่หลอดประเภทอ่ืน  ทัง้ความ 

สามารถในการปรับเปล่ียนสีแสงตา่งๆได้หลากหลาย และยงัสามารถพฒันาเทคโนโลยีไปสูก่ารเป็น LED สปริง หรือ 

เทคโนโลยีแสงสวา่งท่ีสามารถดดัแปลงสว่นโค้งสว่นเว้าเพ่ือการตกแตง่ห้อง เฟอร์นิเจอร์ และมมุตา่งๆ ของอาคาร รวมถงึช่วย

ในการประหยดัพลงังานมากกวา่ นอกจากนี ้LED ยงัถกูพฒันาให้มีความสวา่งท่ีเพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้สามารถให้แสงสวา่งใน

ระยะทางท่ีไกลขึน้  

 ในด้านการนํา LED มาใช้กบัระบบสญัญาณไฟจราจร นัน้ ทางหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้ให้ความสนใจท่ีจะ

จดัซือ้อปุกรณ์ดงักลา่วเพ่ือใช้ในงานตา่ง ๆ อาทิเ ช่น ไฟสอ่งสวา่งทางข้าม, กลอ่งไฟรูปคนข้ามระบบปุ่ มกด ,  LED  สญัญาณ

ไฟกระพริบและโคมไฟจราจร  เป็นต้น หลงัจากผลทดลองใช้ หลอดสญัญาณไฟจราจรชนิด LED เป็นท่ีน่าพอใจเน่ืองจาก

ประสทิธิภาพในการให้แสงสว่ างท่ีชดัเจนตลอดอายกุารใช้งานกวา่ 10 ปี และยงัประหยดัพลงังานไฟฟ้ากวา่ 70%  สามารถ

แสดงผลการทํางานให้สอดคล้อง เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากล  ภาครัฐบาลจงึมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือจดัซือ้

อปุกรณ์และสญัญาณไฟจราจรท่ีทําจาก LED มากขึน้ ซึง่หลงัจาก ประเทศไทยสามารถผลติระบบสญัญาณไฟจราจร แบบ 
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LED ขึน้ได้เป็นผลสําเร็จ หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จงึเน้นการจดัซือ้อปุกรณ์ดงักลา่วจาก ผู้ผลติในประเทศมากขึน้

อตุสาหกรรมผลติและติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรในปัจจบุนัจงึเกิดขึน้เพ่ือรองรับการขยายตวัของปริมาณความต้องการ

ใช้ในสนิค้าดงักลา่ว ตามโครงการ ของหน่วยงานตา่งๆ และยงั สง่เสริมให้นําไปใช้ในอปุกรณ์อ่ืนมากขึน้ เช่น ป้ายเตื อนจดุ

อนัตราย, สญัญาณไฟควบคมุช่องทางเดินรถ เป็นต้น ซึง่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในโครงการดงักลา่ว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

มีพืน้ท่ีรับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลท้องถ่ิน  มีพืน้ท่ีรับผิดชอบในเขตเทศบาลท้องถ่ินนัน้ ๆ องค์การบริหารสว่น

ตําบล มีพืน้ท่ีรับผิดชอบตามท้องถ่ินตา่งๆ กรมทางหลวงซึง่มีพืน้ท่ีรับผิดชอบตามเขตพืน้ท่ีระหวา่งจงัหวดั และกรมทางหลวง

ชนบท โดยมีลกัษณะการซือ้ขายเป็นแบบประมลูโครงการตามวาระตา่งๆ ใน แตล่ะผลติภณัฑ์ เช่น ตู้ควบคมุสญัญาณไฟ

จราจร โคมสญัญาณไฟจราจร เคร่ืองนบัเวลาถอยหลงั สญัญาณไฟคนข้ามถนนอจัฉริยะ สญั ญาณไฟสลบัช่องจราจร และ 

ไฟกระพริบระบบพลงังานแสงอาทิตย์  เป็นต้น โดย ปัจจบุนัมีจํานวนองค์กรหรือหน่วยงานทางราชการตา่งๆ ทัว่ประเทศท่ี

รับผิดชอบในการสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ประกอบด้วยเทศบาลทัว่ประเทศและองค์การบริหารสว่นตําบลทัว่ประเทศ  

ภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์การตลาดของธุรกจิผลติและตดิตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

บริษัทนบัวา่เป็นผู้ นําตลาดของประเทศในธุรกิจ ผลติภณัฑ์ระบบสญัญาณไฟจราจร นี ้จากการพฒันาผลติภณัฑ์

ระบบสญัญาณไฟจราจร LED ขึน้เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย โดยมีผลงานท่ีโดดเดน่จากการทดสอบใช้งานของหน่วยงาน

ตา่งๆ เช่น ในปี 2546 ผลติภณัฑ์ตู้ควบคมุสญัญาณไฟจราจร โคมสญัญาณไฟจราจรชนิด LED และเคร่ืองนบัเวลาถอยหลงั 

ชนิด LED ได้ผา่นการรับรองคณุภาพจากสํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์ (มอก.) และในปี2547 – 2548 ผลติภณัฑ์โคม

สญัญาณไฟจราจร และโคมสญัญาณไฟจราจรสําหรับคนข้ามถนน ได้ผา่นการรับรองจากกรมวทิยาศ าสตร์บริการ  เป็นต้น 

และด้วยคณุสมบติั ของหลอด LED ดงักลา่วท่ี ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกวา่หลอดแบบ Halogen มีอายกุารใช้งานนานกวา่

แบบเดิม 5 – 10 ปี และให้ความปลอดภยัตอ่ผู้ใช้รถใช้ถนนสงูกวา่ เน่ืองจากในโคมสญัญาณไฟจราจร  ประกอบด้วยหลอด 

LED จํานวนมาก หากมีหลอดใดหลอดหนึง่หม ดอายกุารใช้งานหรือเส่ือมสภาพ โคมสญัญาณไฟนัน้ก็จะยงัคงใช้งานได้

อยา่งเป็นปกติโดยผู้ใช้รถใช้ถนนอาจไมรู้่สกึถงึความแตกตา่ง ดงันัน้ หน่วยงานราชการตา่ง ๆ ทัง้ในกรุงเทพมหานครและ

ตา่งจงัหวดัตา่งให้การยอมรับผลติภณัฑ์ของบริษัทเพ่ือใช้ติดตัง้ทดแทนสญัญาณไฟจราจรเดิมท่ีเ ส่ือมสภาพลง หรือใช้ติดตัง้

ตามทางแยกท่ีเกิดขึน้ใหม ่ซึง่ปัจจบุนัความต้องการจะเน้นไปท่ีการผลติเพ่ือทดแทนสนิค้าท่ีใช้อยูเ่ดิมซึง่ชํารุดและเส่ือมโทรม

มากขึน้ 

ปัจจบุนั บริษัทจงึ ยงัครองความเป็น ผู้ นําผลติภณัฑ์ระบบสญัญาณไฟจราจรในประเทศไทยทัง้หมด โดย ได้รับการ

ไว้วางใจจากทางกรุงเทพมหานครให้ดําเนินโครงการติดตัง้สญัญาณไฟจราจรในกรุงเทพฯ ทัง้หมด และเพ่ือรักษาความเป็น

อนัดบัหนึง่ บริษัทยงั คงให้ความสําคญัในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง ทําให้บริษัทมีความได้เปรียบคูแ่ข่งขนั ทัง้

ในประเทศ และตา่งประเทศ  ทัง้ในด้านการให้บริการหลงัก ารขายและให้บริการบํารุงรักษาท่ีรวดเร็ว เน่ืองจากบริษัทเป็น

ผู้ผลติมีการสํารองวตัถดิุบและอะไหลท่ี่เพียงพอ ไมต้่องรอสัง่ซือ้อะไหลจ่ากตา่งประเทศซึง่ต้องใช้เวลานานกวา่ คณุภาพท่ี

เป็นมาตรฐานมากวา่สนิค้าจากประเทศจีนหรือไต้หวนัในราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้ ซึง่กลยทุธ์ในก ารแข่งขนัของบริษัทมี

รายละเอียด ดงันี ้

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกจิผลติและตดิตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

มาตรฐานคณุภาพและคณุสมบติัของสนิค้าเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานราชการ  จากการท่ีผลติภณัฑ์ของบริษัท

เก่ียวข้องกบัการให้สญัญาณไฟจราจร และระบบความปลอดภยัทางการจราจร ดงันัน้ ผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ของบริษัทจงึได้ผา่น

การทดสอบคณุสมบติัจากหน่วยงานตา่ง ๆ เพ่ือมัน่ใจได้วา่จะมีคณุภาพและความทนทานตอ่การใช้งาน นอกจากนี ้
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ผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทได้ผลติและติดตัง้ไปแล้วทัง้หมดมีคณุสมบติัท่ีโดดเดน่ในเร่ืองของการประหยดัพลงังานและมีคณุภาพเป็น

ท่ียอมรับจากหน่วยงานราชการทัง้ในกรุงเทพมหานคร และตา่งจงัหวดั ซึง่มาตรฐานของหน่วยงานราชการเหลา่นีน้บัวา่เป็น

หลกัฐานอ้างอิงถงึคณุภาพท่ีโดดเดน่ของผลติภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี 

มีความสามารถในการแขง่ขนัด้านราคา  บริษัทสามารถจดัซือ้วตัถดิุบสําคญัได้โดยตรงจากผู้ผลติ และจดัซือ้วตั ถดิุบ

อ่ืนผา่นบริษัทในเครือ ประกอบกบัการควบคมุต้นทนุท่ีเหมาะสม จงึทําให้บริษัทมีต้นทนุการผลติเอือ้ให้สามารถกําหนดราคา

ท่ีแข่งขนักบัผลติภณัฑ์จากผู้ผลติในตา่งประเทศได้ 

พฒันาผลติภณัฑ์รูปแบบใหม ่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า  บริษัทให้ความสําคญักบัการพฒันาผลติภณั ฑ์

ใหม ่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า และรักษาความเป็นผู้ นําของผลติภณัฑ์ระบบสญัญาณไฟจราจรในประเทศไทย 

มีวตัถดิุบและอะไหลสํ่ารองท่ีเพียงพอ  จากการท่ีบริษัทมีผลงานติดตัง้ผลติภณัฑ์ของบริษัทให้กบัหน่วยงานราชการ

หลายแหง่ ซึง่สว่นใหญ่จะมีการรับประกนัผลงานการติดตัง้ เป็นเวลาประมาณ 2 ปี อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทเป็นผู้ผลติ

ระบบสญัญาณไฟจราจรด้วย จงึมีความพร้อมด้านการสํารองวตัถดิุบและอะไหลท่ี่เพียงพอ ทัง้นีบ้ริษัทคาดวา่จะสามารถ

ให้บริการด้านอะไหลไ่ด้เป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี 

บริการหลงัการขายท่ีรวดเร็ว นอกจากคณุภาพสนิค้าท่ี ดีแล้ว บริษัทยงัให้ความสําคญักบัการบริการหลงัการขายท่ี

รวดเร็ว โดยมีนโยบายให้บริการรับแจ้งปัญหาจากลกูค้า 24 ชัว่โมง ตลอดทัง้ 7 วนัทําการ โดยทีม Service ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและพร้อมเข้าถงึพืน้ท่ีทนัท่ีท่ีได้รับแจ้ง มีเคร่ืองมือในการซอ่มท่ีครบครัน และทนัสมยั  โดยมีขัน้ตอนการดําเนินการ

ท่ีเป็นมาตรฐานตามข้อกําหนดของบริษัทอยา่งเคร่งครัด  

การรับประกนัคณุภาพสนิค้า

 

 บริษัทมีนโยบายการรับประกนัคณุภาพสนิค้าท่ีผลติและจําหน่ายจากบริษัท หากลกูค้า

พบปัญหาในระหวา่งระยะเวลารับประกนั สามารถแจ้งมายงับริษัทเพ่ือดําเนินการตรวจเช็คและซอ่มฟรี ทัง้คา่แรงและอะไหล ่

โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกจิผลติและตดิตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของธุรกิจผลติและติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรเป็นหน่วยงานทางราชการท่ีรับผิดชอบในด้าน

การติดตัง้สญัญาณไฟจราจร ซึง่สว่นใหญ่สามารถจดัสรรงบประมาณ ในการติดตัง้และบํารุงรักษาอปุกรณ์และระบบ

สญัญาณไฟจราจรได้เอง โดยสามารถแบง่กลุม่ลกูค้าได้เป็น 5 หน่วยงานหลกัตามลกัษณะของพืน้ท่ีความรับผิดชอบ ได้แก่  

1) กรุงเทพมหานคร

2) 

 รับผิดชอบในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครซึง่งบประมาณในการจดัการด้านการติดตัง้ระบบ

สญัญาณไฟจราจรของหน่วย งานดงักลา่วนี ้ไมต้่องผา่นสํานกังบประมาณแผน่ดิน แตจ่ะแบง่งบประมาณ

ออกเป็นสองสว่น คือ งบประมาณท่ีได้รับการอดุหนนุจากรัฐบาลและงบประมาณในสว่นของกรุงเทพมหานคร 

กรมทางหลวง

3) 

 เป็นผู้ รับผิดชอบในโครงการเช่ือมโยงถนนสายหลกัของประเทศหรือเขตพืน้ท่ีระหวา่งจงัหวดั

โดยงบประมาณในการจดัการด้านการติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรของหน่วยงานดงักลา่วนี ้แบง่ออกเป็น 2 

สว่นคือ งบประมาณจากกระทรวงคมนาคมและงบอดุหนนุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กรมทางหลวงชนบท  รับผิดชอบในโครงการเช่ือมโยงถนนสายรองตา่งๆ ทัว่ประเทศ โดยงบประมาณในด้าน

การติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรของหน่วยงานดงักลา่ว ต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ เก่ียวข้องซึง่ผา่นทาง

สํานกังบประมาณแผน่ดิน 
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4) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

5) 

 ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารสว่นตําบล (อบต.) และองค์การบริหารสว่นจงัหวดั

(อบจ .) รับผิดชอบในเขตพืน้ท่ี  โดยไมต้่องผา่นสํานกังบประมาณแผน่ดิน  ซึง่แตล่ะจงัหวดัมีอํานาจในการ

บริหารและจดัการอยา่งอสิระ  ซึ่งเดือนมกราคมปี 2552 เทศบาลมีจํานวน 1,192 แหง่ องค์การบริหารสว่น

ตําบล มีจํานวน 6,738 แหง่ สว่นองค์การบริหารสว่นจงัหวดั จะมีอยูใ่นทกุจงัหวดัๆ ละ 1 แหง่ รวม 75 แหง่ 

ลกูค้าตา่งประเทศ 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่ายของธุรกจิผลติและตดิตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

 จําหน่ายผลติภณัฑ์ผา่นตวัแทนจํา หน่ายในประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง  ได้แก่ ประเทศ

เวียตนาม ลาว มาเลเซีย สงิคโปร์ กมัพชูา 

บริษัทใช้ช่องทางการจดัจําหน่าย 2 ทางได้แก่ การจําหน่ายทางตรง (Direct) โดยมีทีมงานขายตรงแยกตามสาย

ผลติภณัฑ์ มีความเข้าใจในลกัษณะผลติภณัฑ์ และมีความชํานาญในผลติภณัฑ์ท่ีจดัจําหน่าย โดยมีนโยบายจําหน่าย

ทางตรงให้กบัลกูค้าท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ยงัจําหน่ายผลติภณัฑ์ผา่นตวัแทนจําหน่าย (Dealer) ประมาณ 25 

ราย ซึง่เป็นผู้ มีประสบการณ์ติดตอ่งานกบัหน่วยงานราชการตา่งๆ และมีความสามารถทําการตลาดให้กบับริษัทได้ 

 4.4.3.2 ธุรกจิจัดเกบ็ผลประโยชน์ในด้านการโฆษณาบนป้ายจราจรอัจฉริยะ  

ธุรกิจโฆษณานบัเป็นอตุสาหกรรมหนึง่ ท่ีมีบทบาทสําคญัตอ่ การพฒันาสงัคม และ ประเทศชาติ โดยเฉพาะอยา่ง ย่ิง

ในปัจจบุนันี ้การโฆษณาได้เป็นการส่ือสารท่ีเข้า ถงึ และ ใกล้ชิดกบั ประชาชนมากขึน้ ในทกุขณะราวกบัเป็น สว่นหนึง่ ของ

ชีวติประจําวนั จงึทําให้การโฆษณา มีการเจริญเติบโต ควบคูไ่ปกบัสงัคมและเศรษฐกิจ ของประเทศชาติ มาตลอด 

นีลเสน็  มีเดีย รีเสร์ิช ประเทศไทย จํากดั   รายงานการใช้งบโฆษณาผา่นส่ือปี 2555 มีมลูคา่ 1.17 แสนล้านบาท 

(117,760 ล้านบาท)เติบโตจากปีก่อน 12.42% โดยทกุส่ือมีอตัราการเติบโตเพิม่ขึน้ ประกอบด้วยส่ือโทรทศัน์ มลูคา่ 6.8 

หม่ืนล้านบาท เติบโต 9.43% หรือมีมลูคา่เพิ่มขึน้กวา่ 5.8 พนัล้านบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน   ส่ือวิทยมุลูคา่ 6.3 พนัล้านบาท 

เติบโต 7.28%  ส่ือหนงัสือพมิพ์ มลูคา่ 1.5 หม่ืนล้านบาท เติบโต 4.42% ส่ือโรงภาพยนตร์ มลูคา่ 1.21 หม่ืนล้านบาท เติบโต 

67.68%  หรือมีสดัสว่นท่ี 10.29% ของตลาดรวม   ส่ือป้ายโฆษณา มลูคา่ 4.5 พนัล้านบาท เติบโต 5.77% 

ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี มลูคา่ 2.9 พนัล้านบาท เติบโต 11.99%  ส่ืออินสโตร์ มลูคา่ 2,732ล้านบาท เติบโต 68.85% ส่ือ

อินเทอร์เน็ต มลูคา่ 573 ล้านบาท เติบโต 21.91% ขณะท่ีส่ือนิตยสารเป็นเพียงส่ือเดียวท่ีภาพรวมติดลบ 10.35% โดยมี

มลูคา่ 5.2 พนัล้านบาท  

สําหรับการใช้งบโฆษณาเฉพาะเดือน ธ .ค.ท่ีผา่นมา เปรียบเทียบช่วงเดียวกนัปีก่อน มีมลูคา่ 9,810 ล้านบาท เติบโต 

23.27% โดยส่ือหลกั โทรทศัน์ มีมลูคา่ 5,580 ล้านบาท เติบโต 28.75%  อตัราดงักลา่วเป็นการเติบโตตอ่เน่ืองจากเดือน 

พ.ย. ซึง่อยูท่ี่ 54% เน่ืองจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนไทยอยูใ่นภาวะนํา้ทว่ม ทําให้สนิค้าชะลอการใช้งบโฆษณาผา่นส่ือ

โดยเฉพาะส่ือทีวี สง่ผลให้ภาพรวมไตรมาส 4 อตุสาหกรรมส่ือโฆษณากลบัมาเติบโตสงูอีกครัง้ เน่ืองจากมีการเติบโต

นบัตัง้แตเ่ดือน ต.ค.15%   ขณะท่ีส่ือในโรงภาพยนตร์ อตัราการเติบโตสงูท่ีสดุคือ 86.86% คิดเป็นมลูคา่รวมกวา่ 1,052 ล้าน

บาท รองลงมาคือ ส่ืออินสโตร์ เติบโต 52.14% คิดเป็นมลูคา่ประมาณ 178 ล้านบาท 

ภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกจิโฆษณาบนพืน้ที่ป้ายอัจฉริยะ 

จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ผู้ประกอบการจงึพยายามตดังบโฆษณา และหนัมาใช้งบในการทํากิจกรรม

การตลาดมากขึน้ เพราะสามารถเข้าถงึผู้บริโภคได้ตรงกลุม่เป้าหมาย นอกจากนีย้งัมีส่ื อใหม่ๆ  อยา่งดิจิตอลมีเดีย เวบ็ไซต์ 

เอสเอม็เอส อีเมล์ ซึง่มีแนวโน้มวา่จะเติบโตขึน้แทนท่ีส่ือรูปแบบเก่า และอาจมีส่ือรูปแบบใหมอ่ื่น ๆ ท่ีมีประสทิธิภาพ ให้ผล

คุ้มคา่ภายใต้งบประมาณท่ีต่ํา เช่น ดิจิตอลมีเดีย ซึง่จะช่วยผู้ประกอบการในการนําเสนอสนิค้าท่ีครบวงจร เพราะต ลาด
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ดิจิตอลสามารถเช่ือมโยงการติดตอ่และความสมัพนัธ์แบบ Real time ระหวา่งผู้ผลติสนิค้าและลกูค้าของตนได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ อยา่งไรก็ดี ส่ือโฆษณาภายนอก ได้แก่ ป้ายบิลบอร์ด รถประจําทาง ป้ายแบนเนอร์ รถแทก็ซ่ี โปสเตอร์ และ

โฆษณา ณ จดุขาย ก็นบัวา่เป็นอีกหนึง่ทางเลือกสําหรับสภาพการแข่งขนัท่ีเน้นกลไกราคาและมีต้นทนุท่ีต่ํากวา่เม่ือเทียบกบั

ส่ือโทรทศัน์และวิทย ุซึง่ ปัจจบุนัส่ือโฆษณาภายนอกมีการพฒันารูปแบบ ท่ีทนัสมยั รูปลกัษณ์สวยงาม รวมถงึไอเดียท่ี

ออกแบบลงบนส่ือท่ีก้าวหน้าขึน้เป็น 3 มิต ิและ 4 มิต ิสามารถสะดดุตาผู้บริโภคและเข้า ถงึกลุม่เป้าหมายได้เป็นอยา่งดี ป้าย

โฆษณาขนาดใหญ่ถกูแทนท่ีด้วยป้ายโฆษณาไฟฟ้า จอแอลอีดี  บรรทกุอยูบ่นรถ และจอดตามสถานท่ีชมุชน ป้ายอจัฉริยะ

อเิลก็ทรอนิกส์ LED จงึเร่ิมได้รับความนิยมจากเจ้าของแบรนด์มากขึน้ แม้วา่เม่ือเทียบกบัป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ท่ี อยูใ่น

ภาวะซบเซานบัวา่ยงัทดแทนมลูคา่กนัไมไ่ด้ แตน่บัวา่เป็นโอกาสของบริษัทในการสร้างธุรกิจ ทา่มกลางการแข่งขนัของวงการ

ส่ือโฆษณา เพ่ือหาช่องทางนําเสนอสิง่ใหมใ่ห้กบัผู้บริโภค และสร้างความแตกตา่ง อีกทัง้ เป็นการ ดงึดดูความสนใจจาก

ผู้บริโภคได้ ส่ือโฆษณาภายนอกบ้านก็น่าจะเป็นอีกส่ือหนึง่ท่ี สามารถพลกิแพลง ปรับเปล่ียน หรือใสไ่อเดียแปลกใหมเ่ข้าไป

ได้ และในอนาคตส่ือภายนอกบ้านรูปแบบใหมจ่ะเกิดขึน้อีกมากมาย  

สภาวะการแขง่ขนัในตลาดป้ายอจัฉริยะอเิลก็ทรอนิกส์นัน้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรายใหญ่ ประมาณ 4- 5 ราย 

เช่น  ที.พี.เอส  มีเดีย, โฟร์อาร์ต, 96 แอดเวอร์ไทซิ่ง, พี.ไลท์, โฆษณา แอนด์ คอนสตรัคชัน่ , มาสเตอร์ ซึ่งผู้ประกอบการแตล่ะ

รายมีรูปแบบส่ือป้ายโฆษณาและพืน้ท่ี ตัง้เป็นจดุแข็งท่ีแตกตา่งกนั โดยการแข่งขนัในปัจจบุนัจะเน้นในเร่ืองทําเลท่ีตัง้ ความ

หลากหลายของส่ือโฆษณา การให้บริการท่ีสามารถรองรับความต้องการของลู กค้าแบบครบวงจร  ทําเลท่ีตัง้ป้ายโฆษณา ท่ี

อยูใ่นระดบัให้ ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถเหน็ได้ชดัเจน ไม่อยูส่งูเกินไป หรืออยูใ่กล้ทางซึง่ผู้ขบัข่ีต้องขบัข่ีด้วยความเร็วและใช้

ความระมดัระวงัสงู ซึง่จะทําให้โฆษณาไมส่ามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้เทา่ท่ีควร  ดงันัน้ เพ่ือสร้างคว ามสามารถในการ

แข่งขนั ทําให้บริษัท  ต้องเร่งปรับตวั กบัโครงสร้างธรุกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภค ใหม ่เร่งหาลกูค้าใหมเ่ข้ามาเสริมฐานเดิมท่ีมี

อยู ่และเสนอบริการรูปแบบใหมเ่พิ่มเติม  

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกจิโฆษณาบนพืน้ที่ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

เน้นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีต้ องการใช้ส่ือในการประชาสมัพนัธ์การจดั Event และ Exhibition ตา่งๆ ซึง่มีความ

เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ของเราท่ีสามารถกระ จายขา่วสารได้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี  (40จดุทัว่กทม .) สามารถปรับเปล่ียน

โฆษณาได้รวดเร็ว เน่ืองจากเป็นป้ายอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ปัจจบุนัลกูค้ากลุม่นีถื้อได้ วา่เป็นลกูค้าหลกัของป้ายจราจรอจัฉริยะ 

โดยในภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง รัฐบาลและกลุม่ธุรกิจตา่งๆได้หนัมาทําการตลาดแบบ below the line มากขึน้ เช่น การ

จดักิจกรรมทางการตลาด และ Exhibition ตา่งๆเพ่ือกระตุ้นการบริโภคและใช้จ่าย ทําให้เป็นโอกาสท่ีดีของธุรกิจโฆษณาบน

พืน้ท่ีป้ายจราจรอจัฉริยะ 

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกจิโฆษณาบนพืน้ที่ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ทําเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสม  ป้ายโฆษณา LED ของบริษัทเป็นทางเลือกใหมสํ่าหรับผู้ ท่ีต้องการใช้จอภาพสี โดยท่ีบริษัทยงั

สามารถผลติจอภาพสีท่ีมีระยะหา่งระหวา่งหลอดไฟ LED ตัง้แต ่22, 11, 6, และ 4 มิลลเิมตร ซึง่จะสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคได้อยา่งหลากหลาย และตัง้อยูใ่นจดุท่ีมีการจราจรหนาแน่น  ซึง่เป็นตําแหน่งท่ีจะมีผู้ขบัข่ียานพาหนะ

และผู้โดยสารให้ความสนใจ  
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รองรับข้อมลูได้หลายรูปแบบ การโฆษณาบนป้ายอจัฉริยะเป็นการโฆษณาบนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีสงู

กวา่การโฆษณากลางแจ้งทัว่ไป  จงึสามารถรองรับข้อมลูได้หลายรูปแบบ เช่น ทําเป็นภาพน่ิงหรือยิงความถ่ีสลบัระหวา่ง

โฆษณากบัการรายงานสภาพจราจรในแตล่ะช่วงเวลา นอกจากนีย้งัสามารถปรับเปล่ียนเนือ้หาของการโฆษณาได้ง่าย ทําให้

ลกูค้าเกิดความสะดวกในการใช้บริการ และยงัมีคา่ผลติส่ือโฆษณาท่ีต่ํากวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัส่ือชนิดอ่ืน รวมทัง้ผลติภณัฑ์

มีความคงทน ทําให้ผู้ ซือ้โฆษณาสามารถประหยดัต้นทนุการผลติส่ือได้ 

บริการเสริมด้านอ่ืน ๆ

ภาวะการแข่งขัน และกลยุทธ์ทางการตลาด ของธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภัณฑ์จอภาพสี (Full Color LED 

Screen) 

 บริษัทยงัมีแผนให้บริการเพิ่มเติมด้านรายงาน ความหนาแน่นของเส้นทางจราจร เป็นศนูย์

รวบรวมข้ อมลูด้านการจราจร ขา่วสารและการประชาสมัพนัธ์ โดยเป็นเครือข่ายของ GTS 40 จดุทัว่กรุงเทพมหานคร เพ่ือ

ดงึดดูสายตาของผู้บริโภค และเป็นการจงูใจให้ผู้ประกอบการสนใจส่ือป้าย จราจร อฉัริยะมากขึน้  ประโยชน์ท่ีได้รับ คือ

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางผา่นป้ายจราจรอจัฉริยะสามารถพิจารณา วางแผนการเดินทาง หรือตดัสนิใจเปล่ียนเส้นทางการ

เดินทางโดยหลีกเล่ียงจดุท่ีมีปัญหาจราจรติดขดัได้ทนัที ซึง่จะเป็นการลดปัญหาการสะสมของรถในบริเวณท่ีมีการจราจร

ติดขดั เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรได้อีกทางหนึง่ นอกจากนัน้ยงัเป็นการลด ระยะเวลา  ลดต้นทนุการเดินทาง และ

ประหยดัพลงังานได้อีกทางหนึง่ 

สําหรับการจําหน่ายผลติภณัฑ์จอภาพสีขนาดใหญ่ (Full Color LED Screen) และป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ 

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

มาใช้กนัอยา่งแพร่หลายมากขึน้ ทัง้การติดตัง้เพ่ือใช้ประชาสมัพนัธ์องค์กร การเช่าเพ่ือใช้ในงานแสดงสนิค้า งานคอนเสร์ิต

ขนาดใหญ่ รวมถงึการลงทนุติดตัง้เพ่ือขายส่ือโฆษณาตามยา่นธุรกิจตา่งๆ เป็นต้น 

 ในปัจจบุนัคูแ่ข่งขนัในอตุสาหกรรม ประกอบไปด้วยผู้ นําเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศ ซึง่ยงัคงมีราคาสงูมากเน่ืองจาก

ต้องเสียภาษีนําเข้าในอตัราท่ีสงู  นอกจากนีย้งัมีกลุม่ผู้ จําหน่ายรายยอ่ยในประเทศ ซึง่ นําเข้า ชิน้สว่นโมดลูจาก จีน หรือ

ไต้หวนั มาประกอบเพ่ือจําหน่าย  ซึ่งคณุภาพการผลิตและคณุภาพสนิค้า ยงัไมไ่ด้มาตรฐาน เทา่ท่ีควร   อาจมีสาเหตจุากการ

ใช้วตัถดิุบท่ีด้อยคณุภาพ ดงันัน้จงึทําให้ผลติภณัฑ์มีอายกุารใช้งานสัน้และทําให้ผู้ใช้ต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษา

จํานวนมาก ดงันัน้การท่ีบริษัทเป็นผู้ผลติ VMS และ LED ในประเทศท่ีมีมาตรฐานการผลติสงูทดัเทียมสนิค้าท่ีจําหน่ายใน

ตา่งประเทศ  เน่ืองจากบริษัทใช้วตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ สงู เป็นวตัถดิุบเดียวกบัท่ีใช้ ในผลติภณัฑ์ไฟจราจรและป้ายจอภาพสี  ซึ่ง

ต้องจําหน่ายโดยการประมลูและต้องได้รับการยอมรับจากหนว่ยงานราชการท่ีมีมาตรฐานการคดัเลือกคอ่นข้างสงู  จงึทําให้

ผลติภณัฑ์ของบริษัทมีอายกุารใช้งานนานกวา่ ผลติภณัฑ์ของคูแ่ข่งขนั และทําให้ผู้ใช้สามารถประหยดัคา่บํารุงรักษาได้ใน

ระยะยาว ซึง่มีความได้เปรียบคูแ่ข่งขนัในตลาดท่ีผู้ ซือ้ต้องคํานงึถงึคณุภาพและบริการหลงัการขายเป็นสว่นสําคญั 

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภัณฑ์จอภาพสี (Full color LED Screen) 

ราคาท่ีสามารถแขง่ขนัได้   ส่ือโฆษณาบนพืน้ท่ีป้ายจราจรอจัฉริยะของบริษัท เป็นจอแสดงภาพขนาดใหญ่ ท่ีบริษัท

พฒันาและผลติขึน้เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยใช้หลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED ซึง่สว่นใหญ่ต้องนําเข้า

จากตา่งประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น (Panasonic) และเกาหลี (Samsung) ทําให้ราคาจําหน่ายในท้องตลาดคอ่นข้างสงู จากราคาตวั

วตัถดิุบเองและคา่ใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันา ซึง่ราคา จําหน่ายยงัขึน้อยูก่บัขนาดและความละเอียดของจอภาพสี ซึง่มี

หน่วยวดัเป็นระยะหา่งระหวา่งหลอดไฟ LED ตัง้แต ่22, 11, 6, และ 4 มิลลเิมตร เป็นต้น หากเป็นจอภาพขนาดใหญ่มาก

และความละเอียดมากจะย่ิงต้องใช้วตัถดิุบมากขึน้ ดงันัน้ การท่ีบริษัทสามารถผลติจอภาพสีขึน้ได้เป็นรายแรกของประเทศ
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ไทยเป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพทดัเทียมกบัผลติภณัฑ์จากตา่งประเทศ  ทําให้ระดบัราคาของผลติภณัฑ์อยูใ่นระดบั ท่ีสามารถ

แข่งขนัได้ และเป็นการประหยดัภาษีนําเข้าได้ด้วย  

ผลติภณัฑ์ท่ีหลากหลาย และสนบัสนนุซึง่กนัและกนั

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกจิผลติและจาํหน่ายผลติภัณฑ์จอภาพสี Full Color LED Screen 

 บริษัทมีการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง ทําให้มี

ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ระบบ LED ท่ีหลากหลาย เช่น จอแสดงภาพสี (Full Color LED Screen) 

และป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ  (Variable Message Sign หรือ Moving Sign Board) โดยท่ีผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ สามารถ

ผลติได้ตามขนาดและคณุสมบติัอ่ืนท่ีลกูค้าต้องการ เช่น คณุสมบติัด้านเสียง หรือคณุสมบติัด้านการส่ือสาร 2 ทาง เป็นต้น  

นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้รับสทิธิจาก กรุงเทพมหานครในการติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะและการดแูลรักษาจํานวน 40 จดุ ซึ่ง

บริษัทสามารถใช้ผลติภณัฑ์ป้ายโฆษณา  LED ในโครงการดงักลา่วได้  โดยบริษัทมีสทิธิดแูลบํารุงรักษาและจดัหา

ผลประโยชน์ด้านโฆษณาในอายสุญัญา 3 ปี และตอ่อายสุญัญาได้อีก 2 ครัง้ ทัง้นี ้จากการท่ีบริ ษัทเป็นผู้ผลติระบบป้าย

อจัฉริยะทัง้หมด จงึมีศกัยภาพในการบํารุงรักษาได้อยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนีเ้ทคโนโลยีการใช้งานและการบํารุงรักษาป้าย

จราจรอจัฉริยะเป็นของบริษัทซึง่ยากตอ่การลอกเลียนแบบ จงึเป็นไปได้ยากท่ีคูแ่ข่งขนัท่ีจะเข้ามาดําเนินการแทนบริษัท ซึง่ท่ี

ผา่นมา บริษัทสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามท่ีกําหนดในสญัญาได้อยา่งครบถ้วน ด้วยเหตผุลดงักลา่วบริษัท

จงึมัน่ใจวา่จะได้รับการตอ่สญัญาในการจดัเก็บผลประโยชน์บนป้ายจราจรอจัฉริยะได้สงูสดุถงึ 9 ปี 

กลุม่เป้าหมายของตลาดจอภาพสี LED  

1) หนว่ยงานราชการและองค์กรปกครอ งสว่นท้องถ่ิน

2) 

 ซึง่ต้องการสง่เสริมภาพลกัษณ์และประชาสมัพนัธ์ข้อมลู

ข่าวสารภายในเขตเทศบาลของตน โดยกลุม่นีจ้ะให้ความสําคญัเร่ืองปัจจยัด้านราคา โดยมีการแข่งขนักนัใน

ลกัษณะการประมลูงาน 

a. กลุม่ส่ือโฆษณานอกบ้าน ได้แก่ ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีโฆษณาป้ายบิลบอร์ด ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะเร่ิมเปล่ียนมาใช้

จอภาพ LED ท่ีมีความยืดหยุน่สงูแทนป้ายบิลบอร์ดในบางพืน้ท่ี 

ธุรกิจเอกชน  แบง่เป็น 

b. กลุม่บริษัทและเจ้าของอาคารท่ีต้องการสง่เสริมภาพลกัษณ์องค์กร รวมถงึประชาสมัพนัธ์กิจ กรรมตา่งๆ 

ได้แก่ โรงแรม ธุรกิจเอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น  

c. องค์กรท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการจดักิจกรรมและหารายได้จากการโฆษณา ได้แก่ ห้างสรรพสนิค้าขนาด

ใหญ่  

ภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกจิบริการเตมิเงนิออนไลน์ 

บริษัทตระหนกัดีกวา่การแข่งขนัในธุรกิ จนีค้อ่นข้างสงูและผลตอบแทนท่ีบริษัทหรือผู้ประกอบการรายอ่ืนใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัได้รับจากผู้ให้บริการโทรศพัท์ ไมมี่ความแตกตา่งกนั อยา่งไรก็ตาม บริษัทมุง่เน้นและให้ความสําคญัตอ่

บริการของตนเองเป็นหลกั และด้วยมลูคา่ของตลาดเติมเงินมือถือมีจํานวนกวา่สองแสนล้านบาทต่ อปีและยงัมีทิศทางท่ี

ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง และยงัเป็นโอกาสเพิ่มเติมเม่ือการบริการโทรศพัท์เข้าสูย่คุ  3 G ซึง่ทกุคา่ยโทรศพัท์มีแผนท่ีจะกระตุ้น

ผุ้บริโภคให้ใช้บริการมากขึน้ ซึง่หมายถงึโอกาสในการเพิ่มขึน้ของการบริการเติมเงิน   (ดสูว่นการวเิคราะห์ตลาดธรุกิจ

โทรคมนาคม) 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกจิบริการเตมิเงนิออนไลน์ 

กลุม่ลกูค้าหลกัของสายธรุกิจนีไ้ด้แก่ คนทํางานและประชาชนทัว่ไปท่ี ใช้บริการโทรศพัท์ เคล่ือนท่ีระบบเติมเงิน 

(Prepaid) 

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกจิบริการเตมิเงนิออนไลน์ 

ทําเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสม  บริษัทจะพิจารณา ทําเลท่ีตัง้ตู้ เติมเงิน ท่ีมีผู้คนผา่นไปมามากๆ เช่น ยา่นการค้า ศนูย์การค้า 

ห้างสรรพสนิค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟ สถานีขอสง่ตา่งๆ สถาบนัการศกึษา อาคารสํานกังาน เป็นต้น 

เป็นระบบออนไลน์ ท่ีเช่ือมตอ่โดยตรงกบัโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้ทัง้ 5 ระบบ คือ วนัทคูอล แฮป

ปี ้ทรูมฟู ฮทัช์ และแคท ซีดีเอม็เอ ทําให้ลกูค้าได้รับความรวดเร็ว แมน่ยํา และถกูต้อง 

รองรับบริการ ท่ีหลากหลาย   นอกเหนือไปจากการเติมเงินมือถือแล้ว ตู้บญุเติมยงัสามารถให้บริการตา่งๆ ได้ เช่น 

ชําระคา่สาธารณปูโภค เติมเกมออนไลน์ ชําระบตัรเครดิตออิอน เ ฟริส์ทช้อยส์ เทสโก้ เป็นต้น โดยการร่วมมือกบัพนัธมิตร

ทางธุรกิจ เพ่ือให้บริการของตู้บญุเติมมีความหลากหลายมากขึน้ ทัง้นี ้ระบบบริหารจดัการตู้ เติมเงินดงักลา่วได้ถกูพฒันา

และออกแบบโดยทีมวิจยัและพฒันาของบริษัท ซึง่ตู้บญุเติมของบริษัทสามารถอพัเกรดเฟิร์มแวร์ (Firmware) ได้เม่ือมี

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบริการใหม่ๆ   

มีระบบคอลเซน็เตอร์ เพ่ือคอยอํานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาตา่งๆ ให้กบัลกูค้าตลอด 24 ชั่วโมง 

การสง่เสริมการขาย

4.5 การจัดหาผลติภัณฑ์ 

 บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมสง่เสริมการขาย ทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การออกบธูแสดงสนิค้า 

กิจกรรมสง่เสริมการขาย เชน่ การแจกรางวลั เป็นต้น 

4.5.1 กาํลังการผลติ 

โรงงานของบริษัท ตัง้อยูท่ี่ 77 หมู ่11 ถ.พทุธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม บนเนือ้ท่ี 

8,530 ตารางเมตร ประกอบด้วยพืน้ท่ีโรงงาน 6,030 ตารางเมตร พืน้ท่ีสํานกังาน 1,000 ตารางเมตร  และพืน้ท่ีคลงัสนิค้า 

16,000 ตารางเมตร  มีการจดัสรรกําลงัการผลติของโรงงาน เพ่ือใช้ในการผลติสนิค้าของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยท่ีกําลงั

การผลติของโรงงานจะมีลกัษณะเป็นการวางชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์บนแผงวงจร และมีหน่วยนบัเป็นจดุ (Point) ซึง่กําลงัการ

ผลติของบริษัท เป็นดงันี ้

กาํลังการผลติแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์  

 ปี 2550 ปี 2551 ปี2552 ปี2553 

 

ปี2554 

 

ปี 2555 

กําลงัการผลติสงูสดุ (ล้านจดุ) 3,807.53 4,287.05 4,960.00 5,363.00 5,363.00 6,062.00 

กําลงัการผลติจริง (ล้านจดุ) 1,972.97 2,565.08 3,251.12 4,460.21 3,172.00 3,164.99 

สดัสว่น (ร้อยละ) 51.82 59.83 65.55 83.16 59.15 52.21 
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4.5.2 ขัน้ตอนการผลติ 

ในกระบวนการผลติทัง้หมด บริษัทจะมีการออกแบบผลติภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าจนกระทัง่สามารถผลติเป็นผลติภณัฑ์

ต้นแบบได้แล้ว ลกูค้าจะมีการประมาณการยอดสัง่ซือ้ หรือมีการสง่คําสัง่ซือ้ เพ่ื อให้บริษัทดําเนินการผลติ ซึง่ขัน้ตอนการ

ผลติประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ขัน้ตอนจดัหาวตัถดิุบ เป็นขัน้ตอนท่ีฝ่ายจดัซือ้ ดําเนินการสั่ งซือ้วตัถดิุบจากตวัแทนจําหน่าย และบริษัทยอ่ย

เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการผลติสนิค้าของบริษัทและงานเหมาผลติ  แตสํ่าหรับการประกอบ ชิน้สว่นบริษัทจะได้รับวตัถดิุบ

โดยลกูค้าเป็นผู้จดัหามาให้  ซึง่ในขัน้ตอนนีจ้ะมีการตรวจสอบคณุภาพวตัถดิุบ (Incoming Quality Control: IQC) เพ่ือให้

แน่ใจวา่วตัถดิุบท่ีได้รับมาอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ 

2) ขัน้ตอนวางแผนการผลติ  เป็นขัน้ตอนท่ีฝ่ายวางแผนการผลติ จดัเตรียมและปรับเปล่ียนส ายการผลติของ

เคร่ืองจกัร รวมถงึการจดัสรรกําลงัการผลติท่ีมีอยูเ่พ่ือท่ีจะสามารถผลติและจดัสง่สนิค้าได้ตามกําหนด 

3) ขัน้ตอนจดัเตรียมวตัถดิุบและเคร่ืองมือ  การเตรียมวตัถดิุบ และการเตรียมเคร่ืองมือ  เช่น แบบพิมพ์ สําหรับ

การเคลือบตะกัว่หรือดีบกุ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแบบของแผงวงจรท่ีจะผลติ และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลติเป็นสําคญั 

4) ขัน้ตอนการผลติและประกอบแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ เม่ือเตรียมความพร้อมของวตัถดิุบท่ีจะใช้ผลติเรียบร้อย

แล้ว บริษัทจะดําเนินการผลติและประกอบชิน้สว่นตา่งๆ ตามแบบท่ีกําหนดไว้ ซึง่เป็นการนําชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์วาง บน

แผงวงจรแล้วเช่ือมติดกนัโดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีในการผลติแตกตา่งกนัไป 

ทัง้นี ้ในการผลติอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีในการผลติหลายแบบมาประกอบขึน้เป็นแผงวงจรตามลกัษณะเฉพาะของ

แผงวงจรนัน้ๆ โดยในขัน้ตอนนีจ้ะมีการสุม่ตรวจคณุภาพ (In-Process Quality Control: IPQC) ระหวา่งดําเนินการผลติ  

ด้วยสายตา และการตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือ เชน่ การสแกนจดุสมัผสัแผงวงจรท่ีผลติเสร็จแล้วด้วยความเร็วสงูโดยใช้

เคร่ืองมือ Automatic Optical Inspection (“AOI”) หรือการนําแผงวงจรมาตรวจบนเคร่ืองมือทดสอบการทํางานสําหรับ

แผงวงจรนัน้ (In Circuit tester) เป็นต้น 

5) ขัน้ตอนการประกอบ เป็นการนําแผงวงจรมาประกอบขึน้เป็นผลติภณัฑ์สําเร็จรูป สําหรับขัน้ตอนนีจ้ะมีการสุม่

ตรวจคณุภาพ (IPQC) ระหวา่งดําเนินการประกอบโดยใช้สายตา หรือตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือทดสอบการทํางานของ

อปุกรณ์ เป็นต้น 

6) ขัน้ตอนการบรรจ ุเม่ือบริษัทผลติสนิค้าเสร็จ แล้วจะมีการทดสอบหน้าท่ีการทํางาน (Function Test) และการ

ตรวจสอบคณุภาพ (Outgoing Quality Control: OQC) โดยวธีิสุม่ตรวจ ก่อนการเข้าสูก่ระบวนการบรรจ ุ (Packing) ตาม

ลกัษณะของผลติภณัฑ์ และดําเนินการจดัสง่ให้แก่ลกูค้าหรือเก็บไว้ในคลงัสนิค้าของบริษัทเพ่ือการจําหน่ายต่อไป 
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ขัน้ตอนการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: * การผลติและประกอบแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ สว่นใหญ่จะไมผ่า่นขัน้ตอนการประกอบโครงผลติภณัฑ์ 

 

4.5.3 เทคโนโลยีการผลติ 

เทคโนโลยีการผลติ รายละเอียดของเทคโนโลยี 

Surface Mount Technology (SMT) เป็นการผลติโดยวางชิน้สว่นอิเลก็ทรอ นิกส์บนผิวของแผงวงจรด้านเดียวกบั

ลายทองแดง แล้วทําการเช่ือมจดุสมัผสันัน้ สว่นใหญ่เป็นแผงวงจรชนิด 

Surface Mount Device (SMD) 

Pin Through Hole (PTH) เป็นการผลติโดยการวางชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดมีขาลงบนแผงวงจร โดยใช้

เคร่ืองจกัร แล้วทําการเช่ือมชิน้สว่นอิเลก็ท รอนิกส์ให้ยดึติดกบัด้านท่ีมี

ลายทองแดง โดยผา่นตะกัว่เหลว 

Chip on Flexible Circuit (COF) เป็นการผลติโดยการวางชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์บนผิวของแผงวงจรท่ีมีลกัษณะ

ออ่น แล้วทําการเช่ือมจดุสมัผสันัน้ ซึง่มีความคล้ายคลงึกบัระบบ SMT 

บริษัทใช้เทคโนโลยีการผลติหลกั 3 แบบ สําหรับผลติสนิค้าทัง้หมด ซึง่ในการผลติสนิค้าบางชนิดอาจใช้เทคโนโลยี

มากกวา่ 1 แบบ ขึน้อยูก่บัประเภทของผลติภณัฑ์ โดยการผลติแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ภายใต้ตราสนิค้าของลกูค้า จะใช้

เทคโนโลยีครบทกุแบบ แตสํ่าหรับการผลติผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” สว่นใหญ่ จะใช้เทคโนโลยีการ

ผลติแบบ SMT และ PTH เทา่นัน้ 

4.5.4 การจัดหาวัตถุดบิ และนโยบายเก่ียวกับสนิค้าคงคลัง 

1. ธุรกจิอีเอม็เอส  

1.1 ธุรกจิจาํหน่ายชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 

การจดัหาสนิค้าของบริษัทในสายธุรกิจนีดํ้าเนินการโดยบริษัทยอ่ย สว่นใหญ่จะมีการจดัซือ้จากผู้ผลติหรือผู้ จําหน่าย

ตา่งประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สงิคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวนั จีน และไทย โดยมีนโยบายการกําหนดปริมาณสนิค้าคงคลงัขัน้ต่ํา  

สําหรับลกูค้าทัว่ไปจะพจิารณาจากประวติัการใช้วตัถดิุบ และ ประมาณการความต้องการใช้วตัถดิุบของลกูค้า  หากเป็น

ลกูค้าเฉพาะรายจะพิจารณาจากประมาณการหรือคําสัง่ซือ้และระยะเวลาท่ีรอสนิค้า  

 

* 

คําสัง่ซือ้   / 
ประมาณการยอดจําหน่าย จดัหาวตั   ( วางแผนการผลิต 

ประกอบโครงผลิตภณัฑ์ * 
( IPQC) 

ประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
( IPQC) จดัเตรียมวตัถดิุบ 

จดัสง่สินค้าให้ลกูค้า / 
จดัเก็บในคลงัสินค้าเพ่ือรอจําหน่าย 

บรรจ ุ
( IPQC) 

สุม่ตรวจสอบคณุภาพ 
( OQC) 

คําสัง่ซือ้   / 
ประมาณการยอดจําหน่าย 

จดัหาวตัถดิุบ วางแผนการผลิต 

ประกอบโครงผลิตภณัฑ์ * 
( IPQC) 

ประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
( IPQC) จดัเตรียมวตัถดิุบ 

จดัสง่สินค้าให้ลกูค้า / 
จดัเก็บในคลงัสินค้าเพ่ือรอจําหน่าย 

บรรจ ุ
( IPQC) 

สุม่ตรวจสอบคณุภาพ 
( OQC) 

* 
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1.2 ผลติและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม และอเิลก็ทรอนิกส์ ภายใต้ตราสนิค้าของลูกค้า 

การจดัหาวตัถดิุบหลกัท่ีใช้ในการผลติและประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคม และอเิลก็ทรอนิกส์ ภายใต้ตรา

สนิค้าของลกูค้า มี 2 วธิี คือ 1) บริษัทเป็นผู้จัดหาวตัถดิุบเองทัง้หมด ซึง่การจดัหาวตัถดิุบวิธีนีจ้ะใช้กบัการผลติแบบเหมา

ผลติ (Turnkey) และ 2) ลกูค้าเป็นผู้จดัเตรียมและสง่มอบวตัถดิุบให้บริษัทเพ่ือผลติ  ซึง่เป็นการผลติแบบสัง่ประกอบ 

(Consign Parts) ทัง้นี ้ในการสัง่ซือ้วตัถดิุบเพ่ือการผลติในสายธุรกิจนี ้บริษัทจะพิจารณาจากการกําหนดตราสนิค้าและผู้จดั

จําหน่าย โดยมี 3 รูปแบบ ได้แก่  

1. ลกูค้าเป็นผู้ กําหนดตราสนิค้าและผู้จดัจําหน่ายมาให้ 

2. ลกูค้าเป็นผู้ กําหนดตราสนิค้ามาให้ โดยบริษัทเป็นผู้คดัเลือกผู้จดัจําหน่ายเอง 

3. บริษัทเป็นผู้คดัเลือกตราสนิค้าและผู้จดัจําหน่ายให้ลกูค้า 

ในกรณี ท่ีลกูค้าให้บริษัทเป็นผู้จดัหาวตัถดิุบให้ บริษัทจะเป็นผู้คดัเลือกตราสนิค้าและผู้ จําหน่ายวตัถดิุบเอง โดย

พิจารณาจากคณุภาพ ราคา และเง่ือนไขทางการค้าเป็นสําคญั โดยการจดัซือ้วตัถดิุบจากในประเทศ และตา่งประเทศ ทัง้

การสัง่ซือ้โดยตรง และการผา่นบริษัทยอ่ย ซึง่บริษัทอ าจพิจารณาสัง่ซือ้จากผู้ผลติวตัถดิุบท่ีลกูค้าใช้อยูใ่นผลติภณัฑ์ของ

ลกูค้าอยูแ่ล้วก็ได้ และในกรณีท่ีลกูค้าเป็นผู้จดัหาวตัถดิุบ บริษัทจะได้รับวตัถดิุบจากลกูค้า หรือจากผู้ผลติวตัถดิุบตาม

จํานวนท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการใช้ในการผลติและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่บริษัทไมต้่องจดัซือ้เอง 

2. ธุรกจิโทรคมนาคม 

ในการผลติอปุกรณ์โทรคมนาคมและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” บริษัทใช้วตัถดิุบ

หลกั ได้แก่ แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ สายไฟ พลาสติก และ Connector โดยฝ่ายจดัซือ้ของบริษัทจะ

เลือกซือ้วตัถดิุบโดยคํานงึถงึราคาและเง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสม  ผลติภณัฑ์ในสายธรุกิจนีโ้ดยสว่นใหญ่จะซือ้วตัถดิุบ

ผา่นผู้ผลติและจําหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึบริษัทยอ่ย  และไมมี่นโยบายพึง่พิงการซือ้วตัถดิุบจากผู้ผลติ

หรือผู้ จําหน่ายรายใดรายหนึง่ 

3.  ธุรกจิเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง   

3.1  ธุรกจิผลติและตดิตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร และป้ายโฆษณาอเิลก็ทรอนิกส์ 

วตัถดิุบหลกัท่ีใช้เป็นสว่นประกอบในผลติภณัฑ์ได้แก่ หลอดไฟ LED แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ และ เปลือกตู้ควบคมุ

ซึง่ทําจากพลาสติก โดยสัง่ซือ้วตัถดิุบจากประเทศ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา  และไทย โดยบริษัทจะสัง่ซือ้วตัถดิุบในปริมาณท่ี

เพียงพอสําหรับการผลติตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้าเทา่นัน้ 

4. ธุรกจิบริการเตมิเงนิออนไลน์ 

บริการหลกัของธุรกิจนี ้ซึง่ดําเนินการโดยบริษัทยอ่ย จะมีการจดัหาสนิค้าและบริการตา่งๆ จากผู้ให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทย ได้ แก่ เอไอเอส ดีแทค ทรู ฮทัช์ ทีโอที โดยบริษัทจะประมาณการความต้องการเติมเงินของ

ผู้บริโภค โดยพิจารณาจากรายงานยอดเติมเงินประจําวนัจากระบบของบริษัท ประกอบกบัยอดเงินคงเหลือหรือเครดิตท่ี

ได้รับจากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในแตล่ะวนั ทัง้นี ้เพ่ือให้สามารถบริการแก่ลกูค้าท่ีมาทําธุรกรรมตา่งๆ  เช่น เติมเงินมือ

ถือระบบ prepaid ชําระคา่โทรศพัท์รายเดือน ชําระคา่ไฟฟ้า เติมเกมออนไลน์ บนตู้บญุเติมของบริษัท 
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4.5.5 วัตถุดบิหลักและแหล่งที่มา 

รายการวัตถุดบิ/สนิค้าหลัก แหล่งที่มา 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่  

• แผน่ PCB ไทย,ฮ่องกง,มาเลเซีย,จีน,ไต้หวนั 

• ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย,ไต้หวนั,ฮ่องกง,ญ่ีปุ่ น,สวิสเซอร์แลนด์, 

สงิคโปร์,สหรัฐอเมริกา,เยอรมนั ,ฟิลฟิปินส์,อินโดนีเซีย,อิสราเอล 

• สายไฟ ไทย 

• พลาสติก ไทย 

• คอนเน็กเตอร์ (Connector) ไทย,ไต้หวนั,ฮ่องกง,สงิคโปร์,สหรัฐอเมริกา,ญ่ีปุ่ น 

บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ  

• กลุม่ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ท่ีผลติจากสารกึง่

ตวันํา(Active device) เช่น ไดโอด(Diode) 

ไอซี (IC) และ ทรานซิสเตอร์ (Transistor) 

เป็นต้น 

ญ่ีปุ่ น, สหรัฐอเมริกา,เกาหลี,ฮ่องกง,ไต้หวนั,จีน 

• กลุม่ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไมไ่ด้ผลติจาก

สารกึง่ตวันํา (Passive device) เช่น คอน

เน็กเตอร์ (Connector) และตวัเก็บประจุ

ไฟฟ้า (Capacitor) 

ญ่ีปุ่ น, สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง, ไต้หวนั,จีน,ไทย 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็  

• ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ญ่ีปุ่ น,สหรัฐอเมริกา,ไทย 

• หลอดไฟ LED ญ่ีปุ่ น,สหรัฐอเมริกา,ไทย 

• พลาสติก ไทย 

• เหลก็ ไทย 

• กล้องวงจรปิดและอปุกรณ์เก่ียวข้อง ไทย 

• อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ไทย 

บจก.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส  

• Airtime ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทย 
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4.5.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ท่ีผา่นมา บริษัทใช้ดีบกุและตะกัว่ในการผลติแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ในสดัสว่นประม าณร้อยละ 65 และ 35 

ตามลําดบั แตเ่น่ืองจากการท่ีมีตะกัว่เป็นสว่นประกอบในการผลติแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบตอ่

สิง่แวดล้อม ประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป (EU) จงึเร่ิมเข้มงวดในการนําเข้าสนิค้าดงักลา่วท่ีมีสว่นผสมของตะกัว่มากขึน้ 

ดงันัน้ ปัจจบุนับริษัทใช้ ดีบกุเป็นวตัถดิุบในการผลติแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมด เพ่ือช่วยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  

โดยในปี 2552 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึง่เป็นการปรับปรุงท่ีตอ่เน่ือง เร่ิมจากการวางระบบการจดัการ

และการกําหนดนโยบายด้านสิง่แวดล้อม ไปสูก่ารใช้ระบบการจดัการ  การตรวจสอบประสทิธิผลของระบบและแก้ไข

จดุบกพร่อง จากนัน้เป็นการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของระบบเป็นระยะ ๆ โดยผู้บริหาร  และนําไปสูก่ารปรับ

เป้าหมายใหมเ่พ่ือเร่ิมวงจรใหมข่องการวางแผน ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมมีลกัษณะเป็นกลไกท่ีเช่ือมตอ่กนั  

ทัง้นี ้ท่ีผา่นมาบริษัทไมมี่ข้อพิพาทหรือถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัการสร้างผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และบริษัทได้รับการตอ่

อายใุบอนญุาตโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมมาโดยตลอด 

4.5.7 สัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค 

- ไมมี่- 

4.5.8 งานที่อยู่ระหว่างส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

1) งานตดิตัง้ระบบ SAP ของสายการเงนิและการบัญชี 

กิจการค้าร่วม F-HASIA CONSORTIUM ซึง่ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) บริษัท ไอแอม 

คอนซลัติง้ จํากดั และ HCL Singapore Pte., Ltd. ซึ่งทัง้ 2 บริษัทดงักลา่วไมไ่ด้เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  โดยกิจการค้าร่วม 

รับจ้างติดตัง้ระบบ SAP ของสายการเงินและการบญัชี  ให้กบั บมจ. การบินไทย เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2554 มลูคา่โครงการ

รวม 192.3 ล้านบาท (มลูคา่งานสว่นของบริษัทคิดเป็นจํานวนเงินประมาณ  95.59 ล้านบาท) โดยมีสาระสําคญัของสญัญา 

ดงันี ้

1)     บมจ. การบินไทยตกลงให้ F-HASIA CONSORTIUM ติดตัง้ติดตัง้ระบบ SAP ของสายการเงินและการบญัชี 

โดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคา่จ้างเป็น 3 งวด ตามความคืบหน้าของการสง่มอบงาน คือ 

• งวดท่ี 1 จํานวนร้อยละ 25 เม่ือสง่มอบ Business Blueprint และผู้วา่จ้าง ตรวจรับงานแล้ว 

• งวดท่ี 2 จํานวนร้อยละ 45 เม่ือสง่มอบงานในสว่น Realization Phase และผู้วา่จ้างตรวจรับงานแล้ว 

• งวดท่ี 3 จํานวนร้อยละ 30 เม่ือสง่มอบงาน ในสว่น Go-Live Support และผู้วา่จ้างตรวจรับงาน

 แล้ว 

2)     F-HASIA CONSORTIUM จะต้องดําเนินการให้เสร็จใน เวลา 18 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากผู้วา่จ้าง มิฉะนัน้จะต้องชําระคา่ปรับให้แก่ บมจ. การบนิไทย ในอตัราร้อยละ 0.1 ตอ่วนัของมลูคา่

งานตามสญัญา ทัง้นี ้ไมเ่กินมลูคา่การจ้างตามสญัญา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บมจ.การบินไทยอยูร่ะหวา่งการตรวจรับงานในสว่นของ  Realization Phase และ Go-

Live Support 

ความคืบหน้าของโครงการ  
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2) งานบริการ บาํรุงรักษา สทิธ์ิการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป SAP ตามโครงการ พัฒนาและตดิตัง้โปรแกรม

สาํเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้า (CSS) และระบบจัดทาํ

ใบเสร็จรับเงนิค้าไฟฟ้า (Billing)  

ตามท่ี บริษัทและผู้ ค้าร่วมอีก 2 ราย คือ บริษัท ที ไอ เอส คอนซลัแตนส์ จํากดั และ บริษัท ไพร์มลงิค์ จํากดั ซึง่บริษัท

ทัง้ 2 แหง่ดงักลา่วไมไ่ด้เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั กบับริษัท โดยกิจการค้าร่วม ได้ดําเนินงานตามโครงการรับจ้าง พฒันาและ

ติดตัง้โปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้า (CSS) และระบบจดัทําใบเสร็จรับเงิน

คา่ไฟฟ้า (Billing) ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง เสร็จเรียบร้อยแล้วนัน้ การไฟฟ้านครหลวงได้สัง่ซือ้สทิธ์ิ การใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป SAP สําหรับโครงการดงักลา่วเพิ่มเติม รวมถงึบริการบํารุงรักษาเป็นระยะเวลา 1 ปี และตอ่สญัญาใหมอี่ก 1 ปี 

มลูคา่สว่นของงานบริการบํารุงรักษาสําหรับปีท่ี 2 คิดเป็นจํานวน  81.90  ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทได้ให้บริการตามสญัญาเป็นระยะเวลา 4 เดือน คงเหลืออีก 8 เดือน จงึจะครบ

กําหนดตามระยะเวลาของสญัญา 

ความคืบหน้าของโครงการ  

3) งานบริการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์  

ตามท่ี บริษัทและผู้ ค้าร่วมอีก 2 ราย คือ บริษัท ที ไอ เอส คอนซลัแตนส์ จํากดั และ บริษัท ไพร์มลงิค์ จํากดั ซึง่บริษัท

ทัง้ 2 แหง่ดงักลา่วไมไ่ด้เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั กบับริษัท โดยกิจการค้าร่วม ได้ดําเนินงานตามโครงการรับจ้าง พฒันาและ

ติดตัง้โปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้า (CSS) และระบบจดัทําใบเสร็จรับเงิน

คา่ไฟฟ้า (Billing) ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง เสร็จเรียบร้อยแล้วนัน้ และได้ระบบคอมพิวเตอร์ดงักลา่วได้มีการพฒันา 

(Customized) เพิ่มเติม ดงันัน้ การไฟฟ้านครหลวงจงึได้วา่จ้างให้บริ ษัทเป็นผู้ให้บริการบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบ

คอมพิวเตอร์สว่นท่ีได้มีการพฒันาเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม 2555 ถงึวนัท่ี 15 

พฤษภาคม 2556 มลูคา่คา่จ้างตามสญัญาคิดเป็นจํานวน 30.77 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ให้บริการตามสญัญาเป็นระยะเวลา 7.5 เดือน คงเหลืออีก 4.5 เดือน จงึจะครบ

กําหนดตามระยะเวลาของสญัญา 

ความคืบหน้าของโครงการ  

4) โครงการระหว่างบริษัทกับบมจ. ทีโอท ี

• บริษัทฯได้ลงนามในสญัญารับจ้างเหมาโครงการติดตัง้อปุกรณ์ชมุสาย Multi Service Access Node (MSAN) 

อปุกรณ์ WDM และเนือ้งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึการฝึกอบรม ให้กบับริษัท  ทีโอที จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 30 

เมษายน 2553 มลูคา่โครงการ 1,903 ล้านบาท โดยมีสาระของสญัญา ดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ตกลงให้บริษัทติดตัง้อปุกรณ์  MSAN จํานวน รวม 577,000 พอร์ต โดยแยก

จํานวนโครงการ ระยะเวลา และมลูคา่ของโครงการดงัตอ่ไปนี ้

1. โครงการติตตัง้อปุกรณ์ชมุสาย Multi Service Access Node (MSAN) ใน Zone ท่ี 1 จํานวน 643 

แหง่ 120,950 พอร์ต มลูคา่โครงการ: 562,268,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ระยะเวลา: ภายใน 

360 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา  
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2. โครงการติดตัง้อปุกรณ์ชมุสาย Multi Service Access Node (MSAN) ใน Zone ท่ี 2 จํานวน 702 

แหง่ 115,680 พอร์ต มลูคา่โครงการ: 541,868,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ระยะเวลา: ภายใน 

360 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา  

3. โครงการติดตัง้อปุกรณ์ชมุสาย Multi Service Access Node (MSAN) ใน Zone ท่ี 3 จํานวน 951 

แหง่ 148,130 พอร์ต มลูคา่โครงการ : 798,875,999.98 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ) ระยะเวลา : 

ภายใน 360 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา 

โดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคา่จ้างเป็น 3 งวด ตามความคืบหน้าของการสง่มอบงาน คือ 

• งวดท่ี 1 จํานวนร้อยละ 20 ของวงเงินคา่จ้าง หลงัจากลงนามในสญัญาจ้าง 

• งวดท่ี 2 จํานวนร้อยละ 40 ของวงเงินคา่จ้าง  เม่ือผู้ รับจ้างได้สง่มอบอปุกรณ์ทัง้หมดครบถ้วนและผา่น

การตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ 

• งวดท่ี 3 จํานวนร้อยละ 30 ของวงเงินคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างดําเนินการ ติดตัง้และทดสอบอปุกรณ์แล้ว

เสร็จและผา่นการตรวจรับในเบือ้งต้น (Provisional Acceptance Test) จากคณะกรรมการตรวจรับ 

• งวดท่ี 4 สว่นท่ีเหลือทัง้หมดของวงคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างดําเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้ และผา่น

การตรวจรับและทดสอบขัน้สดุท้าย (Final Acceptance Test) จากคณะกรรมการตรวจรับ 

2) บริษัทจะต้องดําเนินการติดตัง้อปุกรณ์ MSAN จํานวน 577,000 พอร์ต พร้อม อปุกรณ์ WDM และเนือ้งาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ รวมถงึการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 360 วนั นบั

ถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา 

3) บริษัทต้องรับ ประกนัตอ่ความชํารุดบกพร่องเสียหายท่ีเกิดขึน้จากงานนี ้ภายในกําหนด 2 ปี นบัจากวนัท่ี

ได้รับมอบงานดงักลา่ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทอยูร่ะหวา่งการตรวจรับงานงวดท่ี 2-3 

ความคืบหน้าของโครงการ 

• บริษัทได้ลงนามในสญัญา ซือ้ขายอปุกรณ์อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงูสํา หรับ Smart Thailand กบับริษัท ทีโอที 

จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 มลูคา่โครงการรวม  149.43 ล้านบาท โดยมีสาระสําคญัของสญัญา 

ดงันี ้

1) บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) ตกลงให้บริษัทสง่มอบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงู จํานวน 30,000 ชดุ โดยมี

การกําหนดงวดการรับเงินคา่สนิค้าเป็น 2 งวด ตามจํานวนอปุกรณ์ท่ีได้สง่มอบ คือ 

• งวดท่ี 1 จํานวนร้อยละ 40 ของวงเงินตามสญัญา เม่ือสง่มอบอปุกรณ์จํานวน 10,000 ชดุ 

• งวดท่ี 2 สว่นท่ีเหลือทัง้หมดของ วงเงินตามสญัญา  เม่ือสง่มอบอปุกรณ์สว่นท่ีเหลือทัง้หมด พร้อมทัง้

คูมื่อการใช้งานและเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ทําการสาธิตการใช้งาน 

2) บริษัทจะต้องดําเนินการสง่มอบอปุกรณ์ทัง้หมด รวมทัง้ทดสอบให้พร้อมใช้งานได้ ตลอดจน สาธิตการใช้งาน  

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 150 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา 

3) บริษัทต้องรับประกนัตอ่ความชํารุดบกพร่องเสียหายท่ีเกิดขึน้ของอปุกรณ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีผู้ ซือ้

ได้รับมอบอปุกรณ์ดงักลา่ว 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทอยูร่ะหวา่งดําเนินการผลติอปุกรณ์ดงักลา่ว เพ่ือสง่มอบให้กบัผู้ ซือ้  

ความคืบหน้าของโครงการ 

5) โครงการระหว่างบริษัทย่อยกับกรุงเทพมหานคร 

• กิจการร่วมค้า Genius (JV Genius)  ได้ลงนามสญัญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด  (CCTV)  ใน

พืน้ท่ีเขตพระนครและเขตดสุติ กบัสํานกัการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี  19 ธนัวาคม 2555  มลูคา่

โครงการรวม 196,797,000 บาท โดยมีสาระสําคญัของสญัญา ดงันี ้

1) สํานกัการจราจรและขนส่ ง กรุงเทพมหานคร ตกลงให้ กิจการร่วมค้า Genius รับเหมา ปรับปรุงระบบ

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในพืน้ท่ีเขตพระนครและเขตดสุติ  โดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคา่จ้างเป็น 

3 งวด ตามความคืบหน้าของการสง่มอบงานคือ 

• งวดท่ี 1 จํานวนร้อยละ 20 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน 39,359,400 บาท  เม่ือผู้ รับจ้างได้

ดําเนินการรือ้ย้ายกล้องโทรทศัน์วงจรปิดของเดิมในบริเวณทางแยก จํานวน 270 กล้อง และติดตัง้

ปรับปรุงกล้องโทรทศัน์วงจรปิดแบบคงท่ี 5 Mega Pixel ใหมแ่ทนท่ีของเดิมในบริเวณทางแยก 

จํานวน 270 กล้อง พร้อมทัง้ติดตัง้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

• งวดท่ี 2 จํานวนร้อยละ 30 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน 59,039,100 บาท  เม่ือผู้ รับจ้างได้

ดําเนินการติดตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิดแบบคงท่ี 5 Mega Pixel ใหมบ่ริเวณชมุชน ตลาด จดุเปล่ียน

ถ่ายในการเดินทางและจดุเส่ียงภยั จํานวน 382 กล้อง พร้อมติ ดตัง้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว  

• งวดสดุท้าย จํานวนร้อยละ 50 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน  98,398,500 บาท  เม่ือผู้ รับจ้าง

ได้ดําเนินการติดตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เดิมท่ีรือ้ย้ายจากบริเวณทางแยก จํานวน 270 

กล้อง ไปติดตัง้บริเวณชมุช น ตลาด จดุเปล่ียนถ่ายในการเดินทางและจดุเส่ียงภยั พร้อมอปุกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องทัง้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

2) JV Genius จะต้องดําเนินการรับเหมา ปรับปรุงระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในพืน้ท่ีเขตพระนคร

และเขตดสุติ ให้แล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้ ภายในระยะเวลา 180 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา  

3) JV Genius จะรับประกนัตอ่ความชํารุดบกพร่อง เสียหายท่ีเกิดขึน้จากงานนี ้ภายในกําหนด 2 ปี นบัจาก

วนัท่ีได้รับมอบงานดงักลา่ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 JV Genius ได้เร่ิมดําเนินการ โดยอยูร่ะหวา่งการรือ้ย้ายกล้องโท รทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

ของเดิมและติดตัง้ของใหมแ่ทนท่ี  

ความคืบหน้าของโครงการ 

• กิจการร่วมค้า Genius (JV Genius)  ได้ลงนามสญัญาจ้างเหมา ปรับปรุงระบบการบนัทกึภาพและบริหารจดัการ

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) กบัสํานกัการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี  26 ธนัวาคม  2555  มลูคา่

โครงการรวม 192,600,000 บาท โดยมีสาระสําคญัของสญัญา ดงันี ้
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1) สํานกัการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร ตกลงให้ กิจการร่วมค้า Genius รับเหมาปรับปรุงระบบการ

บนัทกึภาพและบริหารจดัการกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) โดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคา่จ้างเป็น  2 

งวด ตามความคืบหน้าของการสง่มอบงานคือ 

• งวดท่ี 1 จํานวนร้อยละ 50 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน 96,300,000 บาท เม่ือผู้ รับจ้างได้

ดําเนินการติดตัง้ ปรับปรุงระบบบนัทกึภาพและบริหารจดัการกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่

เดิมตามสํานกังานเขตและติดตัง้ระบบเรียกดภูาพใหมท่ี่สถานีตํารวจนครบ าล 10 สถานี จํานวน 10 

จดุ พร้อมเช่ือมระบบเครือข่ายส่ือสารไปยงัศนูย์ควบคมุระบบจราจรศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ได้

ครบถ้วนทกุสญัญาณภาพจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ท่ีติดตัง้ไปพืน้ท่ีรับผิดชอบนัน้ ๆ และ

ติดตัง้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

• งวดสดุท้าย จํานวนร้อยละ 50 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน  96,300,000 บาท  เม่ือผู้ รับจ้าง

ได้ดําเนินการติดตัง้พฒันาระบบสําหรับควบคมุการแสดงผล และบริหารจดัการกล้องจํานวน 1 ระบบ 

ท่ีศนูย์ควบคมุระบบจราจรศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร  และเช่ือมโยงสญัญาณภาพท่ีเก่ียวข้องจน

แล้วเสร็จให้ใช้งานได้เป็นท่ีเรียบร้อย 

2) JV Genius จะต้องดําเนินการรับเหมาปรับปรุงระบบการบนัทกึภาพและบริหารจดัการกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV) ให้แล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้ ภายในระยะเวลา 210 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา  

3) JV Genius จะรับประกนัตอ่ความชํารุดบกพร่อง เสียหายท่ีเกิดขึน้จากงานนี ้ภายในกําหนด 2 ปี นบัจากวนัท่ี

ได้รับมอบงานดงักลา่ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 JV Genius ได้เร่ิมดําเนินการ โดยอยูร่ะหวา่งการติดตัง้และปรับปรุงระบบการบนัทกึภาพ

และบริหารจดัการกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

ความคืบหน้าของโครงการ 

• กิจการร่วมค้า Genius (JV Genius)  ได้ลงนามสญัญาจ้างเหมา เช่ือมโยงสญัญาณภาพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV) ไปท่ีสํานกังานเขตและสถานีตํารวจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  กบัสํานกัการจราจรและขนสง่ 

กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี   26  ธนัวาคม  2555  มลูคา่โครงการรวม  414,000,000  บาท โดยมีส าระสําคญัของ

สญัญา ดงันี ้

1) สํานกัการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร ตกลงให้ กิจการร่วมค้า Genius รับเหมาเช่ือมโยงสญัญาณภาพ

จากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ไปท่ีสํานกังานเขตและสถานีตํารวจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  โดยมีการ

กําหนดงวดการรับเงินคา่จ้างเป็น 3 งวด ตามความคืบหน้าของการสง่มอบงานคือ 

• งวดท่ี 1 จํานวนร้อยละ 30 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน 124,200,000 บาท  เม่ือผู้ รับจ้างได้

ดําเนินการติดตัง้เช่ือมโยงสญัญาณภาพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จากบริเวณจดุติดตัง้ตา่ง ๆ 

ไมน้่อยกวา่ 570 จดุติดตัง้ สํานกังานเขตและสถานีตํารวจท่ีอยู่ ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ พร้อมทัง้เช่ือมโยง

สญัญาณภาพไปยงัศนูย์ควบคมุระบบจราจร ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ได้ครบถ้วนทกุสญัญาณ

ภาพจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ท่ีติดตัง้ในแตล่ะจดุติดตัง้ พร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด

เรียบร้อยแล้ว 
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• งวดท่ี 2 จํานวนร้อยละ 30 จากมลูค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน 124,200,000 บาท  เม่ือผู้ รับจ้างได้

ดําเนินการติดตัง้ เช่ือมโยงสญัญาณภาพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จากบริเวณจดุติดตัง้ตา่ง ๆ 

ไมน้่อยกวา่ 563 จดุติดตัง้ สํานกังานเขตและสถานีตํารวจท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีรับผิดชอบ พร้อมทัง้เช่ือมโยง

สญัญาณภาพไปยังศนูย์ควบคมุระบบจราจร ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ได้ครบถ้วนทกุสญัญาณ

ภาพจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ท่ีติดตัง้ในแตล่ะจดุติดตัง้ พร้อมอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด

เรียบร้อยแล้ว 

• งวดสดุท้าย จํานวนร้อยละ 40 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน 165,600,000 บาท  เม่ือผู้ รับจ้าง

ได้ดําเนินการติดตัง้ ปรับปรุง รือ้ย้าย ระบบเครือข่ายส่ือสารกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถกูต้องตามสญัญา พร้อมติดตัง้ซอฟท์แวร์สําหรับ

ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน 4,000 กล้อง และเช่ือมโยงสญัญาณภาพท่ีเก่ียวข้องจน

แล้วเสร็จให้ใช้งานได้เป็นท่ีเรียบร้อย  

2) JV Genius จะต้องดําเนินการรับเหมา เช่ือมโยงสญัญาณภาพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ไปท่ี

สํานกังานเขตและสถานีตํารวจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  พร้อมใช้งานได้ ภายในระยะเวลา 365 วนั นบัถดั

จากวนัท่ีลงนามในสญัญา  

3) JV Genius จะรับประกนัตอ่ความชํารุดบกพร่อง เสียหายท่ีเกิดขึน้จากงานนี ้ภายในกําหนด 2 ปี นบัจาก

วนัท่ีได้รับมอบงานดงักลา่ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 JV Genius ได้เร่ิมดําเนินการ โดยอยูร่ะหวา่งติดตัง้เช่ือมโยงสญัญาณภาพกล้องโทรทศัน์

วงจรปิด (CCTV) จากบริเวณจดุติดตัง้ตา่ง ๆ ไปยงัศนูย์ควบคมุระบบจราจร ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

ความคืบหน้าของโครงการ 

• กิจการร่วมค้า Genius (JV Genius)  ได้ลงนามสญัญาจ้างเหมา เช่ือมโยงสญัญาณภาพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV) บริเวณสถานศกึษาและชมุชนไปท่ีสํานกังานเขตและสถานีตํารวจในพืน้ท่ีกรุงเทพมห านคร กบัสํานกั

การจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี  26  ธนัวาคม  2555  มลูคา่โครงการรวม  615,400,000  บาท โดยมี

สาระสําคญัของสญัญา ดงันี ้

1) สํานกัการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร ตกลงให้ กิจการร่วมค้า Genius รับเหมาเช่ือมโยงสญัญาณภาพ

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศกึษาและชมุชนไปท่ีสํานกังานเขตและสถานีตํารวจในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคา่จ้างเป็น 4 งวด ตามความคืบหน้าของการสง่มอบงานคือ 

• งวดท่ี 1 จํานวนร้อยละ 20 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน 123,080,000 บาท  เม่ือผู้ รับจ้างได้

ดําเนินการติดตัง้เช่ือมโยงสญัญาณภาพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จากบริเวณสถานศกึษาไม่

น้อยกวา่ 217 สถานศกึษา ไปยงัศนูย์ควบคมุการจราจร ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ศนูย์ควบคมุ

ระบบกรุงเทพมหานคร ดินแดง และห้องควบคมุระบบเครือข่ายส่ือสาร สํานกัการศกึษา 

กรุงเทพมหานคร ได้ครบถ้วน ทกุสญัญาณจากภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ท่ีติดตัง้ในสถานศกึษา   

นัน้ๆ พร้อมอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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• งวดท่ี 2 จํานวนร้อยละ 20 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน 123,080,000 บาท  เม่ือผู้ รับจ้างได้

ดําเนินการติดตัง้เช่ือมโยงสญัญาณภาพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จากบริเวณสถานศกึษาไม่

น้อยกวา่ 217 สถานศกึษา ไปยงัศนูย์ควบคมุการจราจร ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ศนูย์ควบคมุ

ระบบกรุงเทพมหานคร ดินแดง และห้องควบคมุระบบเครือข่ายส่ือสาร สํานกัการศกึษา 

กรุงเทพมหานคร ได้ครบถ้วนทกุสญัญาณจากภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ท่ีติดตัง้ในสถ านศกึษา   

นัน้ๆ พร้อมอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

• งวดท่ี 3 จํานวนร้อยละ 20 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน 123,080,000 บาท  เม่ือผู้ รับจ้างได้

ดําเนินการติดตัง้ ปรับปรุง รือ้ย้าย ระบบเครือข่ายส่ือสารกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

กรุงเทพมหานคร และเช่ือม โยงสญัญาณภาพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จากบริเวณชมุชน 

จํานวน  141 จดุติดตัง้ ไปยงัสํานกังานเขตและสถานีตํารวจท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีรับผิดชอบ รวมทัง้ศนูย์

ควบคมุระบบจราจร ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ได้ครบถ้วนทกุสญัญาณจากภาพกล้องวงจรปิด 

(CCTV) ท่ีติดตัง้ในสถานศกึษานัน้ๆ พร้อมอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

• งวดสดุท้าย จํานวนร้อยละ 40 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน  246,160,000 บาท  เม่ือผู้ รับจ้าง

ได้ดําเนินการติดตัง้ระบบ Network Management Software with Server จํานวน 1 ระบบพร้อม

ติดตัง้ซอฟท์แวร์สําหรับระบบกล้องโทรทศัน์ว งจรปิด (CCTV) จํานวน 4,000 กล้องและเช่ือมโยง

สญัญาณภาพท่ีเก่ียวข้องจนแล้วเสร็จให้ใช้งานได้เป็นท่ีเรียบร้อย 

2) JV Genius จะต้องดําเนินการรับเหมาเช่ือมโยงสญัญาณภาพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสภาน

ศกึษาและชมุชนไปท่ีสํานกังานเขตและสถานีตํารวจในพืน้ท่ีกรุงเทพมห านคร ให้แล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้ 

ภายในระยะเวลา 365 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา  

3) JV Genius จะรับประกนัตอ่ความชํารุดบกพร่อง เสียหายท่ีเกิดขึน้จากงานนี ้ภายในกําหนด 2 ปี นบัจาก

วนัท่ีได้รับมอบงานดงักลา่ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 JV Genius ได้ เร่ิมดําเนินการ อยูร่ะหวา่งติดตัง้และเช่ือมโยงสญัญาณภาพจาก

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ไปยงัศนูย์ควบคมุระบบจราจร ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

ความคืบหน้าของโครงการ 
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การวจัิยและพัฒนา 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ .11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ เปิดเผยข้อมลู

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหวัข้อนี”้ 
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5. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ     

5.1 ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ มีมลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงันี ้

ลักษณะทรัพย์สนิ 
ลักษณะ

กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

(พันบาท) 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุง เจ้าของ 210,007 

อาคารและสว่นปรับปรุง เจ้าของ 106,962 

เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ เจ้าของ 430,868 

ยานพาหนะ เจ้าของ 34,349 

อปุกรณ์สํานกังานและเคร่ืองตกแตง่ เจ้าของ 51,844 

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 3,012 

รวม 837,042 

5.1.1  รายละเอียดท่ีตัง้ท่ีดิน อาคารโรงงานและคลงัสนิค้า ของบริษัทท่ีใช้ใ นการประกอบธรุกิจ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 

ลักษณะเบือ้งต้น ที่ตัง้ 

มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี        

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ท่ีตัง้อาคารสํานกังานใหญ่ 226/12, 13, 16 สามเสนใน พญาไท 

กทม. 

39.20 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารสํานกังานสาขา 282  สามเสนใน พญาไท กทม. 3.36 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารสํานกังานสาขา 284 สามเสนใน พญาไท กทม. 5.62 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารโรงงาน 66/350 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.

นครปฐม 

4.52 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารโรงงานและอาคาร

คลงัสนิค้า 

77/11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.

นครปฐม 

132.96 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้ศนูย์ควบคมุป้ายจราจร

อจัฉริยะ 

308/2 สามเสนใน พญาไท กทม. 60.97 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารศนูย์บริการหลงัการขาย 226/25,26 สามเสนใน พญาไท กทม. 13.97 ปลอดภาระ 

ท่ีดินลานจอดรถ ไมมี่เลขท่ี สามเสนใน พญาไท กทม. 30.62 ปลอดภาระ 

ท่ีดินเปลา่ยงัไมมี่การก่อสร้าง ต.หนองอรุณ อ.บ้านบงึ (พนสันิคม) จ.

ชลบรีุ 

1.90 ปลอดภาระ 

ท่ีดินรอการพฒันา ถนนบ้านหม้อ แขวงวงับรูพาภิรมย์ 

เขตพระนคร กทม. 

15.21 จดจํานองเพ่ือหลกัประกนั

สนิเช่ือกบัธนาคาร 

สว่นปรับปรุงอาคาร - 8.64 ปลอดภาระ 

รวม 316.97  
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5.1.2  รายละเอียดเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ประเภท มูลค่าสุทธิตามบัญชี (พันบาท) ภาระผูกพัน 

เคร่ีองจกัร 81,219 ปลอดภาระ 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ 349,649 ปลอดภาระ 

รวม 430,868  

5.2  รายละเอียดสัญญาเช่าทรัพย์สนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสญัญาเช่าทรัพย์สนิ ดงันี ้

1. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จํานวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบับริษัท คลูลิง่ แอนด์ คอนโทรลล์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั เพ่ือ

ใช้เป็นท่ีตัง้ของ สํานกังาน  ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 226/6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ในอตัราคา่เช่า 21,000 บาท

ตอ่เดือน  

2. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จํานวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบันายกิติศกัดิ์ แซเ่อีย้ เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของ สํานกังาน  ซึ่ง

ตัง้อยูเ่ลขท่ี 226/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลา

เช่า 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ตลุาคม 2556 ในอตัราคา่เช่า 30,000 บาทตอ่เดือน  

3. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จํานวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบันางประภาพร กิตติญาณ เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของสํานกังาน 

ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 226/10 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนด

ระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 ในอตัราคา่เช่า 12,000 บาทตอ่เดือน  

4. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จํานวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบันายกิติศกัด์ิ แซเ่อีย้ เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของ สํานกังาน  ซึ่ง

ตัง้อยูเ่ลขท่ี 226/11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลา

เช่า 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ในอตัราคา่เช่า 30,000 บาทตอ่เดือน  

5. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จํานวน 3 ชัน้ 3 คหูา กบันางรังษี เลศิไตรภิญโญ ซึง่เป็นกรรมการของบริษัท เพ่ือ

ใช้เป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่ ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 226/13, 14, 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 ในอตัราคา่เช่า 45,000 

บาทตอ่เดือน  

6. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จํานวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบันางวนิดา อรัณยภาค เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของสํานกังาน ซึ่ง

ตัง้อยูเ่ลขท่ี 226/18 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โด ยมีกําหนดระยะเวลา

เช่า 1 ปี  สิน้สดุวนัท่ี 10 มีนาคม 2556 ในอตัราคา่เช่า 35,000 บาทตอ่เดือน  

7. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคารโรงงาน กบันายวฒันา ประภาศโกศลกลุ เพ่ือใช้เป็นโกดงัเก็บของ ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 

77/19 หมูท่ี่ 12 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีกําหนดระ ยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 

18 มกราคม 2556 ในอตัราคา่เช่า 48,000 บาทตอ่เดือน 
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8. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบันายสมพงษ์ วลัลภโชติพงษ์ เพ่ือใช้เป็นโกดงัเก็บของ และพืน้ท่ีผลติ

สนิค้า ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 66/43, 44 หมูท่ี่ 12 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐ ม โดยมีกําหนด

ระยะเวลาการเชา่ 1 ปี สิน้สดุ 31 สงิหาคม 2556 ในอตัราคา่เช่า 128,000 บาทตอ่เดือน 

9. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาโรงงานกบันางสาวสนัทนา ศรีแจ้ เพ่ือใช้เป็นโกดงัเก็บของ ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 66/39 

หมูท่ี่ 12 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีกําหนดระยะเ วลาการเช่า 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 

1กมุภาพนัธ์ 2556 ในอตัราคา่เช่า 55,000 บาทตอ่เดือน 

10. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบันายพงษ์ชยั อมตานนท์ ซึง่

เป็นกรรมการของบริษัท เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของอาคารคลงัสนิค้า ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 66/18 หมู ่11 ถนนพทุธ

มณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 

30 เมษายน 2557 ในอตัราคา่เช่า 20,000 บาทตอ่เดือน 

11. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบันายพงษ์ชยั อมตานนท์ ซึง่

เป็นกรรมการของบริษัท เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของอาคารโกดงัสนิค้า ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 66/23-24 หมู ่11 ถนนพทุธ

มณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราคา่เช่า 20,000 บาทตอ่เดือน 

12. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคาร จํานวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบัคณุนิโลบล 

อรัณยภาค เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของสํานกังาน ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 226/29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 สงิหาคม 2556 ในอตัราคา่เช่า 30,000 

บาทตอ่เดือน 

13. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคาร จํานวน 3 ชัน้ 2 คหูา ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 

226/27-28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กบัคณุ ปราณี ภตูะเวช  เพ่ือใช้

เป็นท่ีตัง้สํานกังาน โดย มีกําหนดระยะเวล าเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 ในอตัราคา่เช่า  

60,000 บาทตอ่เดือน 

14. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคารกบันายชเนษฏ์ ชินอานภุาพ เพ่ือใช้เป็น

ท่ีตัง้ของอาคารโกดงัสนิค้า ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 73/456 ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ 

อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราคา่เช่า  

42,105.26 บาทตอ่เดือน 

15. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบับริษัท จีเนียส อิ เลคทรอนิค 

มิเตอร์ จํากดั เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของอาคารโรงงาน ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 66/350 หมู ่12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 

ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 

2556 ในอตัราคา่เช่า 30,000 บาทตอ่เดือน 

 

 



5.ทรัพย์สนิท่ีใช้การประกอบธรุกิจ 

76 

 

16. บริษัท จีเนี ยส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าท่ีดินกบันายทองออ่น ลพหงษ์ เพ่ือใช้เป็น

บ้านพกัคนงาน  ซึง่ตัง้อยูโ่ฉนดเลขท่ี 43908 และ 43909 (แปลงท่ี 4) ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 ถนนรัตนาธิเบศร์ 

ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สุดวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 

2556 ในอตัราคา่เช่า 28,000 บาทตอ่เดือน 

17. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าอาคาร จํานวน 1 คหูา กบันางพรรณี ศิริพงษ์ปรีดา 

ภรรยาของนายพนูศกัดิ์ ศิริพงษ์ปรีดา ซึง่เป็นกรรมการของบริษัท เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของสํานกังาน ซึง่ตัง้ อยู่

เลขท่ี 138 ถนนบ้านหม้อ แขวงวงับรูพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 3 

ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยไมคิ่ดคา่ใช้จา่ยใดๆ 

18. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าพืน้ท่ีสํานกังาน ให้บริการสํานกังานและให้บริการ

สาธารณปูโภค สํานกังานจํานวน 2 ชัน้ (ชัน้ 15 และ 17) กบั กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN 

รีเทลโกรท และ บมจ . เซน็ทรัลพฒันา เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่  ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 7/129 อาคาร

เซน็ทรัล พลาซา่ ป่ินเกล้า ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีกําหน ดระยะเวลาเช่า 3 ปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 สงิหาคม 2558 ในอตัราคา่เช่า 357,589.53 บาทตอ่เดือน 

19. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าพืน้ท่ีสํานกังานขาย กบักองมรดกเจ้าพระยาเทเวศน์ 

วงษ์วิวฒัน์ (มรว. หลานกญุชร) เพ่ือใช้เป็นสํานกังานขาย  ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 77 ถนนบ้านหม้อ แขวงวงับรูพา

ภิรมย์ เขตพระนคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา่ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ในอตัราคา่เช่า 75,000 

บาทตอ่เดือน ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการตอ่สญัญาเช่าดงักลา่ว 

20. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าพืน้ท่ีสํานกังานขาย กบักองม รดกเจ้าพระยาเทเวศน์ 

วงษ์วิวฒัน์ (มรว. หลานกญุชร ) เพ่ือใช้เป็นสํานกังานขาย  ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 5 ถนนบ้านหม้อ แขวงวงับรูพา

ภิรมย์ เขตพระนคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา่ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ในอตัราคา่เช่า 30,000 

บาทตอ่เดือน ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการตอ่สญัญาเช่าดงักลา่ว 

21. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าอาคารพาณิชย์ กบันายวิทยา ชุ่มชใูจ เพ่ือใช้เป็น

โกดงัเก็บของ  ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 199/6 ถนนจงถนอม แขวงมหาสวสัดิ์ เขตบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ โดยมี

กําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2555 ในอตัราคา่เช่า 17,895 บาทตอ่เดือน ปัจจบุนัอยู่

ระหวา่งการตอ่สญัญาเช่าดงักลา่ว 

22. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าอาคารพาณิชย์ กบันายประเสริฐ ศิริเฑียรทอง  เพ่ือ

ใช้เป็นโกดงัสนิค้า ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 98/83-84 หมูท่ี่ 5 ตําบลบางรักน้อย อําเภอเมือ ง จงัหวดันนทบรีุ โดยมี

กําหนดระยะเวลาเช่า 25 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2578  และคา่เช่าตลอดอายสุญัญาเช่ารวม 

5,400,000 บาท 

23. บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั (“FSS”) มีสญัญาเช่าอาคาร จํานวน 3 ชัน้ 2 คหูา กบันายผจญ จนัที

นอก เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังาน ซึง่ตัง้อ ยูเ่ลขท่ี 1031/1, 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2556 โดยคา่เช่าตลอดอายุ

สญัญาเช่ารวม 2,412,000 บาท 
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24. บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั  (“FSS”) มีสญัญาเช่าอาคาร จํานวน 3 ชัน้ 2 คหูา กบันา งสาวเนตร

ดาว  สวสัด์ิพาณิชย์ เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังาน ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 1031/3,4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเช่า 11 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยคา่

เช่าตลอดอายสุญัญาเช่ารวม 990,000 บาท 

25. บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั (“FSS”) มีสญัญาเช่าอาคารคลงัสนิค้ากบับริษัท ยู.ซี เมทลั จํากดั เพ่ือ

ใช้เป็นโกดงัสนิค้า ซึง่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 77/23 หมู ่12 ต.ไร่ขิง อ .สามพราน จ .นครปฐม โดยมีกําหนดระยะเวลา

เช่า 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 โดยคา่เช่าตลอดอายสุญัญาเช่ารวม 750,000 บาท 

5.3  รายละเอียดสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยสนิทรัพย์ไมต่วัตนท่ีมีสาระสําคญัดงันี ้ 

1. บริษัทมี เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” สําหรับสนิค้า ท่ีผลติและจําหน่าย ภายใต้ตราสนิค้าของบริษัท 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทไมไ่ด้วดัมลูคา่และบนัทกึบญัชีไว้เป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนของบริษัท 

2. กิจการร่วมค้า  Genius ได้สทิธิในการจดัหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอจัฉริยะกบักรุงเทพมหานคร โดยมี

ระยะเวลา 3 ปี ทัง้นีใ้นช่วงระยะเวลาดงักลา่วกิจการร่วมค้าต้องจ่ายคา่สทิธิและคา่ตอบแทนให้แก่

กรุงเทพมหานครเป็นจํานวนเงินปีละประ มาณ 5 ล้านบาท ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาหากกิจการร่วม

ค้า Genius ปฏิบติัตามข้อตกลงและเง่ื อนไขท่ีกําหนดในสญัญาทกุประการ กรุงเทพมหานครจะพิจารณา

ตอ่อายสุญัญาได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี และพิจารณาเพิ่มคา่สทิธิและคา่ตอบแทนรายปีตามข้อกําหนดใน

สญัญา กิจการร่วมค้า Genius พิจารณาตดัจําหน่ายคา่สทิธิดงักลา่วตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นระยะเวลา 9 ปี ราคาทนุของสนิทรัพย์ดงักลา่ว ณ วนัท่ีได้มามีจํานวน 235 ล้าน

บาท และมลูคา่ตามบญัชีของสทิธิดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คงเหลือเทา่กบั 29 ล้านบาท  

 



โครงการในอนาคต 

78 

 

โครงการในอนาคต 

 “ประกาศของ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหวัข้อนี”้ 

 

 

 

 



6.ข้อพิพาททางกฎหมาย 

79 

 

6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 บริษัท ที ไอ เอส คอนซลัแตนส์ จํากดั ได้ย่ืนฟ้องบริษัทตอ่ศาลแพง่ ตามคดีหมายเลข

ดําที่ 1278/2555 เพ่ือใช้สทิธิเรียกร้องคา่งวดงานจํานวน 55.41 ล้านบาท ตามสญัญาจ้างพฒันาและติดตัง้โปรแกรม

สําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองค์ กร (ERP) กบัการไฟฟ้านครหลวง  บริษัทได้ฟ้องแย้งตอ่ศาลแพง่ เพ่ือเรียกคา่เสียหาย

จาก บริษัท ที ไอ เอส คอนซลัแตนส์ จํากดั ท่ีทิง้งานและทําให้เกิดความเสียหายกบับริษัท เป็นจํานวนเงิน 156.58 ล้าน

บาท   

 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2556 ศาลแพง่ได้พิพากษายกฟ้องคดีดงักลา่ว  และให้ บริษัท ที ไอ เอส คอนซลัแตนส์ จํากดั 

ชําระเงินจํานวน 60.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป 

จนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ ให้กบับริษัท 

 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้ย่ืนฟ้องบริษัท ที ไอ เอส คอนซลัแตนส์ จํากดั ตอ่ศาลแพง่ ตามคดี

หมายเลขดําท่ี ย .399/2555 เพ่ือใช้สทิธิเรียกร้องเงินตามตัว๋สญัญาใช้เงินจํานวน 24.10 ล้านบาท โดยคดีดงักลา่ว ศาล

แพง่ได้นดัสืบพยานทัง้สองฝ่ายในเดือนพฤษภาคม 2556  
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7. โครงสร้างเงนิทุน  

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีทนุจดทะเบียน จํานวน  480 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 960 ล้านหุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และทนุท่ีออกจําหน่ายและชําระแล้ว จํานวน 480 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

960 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท  

7.2 รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้น 10 ลําดบัแรกของบริษัท ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2556 มีรายละเอียดดงันี ้ 

ลาํดบั รายช่ือ  จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1 ครอบครัวอมตานนท์  617,673,500 64.34 

 นายพงษ์ชยั อมตานนท์ 466,744,400   

 
 

นางรังษี เลศิไตรภิญโญ 58,915,500   

 
 

นายแกลกิ อมตานนท์ 57,924,000   

 
 

นางวนัทนา อมตานนท์ 34,089,600   

2 
 

นายพนูศกัดิ ์ศริิพงศ์ปรีดา  32,931,900 3.43 

3 
 

นายบญุยงค์ นินเนินนนท์  27,599,000 2.88 

4 
 

นางมาทินี วนัดีภิรมย์  24,750,400 2.58 

5 
 

นายสพุฒัน์ พงษ์รัตนกลู  18,510,300 1.93 

6 
 

นายกําธร ลีลาธีระกลุ  15,456,400 1.61 

7 นางมาลี วรปัญญา  14,799,800 1.54 

8 นางธารินี เสนจนัทร์ฒิไชย  13,777,800 1.44 

9 
 

นางวิภาวรรณ ตนัตพิานิชพนัธ์  13,350,000 1.39 

10 
 

นายบญุญา ตนัตพิานิชพนัธ์  11,361,400 1.18 

 
 

อ่ืนๆ   169,789,500 17.68 

  
 

รวม  960,000,000 100.00 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัภาษีเงินได้นิติบคุคล และขาดทนุ

สะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้  คณะกรรมการบริษัทอาจกําห นดให้การจา่ยเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่

อตัราท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยูก่บัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง และความจําเป็นในการขยายการ

ดําเนินงานรวมถงึการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการบริหารกิจการ  

บริษัทยอ่ยมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิหลงัภาษี เงินได้นิติบคุคล

ตามงบการเงินของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
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8.  การจัดการ 

8.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

 

 8.2 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 3 คณะ ได้แก่  

• คณะกรรมการบริษัท  

• คณะกรรมการบริหาร  

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ซึง่รายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะคณะมีดงัตอ่ไปนี ้ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 6 ทา่น คิดร้อยละ 67 

ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการอสิระจํานวน 3 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 33 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด  
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รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบด้วย 

 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสนิท  วรปัญญา ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ  

2. นายสธุรรม มลลิา ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ  

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ  

4. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

5. นางรังษี เลศิไตรภิญโญ กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานกุารบริษัท 

6. นายแกลกิ  อมตานนท์ กรรมการ 

7. นางมาทินี  วนัดีภิรมย์ กรรมการ 

8. นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 

9. นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา กรรมการ 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัททกุทา่นเป็นผู้ มีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั

และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศข้อบงัคบัของ

สํานกังานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามประกอบด้วย นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ลงลายมือช่ือร่วมกบันาย แกลกิ  อมตานนท์ หรือ

นางรังษี เลศิไตรภิญโญ หรือนางมาทินี วนัดีภิรมย์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท  ตลอดจนมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของ

บริษัท 

3. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

4. จดัให้มีการทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 

5. กรรมการบริษัทอาจแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคมุของกรรมการ  หรืออาจมอบ

อํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมีอํานาจตามท่ีกรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอน

เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้เม่ือเหน็สมควร ทัง้นี ้การมอบอํานาจนัน้จะต้อ งไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจท่ีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจ สามารถพิจารณาและอนมุติัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง  มีสว่นได้เสียหรือมีความ
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ขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการพจิารณาและอนมุติัไว้แล้ว 

6. กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารและการ

จดัการ รวมถงึการติดตามผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นเร่ืองตอ่ไปนี ้คณะกรรมการต้องได้รับ

มติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ ได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนด ให้ต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ่ม /ลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการให้แก่บคุคลอ่ืน หรือการซือ้หรือรับโอน

กิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั เป็นต้น  

7. กํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่ าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่หมายรวมถงึหลกัเกณฑ์ 

ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อาทเิชน่ การทํารายการท่ีเก่ียวโยง

กนัและการซือ้หรือขายทรัพย์สนิท่ีสําคญัตามกฏเกณฑ์ของ สํานกังานคณะกรรมการ  กลต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8. พจิารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการอ่ืน  

รวมทัง้ประเมินผลการดําเนินงานของประธานกรรมการบริหาร  เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการบรรลวุตัถปุระ สงค์

ของการดําเนินกิจการของบริษัท 

9. กรรมการต้องแจ้งการมีสว่นได้สว่นเสียกบับริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทใน

เครือในจํานวนเพิ่มขึน้หรือลดลง เป็นต้น 

ทัง้นี ้กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะเป็นเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือผู้ อ่ืน เว้นแต่

จะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีกรรมการบริหาร 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางรังษี  เลศิไตรภิญโญ กรรมการบริหาร 

3. นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ์ กรรมการบริหาร 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการบริหาร 

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย  ระเบียบ ข้อกําหนด  คําสัง่ และมติ

ของท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ 

2. กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยทุธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัและอํานาจการบริหาร

ตา่งๆ ของบริษัทในการดําเนินธรุกิจ รวมถงึการตรวจสอบและติดตามผลกา รดําเนินงานของบริษัทให้บรรลุ

เป้าหมาย 
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3. พจิารณาการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนมุติั 

โดยรวมถงึการพจิารณาและอนมุติัเปล่ียนแปลงเพิม่เติมงบประมาณประจําปีหากไมมี่การประชมุคณะกรรมการ

บริษัทและให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการเบิกถอนเงินเพ่ือดําเนินธุรกิจตามปกติ ยกเว้นการสัง่ซือ้วตัถดิุบ ในวงเงินแตล่ะ

รายการไมเ่กิน 20 ล้านบาท รวมทัง้อนมุติั การใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีสําคญัท่ีกําหนดไว้ในงบประมาณประจําปีตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 

5. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการกู้ ยืมเงิน  การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ  หรือการออกตราสารหนี ้รวมถงึการให้หลกัประกนั 

การคํา้ประกนัเงินกู้หรือสนิเช่ือ หรือการขอสนิเช่ือใดๆ ของบริษัท ในวงเงินไมเ่กิน  50 ล้านบาท  

6. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบคุคล และด้านการ

ปฏิบติัการอ่ืนๆ  

7. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถงึการแตง่ตัง้ การวา่จ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงิน

คา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร และการเลกิจ้าง 

8. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหนึง่อยา่งใด 

โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่ว มีอํานาจตามท่ี

คณะกรรมการบริหารเหน็สมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกร รมการบริหารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจ

ยกเลกิ เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนัน้ๆ ได้ตามสมควร 

9. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมร่วมถงึการอนมุติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดท่ีคณะ

กรรมการบริหาร หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีสว่นได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้ง

กบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ ไทย และสํานกังานคณะกรรมการ กลต . ซึง่การ

อนมุติัรายการในลกัษณะดงั กลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการและ /หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและ

อนมุติัรายการดงักลา่วตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  

นิยามกรรมการอสิระ 

กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการท่ีเป็นอสิระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุม่ของผู้ ถือรายให ญ่และมีคณุสมบติั

ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียง ทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหรือ นิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางป กติธรุกิจและกรรมการท่ีมีอํานาจลงนาม

ผกูพนับริษัท พนกังาน ลกูจ้า ง พนกังาน  ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ในปัจจบุนั ของ

บริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม หรือ  นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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3. ไมเ่ป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุม่ ได้แก่ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย และบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ /บริษัทยอ่ยถือหุ้น

มากกวา่ร้อยละ 50 ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

4. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโ ลหติหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบดิา มารดา คูส่มรส พ่ีน้องและบตุร 

รวมทัง้คูส่มรสของบตุรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็น

ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

5. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ ง ใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ  หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท  

คณุสมบติัของกรรมการอสิระดงักลา่วข้างต้นเทา่กบั หลกัเกณ ฑ์เก่ียวกบั คณุสมบติัของ คณะกรรมการอสิระของ

สํานกังานคณะกรรมการ  กลต. ยกเว้น ข้อ 3. ซึง่สงูกวา่หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคณุสมบติัของกรรมการอสิร ะของสํานกังาน

คณะกรรมการ กลต. 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีกรรมการอสิระจํานวน 3 คน จากกรรมการทัง้หมดของบริษัทจํานวน 9 คน ซึง่

คิดเป็นสดัสว่น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย โดยมีรายช่ือดงันี ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 2 ปี บริษัทได้กําหนดคณุสมบติัของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไว้ดงันี ้

1. เป็นกรรมการอสิระ 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนัหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

3. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย และบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั 

4. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงิน 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสนิท  วรปัญญา กรรมการอสิระ 

2. นายสธุรรม  มลลิา กรรมการอสิระ 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการอสิระ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสธุรรม  มลลิา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสนิท  วรปัญญา กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบลําดบัท่ี 3 เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit system) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจน ให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่ง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัห รือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังานคณะกรรมการ กลต . ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 (2) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(3) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของ         

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 (4) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 (5) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 (6) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

 (7) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
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 (8) รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ 

  รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําดงัตอ่ไปนี ้  ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยั สําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท  ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เหน็สมควร 

 (1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 (2) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

(3) การฝ่่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8.3 คณะผู้บริหาร 

  ผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบด้วย 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร/ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารบริษัทในเครือ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและบริการ 

2. นางรังษี  เลศิไตรภิญโญ รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานกุารบริษัท 

3. นายชชัวิน พิพฒัน์โชติธรรม  ผู้ชว่ยประธานกรรมการบริหาร/ผู้ อํานวยการฝ่ายธรุการสํานกังาน

ใหญ่ 

3. นายปราโมทย์  พนัธินา ผู้ อํานวยการฝ่ายผลติ 

4. นายสวสัดิ์  เอิบโชคชยั ผู้ อํานวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา 

5. นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

8.4 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ปัจจบุนับริษัทยงัไมมี่การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา ดงันัน้การคดัเ ลือกจะกระทําโดยนํารายช่ือของผู้สมคัรท่ี

ได้รับการคดัเลือกเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัตอ่ไป โดยใช้มติเสียงข้างมากของท่ีประชมุ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

การเลือกตัง้กรรมการบริษัทในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้โดยผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนน

เสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  สามารถใช้ลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคลหรือหลายคนในคราว

เดียวกนัก็ได้ ตามท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเหน็สมควร ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยไมไ่ด้  และ

บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่ กบัจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี  

หากมีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ผู้ ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุมีเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง 
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ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร 

1. ควบคมุดแูลการดําเ นินกิจการและ /หรือการบริหารงานประจําวนัของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและ /

หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ /หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได้ โดยการมอบ

อํานาจช่วง และ /หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้ขอบเขตแหง่การมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจ 

และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กําหนดไว้ 

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษัทท่ีกําหนด  ให้เป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพเพ่ือป้องกนัความเส่ียงทางธุรกิจ 

5. พิจารณาการเข้าทําสัญญาธุรกิจของบริษัท และสญัญาอ่ืน ๆ อนัเป็นผลประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้กําหนดขัน้ตอน

และวธีิการจดัทําสญัญาดงักลา่ว เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

6. พิจารณาอนมุติัการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการตามปกติของบริษัท ยกเว้นการสัง่ซือ้วตัถดิุบ ในวงเงินแตล่ะ

รายการไมเ่กิน 10 ล้านบาท  

7. พิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้าย หรือการพ้นจากการเป็นพนกังาน และ

กําหนดอตัราคา่จ้างหรือพิจารณาจดัสรรคา่จ้าง คา่ตอบแทน เงินโบนสั เงินรางวลัรวมถงึสวสัดิการ ซึง่ได้รับอนมุติั

จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้แก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ท่ีกระทํากิจการให้บริษัท 

8. มีอํานาจ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ

บริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร 

9. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้นี  ้อํานาจตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุคลอ่ืนท่ีเหน็สมควร จะไมร่วมถงึอํานาจและ /หรือการมอบอํานาจใน

การอนมุติัรายการใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกบับริษัท

หรือบริษัทยอ่ยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการ กลต . เว้นแตจ่ะได้รับการ

อนมุติัรายการดงักลา่วจากท่ีประชมุคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส การพิจารณาคา่ตอบแทน ของ

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ได้พิจารณาจากภาระหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานของกรรมการ

หรือผู้บริหารแตล่ะราย รวมทัง้ผลการดําเนินงานของบริษัท  โดยให้มีความสอดคล้องกบัอตัราคา่ตอบแทนในตลาดหรือ

อตุสาหกรรม โดยบริษัทได้กําหนดคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุและเงินบําเหน็จประจําปี 

คา่ตอบแทนกรรมการซึง่ได้รับการอนมุติัจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2555 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม   2555 

มีดงันี ้
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         ค่าเบีย้ประชุม บาทต่อครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 33,000 

กรรมการบริษัท 22,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 49,500 

กรรมการตรวจสอบ 46,200 

เงนิบาํเหน็จประจาํปี 

วงเงินไมเ่กิน 1.0 ล้านบาท โดยกําหนดจดัสรรให้เฉพาะกรรมการท่ีมิใชผู่้บริหาร (Non-executive Director) และ/

หรือกรรมการอสิระ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

         หน่วย: บาท 

รายช่ือ กรรมการบริษัท กรรมการอสิระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 
 2555 2554 2555 2554 

นายสนิท  วรปัญญา 132,000 132,000 384,800 518,133 

นายสธุรรม มลลิา 88,000 88,000 398,000 531,333 

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 88,000 88,000 384,800 518,133 

นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ 88,000 88,000 - - 

นางรังษี เลศิไตรภิญโญ 88,000 88,000 - - 

นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ์ 88,000 88,000 - - 

นางมาทินี  วนัดีภิรมย์ 88,000 88,000 - - 

นายแกลกิ  อมตานนท์ 88,000 88,000 - - 

นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา 88,000 88,000 - - 

รวม 836,000 836,000 1,167,600 1,567,599 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ล้านบาท)  43.43 44.15 36.24 

จํานวนผู้บริหาร (ราย) 11 11 11 

รูปแบบคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เงินเดือน คา่

ประกนัสงัคมและ

กองทนุสํารองเลีย้งชีพ

โบนสั คา่นํา้มนัและ

คา่ซอ่มบํารุงรถ

ประจําตําแหน่ง 

เงินเดือน คา่

ประกนัสงัคมและ

กองทนุสํารองเลีย้งชีพ

โบนสั คา่นํา้มนัและ

คา่ซอ่มบํารุงรถ

ประจําตําแหน่ง 

เงินเดือน คา่

ประกนัสงัคมและ

กองทนุสํารองเลีย้งชีพ

โบนสั คา่นํา้มนัและ

คา่ซอ่มบํารุงรถ

ประจําตําแหน่ง 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

รูปแบบคา่ตอบแทนอ่ืน รถประจําตําแหน่ง 

โทรศพัท์มือถือ 

รถประจําตําแหน่ง 

โทรศพัท์มือถือ 

รถประจําตําแหน่ง 

โทรศพัท์มือถือ 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน  

       -ไมมี่- 

8.6 การกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีนัน้เป็นปัจจยัสําคญัในการปฏิบติัท่ีจะก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ และเป็นพืน้ฐานในการนํามาซึง่ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ

และเสริม สร้างองค์กรให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจงึได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้หลกัธรรมภิบาลท่ีดี ตามแนวทางการปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ยอมรับพร้อมนําไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในปี 2555 ดงันี ้

หมวดที่ 1 

สทิธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัในสทิธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น โดยวางหลกัการในการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้น

อยา่งเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายมาโดยตลอดนบัตัง้แตร่ะยะเวลาท่ีได้เข้าตลาดหลกัทรัพย์ด้วยความเป็นธรรม เช่ น 

สทิธิในการซือ้ขายและโอนหุ้น สทิธิในการรับเงินปันผล สทิธิในการได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัท สทิธิในการเข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้น  สทิธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่งๆ  ท่ีพิจารณาสทิธิในการมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทน 

สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการและผู้สอบบญั ชี สทิธิในการแสดงความคิดเหน็และซกัถามกรรมการในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และ

สทิธิในการเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือกรรมการลว่งหน้า  เป็นต้น และได้ดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิดงักลา่วโดย

เคร่งครัด และไมก่ระทําการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดย

ปฏิบติัตามแนวทางการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ตลอดจนใช้คูมื่อ Annual General Meeting Checklist ซึง่เป็นโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยได้ประเมินผลการจดัการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ระดบัดีเย่ียม โดยได้รับคะแนน 94.50 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน  
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ตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจะต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีภายในกําหนดระยะเวลา 4 เดือน 

นบัจากวนัสิน้งวดบญัชีประจําปี โดยในปี 2555 บริษัทได้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีขึน้เม่ื อวนัศกุร์ท่ี 30 

มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิกทรอล่ี ชัน้ 2 โรงแรม วกิ 3 แบงคอก เลขท่ี 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน 

พญาไท กรุงเทพฯ 

การกําหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ก่อนวันประชุม 

เพ่ือ ให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ  บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์        

(ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ  รวมทัง้เอกสารประกอบวาระการ

ประชมุและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุใ ห้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า อยา่งน้อย 7วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เอกสาร

ดงักลา่วมุง่ท่ีจะช่วยให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูเพี ยงพอในการพิจารณาลงมติในแตล่ะวาระการประชมุและเอือ้อํานวยให้ผู้ ถือหุ้น

ใช้สทิธิได้เตม็ท่ี ซึง่ประกอบด้วย 

1. ข้อเทจ็จริงและเหตผุลพร้อมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการสําหรับแตล่ะวาระ 

2.  ข้อมลูประกอบท่ีสําคญั เชน่ ประวติัของกรรมการรายบคุคลและคํานิยามของกรรมการอสิระ สําหรับการพิ จารณา

ในวาระการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกตามวาระและรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ชดุยอ่ยสําหรับการนําเสนอพจิารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ 

3. รายละเอียดขัน้ตอนการประชมุและการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการ

อิสระได้ โดยแบบฟอร์มการมอบฉนัทะเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถระบคุวามเหน็ในการลงคะแนนเสียงได้ 

4. บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 บริษัทไมมี่การ

เพิ่มวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญัในท่ีประชมุอยา่งกระทนัหนั 

5. บริษัทได้ เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้นในเวบ็ไซต์ของบริษัท  

www.forth.co.th ก่อนการประชมุและแจ้งการเผยแพร่ดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือเปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสาร 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุและดําเนินการประชมุอยา่งโปร่งใส รวมทัง้สร้าง

บรรยากาศให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคิดเหน็ได้อยา่งเตม็ท่ี ดงันี ้ 

1. สนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามและรับทราบความเหน็

ของผู้ ถือหุ้น โดยในปี 2555 มีประธานกรรมการและกรรมการได้เข้าร่วมการประชมุรวม 9 ทา่น จากจํานวน 9 ทา่น

คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด   

2. ดําเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตามลําดบัระเบียบวาระการประชมุท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. ให้โอกาสท่ีเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเหน็ การถามคําถามตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะวาระตามระเบียบวาระการ

ประชมุ และประธานในท่ีประชมุได้ให้ความสําคญัและตอบข้อซกัถามในทกุประเดน็ โดยมีการบนัทกึการป ระชมุ

อยา่งครบถ้วน 

http://www.forth.co.th/�


8.การจดัการ  

92 

 

4. ประธานกรรมการในท่ีประชมุได้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอและดําเนินการประชมุอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส  โดย

ให้มีการลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชมุแตล่ะวาระ 

5. จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะ

นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติวาระปกติ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชี ้

ขาดอีกเสียงหนึง่ตา่งหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น สําหรับการออกเสียงในวาระพิเศษ ให้

เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายและข้อบงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด   

6. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชมุเร่ืองใด  ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้จะถกูห้ามออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

7. วา่จ้างท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก เป็น Inspector เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน  

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2555 บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในวนัทําการถดัไป

โดยมติดงักลา่วระบผุลของการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ และจดัสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มีการระบรุายช่ือ

กรรมการ/ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ และผลของการลงคะแนนเสียง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรือ งดออกเสียงในแตล่ะวาระท่ี

เสนอขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ประเดน็ท่ีสําคญัๆ ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระและการชีแ้จงจากทาง

คณะกรรมการบริษัทอยา่งละเอียดให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 14 วนั นบัจาก

วนัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.forth.co.th ด้วย  

หมวดที่ 2 

การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุให้มีการปฏิ บติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั โดยให้ความสําคญั กบัการให้ความเทา่

เทียมกนัของสทิธิขัน้พืน้ฐานแก่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ก.    สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ สามารถใช้สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนหรือ

กรรมการอิสระของบริษัท ท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได้  โดยผู้ ถือ

หุ้นจะต้องสง่หนงัสือมอบฉนัทะท่ีระบรุายละเอียดครบถ้วนพร้อมทัง้สําเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางหรือเอกสาร

แสดงตนอ่ืนๆ  ตามท่ีกําหนดกลบัมายงับริษัทก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทได้จดัสง่รายละเอียดการมอบฉนัทะและ

หนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุหรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท ท่ี 

www.forth.co.th    

ข.    สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเตมิ 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุเพิม่เติมนอกเหนือจากวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี โดยในการเสนอวาระการประชมุเพิม่เติมสามารถเสนอได้ตามขัน้ตอน ดงันี ้
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• จดัสง่เร่ืองท่ีจะเสนอให้บรรจเุข้าเป็นวา ระการประชมุเพิม่เติมพร้อมด้วยเหตผุล  รายละเอียดข้อเทจ็จริง 

และข้อมลูท่ีจําเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มดงักลา่วได้จากเวบ็ไซต์ www.forth.co.th หรือติดตอ่ขอให้บริษัทจดัสง่ให้ 

• บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชมุกบัทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นซึง่เกณฑ์การพิจารณาเร่ืองท่ีมีผู้ เสนอให้บรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุเพิ่มเติมคือต้องเป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่ อการดําเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั  

หากคณะกรรมการมีมติเหน็ชอบกบัเร่ืองท่ีเสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจเุข้าเป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

พร้อมทัง้ระบวุา่เป็นวาระท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น  สว่นเร่ืองท่ีไมผ่า่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท 

ค.    สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  โดยบริษัทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาเฉพาะบคุคลท่ี

มีคณุสมบติัตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ดงันี ้

• มีคณุสมบติัถกูต้องและไม่ มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท มหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

• มีวฒุิทางการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางาน หรือคณุสมบติัอ่ืน ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทกําหนด 

• ต้องอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอ และทุม่เทความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือปร ะโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยถือเป็น

หน้าท่ีและพร้อมท่ีจะเข้าร่วมการประชมุของบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 

• ไมดํ่ารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท 

คณะกรรมการอสิระจะเป็นผู้พจิารณาคดัสรรผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม  เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลง

มติ แตห่ากท่ีประชมุคณะกรรมการอิสระไมค่ดัเลือกท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือดงักลา่วจะถกูเสนอให้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณานอกเหนือความเหน็ของคณะกรรมการ เพ่ือให้ท่ีประชมุลงมติครัง้สดุท้าย ซึ่งเอกสารท่ีผู้ ถือหุ้น

ต้องแนบมาด้วยในการเสนอช่ือเสนอบุ คคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่ง ได้แก่  (1) แบบฟอร์มเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการ และ (2) ข้อมลูบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนงัสือยืนยนั

การถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ /ตวัแทน ซึง่เจ้าของข้อมลูต้องลงนามยินยอมและรับรอง  แ ละสง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึ

บริษัทภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนด  

ง.   การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายจํากดัการใช้ข้อมลูภายในให้อยูใ่นวงเฉพาะผู้บริหารตัง้แตร่ะดบักลางถงึระดบัสงูท่ีเก่ียวข้อง

ภายในแผนกหรือ บริษัท เทา่นัน้  สําหรับงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบแ ล้วจะถกูเก็บไว้ท่ีผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน ข้อมลูท่ีเป็นความลบัอ่ืนจะใช้เพ่ือการปรึกษาหารือกบับคุคลในระดบัผู้จดัการขึน้ไปเทา่นัน้  บริษัทมีบทลงโทษกบั

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง หากมีการใช้ข้อมลูภายในท่ีทําให้เกิดความเสียหาย นอกจากนัน้ บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้ บริหาร

รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่สํานกังานคณะกรรมการ กลต. 
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จ.    การกาํกับดแูลเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพย์ภายใน 

บริษัทมีนโยบายไมใ่ห้พนกังาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมลูภายในของผลการดําเนินงาน ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัท ตัง้แตว่นัท่ีทราบข้อมลูจนกระทัง่ ข้อมลูได้เปิดเผยสูส่าธารณชนเรียบร้อยแล้ว  และห้ามนําข้อมลูภายในท่ีไมค่วร

เปิดเผยไปเผยแพร่เพ่ือเป็นการสร้างราคาให้กบัหลกัทรัพย์  โดยเฉพาะการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ี          

งบการเงินจะออกเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

นอกจากนี  ้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้ องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ ครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 และรับทราบบทกําหนดลงโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 

รวมถงึกา รเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์โดยคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหาร

จะต้องจดัสง่สําเนาการรายงานดงักลา่วแก่บริษัทในวนัเดียวกบัท่ีรายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่กําหนดให้

แจ้งภายใน 3 วนัทําการ 

ฉ.    ความสัมพันธ์ของนักลงทุน 

บริษัทได้จดัตัง้แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation Department) โดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะในการ

รับผิดชอบงานนกัลงทนุความสมัพนัธ์ โดยรับผิดชอบจดัทําแผนงาน กิจกรรม และการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัท

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และส่ือมวลชน เพ่ือเป็นการสง่เสริมภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือใน

การดําเนินกิจการของบริษัท ซึง่ผู้ เก่ียวข้องสามารถติดตอ่ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

ท่ีอยู ่226/12, 13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 0-2615-0600 โทรสาร: 0-2615-0615 

เว๊ปไซต์: http://www.forth.co.th/investor  

อีเมล์ : investor@forth.co.th  
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หมวดที่ 3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้สทิธิและความสําคญัแก่ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียในทกุกลุม่ อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า  พนกังาน  คูค้่า เจ้าหนี ้

และสงัคม โดยมุง่ปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้

บริษัทคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งสงูสดุ โดยมุง่มัน่ท่ีจะดํา เนินกิจการให้มีการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน

และ มัน่คง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และบริหารความเส่ียงเพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้กบับริษัทในระยะยาว  

ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทถือวา่ทรัพยากรบคุคลเป็นทรัพย์สนิท่ีมีคา่สงูสดุ มีสทิธิสว่นบคุคล และมีสทิธิได้รับการคุ้มครองไมใ่ ห้ละเมิด

สทิธิสว่นบคุคล รวมทัง้สทิธิในการได้รับการปฏิบติั และได้รับโอกาสเทา่เทียมกนั   ซึง่บริษัทให้ความสําคญัในด้านการดแูล

สวสัดิการและความปลอดภยัของพนกังานตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

พนกังาน 

• สวสัดิการของพนกังาน 

1. ประกนัอบุติัเหต ุ

2. ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ 

3. กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

4. ทนุการศกึษาสําหรับบตุรพนกังาน 

5. เงินช่วยเหลือกรณี พนกังาน บิดา มารดา ภรรยา หรือบตุรเสียชีวิต 

6. เคร่ืองแบบพนกังาน และลานกีฬาของพนกังาน 

7. การจดังานสงัสรรค์ประจําปี การทอ่งเท่ียวตา่งจงัหวดัประจําปี และงานกีฬาสีประจําปี 

• นโยบายความปลอดภยัของพนกังาน 

บริษัทได้มุง่มั่นสร้างระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  OHSAS 18001 (2007) ท่ีเน้นไปท่ีความ

ปลอดภยัและสขุภาพของ พนกังาน โดยจะ ลดอตัราการเกิดอบุติัเหตุ  และลดปัญหาสิง่แวดล้อมในองค์กรและสงัคม

โดยรวม นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟและป้องกนัอคัคีภยัให้กบัพนกังานทั ้ งในสว่นของสํานกังานใหญ่ 

และโรงงานเป็นประจําทกุปี 

บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า (Customer Satisfaction) โดยได้ผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพ

และให้บริการท่ีเช่ือถือได้ ซึ่งได้นําระบบคณุภาพ ISO 9001 (2008) ท่ีได้รับการรับรองแล้วจากสถาบนัรับรองมาตรฐาน 

SGS เข้าใช้งาน นอกจากนี  ้ บริษัทได้เปิดศนูย์บริการ FORTH SERVICE CALL CENTER เพ่ือให้บริการทัง้ก่อนและหลงั

การขายท่ีสะดวกรวดเร็วสําหรับลกูค้าและตวัแทนจําหนา่ยซึง่สามารถเรียกใช้บริการสอบถามข้อมลูร้องเรียน ปรึกษา

ปัญหาการบริการ การติดตัง้ การซอ่มสนิค้า โดยสามารถติดตอ่ได้ท่ี 

ลกูค้า 
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ศูนย์บริการ FORTH SERVICE CALL CENTER 

 ท่ีอยู ่: เลขท่ี 226/25, 26 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 โทร : 0-2615-0600 

 โทรสาร : 0-2615-0606 ตอ่ 2199 

 email: service@forth.co.th 

ด้วยบริษัทประสงค์ให้การจดัหาสนิค้าและบริการเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน และมุง่หมายท่ีจะพฒันาและรักษา

สมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคูค้่าและคูส่ญัญาท่ีมีวตัถปุระสงค์ชดัเจนในเร่ืองคณุภาพของสนิค้าและบริการท่ีคูค่วรกบัมลูคา่เงิน  

บริษัทจงึจดัให้มีกระบวนการจดัหาสนิค้าและบริการท่ีเป็นธรรม ดงันี ้ 

คูค้่า 

• มีการคดัเลือกคูค้่าจากราคาและคณุภาพ และมีการแข่งขนับนข้อมลูท่ีได้รับอยา่งเป็นธรรม และโปร่งใส 

• ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานของบริษัทต้องละเว้นการรับเงิน ของกํานลั สนิทรัพย์ 

หรือผลประโยชน์ท่ีไมส่จุริตจากคูค้่า หรือคูส่ญัญา 

• ชําระเงินให้คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด 

• ปกป้องรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัระหวา่งคูค้่าและคูส่ญัญา 

• ปฏิบติัด้วยความซ่ือตรง เช่ือถือได้ และมีการแจ้งกฎหมาย ข้อบงัคบั  และนโยบายท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบ 

บริษัทได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดตามสญัญาเงินกู้อยา่งเคร่งครัด โดยได้มีการชําระหนีเ้งินกู้ตามกําหนดระยะเวลา 

และได้ให้ความร่วมมือกบัสถาบนัทางการเงินในการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมลูอ่ืนๆ ตามท่ีต้องการ อยา่ง

ถกูต้องและครบถ้วน ตลอดจน ดแูล หลกัทรัพ ย์คํา้ประกนั และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั หากเกิดกรณีท่ีไม่

สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญา 

เจ้าหนีเ้งินกู้  

บริษัทได้ยดึมัน่และพร้อมจะปฎิบติัตามการกํากบัดแูล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมาตรฐานการ

ปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐ 

นอกเหนือจาก การเป็นผู้ผลติและให้บริการสนิค้าประเภทโทรคมนาคมและอเิ ลก็ทรอนิกส์ บริษัทยงัได้ให้

ความสําคญัตอ่การดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่เเวดล้อม เพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้กบัระบบเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศ โดยบริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมความรับผิดชอบสูส่งัคม ในปี 2555 อาท ิ

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

• โครงการปรับภมิูทศัน์และปลกูต้นไม้เฉลมิพระเกียรติ  

• โครงการบริจาคโลหติ 

• โครงการถวายเทียนพรรษาและเคร่ืองสงัฆทานในวนัเข้าพรรษาท่ีวดัญาณเวศกวนั 
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• โครงการบริจาคอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กบัโรงเรียนในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั 

โรงงานของบริษัทได้รับการรับรอง การจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 (2004) จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน SGS 

โดยได้รับการรับรองทัง้จาก UKAS และ NAC เพ่ือเป็นการดําเนินการให้สอดคล้องการกฏหมายสิง่แวดล้อม  

สิง่แวดล้อม 

บริษัทได้กําหนดช่องทางเพ่ือรับข้อร้องเรียนจากกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆ  โดยผู้ ร้องเรียนสามารถนําสง่ข้อร้องเรียน

เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีข้อมลูอยา่งเพียงพอ  รวมทัง้ระบช่ืุอ- สกลุและท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ กลบัได้สะดวกของผู้

ร้องเรียนมาท่ีเลขานกุารบริษัท ตามท่ีอยูห่รืออีเมล์ของบริษัทท่ีระบขุ้างลา่ง โดยเลขานกุารบริษัทจะสง่ข้อร้องเรียนตอ่ไปยงั

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารเพ่ือทําการตรวจสอบและแก้ไขแล้วแตก่รณีดงันี ้

กลไกการร้องเรียนของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

1) กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ ถือหุ้น  จะสง่ตอ่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  ในกรณีนี ้

ผู้ ถือหุ้นอาจติดตอ่ประธานธรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามท่ีอยูบ่ริษัทท่ีระบไุว้ 

2) กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนของลกูค้า คูค้่า ประชาชาชนทัว่ไป จะนําสง่ไปยงัคณะผู้บริหารเพ่ือหาทางแก้ไข แล้วรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

3) กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนจากเจ้าหนี ้ ข้อร้องเรียนจะสง่ไปยงัคณะผู้บริหาร  หรือผู้บริหารอาจพิจา รณาสง่ข้อร้องเรียน

ดงักลา่วไปยงัคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพจิารณาตอ่ไป 

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนถงึคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตาม

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เลขานุการบริษัท  

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่226/12, 13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 0-2615-0600  

โทรสาร: 0-2615-0615 

 

หมวดที่ 4 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสีย

ตา่งๆ สามารถรับท ราบข้อมลูท่ีแสดงให้เหน็ถงึผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และข้อมลูอ่ืนๆ โดยผู้สนใจสามารถ

เข้าถงึข้อมลูตา่งๆ ของบริษัท ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ได้อยา่งสะดวก

จากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเ ทศไทย  และสํานกังาน คณะกรรมการ  กลต. หรือ

เวบ็ไซต์ของบริษัท www.forth.co.th โดยบริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมลูตา่งๆ ให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม่ําเสมอ   
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ในระหวา่งปี 2555 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ในเดือนมีนาคม 2555 และเปิดโอกาสให้กบักลุม่

หรือคณะบคุคลตา่งๆ เช่น ผู้ ถือหุ้น นกัขา่ว สถาบนัการเงิน ลกูค้า และสถาบนัการศกึษา ได้เข้าเย่ียมชมโรงงาน นอกจากนี ้ 

บริษัทได้ตระหนกัถงึความสําคญัของข้อมลูตอ่นกัลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสีย บริษัท จงึมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมลูตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการ กลต. ในรายงานประจําปีและหนงัสือเชิญ

ประชมุผู้ ถือหุ้น  เก่ียวกบั บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนครัง้ของการ

ประชมุ และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปีท่ีผา่นมา ตลอดจนความเหน็จากการทําหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ แ ละได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินไว้ควบคูก่บั

รายงานของผู้สอบบญัชี 

สถิติการเข้าประชมุของกรรมการบริษัทในปี 2555 

ลาํดับ รายช่ือ จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/จาํนวนครัง้ที่

ประชุม 

1. นายสนิท  วรปัญญา 4/4 

2. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ 4/4 

3. นางรังษี เลศิไตรภิญโญ 4/4 

4. นายแกลกิ  อมตานนท์ 4/4 

5. นางมาทินี  วนัดีภิรมย์ 4/4 

6. นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ์ 4/4 

7. นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา 4/4 

8. นายสธุรรม มลลิา 4/4 

9. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 4/4 

สถิติการเข้าประชมุของกรรมการตรวจสอบบริษัทในปี 2555 

ลาํดับ รายช่ือ จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/จาํนวนครัง้ที่

ประชุม 

1. นายสธุรรม มลลิา 4/4 

2. นายสนิท  วรปัญญา 4/4 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 4/4 
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หมวดที่ 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ทา่น เป็นกรรมการอสิระ 3 ทา่น ซึง่คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการ

ทัง้หมดเพ่ือเป็นการถ่วงดลุคณะกรรมการ โดยคณุสมบติัของกรรมการอสิระเทา่กบัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน คณะกรรมการ  

ก.ล.ต กําหนด คณุสมบติัของกรรมการอสิระ รายช่ือและขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การสรรหา

กรรมการได้แสดงอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการขององค์กร”  

บริษัทได้มีนโยบายในการกําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะทา่นสามารถดํารงตําแหนง่  โดยให้กรรมการแต่

ละทา่นสามารถดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 บริษัท อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัไมไ่ด้กําหนดจํานวนวาระการ

ดํารงตําแหนง่ของกรรมการ แตไ่ด้ยดึถือความรู้และความสามารถท่ีจะสามารถดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไป  

บริษัทมีนโยบายแยกบคุคลผู้ ดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการและประธานบริหารให้เป็นคนละบคุคล เพ่ือความ

ชดัเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี ความรั บผิดชอบของประธานบริหาร

ไว้อยา่งชดัเจน รวมถงึเปิดเผยข้อมลูคณุสมบติัและวาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการแตล่ะทา่นไว้ในแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  ซึง่ผู้ ถือหุ้นสาม ารถดาวน์โหลดข้อมลูได้ จากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการ กลต. หรือเวบ็ไซต์ของบริษัท www.forth.co.th 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยเพิม่ขึน้อีกหนึง่คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ทา่น ภารกิจโดยสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานงบการเงิน สอบทา นให้

บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ สอบทานระบบการควบคมุภายใน สอบทานการเปิดเผยข้อมลูในกรณีท่ี

เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณุสมบติัและหน้าท่ีความรับผิดชอบโดย

ละเอียดได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

คณะกรรมการได้สง่เสริมให้จดัทําจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้

ยดึถือและปฏิบติั โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทัว่กนั เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัท 

ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือในการดําเนินกิจการอนัจะทําให้บริษัทเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายความเส่ียงครอบคลมุทัง้องค์กร โดยเร่ิมจากกระบวนการ การระบคุวามเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง การติดตามและควบคมุความเส่ียง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเส่ียงเพ่ื อป้องกนัให้เกิดการ

บริหารความเส่ียงอยา่งมีประสทิธิภาพและสม่ําเสมอ  

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการได้แตง่ตัง้คณุรังษี เลศิไตรภิญโญ  ให้ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัทโดยมีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้
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1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกําหนด กฏหมาย กฏเกณฑ์ แ ละระเบียบตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้

รายงานการเปล่ียนแปลงและดแูลให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถกูต้องและสม่ําเสมอ 

2. จดัการประชมุตามท่ีกฏหมายและข้อบงัคบักําหนด จดัทําและเก็บรักษารายงานการประชมุ รวมถงึประสานงาน

ให้มีการปฏิบติัคณะกรรมการหรือมติผู้ ถือหุ้นอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานท่ีกํากบัดแูล 

4. สง่เสริมให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมแ่ละฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ให้กบักรรมการและผู้บริหาร 

5. จดัเก็บและดแูลเอกสารสําคญั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุ

คณะกรรมการ รายงา นประจําปี หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และ รายงานการมีสว่น

ได้สว่นเสียของกรรมการหรือผู้บริหาร 

แนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู  คณะกรรมการบริษัท จะพจิารณา จากภาระหน้าท่ีและ

ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทัง้ผลการปฏิบติังานของกรรมการหรือผู้บริหารแตล่ะราย และผล

การดําเนินงานของบริษัท  โดยให้สอดคล้องกบัอตัราคา่ตอบแทนในตลาดหรืออตุสาหกรรมด้วย ทัง้นี ้คา่ตอบแทน

คณะกรรมการต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบริษัทจํานวนหนึง่ในสามหรือใกล้เคียงกบัจํานวนหนึง่ในสามมากท่ี สดุ ต้องออกจาก

ตําแหน่ง โดยกรรมการซึง่พ้นตําแหน่งนีอ้าจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหมอี่กวาระได้  จะมีวาระการดํารง

ตําแหน่งนบัจากวนัแตง่ตัง้จนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ บริษัท มีการประเมินผลการปฎิบติังานด้วยตนเองโดยรวมไมน้่อยกวา่ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้

คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน

ร่วมกนัของกรรมการ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม ่เพ่ือให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธรุกิจของ

บริษัทและกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการ ยงัมีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการทกุคน ผู้บริหารระดบัสงู 

รวมทัง้เลขานกุารบริษัทเข้ารับการอบรมเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งตอ่เน่ืองทัง้จากการจดัอบรมภายใน

และจากสถาบนัภายนอกอ่ืนๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

แผนสืบทอด (Succession Plan) 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตําแหน่งในกรณี

ฉกุเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ซึง่จะพจิารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทัง้

ประสบการณ์และจริยธรรม 
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การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

สําหรับกรรมการและผู้บริหารใหม ่บริษัทได้ จดัเตรียมข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบับริษัทอนัได้แก่โครงสร้างองค์กรและ

ผู้บริหาร ลกัษณะการดําเนินงาน สนิค้าหลกั ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทรวมทัง้

ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องให้แก่กรรมการใหม ่เพ่ือให้

กรรมการดงักลา่วสามารถเข้าใจการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง้รับทราบบ ทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็น

กรรมการหรือกรรมการอสิระ 

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทได้จดัให้มีการประชมุของกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารได้ประ ชมุกนัเอง ตามความเหมาะสม เพ่ือเปิดโอกาส

ให้กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาตา่งๆท่ีเกิดในบริษัท และประเดน็เสนอแนะท่ีควรนําไปพฒันาการ

ดําเนินการของบริษัท 

8.7 การกาํกับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีข้อห้ามไมใ่ห้พนกังานและผู้บริหารผู้ทราบข้ อมลูภายในเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ทําการซือ้

ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  ตัง้แตว่นัท่ีทราบข้อมลูจนกระทัง่ข้อมลูได้เปิดเผยสูส่าธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนําข้อมลู

ภายในท่ีไมค่วรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพ่ือเป็นการสร้างราคาให้กบัหลกัทรัพย์  โดยเฉพาะการซือ้ขายหลกัทรั พย์ในชว่ง          

1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะออกเผยแพร่ตอ่สาธารณชน นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือ ครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่สํานกังานคณะกรรมการ  กลต. และรับทราบ บทกําหนดลงโทษตาม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 รวมถงึการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์โดย คูส่มรส 

และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารต้องจดัสง่สําเนาการรายงานดงักลา่วแก่บริษัทในวนัเดียวกบัท่ี

รายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่กําหนดให้แจ้งภายใน 3 วนัทําการ 

จากการปฏิบติัด้าน การกํากบัดแูลกิจการ ตามท่ีได้กลา่วมาข้างต้น ตลอดจนผลการประเมินระดบัการกํากบัดแูล

กิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2555 ซึง่ประเมินโดยสถาบนักองทนุเพ่ือพฒันาตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการ  กลต. โดยบริษัทได้คะแนนเฉล่ียโดยรวม 81% ซึง่สรุปคะแนนเป็นรายหมวดได้

ดงันี ้ 
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หมวด คะแนน 

บริษัท บริษัทจด

ทะเบียนโดยรวม 

SET50 Index 

สทิธิของผู้ ถือหุ้น 92% 88% 94% 

การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 80% 84% 89% 

สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 78% 65% 88% 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 92% 88% 95% 

ความรับผิดชอบของกรรมการ 66% 63% 78% 

คะแนนเฉล่ียโดยรวม 81% 77% 88% 

บริษัทจะนําผลการประเมินดงักลา่วมาใช้ในการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทตอ่ไป 

8.8 บุคลากร 

บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่การเจริญเติบโตของบริษัทนัน้ขึน้อยูก่บัความร่วมมือและคณุภาพของพนกังาน  ดงันัน้  

พนกังานทกุคนจงึเป็นศนูย์กลางในการพฒันาของบริษัทอยา่งยัง่ยืน   

8.8.1 จาํนวนพนักงานและผลตอบแทน 

จํานวนพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย (ไมร่วมกรรมการและผู้บริหาร) 

ลําดบั สถานท่ีปฏิบติังาน 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

จํานวน

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จํานวน

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จํานวน

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

1. บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ 1,098 267.98 1,192 260.75 1,164 255.17 

2. บจก. อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 153 76.83 188 75.00 144 71.37 

3. บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ 203 57.58 164 46.27 154 39.77 

4. กิจการร่วมค้า Genius 37 9.68 33 8.11 65 7.86 

5. บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 129 31.81 124 25.64 88 16.14 

6. บจก ฟอร์ท คอนซลัต่ิง 16 20.13 62 13.35 - - 

 รวม 1,636 464.01 1,763 429.12 1,615 390.31 
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ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษัทไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีเป็นนยัสําคญั อั นมีผลกระทบทางด้านลบ

ตอ่บริษัท 

ผลตอบแทนเพ่ือจูงใจในการทาํงานอ่ืน 

บริษัทและบริษัทยอ่ย  และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย  ได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพขึน้  ตาม

พระราชบญัญติักองทนุสํารองเลีย้งชีพ  พ.ศ. 2530 บริษัทและบริษัทยอ่ยและพนกังานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุดั งกลา่ว

เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

8.8.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทไมเ่พียงแตจ่ดัให้มีการฝึกอบรมหลายรูปแบบให้กบัพนกังานอยา่งทัว่ถงึ  ซึง่ประกอบด้วยการพฒันาสว่น

บคุคลและการสมันาทัว่ไป  รวมถงึ  การฝึกอบรมเฉพาะทาง  เพ่ือพฒันาขีดความสามารถท่ีดีท่ีสุ ดให้กบัพนกังาน  

นอกจากนัน้ บริษัทยงัมุง่เน้นในการสร้างสถานท่ีทํางานและสิง่แวดล้อมท่ีเหมาะสม  ซึง่จะเพิ่มความพงึพอใจของพนกังาน

และเสริมสร้างประสทิธิภาพในการทํางานให้ดีย่ิงขึน้   
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9.  การควบคุมภายใน  

ในการประชมุกรรมการบริษัทครัง้ ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2555  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า

ร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคมุภายในโดยซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเพียงพอ

ของระบบการควบคมุภายในของบริษัททัง้ 5 สว่น คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคมุ

การปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม ภายหลงัการประเมินแล้ว

คณะกรรมการมีความเหน็วา่ บริษัทมีระบบควบคมุภายในเร่ืองการทําธรุกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร  

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคมุภายในในด้านตา่งๆ ทัง้ 5 สว่นท่ีมีความ

เหมาะสมและเพียงพอในการป้องกนัทรัพย์สนิอนัเกิดจากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมมี่อํานาจ รวมถงึ

การตรวจสอบภายในท่ีมีความอสิระในการติดตามและประเมิ นผลการควบคมุภายใน และท่ีผา่นมา บริษัทไมมี่

ข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทยงัมีระบบจดัเก็บเอกสารสําคญัท่ีทํา

ให้กรรมการ ผู้สอบบญัชี และผู้ มีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร 

นอกจากนี  ้ผู้สอบบญัชีของบริษัท  คือ บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน

ประจําปี 2555 ได้ประเมินประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท ตามท่ีเหน็วา่จําเป็น ซึง่ ไม่พบวา่มีข้อบกพร่อง

ของระบบการควบคมุภายในท่ีมีสาระสําคญั 

สําหรับระบบการควบคมุภายในนัน้ บริษัท ไมมี่หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้

วา่จ้างบคุคลภายนอก คือ บริษัท ภทัรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้ จํากดั เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในของบริษัท 

โดยในปี 2555 ผู้ตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบระบบงานบริการ  และระบบปฏิบติังานโครงการ ANE ทัง้นี ้ระบบงาน

ตา่งๆ  ทัง้หมดจะถกูคดัเลือกเพ่ือทํากาตรวจสอบหมนุเวียน สลบัเปล่ียนกบัไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบั

ปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจยัเส่ียงท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ โดยผลการตรวจสอบได้นําเสนอและรายงาน

ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

บริษัทได้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 3) ของแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจําปีนีแ้ล้ว  
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10.  รายการระหว่างกัน    

10.1ตามงบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกจิการที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี ้

บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความเหน็ของคณะกรรมการ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   สาํหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2555 

ของรายการ ตรวจสอบเก่ียวกับความจาํเป็น

และสมเหตุสมผลของรายการ 

นายพงษ์ชยั อมตานนท์  เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท

โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 52.17 

(นบัรวมคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุติภาวะ) 

คา่เช่าจ่าย 

 

 

 

240,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTS ได้เชา่อาคารโรงงานบริเวณ Factory Land 

เลขท่ี 66/18 เนือ้ท่ี 160 ตารางวา จากคณุพงษ์ชยั

เพ่ือเป็นท่ีตัง้ของโรงงานของบริษัท เร่ิมตัง้แต่

วนัท่ี 1 พ.ค. 54 ถงึ วนัท่ี 30 เม.ย. 57  โดยมีคา่

เช่าจ่ายเดือน ละ 20,000 บาท และมีราคา

ประเมินคา่เช่าโดยผู้ประเมินอิสระเทา่กบั 40,000 

บาทตอ่เดือนตามรายงานการประเมินลงวนัท่ี 20 

พ.ค. 48 

ธุรกรรมดงักลา่วเป็นรายการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไมเ่กิน 3 ปี 

และเป็นรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ

ท่ีมรีาคาตลาดอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  240,000.00 GTS เช่าท่ีดินบริเวณ Factory Land เลขท่ี 

66/23-24 อ.สามพราน จ.นครปฐม เนือ้ท่ี 160 

ตารางวา จากคณุพงษ์ชยัเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของ

โรงงานของ GTS เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 55 ถงึ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 57  โดยมีคา่เช่าจ่ายเดือนละ 

20,000 บาท และมีราคาประเมินคา่เช่าโดยผู้

ประเมินอิสระเทา่กบั 38,000 บาทตอ่เดือนตาม

รายงานการประเมินลงวนัท่ี 14 ก.ย. 48 

 

 

ธุรกรรมดงักลา่วเป็นรายการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไมเ่กิน 3 ปี 

และเป็นรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ

ท่ีมรีาคาตลาดอ้างอิง 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความเหน็ของคณะกรรมการ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   สาํหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2555 

ของรายการ ตรวจสอบเก่ียวกับความจาํเป็น

และสมเหตุสมผลของรายการ 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท

โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 6.14   

 

คา่เช่าจ่าย 

 

 

 

 

 

540,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทเชา่อาคารจํานวน 3 ชัน้ 3 คหูา เลขท่ี 

226/13-15 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จาก

คณุรังษี เพ่ือเป็นสํานกังานของบริษัท เร่ิมตัง้แต่

วนัท่ี 1 ม.ค. 52 ถงึวนัท่ี 31 พ.ค. 55 ในอตัราคา่

เช่าเดือนละ 45,000 บาท และตอ่อายสุญัญาเชา่

ใหมต่ัง้แตว่นัท่ี 1 มิ.ย. 55 ถงึวนัท่ี 31 พ.ค. 58 ใน

อตัราคา่เช่าคงเดิม มีราคาประเมินคา่เช่าโดยผู้

ประเมินอิสระเทา่กบั 96,000 บาทตอ่เดือน ตาม

รายงานการประเมินลงวนัท่ี 20 พ.ค. 48 

ธุรกรรมดงักลา่วเป็นรายการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไมเ่กิน 3 ปี 

และเป็นรายการส นบัสนนุธุรกิจปกติ

ท่ีมรีาคาตลาดอ้างอิง 

นายพนูศกัด์ิ ศิริพงษ์ปรีดา เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นใน

อตัราร้อยละ 3.43 

 

 

คา่เช่าจ่าย 

 

 

 

- คณุพนูศกัด์ิ ให้ ES ใช้อาคารจํานวน 1 คหูาเพ่ือ

เป็นสํานกังานของ ES บนถนนบ้านหม้อโดยไม่

คิดคา่ใช้จา่ยใด  ๆ

ธุรกรรมดงักลา่วเป็น รายการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไมเ่กิน 3 ปี 

และเป็นรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ

ท่ีไมมี่ราคาตลาดอ้างอิง 

บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ (GEM) บริษัทถือหุ้นใน GEM ในอตัรา

ร้อยละ 45  

 

ลกูหนีก้ารค้า 

- ยอดต้นงวด 

- ขายระหวา่งงวด 

- ภาษีมลูคา่เพ่ิม  

- คา่เช่ารับ 

- ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

14,502,622.23 

5,783,070.79 

404,814.96 

720,000.00 

2,384,971.22 

(19,025,536.76) 

รายการปกติทางธุรกิจ และเป็นอตัราเดียวกบั

บคุคลอ่ืน 

 

 

 

 

 

ธรุกรรมทางการค้าของบริษัท กบั

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นรายการปกติ

ทางธรุกิจท่ีมคีวามเหมาะสมและ

จําเป็ นตอ่การดําเนินธุรกิจ โดยมี

เง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสมและ

สมเหตสุมผล 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความเหน็ของคณะกรรมการ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   สาํหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2555 

ของรายการ ตรวจสอบเก่ียวกับความจาํเป็น

และสมเหตุสมผลของรายการ 

บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ (GEM) 

(ตอ่) 

 

 

 

 

 

เจ้าหนีก้ารค้า 

- ยอดต้นงวด 

- ซือ้ระหวา่งงวด 

- ภาษีมลูคา่เพ่ิม  

     - คา่เช่าจ่าย 

- ลดลงระหวา่งงวด 

    - ยอดปลายงวด 

 

77,101.58 

993,843.52 

69,569.05 

360,000.00 

146,782.29 

 (1,353,731.86) 

 

รายการปกติทางธุรกิจ และเป็นอตัราเดียวกบั

บคุคลอ่ืน 

ธรุกรรมทางการค้าของบริษัท กบั

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นรายการปกติ

ทางธรุกิจท่ีมคีวามเหมาะสมและ

จําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจ โดยมี

เง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสมและ

สมเหตสุมผล 

  เงินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้าง

รับ 

- ยอดต้นงวด 

- กู้ เพ่ิม 

- ดอกเบีย้รับ 

     - รับชําระ 

- ยอดปลายงวด 

 

 

6,513,056.15 

10,105,000.00 

453,617.22 

15,204,966.58 

(1,866,706.79) 

 

บริษัทให้กู้ ยืมแก่ GEM  เพ่ือใช้เป็นเงินลงทนุ

หมนุเวียน ในกรณีท่ีวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร

ของ GEM  มีไมเ่พียงพอกบัการดําเนินธุรกิจ

ตามปกติ 

ธรุกรรมดงักลา่วเป็นรายการให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีอตัรา

ดอกเบีย้อ้างอิงต้นทนุทางการเงินของ

บริษัทได้รับจากสถาบนัการเงิน และ

มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 

 

  ดอกเบีย้รับ 453,617.22 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความเหน็ของคณะกรรมการ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   สาํหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2555 

ของรายการ ตรวจสอบเก่ียวกับความจาํเป็น

และสมเหตุสมผลของรายการ 

บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ (GEM) 

(ตอ่) 

 คา่เช่ารับ 720,000.00 บริษัทให้เช่า อาคารโรงงานบริเวณ Factory 

Land เลขท่ี 66/350 อ.สามพราน จ.นครปฐม 

เนือ้ท่ี 249 ตารางวา พืน้ท่ีใช้สอย 1,580.00 

ตร.ม.แก่ GEM เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มี.ค. 54 

อายสุญัญา 1 ปี สิน้สดุสญัา 29 ก.พ. 55 มี

อตัราคา่เช่า 60,000 บาท ตอ่เดือน และตอ่

อายสุญัญาเชา่ใหมต่ัง้แตว่นัท่ี 1 มี.ค.55 ถงึ 

วนัท่ี 28 ก.พ.56 ในอตัราคา่เชา่คงเดิม และมี

ราคาประเมินคา่เช่าโดยผู้ประเมินอิสระ

เทา่กบั 55,000 บาท ตอ่เดือนตามรายงาน

การประเมินลง วนัท่ี 20 พ.ค.48 

ธุรกรรมดงักลา่วเป็นรายการ เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไมเ่กิน 3 ปี 

และเป็นรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ

ท่ีมรีาคาตลาดอ้างอิง 

  คา่เช่าจ่าย 

 

360,000.00  GTS    เชา่อาคารโรงงานบริเวณ Factory Land 

เลขท่ี 66/350 อ.สามพราน จ.นครปฐม บางสว่น

จาก GEM เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มี .ค. 54  อ ายุ

สญัญา 1 ปี สิน้สดุสญัญา 29 ก.พ. 55   มีอตัรา

คา่เช่า 30,000 บาท ตอ่เดือน และตอ่ อายุ

สญัญาเชา่ใหมต่ัง้แตว่นัท่ี 1 มี.ค. 55  ถงึวนัท่ี 28  

ก.พ.  56 ในอตัราคา่เช่าคงเดิม และมีราคา

ประเมินคา่เช่าโดยผู้ประเมินอิสระเทา่กบั  

55,000  บาทตอ่เดือนตามรายงานการประเมินลง

วนัท่ี 20  พ.ค. 48 

ธุรกรรมดงักลา่วเป็นรายการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไมเ่กิน 3 ปี 

และเป็นรายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ

ท่ีมรีาคาตลาดอ้างอิง 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภทรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความเหน็ของคณะกรรมการ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   สาํหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2555 

ของรายการ ตรวจสอบเก่ียวกับความจาํเป็น

และสมเหตุสมผลของรายการ 

บจก.  ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซสีเตม็ (FTS) บริษัทถือหุ้นใน FTS ในอตัราร้อย

ละ 34  

 

ลกูหนีก้ารค้า 

- ยอดต้นงวด 

- ขายระหวา่งงวด 

- ภาษีมลูคา่เพ่ิม  

- ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

4,262,205.18 

4,115,087.48 

288,056.12 

5,789,644.62 

(2,875,704.16) 

รายการปกติทางธุรกิจ และเป็นอตัราเดียวกบั

บคุคลอ่ืน 

 

ธรุกรรมทางการค้าของบริษัท กบั

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นรายการปกติ

ทางธุรกิจท่ีมี ความเหมาะสมและ

จําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจ โดยมี

เง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสมและ

สมเหตสุมผล 

 

 

 

 เจ้าหนีก้ารค้า 

- ยอดต้นงวด 

- ซือ้ระหวา่งงวด 

- ภาษีมลูคา่เพ่ิม  

- ลดลงระหวา่งงวด 

     - ยอดปลายงวด 

 

117,593.00 

774,489.71 

54,214.28 

473,263.84 

(473,033.15) 

 

รายการปกติ ทางธุรกิจ และเป็นอตัรา

เดียวกบับคุคลอ่ืน 

 

ธรุกรรมทางการค้าของบริษัท กบั

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นรายการปกติ

ทางธรุกิจท่ีมคีวามเหมาะสมและ

จําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจ โดยมี

เง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสมและ

สมเหตสุมผล 

Mindmap Commtech, (MCI) บริษัทถือหุ้นใน MCI ในอตัราร้อย

ละ 40 

 

ลกูหนีก้ารค้า 

- ยอดต้นงวด 

- ขายระหวา่งงวด 

- ภาษีมลูคา่เพ่ิม 

- ลดลงระหวา่งงวด 

- ผลตา่งของอตัรา 

  อตัราแลกเปล่ียน 

- ยอดปลายงวด 

 

18,950,208.37 

34,885,022.91 

0.00 

 

(44,307,712.77) 

320,846.58 

9,206,671.93 

รายการปกติทางธุรกิจ และเป็นอตัรา

เดียวกบับคุคลอ่ืน 

 

ธรุกรรมทางการค้าของบริษัท กบั

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นรายการปกติ

ทางธรุกิจท่ีมคีวามเหมาะสมและ

จําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจ โดยมี

เง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสมและ

สมเหตสุมผล 
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10.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

ในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัของบ ริษัทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรือ

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัความจําเป็นในการ

เข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลั กษณะการ

ดําเนินธรุกิจในอตุสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไมมี่ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบ

บญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัรายการระหวา่ง กนัดงักลา่ว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจะไมมี่สทิธิออก

เสียงในรายการดงักลา่ว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบ

ทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท นอกจากนี ้การทํารายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของ สํานกังานคณะกรรมการ กลต .  ซึ่งผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้

สว่นเสียในการทํารายการระหวา่งกนัจะไมมี่สทิธิออกเสียงในการทํารายการระหวา่งกนันัน้ๆ  

10.3 นโยบายเก่ียวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีการเข้าทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษัท และบริษัทยอ่ยจะปฏิบติัให้เป็นไปต ามกฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และ

หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของ สํานกังานคณะกรรมการ กลต .  รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี เร่ือง  การเปิดเผยข้อมลู

เก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติ และเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ตอ่เน่ืองในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์

และแนวทางในการปฏิบติัให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างอิงกบัราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยติุธรรม 

สมเหตสุมผล สามารถต รวจสอบได้ และนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พจิารณาอนมุติัในหลกัเกณฑ์และ

แนวทางในการปฏิบติัดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีเป็นรายการเช่าทรัพย์สนิระหวา่งบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการ

ปฏิบติัให้มีความเหมาะสมและมีความชดัเจน โดยอ้างองิกบัราคา และเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยติุธรรม สมเหตสุมผล 

สามารถตรวจสอบได้ และให้นําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุติัในหลกัเกณฑ์และแนวทางในการ

ปฏิบติัดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีอาจมีความขดัแข้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตจากการทํารายการดงักลา่ว บริษัทจงึเหน็สมควรให้การทํา

รายการดงัตอ่ไปนีต้้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

1) รายการเงินกู้ ยืมจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

2) รายการเงินทดรองจา่ยกรรมการ 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัท ประจํางวดปีบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 คือ นางสาว ศิราภรณ์ 

เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3844 และสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 -2555  คือ 

นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3930 ซึ่งทัง้ 2 ทา่นเป็นผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานกังาน 

เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้ 

 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเหน็อยา่งไมมี่เง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

งบการเงินสําหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเ หน็อยา่งไมมี่เง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และได้ให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหมท่ี่ออกโดยสภาวชิาชี พบญัชีเพ่ือจดัทําและนําเสนองบ

การเงิน 

งบการเงินสําหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเหน็อยา่งไมมี่เง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสําหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
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11.2 ตารางสรุปงบการเงนิปี 2553 - 2555 

ตารางท่ี 1  สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 

 

 งบการเงนิรวม 

รายการ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

 สินทรัพย์      

 สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 110,862 1.72 134,617 2.45 217,519 4.89 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 2,132,114 33.04 1,426,907 25.96 1,392,226 31.30 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 6,500 0.12 15,105 0.33 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 1,747,450 27.08 1,032,938 18.79 715,045 16.08 

รายได้ค้างรับท่ียงัไม่ได้เรียกชําระ 1,272,738 19.72 1,740,353 31.67 909,007 20.44 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 294,630 4.58 260,806 4.74 238,925 5.37 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,557,794 86.14 4,602,121 83.73 3,487,827 78.41 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 4,095 0.06 10,924 0.20 17,323 0.39 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 25,180 0.39 22,356 0.41 46,859 1.05 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ -  สทุธิ 715,063 11.08 769,027 13.99 837,042 18.82 

สทิธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจร

อจัฉริยะ -  สทุธิ 97,550 1.51 

 

55,495 1.01 

 

28,939 

 

0.65 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -  สทุธิ 14,907 0.23 14,396 0.26 13,033 0.29 

สทิธิการเช่า - สทุธิ 473 0.01 1,271 0.02 1,063 0.02 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 36,811 0.58 20,544 0.38 15,955 0.37 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 894,079 13.86 894,013 16.27 960,214 21.59 

รวมสินทรัพย์ 6,451,873 100.00 5,496,134 100.00 4,448,041 100.00 
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 งบการเงนิรวม 

รายการ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

 หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

 หนีส้ินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้ 2,675,871 41.48 2,789,182 50.75 1,753,871 39.43 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,984,962 30.77 619,600 11.27 701,887 15.78 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระใน

หนึ่ งปี 125,425 1.94 

 

354,115 6.44 

 

178,820 

 

4.02 

ประมาณการขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 14,500 0.22 - - 6,396 0.14 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 18,029 0.28 10,018 0.18 6,632 0.15 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 141,303 2.19 188,765 3.44 214,827 4.83 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 4,960,090 76.88 3,961,680 72.08 2,862,433 64.35 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ 168,995 2.62 95,345 1.73 119,030 2.68 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - - 9,147 0.17 11,826 0.26 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 168,995 2.62 104,492 1.90 130,856 2.94 

รวมหนีส้ิน 5,129,085 79.50 4,066,172 73.98 2,993,289 67.29 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทนุจดทะเบียน  480,000  480,000  480,000  

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 480,000 7.44 480,000 8.73 480,000 10.79 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 362,558 5.62 362,558 6.60 362,558 8.15 

กําไรสะสมท่ีเป็นสว่นของบริษัทย่อยซึง่เกิด

จากการท่ีบริษัทแลกหุ้นของบริษัทย่อยใน

ราคาท่ีต่ํากวา่มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทยอ่ย 40,891 0.63 40,891 0.74 

 

 

40,891 

 

 

0.92 

สว่นเกินทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการ

ถือหุ้นในบริษัทย่อย - - - - 

 

11,148 

 

0.25 

กําไรสะสม       

   จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 39,926 0.62 48,000 0.87 48,000 1.08 

   ยงัไม่ได้จดัสรร 399,413 6.19 496,684 9.04 426,594 9.59 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,322,788 20.50 1,428,133 25.98 1,369,191 30.78 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทย่อย - - 1,829 0.04 85,561 1.93 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,322,788 20.50 1,429,962 26.02 1,454,752 32.71 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,451,873 100.00 5,496,134 100.00 4,448,041 100.00 
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ตารางท่ี 2  สรุปงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 – 2555  

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

 รายได้จากการดาํเนินงาน      

รายได้จากการขาย 9,619,287 82.69 6,543,083 73.64 4,150,507 69.89 

รายได้จากการบริการ 301,100 2.59 544,519 6.13 889,599 14.98 

รายได้จากการรับเหมาโครงการ 1,624,388 13.96 1,782,599 20.06 846,575 14.26 

     รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 11,544,775 99.24 8,870,201 99.83 5,886,681 99.13 

รายได้อ่ืน 88,666 0.76 14,708 0.17 51,819 0.87 

รวมรายได้ 11,633,441 100.00 8,884,909 100.00 5,938,500 100.00 

 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน      

ต้นทนุขาย       

     ต้นทนุขาย 8,978,238 77.18 5,798,506 65.26 3,747,588 63.11 

     ต้นทนุบริการ 174,114 1.50 387,987 4.37 615,936 10.37 

     ต้นทนุจากการรับเหมาโครงการ 1,546,579 13.29 1,498,622 16.87 733,006 12.34 

          รวมตน้ทนุขาย 10,698,931 91.97 7,685,115 86.50 5,096,530 85.82 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 521,233 4.48 644,475 7.25 603,832 10.17 

สว่นแบง่ผลขาดทนุ(กําไร)จากเงินลงทนุ

ตามวิธีสว่นได้เสยีในบริษัทร่วม 

(4,477) (0.04) 14,087 0.16 (7,314) (0.12) 

รวมค่าใช้จ่าย 11,215,687 96.41 8,343,677 93.91 5,693,048 95.87 

กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงิน

ได้นิติบคุคล 

417,754 3.59 541,232 6.09 245,452 4.13 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 76,372 0.66 144,959 1.63 122,372 2.06 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 28,323 0.24 25,672 0.29 20,014 0.34 

ขาดทนุ (กําไร) ของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 4,908 0.04 (328) 0.00 (9,955) (0.17) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 317,967 2.73 370,273 4.17 93,111 1.56 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)  0.33  0.39  0.10  

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั    

(พนัหุ้น) 

960,000  960,000  960,000  
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ตารางท่ี 3  งบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

พนับาท พนับาท พนับาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กําไร(ขาดทนุ) สทุธิก่อนภาษี 341,382 396,273 123,079 

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จาก

กจิกรรมดาํเนินงาน :   
 

คา่เสือ่มราคา 123,670 145,118 177,465 

คา่ตดัจําหนา่ยสทิธิการเช่าและอ่ืนๆ 1,301 1,742 2,456 

คา่ตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 26,556 26,556 26,556 

ตดัจําหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ - - 5,536 

ตดัจําหนา่ยภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย  - - 334 

หนีส้งสยัจะสญู 3,179 22,682 3,296 

ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 9,257 32,617 21,201 

ขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากงานโครงการ (โอนกลบั) 115,700 (277,594) - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ - 3,457 2,678 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ - 15,500 - 

ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 8,898 (2,461) 683 

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหนา่ยอปุกรณ์ (151) 8 (972) 

สว่นแบง่ขาดทนุ(กําไร)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (4,477) 14,087 (7,313) 

กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (30,216) - - 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 65,541 131,406 112,144 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน

ดําเนินงาน:- 660,640 509,391 

 

467,143 

สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 481,126 710,712 30,209 

สินค้าคงเหลือ (510,765) 944,989 291,154 

รายได้ค้างรับท่ียงัไม่ได้เรียกชําระ (817,939) (467,615) 830,405 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (146,313) 48,966 36,224 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (4,240) 16,051 4,373 

หนีส้ินดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (562,538) (1,366,765) 85,716 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 60,023 46,773 32,392 

เงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (840,006) 442,502 1,777,616 

จ่ายดอกเบีย้ (66,198) (74,263) (113,814) 

จ่ายภาษีเงินได้ (46,906) (129,601) (63,880) 

รับคืนภาษีเงินได้หกัณ ท่ีจ่าย  - - 25,545 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (953,110) 238,638 1,625,467 



11.ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

116 

 

 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

พนับาท พนับาท พนับาท 

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน    

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระคํา้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง (4,095) (6,829) (6,398) 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,381 189 1,560 

ซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (228,939) (197,710) (246,069) 

ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (11,416) (3,382) (669) 

จ่ายคา่เช่าอาคารลว่งหน้า (5,400) - - 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - 6,799 1,359 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ - (24,321) (10,105) 

รับชําระเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - 17,821 1,500 

ลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ (13,900) (18,100) (18,548) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 55,192 - - 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน (207,177) (225,533) (277,370) 

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัเพ่ิมขึน้(ลดลง) 1,139,324 113,310 (1,035,310) 

รับเงินกู้ ยืมระยะยาว 247,000 350,000 52,000 

จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว (70,435) (194,960) (203,610) 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

เพ่ิมขึน้(ลดลง) - - 

 

- 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (115,200) (259,200) (163,200) 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 4,900 1,500 86,425 

ซือ้สว่นของผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทย่อย - - (1,500) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,205,589 10,650 (1,265,195) 

เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 45,302 23,755 82,902 

เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิต้นงวด 65,560 110,862 134,617 

เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิปลายงวด 110,862 134,617 217,519 
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ตารางท่ี 4 อตัราสว่นทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553- 2555 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.12 1.16 1.22 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.44 0.40 0.57 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 3.51 2.70 2.15 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 103.89 135.22 169.53 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 6.89 5.53 5.83 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 52.93 66.03 62.59 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 4.83 6.15 7.71 

ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั 75.52 59.32 47.32 

Cash Cycle วนั 81.30 141.93 184.80 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

อตัรากําไรขัน้ต้น % 7.33 13.36 13.42 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 3.62 6.10 4.17 

อตัรากําไรสทุธิ % 2.76 4.17 1.58 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 26.03 26.92 6.66 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  % 5.35 6.20 1.87 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 46.66 49.90 11.59 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1.94 1.48 1.18 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 3.88 2.84 2.06 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ เทา่ 5.47 3.73 2.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 81.52 75.19 123.72 

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น  บาท 0.33 0.39 0.10 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิตอ่หุ้น  บาท 1.38 1.49 1.51 
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11.3 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ล้านบาท 

 2555 2554 เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 

รายได้จากการขาย 4,151 6,543 (2,392) (36.56) 

รายได้จากการบริการ 890 545 345 63.32 

รายได้จากการรับเหมาโครงการ 846 1,782 (936) (52.53) 

รายได้อ่ืนๆ 51 15 36 240.00 

รายได้รวม 5,938 8,885 (2,947) (33.17) 

กําไรขัน้ต้น 790 1,185 (395) (33.33) 

กําไรจากการดําเนินงาน 245 555 (310) (55.86) 

กําไรสทุธิ 93 370 (277) (74.86) 

กลุม่บริษัทมีรายได้รวมสําหรับปี 2555 จํานวน 5,938 ล้านบาท ลดลง 2,947 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.17 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 ซึง่มีรายได้รวม จํานวน 8,885 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการ ลดลงของรายได้จากงาน

รับจ้างผลติแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ให้แก่ลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่  คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล ซึง่ลดลงร้อยละ 36.56 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รายได้จากการบริการเพิ่มขึน้ 345 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 63.32  เน่ืองจาก

การขยายตวัของธรุกิจเติมเงินออนไลน์ สว่นรายได้จากการรับเหมาโครงการลดลง 936 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52.53 

เน่ืองจากการชะลอตวัของงานโครงการภาครัฐ ในสว่นของงานด้านโทรคมนาคม  

กลุ่มบริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับปี 2555 จํานวน 93 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2554 ซึง่มีจํานวน 370 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ  74.86 ทัง้นี  ้เน่ืองจากการชลอตวัของ งานรับจ้างผลติแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ และงานรับเหมาโครงการ

ภาครัฐ ในสว่นของงานด้านโทรคมนาคม ในขณะท่ีปี 2554 มีผลมาจากกําไรจากการขายสทิธ์ิการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

SAP ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ซึง่มีกําไรขัน้ต้นสงูถงึ 223 ล้านบาท    

รายได้ 

โครงสร้างรายได้หลกัของกลุม่บริษัทมาจาก 4 หมวดธรุกิจ ประกอบด้วย  

(1) ธุรกิจอีเอม็เอส ประกอบด้วย การผลติแผงวงจรและอปุกรณ์อเิล็ กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภายใต้

ตราสนิค้าของลกูค้า รวมถงึ การจําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 

(2) ธรุกิจโทรคมนาคม ประกอบด้วย การผลติ จําหน่าย รับเหมาติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม และอปุกรณ์

อเิลก็ทรอนิกส์  รวมถงึการให้บริการโทรคมนาคมครบวงจร 

(3) ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การผลติ จําหน่าย และรับเหมาติดตัง้อปุกรณ์และระบบสญัญาณไฟ

จราจร กล้องวง จรปิด  อปุกรณ์และระบบป้ายอเิลก็ทรอนิกส์  การจดัเก็บผลประโยชน์ในด้านการ

โฆษณา และ การวางระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) 

(4) ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมืออตัโนมติั 
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หมายเหต ุ**  รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายได้คา่เช่า เป็นต้น 

คาํอธิบายการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญของรายได้ มีรายละเอียดดังนี ้

1. รายได้จากธุรกจิอีเอม็เอส  

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอีเอม็เอสสําหรับปี 2555 จํานวน 3,948 ล้านบาท ลดลง 1,513 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

27.72 เน่ืองจากการชะลอตวัของธุรกิจรับจ้างประกอบอปุ กรณ์อเิลคโทรนิคส์ของ เวสเทิร์น ดิจิตอล ซึง่เป็นลกูค้ารายใหญ่

ของบริษัทลดคําสัง่จ้างประกอบฮาร์ดดิสก์ ลง ทัง้นี  ้เป็นผลสืบเน่ืองจากอทุกภยัเม่ือปลายปี 2554 สง่ผลให้คําสัง่จ้างผลติ

ลดลงในช่วงคร่ึงปีแรก ประกอบกบัตลา ดฮาร์ดดิสก์อยูใ่นสภาวะชลอตวัลงจากทัง้ภาวะเศรษฐกิจของโลก และแรงกดดนั

ทางด้านเทคโนโลยีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในระยะเวลาอนัใกล้ 

สว่นของการจําหนา่ยชิน้สว่นอเิลคโทรนิคส์ บริษัทยงัคงสามารถรักษาระดบัของยอดขายและอตัรากําไรขัน้ต้น ได้

ใกล้เคียงกบัปีก่อน     

 

 

 
2555 2554 

(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 

รายได้จากธุรกจิหลัก     

ธุรกิจอีเอม็เอส     

- การผลติแผงวงจรและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  

โทรคมนาคม และอเิลก็ทรอนิกส์ภายใต้ตรา

สนิค้าของลกูค้า 

3,209 54.03 4,760 53.57 

- การจําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 739 12.45 701 7.89 

ธรุกิจโทรคมนาคม 480 8.08 1,636 18.41 

ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง     

- การผลติ จําหนา่ย และรับเหมาติดตัง้อปุกรณ์

และระบบสญัญาณไฟจราจร กล้องวง จรปิด 

อปุกรณ์และระบบป้ายอเิลก็ทรอนิกส์ 

518 8.71 793 8.93 

- การ วางระบบบริหารทรัพยากรองค์การ 

(ERP) 

367 6.18 611 6.88 

- อ่ืนๆ 21 0.35 28 0.31 

ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมืออตัโนมติั 553 9.31 341 3.84 

รวมรายได้จากธุรกจิหลัก 5,887 99.11 8,870 99.83 

รายได้อ่ืนๆ ** 51 0.89 15 0.17 

รวมรายได้ 5,938 100.00 8,885 100.00 
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2. รายได้จากธุรกจิโทรคมนาคม   

ในปี 2555 เป็นปีท่ีงานขยายสาธารณปูโภคด้านโทรคมนาคมของภาครัฐมีการชะลอตวัลง ไมมี่การประมลูงานใหม่

ของภาครัฐเกิดขึน้ ในปี  2555 บริษัทมีรายได้จากธรุกิจโทรคมนาคม จํานวน 480 ล้านบาท ลดลง 1,156 ล้านบาท เม่ือ

เทียบกบัรายได้ของปีก่อน รายได้ ดงักลา่วสว่นใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากงานรับเหมาโครงการอปุกรณ์ชมุสายโทรศพัท์

และอินเตอร์เน็ต ตอ่เน่ืองจากปี ก่อนจํานวน 137 ล้านบาท และ รายได้จากการขายสนิค้าเพ่ือเปล่ียนแทน และขยาย

โครงขา่ยอปุกรณ์ชมุสายโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตของบมจ.ทีโอที  

3.  รายได้จากธุรกจิเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 906 ล้านบาท ลดลงจํานวน 526 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 36.80 ซึง่ประกอบด้วยสว่นงานหลกั 2 สว่นงาน  

ด้านการผลติ จําหน่าย และรับเหมาติดตัง้อปุกรณ์และระบบสญัญาณไฟจราจร กล้องวงจรปิด อปุกรณ์และระบบ

ป้ายอเิลก็ทรอนิกส์  ซึง่เป็นงาน รับเหมากบัหน่วยงานของกรุงเทพมหานครโดยสว่นใหญ่ บริษัทมีรายได้ สําหรับปี 2555 

จํานวน 518 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 275 ล้านบาท ซึง่งานสว่นใหญ่เป็นงานรับเหมาโครงการตอ่เน่ืองจากปี

ก่อน    

ด้านการวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) บริษัทมีรายได้สําหรับปี 2555 จํานวน 367 ล้านบาท ลดลงจาก

ปี 2554 จํานวน 244 ล้านบาท โดยให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ 3 แหง่ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การรถไฟแหง่ประเทศ

ไทย และบมจ .การบินไทย  ในขณะท่ีปี 2554 เป็นการให้บริการแก่ การไฟฟ้านครหลวง  และ บมจ .การบินไทย นอกจากนี  ้

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการขายสทิธ์ิการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SAP ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง จํานวน 373 ล้านบาท 

ซึง่ไมร่ายได้ดงักลา่วเกิดขึน้ในปี 2555 

4. รายได้จากธุรกจิให้บริการเตมิเงนิออนไลน์และเตมิเงนิมือถืออัตโนมัต ิ

ในปี 2555 ธรุกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมติั  ยงัคงขยายตัวอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทมีรายได้

จํานวน 553 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 212 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 62.17 เน่ืองจากจํานวนตู้ เติมเงินท่ีให้บริการเพิ่มขึน้จาก 

13,000 ตู้  เป็น 19,000 ตู้  หรือ เพิ่มขึน้ 6,000 ตู้  และจากการทําการตลาด ทําให้ยอดเติมเงินตอ่ตู้ของปี 2555 มีมลูคา่ 

25,000 บาท ตอ่ตู้ (2554: 22,000 บาท ตอ่ตู้) เพิ่มขึน้ร้อยละ13.5     

5. รายได้อ่ืนๆ 

บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ สําหรับปี 2555 จํานวน 51 ล้านบาท สว่นหนึง่เกิดจากการรับรู้รายได้เงินคา่บริการของบริษัท

ยอ่ยแหง่หนึง่ท่ีคงค้างเกินกวา่ 6 เดือน มลูคา่รวมประมาณ 16 ล้านบาท  
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ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

    หน่วย: ล้านบาท 

 2555 2554 เพิ่ม (ลด)   % เพิ่ม(ลด) 

ต้นทนุขาย 3,747 5,798 (2,051) (35.37) 

ต้นทนุบริการ 616 388 228 58.76 

ต้นทนุการรับเหมาโครงการ 733 1,499 (766) (51.10) 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 604 644 (40) (6.21) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 122 145 (23) (15.86) 

รวมคา่ใช้จ่าย 5,822 8,474 (2,652) (31.30) 

ต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการ/ต้นทุนการรับเหมาโครงการ 

ต้นทนุขายสําหรับปี 2555 มีจํานวน 3,747 ล้านบาท ลดลง 2,051 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.37 ซึง่เป็นไป

ตามทิศทางเดียวกบัรายได้จากการขายท่ีลดลง   

ต้นทนุบริการสําหรับปี 2555 มีจํานวน 616 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 228 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 58.76 ซึง่เป็นการ

เพิ่มขึน้ในธุรกิจเติมเงินออนไลน์ท่ีมีทิศทางของการขยายตวั  

ต้นทนุการรับเหมาโครงการ สําหรับปี 2555 มีจํานวน 733 ล้านบาท ลดลง 766 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.10 

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการลดลงของรายได้จากการรับเหมาโครงการ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงจํานวน 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  6.21 สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก

การพยายามควบคมุระดบัคา่ใช้จ่ายของฝ่ายบริหาร นอกจากนี ้ในปี 2554 บริษัทบนัทกึคา่ใช้จ่ายในการผลติจํานวน 24 

ล้านบาท รวมอยูใ่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารแทนต้นทนุการผลติ เน่ืองจากโรงงานของบริษัทได้ลดการผลติลง ซึง่เป็น

ผลกระทบจากอทุกุภยัท่ีเกิดขึน้ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 และได้บนัทกึหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและลกูห นี ้

อ่ืนจํานวน 20 ล้านบาท และขาดทนุจากการด้อยคา่ของสทิธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอจัฉริยะจํานวน 16 ล้าน

บาท ซึง่ไมมี่คา่ใช้จ่ายในลกัษณะดงักลา่วเกิดขึน้ในปี 2555 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน สําหรับปี 2555 มีจํานวน 122 ล้านบาท  ลดลง 23 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 15.86   

เน่ืองจากบริษัทมีการทยอยจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมของงานโครงการท่ีเสร็จสิน้ในระหวา่งปี ตลอดจนการผอ่นชําระเงินกู้ ยืม

ระยะยาวตามงวดท่ีถงึกําหนดชําระตามสญัญา สว่นอตัราดอกเบีย้อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกบัปี 2554 
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ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์ 

    หน่วย: ล้านบาท 

 31 ธันวาคม  

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

เพิ่ม(ลด) % เพิ่ม(ลด) 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 3,488 4,602 (1,114) (24.21) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 960 894 66 7.38 

สนิทรัพย์รวม 4,448 5,496 (1,048) (19.07) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 4,448 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 

1,048 ล้านบาท ซึง่เกิดจากสนิทรัพย์หมนุเวียนลดลง จํานวน 1,114 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจาก การลดลงของ

ลกูหนีก้ารค้าและรายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระ เน่ืองจากบริษัทดําเนินโครงการรับเหมาและสง่มอบงานได้ให้คูส่ญัญาได้ตาม

เวลา ทําให้สา มารถเก็บเงินจากงานโครงการดงักลา่วได้ ประกอบกบั  ในระหวา่งปี 2555 ยงัไมมี่โครงการรับเหมาของ

ภาครัฐใหม่ๆ  เกิดขึน้ จงึทําให้ยอดคงค้างของลกูหนีก้ารค้าและรายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระดงักลา่วลดลงอยา่งมีนยัสําคญั   

คุณภาพสนิทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้า  

ยอดลกูหนีก้ารค้าไมร่วม ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ2554 มีจํานวน 1,343   

ล้านบาท และ 1,328 ล้านบาท ตามลําดบั บริษัท และบริษัทยอ่ยมีนโยบายการให้สนิเช่ือทางการค้าแก่ลกูหนีก้ารค้าโดย

เฉล่ียประมาณ 30-90 วนั ซึง่จําแนกตามอายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถงึกําหนดชําระ ได้ดงันี ้

                            หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงินรวม  

31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 634 797 

ค้างชําระ   

ไมเ่กิน 3 เดือน 528 213 

3 – 6 เดือน 32 61 

6 – 12 เดือน 42 184 

มากกวา่ 12 เดือน 149 117 

รวม 1,385 1,372 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (42) (44) 

รวมลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 1,343 1,328 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 42 ล้านบาท และ 

44 ล้านบาท ซึง่นโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของบริษัท และบริษัทยอ่ย จะขึน้อยูก่บัประสบการณ์การเก็บเงินใน

อดีตและอายขุองหนีท่ี้คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยเช่ือวา่คา่เผ่ือ

หนีส้งสยัจะสญูท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัมีความเพียงพอแล้ว 
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สนิค้าคงเหลือ 

          หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงินรวม  

31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

วตัถดิุบ 314 484 

งานระหวา่งทํา 63 126 

งานโครงการระหวา่งทํา 47 89 

สนิค้าสําเร็จรูป 452 475 

สนิค้าระหวา่งทาง 2 1 

รวม 878 1,175 

รายการปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูคา่

สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับ (163) (142) 

สนิค้าคงเหลือ สทุธิ 

 

715 1,033 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยบนัทกึรายการปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูคา่สทุธิท่ีคาด

วา่จะได้รับของสนิค้าคงเหลือ จํานวน163 ล้านบาท และ 142 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่บริษัทมีการประมาณมลูคา่สทุธิท่ีจะ

ได้รับของสนิค้าคงเหลือ จากการเปล่ียนแปลงของรา คาขายหรือต้นทนุท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ภายหลงั

วนัสิน้ปี และคํานงึถงึการเคล่ือนไหวของสนิค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ ฝ่ายบริหารของ บริษัท

และบริษัทยอ่ยเช่ือวา่คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัมีความเพียงพอแล้ว 

สทิธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ในปี 2555 กิจการร่วมค้า Genius ได้ทบทวนมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของสทิธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจร

อจัฉริยะโดยการประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตและคํานวณคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัและพบวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะ

ได้รับคืนสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีของสทิธิดงักลา่ว ดงันัน้ ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยเช่ือวา่ คา่เผ่ือการด้อยคา่ของ

สนิทรัพย์จํานวน 26 ล้านบาท ท่ีบนัทกึไว้ในบญัชีเพียงพอในสถานการณ์ปัจจบุนั 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้นิ 

    หน่วย: ล้านบาท 

 31 ธันวาคม  

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 

หนีส้นิหมนุเวียน 2,862 3,962 (1,100) (27.76) 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 131 104 27 25.96 

หนีส้นิรวม 2,993 4,066 (1,073) (26.38) 
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บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จํานวน 2,993 ล้านบาท และ 4,066 ล้าน

บาท ตามลําดบั หรือลดลงร้อยละ 26.38 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้สําหรับงานโครงการท่ี

เสร็จสิน้ นอกจากนี  ้บริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 52 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและ

จดัหาสนิทรัพย์ ตลอดจน การจา่ยชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 204 ล้านบาท  

บริษัทและบริษัทยอ่ยยงัคง สามารถชําระคืนเงินกู้ ได้ตรงตามเง่ือนไขการชําระหนีท่ี้ได้ตกลงกนัไว้ โดยรายละเอียด

ของกําหนดเวลาชําระคืนเงินกู้  ได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14 และ 16 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 1,455 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 25 ล้านบาท 

โดยเพิ่มขึน้จาก กําไรสทุธิสําหรับปี 2555 จํานวน 103 ล้านบาท และเงินเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย

จํานวน 85 ล้านบาท ในขณะเดียวกนั สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยลดลงจากการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

จํานวน 163 ล้านบาท  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัท  ณ วนัสิน้ปี 2555 เทา่กบั 2.1:1 ลดลงจากปีก่อน  ซึง่เทา่กบั 

2.8:1 โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงหนีส้นิระยะสัน้สําหรับงานโครงการ  

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย: ล้านบาท 

 2555 2554 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,625 239 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (277) (226) 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,265 11 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,625 ล้านบาท เป็นผลจ าก

การรับชําระเงินจากงานโครงการท่ีบริษัทได้ดําเนินเสร็จสิน้แล้ว จงึทําให้มีกระแสเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุสําหรับปี 2555 จํานวน 277 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นการซือ้ ทรัพย์สนิ เช่น       

ตู้ เติมเงินและอปุกรณ์ประกอบของบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่  ตลอดจน การให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมและการลงทนุในบริษัทร่วม

เพิ่มขึน้  

กระแสเงินสด จากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปี 2555 จํานวน 1,265 ล้านบาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินคืนกู้ ยืม

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจํานวน 1,035 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว จํานวน 52 ล้านบาท และเงินเพิ่มทนุ

จากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย จํานวน 85 ล้านบาท และเงินสดจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 204 ล้านบาท 

และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 163 ล้านบาท 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนต่ อหนีส้นิหมนุเวียน ณ วนั ท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เทา่กบั 1.2: 1 ซึ่งเทา่กบัอตัราสว่น

ของปี 2554 ซึง่เทา่กบั 1.2: 1 เป็นผลมาจากอตัราการเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่อตัราการเปล่ียนแปลงของ

หนีส้นิหมนุเวียนมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและสดัสว่นท่ีเทา่กนั 

อตัราสว่นสนิทรัพย์สภาพคลอ่งตอ่หนีส้นิหมนุเวียน ณ วนั ท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เทา่กบั 0.6: 1 ซึ่งสงูกวา่อตัราสว่น

ของปี 2554 ซึง่เทา่กบั 0.4: 1 เป็นผลมาจากสนิทรัพย์สภาพคลอ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และลกูหนี ้

การค้าท่ีเพิ่มขึน้  

สําหรับงานการประมลูโครงกา รตา่งๆ ของภาครัฐ ซึง่จําเป็นต้องมีการคํา้ประกนัการประกวดราคา  จํานวนเงินตาม

สญัญา เงินรับลว่งหน้า และเงินประกนัผลงาน ของแตล่ะโครงการ บริษัทและบริษัทยอ่ย มีความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจท่ีดีกบั

สถาบนัการเงินตา่งๆ เพ่ือรองรับการคํา้ประกนัดงักลา่ว โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

11.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

รายการที่  บริษัท/บริษัทย่อย ช่ือผู้สอบบัญชี 

ค่าสอบบัญชี 

ปี 2555 (บาท) 

1 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 

จํากดั 

               1,090,000      

2 บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 

จํากดั 

       1,700,000               

  รวม   2,790,000 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน (Non-audit fee) 

 คา่บริการเข้าร่วมสงัเกตการณ์การทําลายสนิค้าคงเหลือ จํานวน 10,000 บาท 
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11.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

1. ความผันผวนของรายได้ 

เน่ืองจากบริษัทมีรายได้จากการผลติและประกอบแผงวงจรอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ภายใต้ตราสนิค้าของลกูค้าคิด

เป็นร้อยละ 55 (2554: ร้อยละ 53) ของรายได้รวมปี 2555 ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีมีนยัสําคญัตอ่ผล การดําเนินงานโดยรวมของ

บริษัท แล ะหากพิจารณารายได้ เฉพาะจาก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล  (ประเทศไทย ) จํากดั รายเดียวคิดเป็นร้อยละ 49 

(2554: ร้อยละ 52) ของรายได้รวม  ดงันัน้ หากลกูค้าเปล่ียนแปลงยอดสัง่ผลติสนิค้า จะทําให้เกิดความผนัผวนตอ่รายได้

รวมของบริษัทคอ่นข้างมาก  อยา่งไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถงึความ ผนัผวนดงักลา่ว จงึกระจายฐานลกูค้าไปยงัรายใหม่

เพิ่มขึน้เพ่ือลดสดัสว่นการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่โดยนําเสนอสนิค้าใหม่ๆ  ท่ีมีคณุภาพสงูขึน้ในราคาท่ีแข่งขนัได้ ภายใต้

ทีมงานวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีแข็งแกร่งเป็นตวัสนบัสนนุให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นท่ีน่าสนใจและมีสนิค้ าใหมอ่อกสู่

ตลาดเสมอ รวมไปถงึข้อได้เปรียบด้านต้นทนุการผลติ ทําให้ได้ลกูค้ากลุม่ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง และเน้นการขยายตลาดไปยงั

งานโครงการกบัหน่วยงานภาครัฐ 

2. คุณภาพของสนิทรัพย์ 

ลูกหน้ีการค้า 

กลุม่บริษัทมีความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้า อย่ างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารควบคมุความ

เส่ียงนีโ้ดยการกําหนดให้มีนโยบายท่ีจะให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมีประวติัด้านสนิเช่ือท่ีดี บริษัทฯยงัมีความเส่ียงจากการกระจกุ

ตวัของสนิเช่ืออนัเกิดจากการมีลกูหนีก้ารค้ารายใหญ่รายหนึง่และลกูหนีง้านโครงการ ทัง้นี ้ลกูหนีร้ายใหญ่ดงักลา่ว เป็น

ลกูหนีท่ี้น่าเช่ือถือและชําระหนีต้ามกําหนด และลกูหนีง้านโครงการเป็นหน่วยงานภาครัฐ สว่นบริษัทยอ่ยมีฐานของลกูค้า

ท่ีหลากหลายและมีจํานวนมากราย ดงันัน้ กลุม่บริษัทจงึไมมี่ความเส่ียงด้านสนิเช่ืออนัจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงาน

ของกลุม่บริษัทท่ีเป็นสาระสําคญั 

3. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

จากการท่ีบริษัทฯและ ES มีการนําเข้าวตัถดิุบประเภทชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการผลติและจําหน่ายนัน้ ซึง่

การเสนอราคาและการชําระเงินจะเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐและเยน ในขณะท่ีรายได้จากการขายจะเป็นสกลุเงินบาท 

ทําให้บริษัทฯและ ES อาจมีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ในกรณีท่ีคา่เงินสกลุดอลลาร์และเยนมีการ

เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัคา่เงินบาท  ดงันัน้ ในการสัง่ซือ้วตัถดิุบบริษัทมีการจองและกําหนดราคาวตัถดิุบลว่งหน้า และ

บริษัทฯและ ES ยงัติดตามความเคล่ือนไหวของคา่เงินสกลุท่ีเก่ียวข้องอยา่งใก ล้ชิด เพ่ือเป็นข้อมลูในการบริหารต้นทนุการ

ผลติ โดยปัจจบุนับริษัทฯและ ES มีวงเงินสําหรับทําสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบั

สถาบนัการเงินสําหรับใช้ในช่วงท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน รายละเอียดของหนีส้นิท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ

และสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 28.1 

4. สภาพคล่อง 

กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งคอ่นข้างต่ําเน่ืองมาจากโครงสร้างหนีส้นิของกลุม่บริษัทสว่นใหญ่เป็นหนีส้นิ

ระยะสัน้ ซึง่ได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะสัน้และเจ้าห นีก้ารค้า โดยมีเทอมการชําระเงินท่ีแน่นอน ในขณะท่ีสนิทรัพย์หมนุเวียนสว่น

ใหญ่ได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าและสนิค้าคงเหลือ ซึง่มีสภาพคลอ่งท่ีต่ํากวา่ อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทมีการดแูลสถานะทางการ

เงินและกําหนดการชําระคืนอยา่งใกล้ชิดเพ่ือให้สามารถปฏิบติัได้ตามภาระผกูพนัท่ีมีอยู ่
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สําหรับงานการประมลูโครงการตา่งๆ ของภาครัฐ ซึง่จําเป็นต้องมีการคํา้ประกนัการประกวดราคาตามมลูคา่ของ

แตล่ะโครงการ กลุม่บริษัทมีความสมัพนัธ์เชิงธรุกิจท่ีดีกบัสถาบนัการเงินตา่งๆ เพ่ือรองรับการคํา้ประกนัการประกวดราคา

ดงักลา่ว โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของกลุม่บริษัท 

ในปัจจบุนั กลุม่บริษัทสามารถชําระคืนเงินกู้ ได้ตรงตามเง่ือนไขการชําระหนีท่ี้ได้ตกลงกนัไว้ โดยรายละเอียดของ

กําหนดเวลาชําระคืนเงินกู้  ได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14 และ 16 

 



12. ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

128 

 

12. ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- ไมมี่ – 
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ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 

 บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั  บริษัทขอรับรองวา่ 

ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมทํ่า ให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองวา่ 
 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอยา่ง

ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 
 

(2) บริษัทได้ จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผย ข้อมลูในสว่นท่ีเป็น

สาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 
 

(3)      บริษัทได้จดัให้ มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และ

บริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้

การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท

ได้มอบหมายให้นายอรินทร์ แจ่มนารี เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ

นายอรินทร์ แจ่มนารี กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

          

 ช่ือ ตําแหน่ง 

 

ลายมือช่ือ 

1. นายพงษ์ชยั อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร  

 

2.   

 

นางรังษี เลศิไตรภิญโญ 

 

รองประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้ อํานวยการฝ่ายการบญัชีและการเงิน  
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายสนิท   

วรปัญญา 

74 ไม่มี ไม่มี - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั

ราชอาณาจกัร (วปอ.) 

2551 -  2552 ประธาน ตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้า

นานาชาติ 

ศนูย์กลางซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า

สากล 

        - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2549 -  2553 ประธาน ตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้า

แห่งประเทศไทย 

ศนูย์กลางซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 

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

USA 

2549 -  ปัจจบุนั ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยซมัมิท ฮาร์เนส ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ 

        - อบรม Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย รุ่น 24/2004 วนัท่ี 9 กนัยายน 

2547  

  2556 -  ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท/

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

     2552 -  2555 ประธานกรรมการ/

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

     2548 -  2551 ประธานกรรมการ/

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

          2549 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. จีเนียส ทราฟฟิค      

ซีสเตม็ 

ผลติ จําหนา่ย และรับเหมา ติดตัง้

ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัระบบจราจรพร้อมทัง้

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และผลิตและจําหน่าย

ป้ายอิเลก็ทรอนิกส์ 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายสนิท   

วรปัญญา 
    

2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

 

บจก. อาคเนย์ประกนัภยั 

 

ธรุกิจประกนัภยั 

(ตอ่)     
2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

 

บจก. อาคเนย์ประกนัชีวิต ธรุกิจประกนัชีวิต 

 
    2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

 

บจก. อาคเนย์แคบปิตอล 

 

บริหารและจดัการ การใช้รถยนต์สําหรับ

บริษัทและองค์กรขนาดใหญ่อยา่งครบวงจร 

          2539 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ไทยวิจยัและฝึกอบรม รับดําเนินการจดัการฝึกอบรมภายในองค์กร 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการถือ

หุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายสธุรรม     

มลิลา 

70 ไม่มี ไม่มี - อบรม Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย รุ่น 24/2004 วนัท่ี 9 กนัยายน 

2547 

- อบรม Audit Committee Program 

(ACP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย รุ่น 4/2005 วนัท่ี 17-18 

กมุภาพนัธ์ 2548  

   - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

2556 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/กรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

    2552 -  2555 กรรมการบริษัท/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

    2548 - 2551 กรรมการบริษัท/กรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

    2552 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีแอนด์ที บริการโทรศพัท์สาธารณะ, บริการสื่อสาร

ข้อมลู, บริการอินเตอร์เนตความเร็วสงู, 

    

2553 - 2555 ประธานกรรมการ 

 

บมจ.นิปปอนแพค็ (ประเทศ

ไทย) 

 

ผลิตและจําหน่ายถงุพลาสติก ขวด ถ้วย 

บรรจภุณัฑ์ 

        

2547 -  2552 

 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.โซลาร์ตรอน ผลิตและจําหน่ายระบบพลงังานแสงอาทิตย์ 

        2546 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ทีเอสบี โฮลดิง้ ให้บริการสมดุโทรศพัท์ online  

        2546 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ทรัพย์เพ่ิมผลก่อสร้าง ธรุกิจรับเหมาก่อสร้าง 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  

สัดส่วนการถือ

หุ้นบริษัท   

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 นายสธุรรม     

มลิลา (ตอ่) 

    2546 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.นิติบคุคลแจ้งวฒันะ 17 บริหารจดัการและบํารุงพืน้ท่ีสว่นกลาง 

     2546 -  ปัจจบุนั 

2546 -  2554 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

บจก.สร้างสิน พร็อพเพอร์ตี ้

บจก.บ้านพลบัพลา 

ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 

นางสาวนงราม   

เลาหอารีดิลก 

59 ไม่มี ไม่มี - อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย รุ่น 30/2004 วนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2547 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/กรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

        -  ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยั รามคําแหง 

2534 -  ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บจก.เอเอสที มาสเตอร์ ตรวจสอบบญัชี 

นางรังษี       

 เลศิไตรภิญโญ 

52 6.14 พ่ีสาวคณุ     

พงษ์ชยั           

อมตานนท์ 

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย รุ่น 30/2004  วนัท่ี 

15 ธนัวาคม 2547 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/ 

กรรมการบริหาร/รอง

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

        -  ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ (การ

บญัชี) มหาวิทยาลยั รามคําแหง 

2551 -  ปัจจบุนั 

 

2554 - ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 

 

กรรมการบริษัท 

บจก.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 

 

บจก. ฟอร์ท คอนซลัติง้ 

ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินตู้ มือ

ถืออตัโนมติั 

บริการให้คําปรึกษาในการจดัการข้อมลูและ

และจดัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

          2551 -  2552 กรรมการบริษัท บจก.อตุสาหกรรมนํา้ไทย จดัจําหนา่ยนํา้ดิบให้กบัภาคอตุสาหกรรม

และเป็นนํา้จดัสง่เพ่ือผลตินํา้ประปา 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  

สัดส่วนการ

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายพงษ์ชยั      

อมตานนท์ 

49 52.17 น้องชายคณุรังษี  

เลศิไตรภิญโญ 

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น 

30/2004 วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2547 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/

กรรมการบริหาร/ประธาน

กรรมการบริหาร 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

     - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั 

2551 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 

     2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ ผลติ จําหนา่ย และรับเหมา ติดตัง้

ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัระบบจราจรพร้อมทัง้

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และผลิตและจําหน่าย

ป้ายอิเลก็ทรอนิกส์ 

     2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค 

มิเตอร์ 

จําหนา่ยมิเตอร์วดัไฟฟ้า kWh แบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

     2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็ การวิจยั ค้นคว้าเทคโนโลยี และจําหนา่ย

อปุกรณ์รับสง่ข้อมลูผา่นดาวเทียมติด

ยานพาหนะ 

     2551 -  ปัจจบุนั 

 

 

2554 -  ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 

 

 

กรรมการบริษัท 

บจก.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 

 

 

บจก. ฟอร์ท คอนซลัติง้ 

ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินตู้ มือ

ถืออตัโนมติั 

 

บริการให้คําปรึกษาในการจดัการข้อมลูและ

และจดัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  

สัดส่วนการ

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

 นายพงษ์ชยั      

อมตานนท์ 

       

 

 

 

 

2551 - 2552 กรรมการบริษัท บจก.อตุสาหกรรมนํา้ไทย จดัจําหนา่ยนํา้ดิบให้กบัภาคอตุสาหกรรม

และเป็นนํา้จดัสง่เพ่ือผลตินํา้ประปา 

 (ตอ่)    2551 - 2553 กรรมการบริษัท บมจ.อสมท. การสื่อสาร 

       2552 - 2553 กรรมการบริษัท บจก. วิทยกุารบิน ให้บริการการเดินอากาศ ในเขตแถลงข่าว

การบินของประเทศไทย และพืน้ท่ีอ่ืน ๆ 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2552 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

บริหาร 

สํานกัสง่เสริมอตุสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แหง่ชาติ 

 

        

นายแกลิก     

อมตานนท์ 

57 6.03 พ่ีชายคณุพงษ์

ชยั อมตานนท์ 

และคณุรังษี เลิศ

ไตรภิญโญ 

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น 

30/2004  วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2547 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

        -  ปวช. สาขาการบญัชี           

วิทยาลยัเชตพุน 

2531 -  ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  

สัดส่วนการถือ

หุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายบญุญา     

ตนัติพานิช

พนัธ์ 

51 2.57 ไม่มี - อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น 

30/2004  วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2547 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/

บริหาร 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

   

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั 

2545 -  ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท/

บริหาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ ผลติ จําหนา่ย และรับเหมา ติดตัง้ผลติภณัฑ์ท่ี

เก่ียวกบัระบบจราจรพร้อมทัง้อปุกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง และผลิตและจําหน่ายป้าย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

  

      

 2551 - 2552 กรรมการบริษัท บจก.อตุสาหกรรมนํา้ไทย จดัจําหนา่ยนํา้ดิบให้กบัภาคอตุสาหกรรมและ

เป็นนํา้จดัสง่เพ่ือผลตินํา้ประปา 

นางมาทินี      

วนัดีภิรมย์ 

51 2.58 พ่ีสาวของภรรยา

คณุพงษ์ชยั อมตา

นนท์ 

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น 

30/2004  วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2547 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

        - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั 

2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/

บริหาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ ผลติ จําหนา่ย และรับเหมา ติดตัง้ผลติภณัฑ์ท่ี

เก่ียวกบัระบบจราจรพร้อมทัง้อปุกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง และผลิตและจําหน่ายป้าย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

     2551 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินตู้ มือถือ

อตัโนมติั 

     2551 -  2552 กรรมการบริษัท บจก.อตุสาหกรรมนํา้ไทย จดัจําหนา่ยนํา้ดิบให้กบัภาคอตุสาหกรรมและ

เป็นนํา้จดัสง่เพ่ือผลตินํา้ประปา 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิาร

อบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

สัดส่วนการถือ

หุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นางสาวชลธิชา  

ศิริพงศ์ปรีดา 

41 ไม่มี ไม่มี -  อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น

43/2005 วนัท่ี 9 กนัยายน 2548 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

        

- ปริญญาโท MBA, University of 

Wisconsin 

2541 -  ปัจจบุนั ผู้ ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ 

บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จําหน่ายชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 

    - ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ     

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

    

นายสวสัด์ิ      

เอิบโชคชยั 

45 ไม่มี ไม่มี -  ปริญญาตรี สาขาอิเลก็ทรอนิกส์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั       

2548 -  ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่าย

วิจยัและพฒันา 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

นายปราโมทย์   

พนัธินา 

44 ไม่มี ไม่มี -  ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ   

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

-  ปวส. สาขาอิเลก็ทรอนิกส์

วิทยาลยัช่างกลปทมุวนั 

2548 -  ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่าย

ผลิต 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

นายอรินทร์    

แจ่มนารี 

40 ไม่มี ไม่มี -  ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2551 -  ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่าย

บญัชีและการเงิน 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

        -  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2538 - 2551 ผู้จดัการฝ่าย

ตรวจสอบ 

บริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ 

ยงั จํากดั 

 

ตรวจสอบบญัชี 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  
ความสัมพนัธ์ของ

ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิาร

อบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

สัดส่วนการถือ

หุ้นบริษัท 

 (ร้อยละ) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

นายชชัวิน  

พิพฒัน์โชติธรรม       

40 ไม่มี ไม่มี -  ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2553 -  ปัจจบุนั ผู้ ช่วยประธาน

กรรมการบริหาร /

ผู้ อํานวยการฝ่าย

ธรุการสํานกังาน

ใหญ่ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/

ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

        -  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

2538 - 2553 ผู้จดัการฝ่าย

ตรวจสอบ 

บริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ 

ยงั จํากดั 

 

ตรวจสอบบญัชี 
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เอกสารแนบ 1 (ต่อ)  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมที่ดาํรงตาํแหน่ง

เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้มีอาํนาจควบคุม 

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

ลํา
ดบั

 

                                                  
ช่ือ-สกุล                                                    

บริษัทที่เก่ียวข้อง 

นา
ยส

นิท
  ว

รปั
ญ

ญ
า 

นา
ยส

ธุร
รม

  ม
ลิล

า 

นา
งส

าว
นง

รา
ม 

 เล
าห

อา
รีดิ

ลก
 

นา
ยพ

งษ์
ชยั

  อ
มต

าน
นท์

 

นา
งรั

งษี
  เ

ลศิ
ไต

รภิ
ญ

โญ
 

นา
ยแ

กล
ิก 

 อ
มต

าน
นท์

 

นา
งม

าทิ
นี 

 วนั
ดีภิ

รม
ย์ 

นา
ยบ

ญุ
ญ

า  
ตนั

ติพ
านิ

ชพ
นัธ์

 

นา
งส

าว
ชล

ธิช
า  

ศิร
ิพ

งศ์
ปรี

ชา
 

นา
ยช

ชัวิ
น 

พิพ
ฒั

น์โ
ชติ

ธร
รม

 

นา
ยป

รา
โม

ทย์
  พ

นัธิ
นา

 

นา
ยอ

ริน
ทร์

 แจ่
มน

ารี
 

นา
ยส

วสั
ดิ์ 

 เอิ
บโ

ชค
ชยั

 

1 บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ (มหาชน) A,B B B B,C B,C B B B,C B D D D D 

2 บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ B     B  B,C    B,D        

3 บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ B     B    B,C B,C          

4 กิจการร่วมค้า Genius    B B  B B      

5 บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์       B                 

6 บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส       B B   B             

7 บจก. ฟอร์ท คอนซลัติง้     B B         

8 บจก.ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็       B                  

10 บจก.ทรัพย์เพ่ิมผล ก่อสร้าง   B                      

11 บจก.ทีเอสบี โฮลดิง้ส์   B                      

12 บจก.นิติบคุคลแจ้งวฒันะ 17   B                      

13 บจก.สร้างสิน พร็อพเพอร์ตี ้   B                      

14 บจก.เอเอสที มาสเตอร์     B,D                    

15 บจก.ไทยวิจยัและฝึกอบรม B                        

16 บจก. อาคเนย์ประกนัภยั B             

17 บจก. อาคเนย์ประกนัชีวิต B             

18 บจก. อาคเนย์แคบปิตอล B             
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เอกสารแนบ 2 

 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายช่ือ 

บมจ. บริษัทย่อย 

ฟอร์ท 1 2 3 4 5 

1. นายสนิท  วรปัญญา X / /    

2. นายสธุรรม  มลลิา /      

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก /      

4. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ /,// / / / / / 

5. นางรังษี  เลศิไตรภิญโญ /,//   / / / 

6. นายแกลกิ  อมตานนท์ / /,//     

7. นางมาทินี  วนัดีภิรมย์ /  /,// / /  

8. นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ์ /,//  /,// /   

9. นางสาวชลธิชา  ศิริพงศ์ปรีชา /      

10. นายพนูศกัด์ิ ศิริพงศ์ปรีดา  /     

11. นางสาวพนาวลัย์ โพธิพิพิธ     /  

12. นายธนาวฒุิ ศขุเอนก      / 

 
 
หมายเหต:ุ  

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

2. บริษัทยอ่ย 1 ได้แก่ บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จํากดั (ES) 

 บริษัทยอ่ย 2 ได้แก่ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จํากดั (GTS) 

 บริษัทยอ่ย 3 ได้แก่  กิจการร่วมค้า Genius 
บริษัทยอ่ย 4 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั (FSS) 

บริษัทยอ่ย 5 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จํากดั (FCON) 

 



 

 

เอกสารแนบ 3 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระท่ีมิได้

เป็นผู้บริหาร จํานวน  3 ทา่น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถ ภายใต้ขอบเขตอํานาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ท่ีกําหนดและสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2555

คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชมุจํานวน 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทกุทา่นเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ และมี

ผู้สอบบญัชี ผู้บริหาร ตลอดจนฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชมุเพ่ือร่วมเสนอข้อมลูและข้อ เสนอแนะตามวาระท่ี

เก่ียวข้อง โดยสรุปเร่ืองพิจารณาท่ีสําคญัได้ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2555 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนมุติั วา่ได้

ปฏิบติัถกูต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

2. พจิารณาแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอนัเก่ียวเน่ือง

กบัการวิเคราะห์ระบบการควบคมุภายใน และนําเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามควร

แก่กรณี รวมทัง้ติดตามผลความคืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง ให้การกํากบัดแูลการตรวจสอบ

ภายในมีประสทิธิภาพโดยคํานงึถงึความเส่ียงขององค์กรประกอบด้วย  

3. สอบทานให้บริษัทถือปฏิบติัตามข้อพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย รวมทัง้ปฏิบติัตามระเบียบและข้อกําหนดของทางการหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของ

บริษัท 

4.  สอบทานและให้ ความเหน็ตอ่การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมทัง้พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วให้มีความถกูต้องครบถ้วน  

5. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี พิจารณาเสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนสอบบญัชี ประจําปี 

2555 

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองสําหรับปี 2555 ผลของการประเมิน

อยูใ่นระดบัท่ีพอใจ และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ งบการเงินและรายการทางการเงิน ประจําไตรมาสและประจําปี 2555 ได้

จดัทําตามมาตรฐานการรายงานท างการเงิน  รวมทัง้มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและมี

รายละเอียดเพียงพอ อีกทัง้บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมี

ประสทิธิภาพเพียงพอ ตลอดจนยดึมัน่ในการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้ อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

 สําหรับงบการเงินประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัทให้พิจารณาแตง่ตัง้บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์  ยงั จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทตอ่เน่ืองจากปีท่ีผา่น

มา เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวาง การ

แตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทจะได้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ท่ีจะมีขึน้ในเดือนเมษายน 

2556 เพ่ือให้ความเหน็ชอบตอ่ไป 

 
 

  
( นายสุธรรม  มลลิา )  ( นายสนิท  วรปัญญา ) ( นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 



 

 

หนังสือมอบอาํนาจ 

 

                                                                                                                                                                                         

                            29 มีนาคม 2556  

 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 226/12, 13, 16 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดย นายพงษ์ชยั อมตานนท์และนางรังษี  

เลศิไตรภิญโญ ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทขอมอบอํานาจให้นา ยอรินทร์ แจ่มนารี ผู้ ถือบตัรประชาชน

เลขท่ี 3102400138277 อยูบ้่านเลขท่ี 1038/21 อาคารไลฟ์แอดพหล 18 ซอยพหลโยธิน 18 ถนน

พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ ลงลายมือช่ือกํากบัแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปี 2555 (แบบ 56-1) 

 

การใดท่ี นายอรินทร์ แจ่มนารี ได้กระทําไปเพ่ือการดงักลา่วข้างต้นให้ถือเสมือนหนึง่วา่ ข้าพเจ้า

ได้กระทําไปด้วยตนเอง เพ่ือเป็นหลกัฐานจงึได้ลงลายมือช่ือและประทบัตราไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน 

 

 

                                                                           ลงช่ือ___________________________ผู้มอบอํานาจ 

                                                                          (นายพงษ์ชยั   อมตานนท์ / นางรังษี   เลศิไตรภิญโญ) 

                                                            

 

                                                                       ลงช่ือ___________________________ผู้ รับมอบอํานาจ 

                                                                                        (นายอรินทร์   แจ่มนารี) 

 

 

                                                                                      ลงช่ือ___________________________พยาน 

                                                                                               (นางสาวอริสา คงศริิเชวง) 

 

 

                                                                                      ลงช่ือ___________________________พยาน 

                                                                                                      (นางสาวดาริน   ลามอ) 
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	บริษัทมีสัญญาเช่าอาคาร จำนวน 3 ชั้น 1 คูหา กับนายกิติศักดิ์ แซ่เอี้ย เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 226/11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในอัตราค่าเช่า 30,...
	บริษัทมีสัญญาเช่าอาคาร จำนวน 3 ชั้น 3 คูหา กับนางรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 226/13, 14, 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิ้นสุดวันที่...
	บริษัทมีสัญญาเช่าอาคาร จำนวน 3 ชั้น 1 คูหา กับนางวนิดา อรัณยภาค เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 226/18 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี  สิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2556 ในอัตราค่าเช่า 35,000 บา...
	บริษัทมีสัญญาเช่าอาคารโรงงานกับนายวัฒนา ประภาศโกศลกุล เพื่อใช้เป็นโกดังเก็บของ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 77/19 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 18 มกราคม 2556 ในอัตราค่าเช่า 48,000 บาทต่อเดือน
	บริษัทมีสัญญาเช่าอาคารโรงงานกับนายสมพงษ์ วัลลภโชติพงษ์ เพื่อใช้เป็นโกดังเก็บของ และพื้นที่ผลิตสินค้า ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 66/43, 44 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2556 ในอัตราค่าเช่า 12...
	บริษัทมีสัญญาเช่าอาคาโรงงานกับนางสาวสันทนา ศรีแจ้ เพื่อใช้เป็นโกดังเก็บของ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 66/39 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่า 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2556 ในอัตราค่าเช่า 55,000 บาทต่อเดือน
	บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคารโรงงานกับนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 66/18 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนด...
	บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคารโรงงานกับนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโกดังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 66/23-24 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีก...
	บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคาร จำนวน 3 ชั้น 1 คูหา กับคุณนิโลบล อรัณยภาค เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 226/29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิ้นสุดวันที่ ...
	บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคาร จำนวน 3 ชั้น 2 คูหา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 226/27-28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กับคุณปราณี ภูตะเวช  เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน โดย มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิ้นสุดวันที่ ...
	บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคารกับนายชเนษฏ์ ชินอานุภาพ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโกดังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 73/456 ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี...
	บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคารโรงงานกับบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จำกัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 66/350 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนดระยะเวล...
	บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าที่ดินกับนายทองอ่อน ลพหงษ์ เพื่อใช้เป็นบ้านพักคนงาน  ซึ่งตั้งอยู่โฉนดเลขที่ 43908 และ 43909 (แปลงที่ 4) ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดระยะเวล...
	บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”) มีสัญญาเช่าอาคาร จำนวน 1 คูหา กับนางพรรณี ศิริพงษ์ปรีดา ภรรยาของนายพูนศักดิ์ ศิริพงษ์ปรีดา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 138 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ...
	บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”) มีสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ให้บริการสำนักงานและให้บริการสาธารณูปโภค สำนักงานจำนวน 2 ชั้น (ชั้น 15 และ 17) กับ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท และ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนัก...
	บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”) มีสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานขาย กับกองมรดกเจ้าพระยาเทเวศน์ วงษ์วิวัฒน์ (มรว. หลานกุญชร) เพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิ้นสุดวัน...
	บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”) มีสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานขาย กับกองมรดกเจ้าพระยาเทเวศน์ วงษ์วิวัฒน์ (มรว. หลานกุญชร) เพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิ้นสุดวันท...
	บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”) มีสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ กับนายวิทยา ชุ่มชูใจ เพื่อใช้เป็นโกดังเก็บของ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 199/6 ถนนจงถนอม แขวงมหาสวัสดิ์ เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ในอัตราค...
	บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”) มีสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ กับนายประเสริฐ ศิริเฑียรทอง  เพื่อใช้เป็นโกดังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 98/83-84 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 25 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2...
	บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (“FSS”) มีสัญญาเช่าอาคาร จำนวน 3 ชั้น 2 คูหา กับนายผจญ จันทีนอก เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1031/1, 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 24 พฤษภ...
	บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (“FSS”) มีสัญญาเช่าอาคาร จำนวน 3 ชั้น 2 คูหา กับนางสาวเนตรดาว  สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1031/3,4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 11 เดือน สิ้น...
	บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (“FSS”) มีสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้ากับบริษัท ยู.ซี เมทัล จำกัด เพื่อใช้เป็นโกดังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 77/23 หมู่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยค่าเช่าตล...
	5.3  รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	บริษัทมีเครื่องหมายการค้า “FORTH” สำหรับสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้วัดมูลค่าและบันทึกบัญชีไว้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท
	กิจการร่วมค้า  Genius ได้สิทธิในการจัดหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะกับกรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกิจการร่วมค้าต้องจ่ายค่าสิทธิและค่าตอบแทนให้แก่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนเงินปีละประมาณ 5 ล้านบาท ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสั...
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