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หนา้ที่ 2 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วสัิยทัศน ์และพันธกิจ 

 วสัิยทัศน ์
 บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) เป็นองคก์รดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมและอิเลคทรอนิกส์ ท่ีมุ่งสู่การเป็นผูผ้ลิต

สินคา้ และผูใ้หบ้ริการครบวงจรท่ีดีเลิศภายใตก้ารก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  และมีความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

  พันธกิจ 
 ส่งเสรมิการคน้ควา้และวจิยั เพ่ือขยายธุรกิจในการสรา้งสินคา้และบรกิารท่ีหลากหลาย 
 ปรบัเปล่ียนแผนธุรกิจตามกระแสพลวตัรของการการตลาด และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียตอ่องคก์ร 
 เติมเต็มขีดความสามารถในการคน้ควา้ การสรา้งนวตักรรม การออกแบบ การพัฒนา การเสาะหา การผลิต การขาย 

การตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 เขา้ถงึความพงึพอใจของลกูคา้และบรกิารหลงัการขาย 
 รกัษาผลประโยชนใ์หก้บัผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คูค่า้ พนกังาน ชมุชนสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และภาครฐั 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ก่อตัง้ในปี 2532 ภายใตช่ื้อเดิมคือ บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซีสเต็ม จ ากัด 

โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นท่ี 1.0 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้ง
ด  าเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ต่อมามีการเพิ่มทนุและขยายสายงานไปยงัธุรกิจต่อเน่ือง  เช่น 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม ธุรกิจผลิตมิเตอรไ์ฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ จนถึงปี 2548 บริษัทไดจ้ดทะเบียน
แปลงสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดัในช่ือ บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

     รายละเอียดความเป็นมาของบรษิัท มีดงันี ้

ปี 2530 กลุ่มอมตานนทแ์ละนายพูนศกัดิ์ ศิริพงศป์รีดา เริ่มก่อตัง้ บรษิัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากดั (“ES”) ซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มตน้ของ
บรษิัท เพ่ือด  าเนินธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

ปี 2532 กลุ่มอมตานนทก์่อตัง้ บริษัท จีเนียส คอมมนิูเคชั่น ซีสเต็ม จ ากดั เพ่ือด  าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายตูส้าขาโทรศพัทภ์ายใต้
เครื่องหมายการคา้ FORTH โดยมีส านกังานและสถานท่ีผลิตสินคา้ตัง้อยู่เลขท่ี 280,282,284 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ปี 2538 บริษัทลงทนุซือ้ท่ีดินและสรา้งโรงงานขยายฐานการผลิต เพ่ือรองรบัการเติบโตของธุรกิจผลิตประกอบแผงวงจรและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์โดยโรงงานดงักล่าวตัง้อยู่ท่ี Factory Land ถ.พทุธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม 

ปี 2539 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20.0 ล้านบาท เป็นหุน้สามัญจ านวน 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือซือ้
เครื่องจกัรขยายก าลงัการผลิต 

ปี 2540 บรษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 150.0 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 1,500,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือซือ้
ท่ีดินจ านวน 5 ไร่ ตัง้อยู่เลขท่ี 77 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม ส าหรบัตัง้โรงงานใหม่ รวมทัง้มีการลงทนุใน
เครื่องจกัรเพ่ือขยายก าลงัการผลิต 

ปี 2541 บรษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 180.0 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 1,800,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือซือ้
เครื่องจกัรขยายก าลงัการผลิตรองรบัลกูคา้จากประเทศญ่ีปุ่ นท่ียา้ยฐานการผลิตมาในประเทศไทย 



 
 

หนา้ที่ 3 

ปี 2542 บรษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 330.0 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 3,300,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือซือ้
ท่ีดินเพิ่มเติมจ านวน 5 ไร่ (เป็นพืน้ท่ีติดกับท่ีดินท่ีบริษัทซือ้ในปี 2540) เพ่ือสรา้งโรงงาน และซือ้เครื่องจักรขยายก าลังการ
ผลิต 

ปี 2543 บรษิัทยา้ยฐานการผลิตไปยงัโรงงานแหง่ใหม่ท่ี ถ.พทุธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม 

ปี 2545 เดือนพฤศจิกายน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS (Thailand) 
Limited System & Services Certification ดา้นระบบการจดัการคณุภาพ ส าหรบัการผลิต Print Circuit Board Assembly 
: PCBA และการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑต์ูส้าขาโทรศพัท ์(Private Automatic Branch Exchange: PABX) สินคา้ควบคมุ
การประจุและแปลงกระแสไฟฟ้า ( Inverter Charger) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จาก
ส านกังานส่งเสริมการลงทนุ(BOI) ส าหรบัภาษีน าเขา้วตัถุดิบเพ่ือใชใ้นกิจการผลิต PCBA PABX อุปกรณ์โทรศพัท ์ชิน้ส่วน
หรืออปุกรณส์ าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า ผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกส ์และผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกสส์  าเรจ็รูป 

ปี 2546 GTS ไดร้บัอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑเ์ครื่องนับเวลาถอยหลังชนิด Light Emitting Diodes (“LED”) ส าหรบัการจราจร, 
โคมสญัญาณไฟจราจรชนิด LED, และตูค้วบคมุสญัญาณไฟจราจร จากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ปี 2547 บรษิัทรว่มกบัผูบ้รหิารและผูถื้อหุน้ ก่อตัง้ บรษิัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร ์จ ากดั (“GEM”) ดว้ยทนุจดทะเบียน 5 ลา้นบาท 
เพ่ือด  าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายมิเตอรไ์ฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยแรกเริ่มมีสดัส่วนการถือหุน้ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้นต่อทุนจดทะเบียน  
บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั   รอ้ยละ 40  
ผูบ้รหิาร คือ นายพงษช์ยั อมตานนท,์ นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ, 
นายบญุญา ตนัตพิานิชพนัธ ์ 

ถือหุน้รวมในสดัส่วนรอ้ยละ 5 

นายจ าเรญิ เจรญิพฒันาสถิต, นายณฐัวฒุ ิเทพหสัดิน ณ อยธุยา, 
นายศราวธุ เพียรพิทกัษ ์ 

ถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 55 

 

GEM ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ากส านกังานส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ส าหรบัผลิตภณัฑจ์ากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส ์ใน
ลกัษณะ PROTOTYPE DESIGN หรือผลิตภณัฑต์น้แบบ 

 -    ในเดือนกนัยายน บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 386.1 ลา้นบาท จากการออก
หุน้สามัญใหม่เพิ่มทุนจ านวน 561,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
679 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท และหุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีเหลือช าระโดยการแลกกบัหุน้สามญัทัง้หมดจากผูถื้อหุน้เดิม
ของ ES และ GTS ท่ีราคาตามมูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2546 หลังจากหักเงินปันผลใหผู้้ถือหุ้นเดิม ตามผล
ประกอบการของปี 2546 และจ่ายเงินปันผลแลว้ในปี 2547 สดัส่วนการแลกหุน้เป็น ดงันี ้ 
 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 549,758หุ้น แลกกับหุ้น ES ของผู้ถือหุ้นเดิม  จ านวน 499,994 หุ้นใน

อตัราส่วน 1.099 : 1 หุน้ 
 หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 10,563 หุน้ แลกกับหุ้นของผู้ถือหุน้เดิมของ GTS จ านวน 9,994 หุน้ดว้ย

สดัส่วน 1.057 : 1  
ดงันัน้ บรษิัทจงึไดเ้ขา้ถือหุน้ของ GTS และ ES ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  

 
 
 
 



 
 

หนา้ที่ 4 

โครงสร้างเดมิของกลุ่มบริษัทก่อน 30 กันยายน 2547 
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โครงสรา้งเดิมของกลุ่มบรษิัทก่อนปรบัโครงสรา้งในเดือนกนัยายน 2547 ถือหุน้โดยคณะบุคคลในกลุ่มอมตานนท ์ซึ่งเป็นกลุ่ม

ผูบ้ริหาร และบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลเขา้ถือหุน้ใน บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร ์จ ากัด เพียงแห่งเดียว อย่างไรก็ดี ภายหลงัไดมี้
การปรบัโครงสรา้งโดยบรษิัทเขา้ลงทนุโดยการแลกหุน้ ES และ GTS ดงักล่าวขา้งตน้ โครงสรา้งใหม่ของบรษิัทจงึเปล่ียนแปลง ดงันี ้

โครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษัทหลัง 30 กันยายน 2547 
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(GTS)
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(GEM)
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หมายเหตุ  ในปี 2548 บริษัทเขา้ซือ้หุน้ GEM เพิ่มเติมจากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมซึ่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัท ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้เพิ่มเป็น 
รอ้ยละ 45 

 ปี 2548  
 GTS ได้รับสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ส าหรับผลิตภัณฑ์จากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะ 

PROTOTYPE DESIGN 
 บริษัทท าขอ้ตกลงร่วมกบั GTS เพ่ือก่อตัง้ กิจการร่วมคา้ จีเนียส (JV Genius) โดยแบ่งเงินลงทุนและผลก าไรในสัดส่วนรอ้ยละ 

20: 80 ทั้งนี ้กิจการร่วมคา้ จีเนียส ไดร้บัสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดตัง้ป้ายจราจรอัจฉริยะ  จ านวน 40 จุด พรอ้ม
สญัญาการดแูลรกัษาและระบบศนูยค์วบคมุเครือข่าย อีกทัง้ ด  าเนินธุรกิจจดัเก็บผลประโยชนด์า้นการโฆษณาในงานสมัปทาน
ตดิตัง้ปา้ยจราจรอจัฉรยิะทกุจดุ 

 บริษัทร่วม GEM ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 25 ลา้นบาท โดยบริษัทเขา้ซือ้หุน้เพิ่มเติมจากกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมซึ่งเป็นผูบ้ริหารของ
บริษัท จ านวน 924,999 หุน้ ราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 9,249,990 บาท สดัส่วนการถือหุน้ของ
บริษัทอยู่ท่ีรอ้ยละ 45 วตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพ่ือเป็นทุนหมนุเวียนเพิ่มเติมรองรบัการขยายตวัของบริษัท เน่ือ งจาก 
ผลิตภัณฑม์ิเตอรไ์ฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกสข์อง GEM ไดผ้่านการทดสอบมาตรฐานสินคา้ IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 
จากสถาบนั Parkside Laboratory ประเทศนิวซีแลนด ์

 บริษัทร่วมกับ นายมนตรี วรรณา, นายศราวธุ เพียรพิทกัษ์, นายณัฐวฒุิ เทพหสัดิน ณ อยุธยา และนายชาญเรือง เหลือนิมิตมาศ 
ก่อตัง้ บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเตม็ จ ากดั (“FTS”) ดว้ยทนุจดทะเบียน 10 ลา้นบาท โดยบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 34 ของ
ทนุจดทะเบียน และนายมนตรี วรรณา, นายศราวธุ เพียรพิทกัษ์, นายณัฐวฒุิ เทพหสัดิน ณ อยุธยา และนายชาญเรือง เหลือ
นิมิตมาศ ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนรอ้ยละ 66 เพ่ือด  าเนินธุรกิจเป็นผู้วิจัย คน้ควา้และจัดจ าหน่ายอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่าน
ดาวเทียมตดิยานพาหนะ (“Vehicle Tracking System”) 



 
 

หนา้ที่ 5 

 บรษิัทยา้ยท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ มาท่ี 226/12, 13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พรอ้ม
ทัง้ด  าเนินการขออนญุาตเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน รวมทัง้เปล่ียนช่ือ
เป็น บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) โดยแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 1 บาท  

 บรษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 386.1 ลา้นบาท เป็น 515 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ 128.9 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไปในคราวเดียวหรือตา่งคราวกนั 

ปี 2549  
 เดือนเมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้มีมติเปล่ียนแปลงลดจ านวนหุน้ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชน จาก 128.9 ลา้นหุน้

เหลือ 93.9 ลา้นหุน้ ส  าหรบัทนุส่วนท่ีเหลือบรษิัทยงัไม่มีนโยบายในการเพิ่มทนุเรียกช าระ 
 เดือนกนัยายน 2549 บรษิัทไดร้บัอนญุาตใหห้ลกัทรพัยท่ี์จดทะเบียนเขา้ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 เดือนธันวาคม 2549 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 515 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 515 ลา้นหุน้ โดยเป็นหุน้สามญัท่ี

ออกและเรียกช าระแลว้ 480 ลา้นบาท คดิเป็นหุน้สามญัจ านวน 480 ลา้นหุน้ 

ปี 2550    
 บริษัทร่วม GEM ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 40 ลา้นบาท โดยบริษัทเขา้ซือ้หุน้เพิ่มเติม จ านวน 675,000 หุน้ ราคาตามมูลค่าท่ี

ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท คดิเป็นมลูคา่รวม 6,750,000 บาท สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทคงเดมิที่รอ้ยละ 45 

ปี 2551  
 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2551 บรษิัทย่อย GTS ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจากเดมิ 10 ลา้นบาท เป็น 50 ลา้นบาท บรษิัทไดใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้

เพิ่มทนุดงักล่าว เพ่ือด  ารงสดัส่วนการถือหุน้ไวค้งเดมิ 
 วนัท่ี 20 มิถุนายน 2551 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้มีมติลดทนุจดทะเบียนจาก 515 ลา้นบาท เป็น 480 ลา้นบาท โดยลดจ านวน

หุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 35 ลา้นหุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และไดมี้มตอินมุตัเิปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตรา
ไวจ้ากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.5 บาท เป็นผลใหจ้  านวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและออกช าระแลว้เพิ่มขึน้จาก 480 ลา้นหุน้ เป็น 960 
ลา้นหุน้ 

 วนัท่ี 7 ตลุาคม 2551 บรษิัทร่วมกบันางสทุิน นิยมศลิป์ ก่อตัง้ บรษิัท อตุสาหกรรมน า้ไทย จ ากดั ดว้ยทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
โดยบริษัทเริ่มตน้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 เพ่ือด  าเนินธุรกิจใหบ้ริการก่อสรา้งระบบท่อส่งน า้ดิบจากแหล่งน า้ธรรมชาติ และ
ปอ้นน า้ดบิใหคู้่คา้ในการพฒันาแหล่งน า้และจดัระบบทอ่ส่งน า้ดบิสายหลกั ใหแ้ก่นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอตุสาหกรรม รวมทัง้
การประปาส่วนภูมิภาค และต่อมาในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้เพิ่มจากผูถื้อหุน้เดิมรวมจ านวน 3,000 หุน้ ท  าให้
บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุน้เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 70  ของทนุจดทะเบียน 

 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 บริษัทร่วมกับ นายศิวพันธ์ รตันวิโรจน์วงศ์ และนายอนุพันธ์ ภักดีศุภฤทธ์ิ ก่อตั้ง บริษัท ฟอรท์ 
สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยบริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือด  าเนิน
ธุรกิจผูใ้หบ้ริการเติมเงินมือถืออัตโนมัติ โดยบริษัทเป็นผูผ้ลิตตูเ้ติมเงินมือถือและใหบ้ริการกับดีลเลอรใ์นดา้นการบริหารและ
จดัเก็บรายได ้ซึ่งธุรกิจดงักล่าวยังมีศกัยภาพสูงในการขยายธุรกิจไปยังบริการอ่ืนเพิ่มเติม เช่น บริการช าระค่าสาธารณูปโภค 
ช าระบตัรเครดติอิออน เทสโก ้เฟริส์ชอ้ยส ์เป็นตน้ 

 บริษัทด  าเนินการปิดกิจการร่วมค้า จีเนียส ทราฟฟิค แอนด ์เซอรว์ิส อินเตอรค์อล หลังจากส่งมอบงานปรบัปรุงและติดตั้ง
สญัญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครตรงัเสรจ็สิน้ 

ปี 2552 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
  ในปี 2552 บรษิัทลงทนุซือ้เครื่องจกัร เพ่ือรองรบัค  าสั่งผลิตของลกูคา้รายใหญ่ คือ เวสเทิรน์ ดิจิตอล มลูคา่การลงทนุ ประมาณ 60 

ลา้นบาท 
 บรษิัทไดร้บัรางวลั Best Supplier จาก บรษิัท เวสเทริน์ ดจิิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 



 
 

หนา้ที่ 6 

 ในเดือนตลุาคม 2552 บรษิัทไดร้บัรางวลัชนะเลิศ ดา้นเศรษฐกิจ ในการประกวดผลงานรางวลันวตักรรมแห่งชาติประจ าปี 2552 
จากส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

 ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทไดร้ับรางวลันวัตกรรมโทรคมนาคมยอดเย่ียมประเภทผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมหรือ Telecom 
Product ประจ าปี 2552 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) ส  านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม (ส านักงาน กทช.) ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑช์ุมสายโทรศัพทแ์ละอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง หรือ Multi-Service Access 
Network (MSAN) 

บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากัด  
 ในเดือนเมษายน 2552 บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาท โดยการออก

หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 40,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเริ่มด  าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยใ์หบ้รกิารเติมเงินออนไลน์
และเตมิเงินมือถืออตัโนมตัิ 

บริษัท อุตสาหกรรมน ้าไทย จ ากัด (TIW) 
 ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทย่อย TIW ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 77 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ

จ านวน 760,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
 ในเดือนกันยายน 2552 TIW ไดล้งนามในสัญญาซือ้ขายน า้ดิบ เพ่ือจ าหน่ายน า้ดิบใหแ้ก่ บมจ.จัดการและพฒันาทรพัยากรน า้

ภาคตะวนัออก สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ10 ปี มลูคา่รายไดโ้ดยประมาณตลอดอายสุญัญา จ านวน 570 ลา้นบาท 

ปี 2553 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 ในเดือนมีนาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมี้มตใิหข้ายเงินลงทนุในหุน้สามญัของ บรษิัท อุตสาหกรรมน า้ไทย จ ากดั 

จ านวน 539,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของทนุจดทะเบียนใหแ้ก่บริษัท แหล่งน า้สยาม จ ากดั และบริษัทไดโ้อนหุน้และ
รบัช าระเงินค่าหุน้จ านวนเงิน 55 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง) มีผลท าใหบ้ริษัท อุตสาหกรรมน า้ไทย จ ากัด สิน้
สภาพการเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทตัง้แตว่นัท่ี 30 เมษายน 2553  

 บริษัทไดข้ยายการลงทุนไปยังประเทศฟิลิปปินส ์โดยจดัตัง้บริษัท Mindmap Commtech Inc. ซึ่งมีทนุจดทะเบียน 150 ลา้นเป
โซ (หุน้สามัญจ านวน 150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 เปโซ) และด าเนินธุรกิจหลักคือ ใหบ้ริการเติมเงินออนไลนแ์ละ
เตมิเงินมือถืออตัโนมตั ิโดยบรษิัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบียน  

 บริษัทไดร้บัรางวลัชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป ในการประกวดรางวลัเจา้ฟ้าไอที  รตันราชสุดา สารสนเทศ ครัง้ท่ี 5 ประจ าปี 
2553 จาก มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (FRIT) จากผลิตภัณฑช์ุมสายโทรศัพทแ์ละอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง หรือ Multi-
Service Access Network (MSAN) 

 บริษัทได้รบัรางวัลดีเด่นจากการประกวดสุดยอดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจ าปี 2553 จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) โดยผลิตภัณฑท่ี์ไดร้างวลั คือ FORTH X- TRANS WDM Access Switch ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ ์
Access Switch  ส  าหรบัผูใ้หบ้ริการเครือข่ายบรอดแบนด ์เพ่ือเช่ือมต่อจากตูชุ้มสายอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง (MSAN) เขา้สู่ 
Core Network ท่ีมี Bandwidth สูง และอีก 2 รางวลัจากโครงการผลิตภณัฑด์ีเดน่ทางดา้นระบบสมองกลฝังตวัของประเทศไทย 
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศภายใต้ประเภท Living and Life Style คือ  Nurse Call System ซึ่ งเป็นระบบส่ือสารภายใน
สถานพยาบาล และ รางวลัทางดา้นนวตักรรมประเภท Productivity & Tools จากผลงาน Forth Android Development Board 
Tablet ซึง่เป็นการออกแบบผลิตบอรด์ทดลองเพ่ือใชใ้นการพฒันาระบบปฏิบตักิาร Android 

บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากัด  
 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจาก 5 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 50,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) เป็น 15 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุ 100,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
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  ปี 2554 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทลงทุนจัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ช่ือว่า บริษัท ฟอรท์ คอนซัลติง้ จ  ากัด เพ่ือด  าเนินธุรกิจให้

ค  าปรกึษาในการจดัการขอ้มลูและจดัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ โดยมีทนุจดทะเบียน 10 ลา้นบาท โดยบรษิัทถือหุน้ในอตัรา
รอ้ยละ 70 ของทนุจดทะเบียน 

 บรษิัทไดร้บัรางวลัดีเดน่ “Best Supplier Award” 3 ปีซอ้น จาก บรษิัท ไพโอเนียร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท ฟอรท์ แทร็คกิง้ ซสีเตม็ จ ากัด 
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ฟอรท์ แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ากดั เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 100,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) เป็น 20 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุ 100,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

Mindmap Commtech Inc.  
 Mindmap Commtech Inc. ออกจ าหน่ายหุ้นเพิ่ มจาก 50.4 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (50,400 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1,000 เปโซ

ฟิลิปปินส)์ เป็น 100.8 ลา้นเปโซฟิลิปปินส ์(100,800 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1,000 เปโซฟิลิปปินส)์  

  ปี 2555 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัทขยายการลงทนุไปยงัประเทศเวียดนาม โดยจัดตัง้บริษัท FPT Payment Technology Joint Stock Company ซึ่งมีทุนจด

ทะเบียน 42,000 ล้านดอง (หุ้นสามัญจ านวน 4,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10,000 ดอง) และด าเนินธุรกิจหลักคือ 
ใหบ้ริการเติมเงินออนไลนแ์ละเติมเงินมือถืออัตโนมัติ โดยบริษัทถือหุน้ในบริษัทดงักล่าวในอัตรารอ้ยละ 30 ราคาทุนของเงิน
ลงทนุในบรษิัทดงักล่าว 18.5 ลา้นบาท 

 บริษัทไดซ้ือ้หุน้สามัญของ บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (FSS) จ านวน 15,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท คิดเป็น
มลูค่า 1.50 ลา้นบาท จากผูถื้อหุน้รายหนึ่งของ FSS ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทดงักล่าวเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 51 เป็น รอ้ยละ 
61 นอกจากนี ้บริษัทไดซ้ือ้หุน้เพิ่มทนุของบริษัทย่อยดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทจ านวน 1,453,500 หุน้ และส่วน
ของผูถื้อหุน้รายดงักล่าวท่ีสสะสิทธิการซือ้หุน้จ  านวน 285,000 หุน้ รวมจ านวนหุน้เพิ่มทุนทัง้สิน้ 1,738,500 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
100 บาท คดิเป็นมลูคา่ 173.85 ลา้นบาท รวมมลูคา่เงินลงทนุทัง้สิน้ 175.35 ลา้นบาท 

บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากัด  
 บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 15 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท) เป็น 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 3,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 
2,850,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ปี 2556 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัทอนุมัติแผนการน า บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และ

อนมุตัใินหลกัการการจดัโครงสรา้งทนุของ บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั ตามแผนการ Spin-off 
 บริษัทจ่ายช าระค่าหุน้ใน Mindmap Commtech Inc. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุน้ในบริษัทดงักล่าวในอตัรารอ้ยละ 40 คิด

เป็นจ านวน 105 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทรว่มดงักล่าว 
 นายพงษ์ชยั อมตานนท ์ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทไดข้ายหุน้ของบริษัท จ านวน 100 ลา้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10.4 ของ

ทนุจดทะเบียนของบริษัท ใหแ้ก่นกัลงทนุ 2 ราย คือ นายวิชยั ทองแตง และนางสาวกนานชุ เล็กวิจิตร อย่างไรก็ตาม การขายหุน้
ของผูถื้อหุน้ดงักล่าวไม่มีผลกระทบตอ่โครงสรา้งการจดัการและนโยบายการด าเนินธุรกิจของบรษิัทแตอ่ย่างใด 

 บรษิัทลงทนุจดัตัง้บรษิัทย่อยแหง่ใหม่ 2 แหง่ คือ บรษิัท ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์จ ากดั และบรษิัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ  ากดั  
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 บริษัทลงนามในสัญญา Joint Venture Termination Agreement เพ่ือยกเลิกสัญญา Joint Venture and Shareholders 
Agreement ซึง่เป็นการยกเลิกการรว่มทนุใน FPT Payment Technology Joint Stock Company  

 บรษิัทหยุดรบัค  าสั่งผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ของ บรษิัท เวสเทริน์ ดจิิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็น
ลกูคา้รายใหญ่ของบรษิัท ตัง้แตส่ิน้เดือนกรกฎาคม 2556 

 บริษัทยา้ยส านักงานใหญ่จากเดิมเลขท่ี 226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไปยัง
เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 
 บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั เปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทย่อยจากเดิมหุน้ละ 100 บาท จ านวน 3 

ลา้นหุน้ เป็นหุน้ละ 0.5 บาท จ านวน 600 ลา้นหุน้  
 บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 600 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 ) เป็น 400 ลา้นบาท (หุน้

สามญั 800 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 200 ลา้นหุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 
บาท เพ่ือรองรบัการเสนอขายหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทและประชาชนทั่วไป (IPO)  

 บรษิัทย่อยแปรสภาพจากบรษิัทจ ากดัเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั 
 บริษัทย่อยยา้ยส านักงานใหญ่จากเดิมเลขท่ี 1031/3-4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไปยัง

เลขท่ี 226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ฟอรท์ อัลไลแอนซ ์จ ากัด  
 บรษิัทย่อยดงักล่าวจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 3 มิถนุายน 2556 โดยมีทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้

ละ 100 บาท ธุรกิจหลักคือ บริการรบัเหมาออกแบบ ติดตัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม รวมถึงการ
จ าหน่ายอปุกรณส่ื์อสารและระบบคอมพิวเตอร ์บรษิัทถือหุน้ในบรษิัทย่อยดงักล่าวในอตัรารอ้ยละ 51 

บริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ ากัด  
 บรษิัทย่อยดงักล่าวจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 โดยมีทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 100 บาท ธุรกิจหลกัคือ ผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณส์ าหรบัใหแ้สงสวา่ง บริษัทถือหุน้ในบรษิัทในอตัรารอ้ย
ละ 100 

FPT Payment Technology Joint Stock Company 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ FPT Payment Technology Joint Stock Company มีมติอนุมัติการเลิกบริษัท และขายเครื่องรับ

ช าระเงินอตัโนมตัิคืนใหก้บับรษิัท เน่ืองจาก สภาวะตลาดเตมิเงินมือถือยงัไม่เอือ้อ  านวย ผูบ้ริโภคยงัคงนิยมใชบ้ตัรเตมิเงินแบบขูด
มากกวา่การเตมิเงินผ่านตูเ้ตมิเงิน 

ปี 2557 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัทใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษิัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบริษัท จ านวน 1,500,000 หุน้ 

ในราคาตามมลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นมลูคา่เงินลงทนุ 150 ลา้นบาท ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ไวค้งเดมิ 
 บริษัทใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ  ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัท จ านวน 90,000 หุน้ ในราคาตาม

มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นมลูคา่เงินลงทนุ 9 ลา้นบาท ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ไวค้งเดมิ 

 บริษัทใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษิัท ฟอรท์ แทร็คกิง้ จ  ากดั ซึ่งเป็นบริษัทรว่มของบริษัท จ านวน 34,000 หุน้ ในราคาตาม
มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นมลูคา่เงินลงทนุ 3.4 ลา้นบาท ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ไวค้งเดมิ 
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 สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทใน บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลดลงจากรอ้ยละ 61 
เหลือรอ้ยละ 46 เน่ืองจาก บรษิัทย่อยดงักล่าวเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทย่อย จ านวน 200 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.5 บาท ในราคาหุน้ละ 2.5 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทและประชาชนทั่วไป  

 บรษิัทรบัโอนหุน้สามญัของ บรษิัท ฟอรท์ มิเตอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทรว่มของบรษิัท จ านวน 1,599,998 หุน้ โดยไม่คดิมลูคา่ จากผู้
ถือหุน้ 3 ราย ท่ีมีความประสงคจ์ะโอนหุน้ท่ีถืออยู่ทัง้หมดใหแ้ก่บริษัท การรบัโอนหุน้ดงักล่าวท าใหบ้ริษัทมีสัดส่วนการถือหุน้
เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 45 เป็นรอ้ยละ 85  

 บริษัทรบัโอนหุน้สามญัของ บรษิัท ฟอรท์ คอนซลัติง้ จ  ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัท จ านวน 30,000 หุน้ โดยไม่คดิมลูค่า จาก
ผูถื้อหุน้รายหนึ่งท่ีมีความประสงคจ์ะโอนหุน้ท่ีถืออยู่ทัง้หมดใหแ้ก่บริษัท การรบัโอนหุน้ดงักล่าวท าใหบ้ริษัทมีสัดส่วนการถือหุน้
เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 70 เป็นรอ้ยละ 100 

 บริษัทไดอ้นมุตัิการเลิกกิจการของ บริษัท ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัท เน่ืองจาก บริษัทดงักล่าวยงัไม่ได้
เริ่มด  าเนินการและมีผลขาดทนุสะสมเกินกวา่ทนุจดทะเบียน 

 บริษัทไดซ้ือ้ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง ซึ่งตัง้อยู่บนถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนือ้ท่ีรวม 349 
ตารางวา คดิเป็นมลูคา่ 316 ลา้นบาท จากบคุคลที่ไม่เก่ียวโยงกนักบับรษิัท เพ่ือไวร้องรบัการขยายกิจการของบรษิัท  

บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน)  
 บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทและประชาชนทั่วไป จ านวน 

200 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท ในราคาหุ้นละ 2.5 บาท และไดจ้ดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ และเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ตัง้แตว่นัท่ี 14 ตลุาคม 2557 โดยมีช่ือย่อหลกัทรพัย ์คือ 
FSMART 

บริษัท จเีนียส ทราฟฟิค ซสีเตม็ จ ากัด  
 บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท) เป็น 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 
1,500,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ 100 บาท 

บริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ ากัด  
 บริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ  ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) เป็น 10 

ลา้นบาท (หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 90,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตรา
ไวหุ้น้ 100 บาท 

บริษัท ฟอรท์ อัลไลแอนซ ์จ ากัด  
 บรษิัท ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์จ ากดั จดทะเบียนเลิกบรษิัทกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557  

ปี 2558 
ในปี 2558 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัดงันี ้  
 บรษิัท, บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบริษัทสิงห ์คอรเ์ปอเรชั่น ไดร้่วมลงทนุจดัตัง้ บริษัท ฟอรท์ เวนดิง้ 

จ  ากดั เพ่ือด  าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการบริหารจดัการเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ (Vending Machine) โดยมีทนุจดทะเบียนจ านวน 
80 ลา้นบาท (หุน้สามญั 8 ลา้นหุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) บริษัท และบริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้
ในบรษิัทดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 45 และ รอ้ยละ 10 ตามล าดบั 

 บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัใบอนญุาตจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใ์หเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์และการใหบ้รกิารรบัช าระเงินแทน 

 บรษิัท ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเสรจ็การช าระบญัชีกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 
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ปี 2559 
ในปี 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัดงันี ้  
 บริษัทซือ้หุน้ทัง้หมดจากผูถื้อหุน้ของ Mindmap Commtech Inc. จ านวน 90,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 500 เปโซฟิลิปปินส ์รวมเป็น

เงินทัง้สิน้ 45 ลา้นเปโซฟิลิปปินส ์(ประมาณ 33 ลา้นบาท) ท  าใหบ้ริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 และส่งผลให ้Mindmap Commtech 
Inc. เปล่ียนสถานะจากบรษิัทรว่มเป็นบรษิัทย่อย 

 บริษัทไดล้งทุนซือ้หุน้สามัญของ บริษัท โอดินพาวเวอร ์จ ากัด จ านวน 200,000  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและ
ช าระแลว้ของบรษิัทดงักล่าว คิดเป็นมลูคา่ 20 ลา้นบาท บรษิัทดงักล่าวด าเนินธุรกิจลงทนุในบรษิัทท่ีด  าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทางเลือก 

 บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ัดตัง้  บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากัด เพ่ือด  าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการขาย
สินคา้และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตูบุ้ญเติม โดยมีทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท) บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 97 

ปี 2560 
ในปี 2560 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัดงันี ้  
 บริษัท ฟอรท์ เวนดิง้ จ  ากัด ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 8,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 

เป็น 320 ลา้นบาท (หุน้สามญั 32,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 24,000,000 
หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ 10 บาท จ าหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้เดมิ 

 บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) อนุมัติการจ าหน่ายสินทรพัยใ์หก้ับ บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากัด ซึ่งเป็น
บรษิัทย่อยของบรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ในมลูคา่รวม 98,841,721 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม)  

 บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากัด ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
เป็น 100 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 
10,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็น 300 ล้านบาท (หุน้สามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) โดย
บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.99 

 บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากดั ลงทุนจดัตัง้บริษัท บริษัท ฟอรท์ สมารท์ ดิจิตอล จ ากัด  ดว้ยทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 
จ านวน 100 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) เพ่ือด  าเนินธุรกิจเป็นตลาดกลางในการซือ้ขาย
ออนไลน์ (e-Marketplace) ภายใต้ช่ือ  “BeMall” และรองรับการขยายตัวของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์             
(e-Commerce) โดย บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากดั ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 60 

 บริษัทมีมติอนุมัติการหยุดด าเนินกิจการของ Mindmap Commtech Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เน่ืองจาก บริษัทย่อย
ดงักล่าวประสบปัญหาในการด าเนินงานและไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

 บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากัด เขา้ซือ้หุน้บุริมสิทธ์ิของ บริษัท บ๊อกซ์24 จ ากัด จ านวน 6,195 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 8 ของ       
ทนุจดทะเบียน 7,118,800 บาท (หุน้ส  ามญั 53,223 หุน้ หุน้บรุมิสิทธ์ิ 17,965 หุน้ มลูค  ่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

บมจ. ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น 

บมจ. ฟอรท์ สมารท์ 
เซอรว์ิส 

99.99% 

บจก. อีเลค็ทรอ
นิคส ์ซอรซ์ 

บจก. จีเนียส 
ทราฟฟิค ซีสเตม็ 

บจก. ฟอรท์ 
ไลทต์ิง้ 

บจก. ฟอรท์ 
มิเตอร ์

บจก. ฟอรท์ 
คอนซลัติง้ 

บจก. ฟอรท์  
แทรค็กิง้ ซีสเต็ม 

บจก. ฟอรท์ สมารท์  
เทรดดิง้ 

บจก. ฟอรท์ เวนดิง้ 

10% 

บจก. ฟอรท์ สมารท์  
ดิจิตอล 

60% 

บจก. บ็อกซ2์4 

8% 

100% 100% 100% 100% 85% 34% 45.75% 

กิจการรว่มคา้ 

ฟอรท์ จีเนียส 

95% 5% 
 กิจการรว่มคา้จีเนียส 

80% 

 
20% 

45% 

บจก. โอดิน 
พาวเวอร ์

10% 

FPT Payment 

Technology JSC (1) 

Mindmap  

Comtech lnc. (2) 

(1) อยูร่ะหวา่งการเลกิบรษัิท 
(2) หยดุด าเนินกิจการ 

30% 

100% 
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กลุ่มบรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“FORTH”) ประกอบดว้ยบรษิัทย่อย และ บรษิัทรว่ม ดงันี ้

บริษัทย่อย จ  านวน 12 บรษิัท คือ  

1) บรษิัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากดั (“ES”) ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
2) บรษิัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) ด  าเนินธุรกิจผลิต จ าหน่าย และรบัเหมาติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจร

ครบวงจร กลอ้งวงจรปิดและปา้ยอิเล็กทรอนิกส ์ 
3) กิจการรว่มคา้ จีเนียส (“Genius”) ไดร้บัสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะจ านวน 40 จุด พรอ้ม

บริการดแูลและควบคมุการรายงานสภาพจราจรบนป้ายจราจรอจัฉริยะ รวมทัง้งานบริหารศนูยค์วบคมุและด าเนินธุรกิจ
จดัเก็บผลประโยชนด์า้นงานโฆษณาในสมัปทานป้ายจราจรอจัฉรยิะของกรุงเทพมหานคร 

4) บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) (“FSMART”) ด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารเตมิเงินมือถืออัตโนมตัแิละบรกิารเติม
เงินออนไลน ์

5) บริษัท ฟอรท์ คอนซลัติง้ จ  ากดั (“FCON”) ด าเนินธุรกิจบริการใหค้  าปรกึษาในการจดัการขอ้มลูและจัดระบบ การเขียน
ขอ้มูล การฝึกอบรม การวางแผนด้านการตลาด การจดัจ าหน่ายเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละผลิตภัณฑต์่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร ์

6) บรษิัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ  ากดั (“FLT”) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอปุกรณส์ าหรบัใหแ้สงสวา่ง 
7) บรษิัท ฟอรท์ มิเตอร ์จ ากดั ด าเนินธุรกิจผลิตมิเตอรไ์ฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส ์
8) บรษิัท ฟอรท์ เวนดิง้ จ  ากดั ด  าเนินธุรกิจบรหิารจดัการเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 
9) Mindmap Commtech Inc. (“MCI”) ด าเนินธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการเติมเงินมือถืออตัโนมตัิและบริการเติมเงินออนไลน์ ใน

ประเทศฟิลิปปินส ์/1 
10) บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากดั ด  าเนินธุรกิจขายสินคา้และบรกิารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตูบ้ญุเตมิ /2 
11) บริษัท ฟอรท์ สมารท์ ดิจิตอล จ ากัด ด าเนินธุรกิจเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายออนไลน์ และรองรบัการขยายตวัของ

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ /3 
12) กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ จีเนียส ด  าเนินธุรกิจบรกิารรบัเหมาตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดและอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง /4 

บริษัทร่วม จ  านวน  2 บรษิัท คือ  

1) บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเตม็ จ ากดั (“FTS”) ด  าเนินธุรกิจผลิตอปุกรณร์บัส่งขอ้มลูผ่านดาวเทียมตดิยานพาหนะ  
2) FPT Payment Technology JSC (“FPT”) ด าเนินธุรกิจเป็นผูใ้หบ้รกิารเตมิเงินมือถืออตัโนมตัแิละบรกิารเติมเงินออนไลน ์

ในประเทศเวียดนาม/5 
หมายเหต ุ:      
/1 หยดุการด าเนินกิจการในระหวา่งปี 2560 
/2 FSMART ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 
/3 บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ ากดั ถือหุน้รอ้ยละ 60 
/4 FORTH ถือหุน้รอ้ยละ 95 และGTS ถือหุน้รอ้ยละ 5 
/5 อยูร่ะหวา่งการเลิกบริษัท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัท แบง่ออกเป็น  4 สายธุรกิจ ดงันี ้

1) ธุรกิจอีเอ็มเอส 

1.1 ธุรกิจผลิตแผงวงจรและอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ด าเนินธุรกิจ
โดย บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีโรงงานผลิตบนเนือ้ท่ีมากกว่า 16,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่ท่ีถนน
พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม เพียบพร้อมด้วยเครื่องจักรท่ีทันสมัย  อีกทั้ง มีวิศวกรและทีมงานท่ีมี
ประสบการณย์าวนาน เตรียมพรอ้มใหบ้รกิารในทกุรูปแบบตัง้แต่การเริ่มออกแบบสินคา้ร่วมกบัลกูคา้ ตลอดจนการ
ผลิตสินคา้ในรูปแบบการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Consigns) และการรบัเหมาผลิต (Turnkey) โดยมีกลุ่ม
ลกูคา้หลกัเป็นบริษัทจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าและโทรคมนาคมชัน้น าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  เช่น บริษัท ซนัย ู
เดนโซ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ไพโอเนียร ์แมนแูฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั บรษิัท โตชิบา แคเรียร ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั Fusion Electronics Limited, Invenco Group Limited, Garmin Switzerland เป็นตน้ 

1.2 ธุรกิจจ าหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี

บรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 100 ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้    เป็นผูจ้  าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์เซมิคอนดกั
เตอร ์ซึ่งเป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ไอซี  ทรานซิสเตอร  ์ไดโอด เซไมคอนดัคเตอร  ์ออปโต
อิเล็กทรอนิกส ์Display Device รีเลย ์แบตเตอรี คอนเน็คเตอร ์ออดไฟฟ้า สวิตชไ์ฟ EMC ฟิลเตอร  ์เทอรม์อลพริน
เตอร ์(thermal printer) ตวัเก็บประจุ (capacitor) รีซสิเตอร ์(resistor) crystal oscillator เป็นตน้ 

2) ธุรกิจโทรคมนาคม  

2.1 ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ออกแบบ
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหนา้ (NGN) เพ่ือใหบ้ริการ Narrowband และ Broadband ผ่านข่ายสายทองแดงและไฟ
เบอรอ์อฟติก โดยมีทีมวิศวกรท่ีมีประสบการณแ์ละช านาญการออกแบบมากกวา่ 10 ปี รวมทัง้จดัจ าหน่ายอุปกรณ์

โทรคมนาคม ชุมสาย ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้   ใหก้ับผู้ใหบ้ริการหลักในประเทศมากกว่า 1 ล้าน
คูส่าย ดว้ยทีมงานบรหิารโครงการท่ีมีศกัยภาพและประสบการณใ์นการบริหาร และมีผลงานการบริหารโครงการได้
ส  าเร็จตามระยะเวลาท่ีลูกค้าก าหนดมากกว่า 100 โครงการ ตั้งแต่ระดับโครงการมูลค่า 1 พันล้านบาท ลงมา
ตามล าดบั อาทเิช่น MSAN, DWDM เป็นตน้ 

2.2 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ภายใต  ้เครื่องหมายการคา้  จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย  ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักประกอบดว้ย
อุปกรณ์ตูชุ้มสายโทรศัพท์และอินเตอรเ์น็ต (MSAN) ตู้ชุมสายโทรศัพท ์(DLC) ตูชุ้มสายอินเตอรเ์น็ต (DSLAM) 
อุปกรณ์ส่ือสัญญาณ (FORTH WDM Access Switch) เครื่องโทรศพัทด์ิจิตอลและระบบไอพี (IP Phone) ชุมสาย
อิเล็กทรอนิกสค์วามเร็วสูง (IP DSLAM) ตูส้าขาโทรศพัทเ์ทคโนโลยีไอพี (IP-PBX) อุปกรณ์ควบคุมการประจุและ
แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter/Charger) ระบบศนูยใ์หบ้ริการขอ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) ระบบเรียกพยาบาล
ส าหรบัใชใ้นโรงพยาบาล (Nurse Call) อุปกรณค์วบคมุการประจแุละแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter/Charger) ระบบ
ศนูยใ์หบ้รกิารขอ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) และ Multi-Interface Broadband Router เป็นตน้ 
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3) ธุรกิจเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑไ์ฟจราจรครบวงจร ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้  ท าการผลิต จ าหน่าย และ
รบัเหมาติดตัง้ผลิตภัณฑท่ี์เก่ียวกบัระบบจราจรพรอ้มทัง้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ จอสีแสดงผล LED (Full Color 
LED Screen) ป้ายแสดงข้อความ (VMS) HID Electronic Ballast โคมสัญญาณไฟ  เครื่องควบคุมสัญญาณไฟ
จราจร ระบบสญัญาณไฟคนขา้มถนนอจัฉริยะ รวมไปถึง ระบบควบคมุสญัญาณไฟจราจรดว้ยคอมพิวเตอร์ เครื่อง
นับเวลาถอยหลังของคนข้ามถนน ไฟประดับตกแต่งอาคารและสถานท่ีต่าง  ๆ อุปกรณ์ไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทติย ์เป็นตน้ 

3.2 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑป้์ายอิเล็กทรอนิกส ์ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 

ภายใต้เครื่องหมายการค้า  ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Full Color LED 
Screen) ป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ ส าหรับภายในและภายนอกอาคาร (Moving Sign Board / Variable 
Message Sign: VMS) ปา้ยเตือนทางแยก LED และบรกิารดแูลรกัษาระบบ เป็นตน้ 

3.3 ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ค่าโฆษณาบนป้ายจราจรอัจฉริยะ ด าเนินธุรกิจโดย กิจการร่วมคา้ Genius ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ทางออ้ม (ถือหุน้โดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด รอ้ยละ 80 และ โดยบริษัท 
ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 20) โดยไดร้บัสิทธิจากกรุงเทพมหานครในการติดตัง้ปา้ยจราจรอจัฉรยิะ 
รวมทั้งการดูแลรกัษา พรอ้มศูนย์ควบคุมเครือข่ายจ านวน 40 จุด และสิทธิในการจัดเก็บผลประโยชน์ดา้นการ
โฆษณาในจุดท่ีตดิตัง้ปา้ย เป็นเวลารวมทัง้สิน้ 9 ปี (อายสุญัญาครัง้ละ 3 ปี และไดส้ิทธิต่ออายสุญัญาได ้2 ครัง้) ซึ่ง
กิจการรว่มคา้ไดร้บัการต่ออายุสญัญาครบทัง้ 2 ครัง้แลว้ และสญัญาไดค้รบก าหนดแลว้ในปี 2558 และต่อมาในปี 
2559 กรุงเทพมหานครไดพ้ิจารณาต่ออายุสัญญาใหก้ับกิจการร่วมคา้เป็นรายปี ซึ่งปัจจุบนั การด าเนินงานในส่วน
ของการรบัสมัปทานโครงการปา้ยจราจรอจัฉรยิะไดส้ิน้สดุลงแลว้ 

3.4 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเต็ม 
จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 34 (รอ้ยละ 66 ถือหุน้โดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนั) ด  าเนินการภายใต้

เครื่องหมายการคา้  ธุรกิจหลัก ไดแ้ก่ การผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมติด
ยานพาหนะ (Vehicle Tracking) ส าหรับบันทึกการใช้งานยานพาหนะผ่านดาวเทียมด้วยระบบ GPS (Global 
Positioning System) ท าหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลการใชย้านพาหนะ อาทิเช่น ต  าแหน่งของยานพาหนะ เสน้ทางการ
เดินทาง และความเร็วในการใชง้าน รวมถึงรายงานสถานะปัจจุบนัของยานพาหนะ โดยจะมีการแจง้เตือนไปยังผู้
ควบคมุยานพาหนะหากขบัข่ีออกนอกเสน้ทาง หรือขบัข่ีดว้ยความเร็วท่ีเกินก าหนด ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถบริหารการใช้
งานยานพาหนะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

3.5 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มิเตอรว์ัดไฟระบบอิเล็กทรอนิกส ์ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ มิเตอร ์
จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทรว่มท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 85 (รอ้ยละ 15 ถือหุน้โดยบุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกนั) ภายใตเ้ครื่องหมาย

การคา้  ผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ มิเตอร ์kWh หนึ่งเฟสและสามเฟสแบบอิเล็กทรอนิกส ์พรอ้มเช่ือมต่อเป็น
ระบบประมวลผลอัตโนมตัิผ่านทาง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็น Ethernet และตอ่เขา้กบัโปรแกรม Billing 
ของตูส้าขาของบริษัทได ้นอกจากนี ้มิเตอร ์kWh หนึ่งเฟสแบบบตัรเติมเงินผ่านบตัร RFID และมิเตอรน์  า้ท่ีต่อเขา้กบั
ระบบประมวลผลอตัโนมตัิรว่มกบัมิเตอร ์kWh สามารถเพิ่มผ่านทางอุปกรณร์บัส่งขอ้มลูแบบ Wireless เพ่ือใหอ้่าน
คา่น า้อตัโนมตัไิด ้เป็นตน้ 
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3.6 ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning) ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ฟอรท์ คอนซลัติง้ จ  ากดั เพ่ือใหบ้ริการวางระบบบรหิารทรพัยากรองคก์ร 
โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย 
บรษิัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

3.7 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่าง ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ 
จ  ากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 และ/หรือ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จ ากดั (“GTS”) ซึง่เป็น
บรษิัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑห์ลอดไฟ LED และอุปกรณ์
ส  าหรบัใหแ้สงสว่างหลากหลายประเภท อาทิเช่น โคมไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) โคมไฟส่องสว่างชนิด 
LED High Bay ซึง่เหมาะส าหรบัใชใ้นพืน้ท่ีหลงัคาสงูและตอ้งการแสงสว่างมาก ๆ เช่น โรงงาน คลงัสินคา้ ป๊ัมน า้มนั 
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตและสนามกีฬา เป็นตน้ หลอดชนิดขัว้เกลียว (E27) หลอดฮาโลเจน (MR16) หลอดฟลูออเรสเซนต ์
(T8) โดยเทคโนโลยี LED นีจ้ะช่วยประหยดัพลงังานไดม้ากถงึ 80% มีอายกุารใชง้านยาวนานกวา่และเกิดความรอ้น
นอ้ยกวา่หลอดธรรมดา 

4) ธุรกิจให้บริการรายย่อย 

4.1 ธุรกิจให้บริการผ่านเคร่ืองรับช าระเงินอัตโนมัติในประเทศ ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 45.75 (รอ้ยละ 54.25 ถือหุน้โดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกัน) ภายใต้

เครื่องหมายการคา้   ใหบ้ริการเติมเงินและช าระเงินออนไลนผ์่านตูเ้ติมเงิน ลูกคา้ทั่วไปสามารถท า
ธุรกรรมต่าง ๆ ไดด้้วยตนเอง โดยจะได้รบัความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ปัจจุบันการใหบ้ริการของตู้บุญเติม
ครอบคลุมตัง้แต่การใหบ้ริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหนา้ (Pre-paid) การช าระค่าบริการ
โทรศพัทร์ายเดือน (Post-paid) การซือ้บตัรเงินสด (Cash Card) การใหบ้ริการเติมเงินเกมออนไลน ์การซือ้บตัร
โทรศพัทร์ะหว่างประเทศ การซือ้ชั่วโมงอินเตอรเ์น็ต (Internet) รวมถึงบริการเสริมอ่ืน ๆ เช่น การดูดวง การดูเลข
มงคล บรกิารโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย การเติมเงินเขา้กระเป๋าเงินอิเล็คทรอนิคส ์(E-
Wallet) ซือ้ประกนั ช าระสินคา้ออนไลน ์รบับรจิาคเงินใหม้ลูนิธิตา่ง ๆ เป็นตน้ 

ในปี 2559 บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) จัดตัง้บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากัด เป็น
บริษัทย่อย โดยถือหุน้รอ้ยละ 99.99 เพ่ือด  าเนินธุรกิจเก่ียวกับการขายสินคา้และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับตูบุ้ญ
เตมิ อาท ิบญุเตมิเคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ เครื่องชั่งน า้หนกั ตูน้  า้ดื่มสะอาดและเตมิเงินมือถือ เป็นตน้ 

4.2 ธุรกิจให้บริการผ่านเคร่ืองรับช าระเงินอัตโนมัติในต่างประเทศ บริษัทไดมี้การขยายธุรกิจเติมเงินออนไลนใ์น
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และมีการออกแบบและพัฒนาระบบใหส้อดคล้องกับประเทศนัน้ ๆ ในปี 2553 
บริษัทไดเ้ริ่มด  าเนินการท่ีประเทศฟิลิปปินส ์โดยการจัดตัง้บริษัทร่วมทุน Mindmap Commtech Inc. ซึ่งเป็นบริษัท

ร่วมท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 40 (รอ้ยละ 60 ถือหุน้โดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนั) ภายใตเ้ครื่องหมาย   โดย
เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการซือ้หุ้นทัง้หมดจากผู้ถือหุ้นของ 
Mindmap Commtech Inc. และเม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2559 บริษัทไดซ้ือ้หุน้จากผูถื้อหุน้ดังกล่าวจ านวน 90,000 
หุน้ ในราคาหุน้ละ 500 เปโซฟิลิปปินส ์รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 45 ลา้นเปโซฟิลิปปินส ์(ประมาณ 33 ล้านบาท) ท  าให้
บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 และท าให ้Mindmap Commtech Inc. เปล่ียนสถานะจากบรษิัทรว่มเป็นบริษัทย่อย ต่อมา
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมัติการหยุดด าเนินกิจการของบริษัทดงักล่าว 
เน่ืองจาก บรษิัทดงักล่าวประสบปัญหาการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  

ในปี 2555 บริษัทลงทนุในประเทศเวียดนามโดยการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ FPT Payment Technology JSC ซึ่ง
เป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 30 (รอ้ยละ 70 ถือหุน้โดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกัน) ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 
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2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติใหส้ตัยาบนัการเลิกบริษัทดังกล่าว เน่ืองจาก สภาวะตลาดเติมเงินมือถือ
ยงัไม่เอือ้อ  านวย ผูบ้รโิภคยงัคงนิยมใชบ้ตัรเติมเงินแบบขดูมากกวา่การเตมิเงินผ่านตูเ้ตมิเงิน ปัจจบุนั บรษิัทดงักล่าว
อยู่ระหวา่งด  าเนินการเลิกบรษิัท 

บริษัทมีความสนใจท่ีจะลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจาก มีขนาดตลาด  (Market Size) ท่ีใหญ่กว่า
ประเทศไทยประมาณ 4 เทา่ ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งด  าเนินการหาผูร้ว่มลงทนุ 

4.3 ธุรกิจบริหารจัดการเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ในปี 2558 บริษัท บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด 
(มหาชน) และกลุ่มบริษัทสิงห ์คอรเ์ปอเรชั่น ไดร้่วมลงทุนจัดตัง้ บริษัท ฟอรท์ เวนดิง้ จ  ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน
เริ่มตน้ จ านวน 80 ลา้นบาท (หุน้สามญั 8 ลา้นหุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) ในเดือนกุมภาพนัธ ์2560 ไดมี้การ
เพิ่มทุนเป็น 320 ลา้นบาท (หุน้สามญั 32,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท) บริษัทและบริษัท ฟอรท์ สมาร์ท 
เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 45 และ รอ้ยละ 10 ตามล าดับ ภายใต้

เครื่องหมายการคา้  เพ่ือด  าเนินธุรกิจบริหารจดัการเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ (Vending Machine) 
พรอ้มใหบ้ริการเติมเงินโทรศัพทมื์อถือประเภทเติมเงินล่วงหนา้ (Pre-paid) และบริการรบัช าระเงินออนไลนผ์่าน
เครื่องรบัช าระเงินอตัโนมตัผิ่านระบบของบญุเตมิ 

4.4 ธุรกิจตลาดกลางในการซือ้ขายออนไลนแ์ละธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ในปี 2560 บริษัท 
ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากดั ลงทนุจดัตัง้บรษิัทใหม่ คือ บริษัท ฟอรท์ สมารท์ ดิจิตอล จ ากดั เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 
2560 ดว้ยทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว จ านวน 100 ล้านบาท (หุน้สามัญ 10,000,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
10.00 บาท) ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เพ่ือด  าเนินธุรกิจเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายออนไลน ์(e-Marketplace) 
ภายใตช่ื้อ BeMall และรองรบัการขยายตวัของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-Commerce) 
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โครงสร้างรายได้ 
โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิัท ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 3 ปี แสดงไวใ้นตาราง ดงันี ้

 
2560 2559 2558 

(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 

รายได้จากธุรกิจหลัก       
ธุรกิจอีเอ็มเอส       

- การผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้า
ของลกูคา้ 

1,347 18.80 690 12.72 525 10.24 

- การจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ 953 13.30 967 17.82 793 15.47 

ธุรกิจโทรคมนาคม 483 6.74 264 4.87 727 14.18 
ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง       

- การผลิต จ าหน่าย และรับเหมา
ติดตัง้อุปกรณ์และระบบสญัญาณ
ไฟจราจร กล้องวงจรปิด อุปกรณ์
และระบบปา้ยอิเล็กทรอนิกส ์

800 11.17 785 14.47 976 19.04 

- การวางระบบบริหารทรัพยากร
องคก์าร (ERP) 

70 0.98 117 2.16 358 6.98 

- อ่ืนๆ 43 0.60 120 2.20 54 1.05 

ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และ
เตมิเงินมือถืออตัโนมตั ิ

3,254 45.41 2,319 42.74 1,588 30.97 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 6,950 97.00 5,262 96.98 5,021 97.93 
รายไดอ่ื้นๆ 215 3.00 164 3.02 106 2.07 
รวมรายได้ 7,165 100.00 5,426 100.00 5,127 100.00 



 
 

หนา้ที่ 18 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร สามารถสรุปตามการประกอบธุรกิจหลกัได ้ดงันี ้ 

1) ธุรกิจอีเอ็มเอส  

ธุรกิจแผงวงจรและอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส ์
(Electronic Products) ซึ่งถือ เป็นอุตสาหกรรมขั้นปลาย (Down Stream) ในอุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกส์ ด  าเนินธุรกิจโดย             
บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) โดยสายธุรกิจนีแ้บง่การผลิตไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1) การประกอบ (Consign Parts) คือ การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใหก้ับลูกคา้ โดยทีมงานวิศวกรของบริษัทจะร่วม
ออกแบบการผลิตและประกอบแผงวงจรร่วมกับลูกคา้ จนถึงการวางแผนประกอบแผงวงจร  ซึ่งแผงวงจรท่ีบริษัทประกอบ ได้แก่ 
แผงวงจรเครื่องใชไ้ฟฟ้า แผงวงจรอุปกรณค์อมพิวเตอร ์แผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคม และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์อ่ืนๆ เป็นตน้  ทัง้นี ้
บริษัทใชว้ตัถุดิบท่ีลูกคา้เป็นผูจ้ดัหาให ้โดยลูกคา้จะเป็นผูต้ิดต่อกบัผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบใหจ้ดัส่งวตัถุดิบแก่บริษัท และลูกคา้
เป็นผูร้บัผิดชอบในคา่วตัถดุบิเอง ดงันัน้บรษิัทจงึไม่มีความเส่ียงในเรื่องการบรหิารตน้ทนุวตัถดุิบในสายการประกอบนี  ้

2) การรบัเหมาผลิต (Turnkey) คือ การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์หรืออุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นลกัษณะเหมา ซึง่ทีมงาน
วิศวกรของบริษัทจะร่วมออกแบบการผลิตและประกอบแผงวงจรร่วมกับลูกคา้ จนถึงการวางแผนประกอบแผงวงจร ซึ่งผลิตภัณฑ ์      
ท่ีบริษัทรับเหมาผลิต ได้แก่ แผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์แผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์แผงวงจรมิเตอรว์ดัไฟฟ้า และอุปกรณ์รบัส่งขอ้มูลผ่านดาวเทียมติดยานพาหนะ เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทสามารถจัดหา
วัตถุดิบได้เอง โดยคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตามท่ีลูกค้าต้องการ ด  าเนินการติดต่อสั่ งซือ้วัตถุดิบ ตลอดจนการท่ีบริษัทเป็น
ผูร้บัผิดชอบในเรื่องการบรหิารตน้ทนุวตัถดุบิเอง 

ทัง้นี ้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Products)    
ท่ีบรษิัทผลิตตามค าสั่งทัง้หมด ประกอบดว้ย 
 

1) แผงวงจรส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ได้แก่ แผงวงจรควบคุมอุณหภูมิใน
เครื่องปรับอากาศ (Air Controller) แผงวงจรวิทยุติดรถยนต์ และแผงวงจร
เครื่องเล่น ดีวีดี แผงวงจรบลัลาดอิเล็กทรอนิกส ์และแผงวงจรควบคมุอุณหภูมิ
ในตูเ้ย็น เป็นตน้ 

 
2) แผงวงจรและอุปกรณค์อมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ แผงวงจรคียบ์อรด์คอมพิวเตอร์

ชนิดธรรมดา และชนิดไร้สาย (Wireless Keyboard) รวมถึงการรับผลิต
แผงวงจรชดุคียบ์อรด์ส าหรบัคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เป็นตน้  

 
 
 
3) แผงวงจรส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ไดแ้ก่ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ 
 

 

แผงวงจรส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟา้ 

 

แผงวงจรส าหรบัอปุกรณค์อมพิวเตอร ์

  

แผงวงจรส าหรบัอปุกรณโ์ทรคมนาคม 



 
 

หนา้ที่ 19 

ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ด  าเนินธุรกิจโดยบริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากดั (“ES”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือ
หุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 โดย ES เป็นตวัแทนจ าหน่าย (Distributor) ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสใ์หก้บัเจา้ของตราสินคา้ชัน้น าจ านวนมาก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น FUJITSU, ZARLINK, MICROCHIP, KEC, ELITE, Ischaffner, ETT, SILA, I_NEX เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้ผลิตสินค้าเช่น FUJITSU, ZARLINK และ MICROCHIP ยังได้แต่งตั้งให้ ES เป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการ 
(Distributor) ในประเทศไทยดว้ย ทัง้นี ้สินคา้ท่ี ES จ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบเพ่ือการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ส  าหรบัชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกสท่ี์จ าหน่ายนัน้สามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก ่

1)  กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสท์ีผ่ลิตจากสารกึ่งตัวน า (Active device) เช่น ไดโอด (Diode) ไอซี (IC) และ ทรานซสิเตอร ์
(Transistor) เป็นตน้ 

2)  กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสท์ี่ไม่ได้ผลิตจากสารกึ่งตัวน า (Passive device) เช่น คอนเน็กเตอร ์(Connector) และตวั
เก็บประจไุฟฟ้า (Capacitor) เป็นตน้ 

                

 
 

2) ธุรกิจโทรคมนาคม  

ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร 

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยเป็นผูอ้อกแบบโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหนา้ (NGN) เพ่ือ
ใหบ้ริการ Narrowband และ Broadband ผ่านข่ายสายทองแดงและ Optical Fiber โดยทีมผูที้มวิศวกรท่ีมีประสบการณ์และช านาญ
การออกแบบมากกว่า 10 ปี รวมทัง้จดัจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคม ชมุสาย ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ FORTH ใหก้บัผูใ้หบ้รกิารหลกั
ในประเทศมากกว่า 1 ล้านคู่สาย รวมถึงอุปกรณ์ปลายทางผู้ใช้ เช่น ADSL, FTTH Modem และอุปกรณ์ติดต่อผูใ้ช ้เช่น IP Phone, 
Tablet  จึงสามารถรองรบัความตอ้งการของตลาดไดห้ลากหลายครบวงจรดว้ยทีมงานบริหารโครงการท่ีมีศกัยภาพและประสบการณ์
ในการบริหาร และมีผลงานการบริหารโครงการไดส้  าเร็จตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ก าหนดมากกว่า 100 โครงการ ตัง้แต่ระดบัโครงการ
มลูคา่ 1 พนัลา้นบาทลงมาตามล าดบั 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑโ์ทรคมนาคม  

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ภายใต้  เครื่องหมายการค้า     จัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย เช่น  

1) SMART IP PHONE  เป็นโทรศพัทร์ะบบ IP ท่ีสามารถใชง้านรว่มกบัตูส้าขาโทรศพัท์
รุ่น IPX หรือสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ IP-PBX ทั่วไปไดโ้ดยใชร้ะบบ SIP Protocol 
เป็นมาตรฐาน  สามารถแสดงผลหนา้จอเป็นภาษาไทยได ้และรองรบัการใชง้านแบบ 
Touch Screen สามารถปรับแต่งการฟังก์ชั่นการใช้งานได้หลากหลายตามความ
ต้องการ มีคุณสมบัติท่ีโดดเด่น เช่น หน้าจอ Color TFT LCD ขนาด 4.3” ความ
ละเอียดสงู 480x272 pixel รองรบักบั Application ใหม่ๆ อีกมากมาย เป็นตน้   

 
SMART IP PHONE 
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2) FORTH IPX อปุกรณ์ตูส้าขาโทรศพัทอ์ตัโนมตัิท่ีใชง้านร่วมกบัระบบ IP เดิมโดยเพิ่ม
เทคโนโลยีส่ือสารบนโครงข่าย IP หรือระบบ Internet ไดท่ี้รูจ้ักกันในนาม VoIP ซึ่ง
ช่วยลดคา่ใชจ้่ายโทรศพัทท์ัง้ทางไกลในประเทศและต่างประเทศรวมถงึมือถือต่างๆได้
สงู เหมาะกบัการใชง้านของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ตลอดจนเหมาะ
กบัหน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีสาขาย่อยกระจายอยู่หลายจุดทัง้ในประเทศเดียวกนัหรือ
หลายประเทศ ใหก้ารใชง้านท่ีหลากหลายรองรับทัง้ระบบเก่าและระบบใหม่ บ  ารุง
ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้งานร่วมกับระบบ WiFi เสมือนว่าผู้ใช้งานพกพา
เครื่องโทรศพัทภ์ายในไวก้บัตวั จงึไม่พลาดการตดิตอ่เม่ืออยู่ในส านกังาน 

3) ตู้ชุมสายโทรศัพท ์DLC (Digital Loop Carrier) เป็นตูชุ้มสายโทรศพัทข์นาดกลาง 
ท่ีบรษิัทพฒันาและผลิตขึน้เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึง่จะใชใ้นการติดตัง้ทดแทน
ตูชุ้มสายโทรศพัทช์นิดเดิม (Analog Loop Carrier: ALC) ของ บมจ.ทีโอที (“ทีโอที”) 
ท่ีก  าลงัจะหมดอายุการใชง้าน หรือติดตัง้ใหม่เพ่ือเพิ่มหมายเลขใหก้ับผูท่ี้ประสงคจ์ะ
ติดตัง้ โดยตูชุ้มสายโทรศพัท ์DLC หนึ่งเครื่องสามารถรองรบัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 200 เลข
หมาย 

4) MSAN และ Mini MSAN  อุ ป ก รณ์ ชุ ม ส าย  MSAN (Multi Service Access 
Node) เป็นอุปกรณ์ชุมสายท่ีออกแบบมาเพ่ือใหบ้ริการเลขหมายโทรศพัทพื์น้ฐาน , 
โทรศัพทส์าธารณะ, อินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงดว้ย ADSL, วงจรส่ือสารความเร็วสูง
ผ่านสาย Optical Fiber (PON) สืบเน่ืองจากการขยายตวัของผูใ้ชบ้ริการอินเตอรเ์น็ต
มีแนวโนม้สูงขึน้ทกุปีจึงท  าใหผู้ใ้หบ้ริการเกิดการลงทนุอุปกรณ์ชุมสายเพ่ือแข่งขนักัน
ขยายการใหบ้ริการเป็นจ านวนมาก ชุมสาย MSAN เป็นอุปกรณท่ี์สามารถตอบสนอง
ไดอ้ย่างลงตวั เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการใหบ้ริการในกลุ่มเป้าหมายเล็ก เช่น ชุมชนขนาด
ย่อม บริษัทจึงไดท้  าการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชุมสาย MSAN ขนาดเล็กท่ีสามารถ
ตดิตัง้บนเสาไฟฟ้าได ้คือ Mini MSAN เพ่ือการใหบ้ริการอินเตอรเ์น็ตความเร็วสงูหรือ
ระบบโทรศพัทใ์นบริเวณท่ีมีผูใ้ชจ้  านวนไม่มากนัก หรือมีการติดตั้งแบบกระจายตัว  
ซึ่งถ้าเป็นการลงทุนติดตั้ง MSAN ท่ีมีจ  านวน ports น้อย อาจท าให้เกิดค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุท่ีสงูไม่คุม้คา่การลงทนุ ดว้ยเหตผุลดงักล่าวจงึสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุ
ของผูใ้หบ้รกิารอย่างยิ่ง 

 

5) FORTH  X- TRANS  WDM  Access Switch ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Access Switch  
ส าหรับผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบรนด ์เพ่ือเช่ือมต่อจากตูชุ้มสายอินเตอรเ์น็ต
ความเร็วสูง (MSAN) เขา้สู่ Core Network  ท่ีมี Bandwidth สูง โดยยังสามารถรวม
สญัญานขอ้มลูจ านวนมาก ผ่านระบบ WDM  เพ่ือการส่งถ่ายขอ้มลูสูงถงึ 400 Gbps 
ในสายไฟเบอรอ์อฟติกเพียงเสน้เดียว  ซึ่งท  าใหส้ามารถลดค่าใชจ้่ายไดเ้ป็นจ านวน
มากจากการพึ่งพาระบบจากต่างประเทศท่ีมีราคาสงูมาก  

 

 
 

 
ตูช้มุสายโทรศพัท ์DLC  

 
 MSAN 

 

 
ผลิตภณัฑ ์FORTH IPX 

Forth WDM 

Mini MSAN 
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6) ระบบศูนย์ให้บ ริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) เป็นอุปกรณ์และ
ระบบซอฟทแ์วร ์ท่ีบริษัทพฒันาขึน้เพ่ือใชร้่วมกบัระบบตูส้าขาโทรศพัท ์ท  าหนา้ท่ีเป็น
ศนูยข์อ้มลูส าหรบังานบรกิารลกูคา้ของบรษิัทท่ีตดิตัง้ระบบ Call Center 

 

7) ระบบเรียกพยาบาลส าหรับใช้ในโรงพยาบาล (Nurse Call) เป็นอุปกรณ์และ
ระบบเรียกพยาบาล ท่ีบริษัทพัฒนาและผลิตขึน้เป็นรายแรกของประเทศไทย ท า
หนา้ท่ีส่งสญัญาณเรียกซึ่งแสดงหมายเลขหอ้งพกัของผูป่้วยท่ีติดต่อ แสดงสญัญาณ
ไฟท่ีหนา้หอ้งผูป่้วย และเจา้หนา้ท่ีพยาบาลสามารถสนทนากบัผูป่้วยผ่านอุปกรณ์ได ้
โดยในการเรียกแตล่ะครัง้ระบบจะบนัทกึขอ้มลูไวใ้นหน่วยความจ าซึง่สามารถสั่งพิมพ์
ออกมาตรวจสอบได ้นอกจากนี ้ผูใ้ชย้งัสามารถบริหารล าดบัการเรียกตามล าดบัของ
ความเรง่ดว่นของเหตฉุกุเฉิน 

 

8) อุปกรณ์ปลายทาง  Modem & Router , Wifi Access Point , FTTH ONT เป็น
อุปกรณ์ส่ือสารทางฝ่ังผู้ใชท่ี้เช่ือมต่อเขา้กับระบบ Network ของผูใ้ชท้ัง้ทาง ADSL, 
LAN , FTTH , Wireless LAN  ซึ่งในปัจจุบนัตลาดผูใ้ชมี้ความตอ้งการเป็นอย่างมาก 
โดย FORTH เป็นผูผ้ลิตไทยรายเดียวท่ีพฒันาอปุกรณไ์ดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ 

 
 

 

9) Hot Spot WIFI Access Point  เป็ นอุปกรณ์ ส  าหรับผู้ ให้บ ริการ WIFI ใน ท่ี
สาธารณะ  เช่น โครงการ ICT Free Wifi  หรือการใหบ้ริการ WIFI ในโรงเรียนหรือ
สถานท่ีราชการต่างๆ ปัจจุบันมีความต้องการสูงมาก ผู้ให้บริการเจ้าต่ างๆก็มี
บริการเสริมแบบ WIFI เพราะมีความเร็วสูง และอุปกรณ์ต่างๆมากมายท่ีรองรบั 
WIFI เป็นพืน้ฐาน และยงัเป็นช่องทาง off load ของท างานของเครือข่าย 3G 

 

10) Golf Caddie เป็นอุปกรณ์รบัสัญญานดาวเทียม GPS และน ามาประยุกตใ์ช้กับ
การเล่นกีฬากอลฟ์ โดยเป็นของเล่นท่ีมุ่งเจาะกลุ่มลกูคา้สนามกอลฟ์ทั่วประเทศ ให้
สามารถแจง้พิกดั ระยะทางในการตีระยะต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ท่ีทางบริษัท
น าความเช่ียวชาญในการออกแบบอุปกรณ์ระบบส่ือสารมาประยุกตใ์ชก้บัการเล่น
กีฬา 

  

11) Remote Car Access Control เป็นอุปกรณ์การควบคุมการเปิดปิดแขนประตู
อตัโนมตัิ ท่ีมุ่งเจาะกลุ่มผูใ้ชง้านในหมู่บา้นต่างๆ โดยมีหลายรูปแบบทัง้การกดปุ่ ม 
Remote หรือระบบการรับสัญญาน และระบบเปิดอัตโนมัติ อีกทั้งยังเป็นการ
บนัทกึการเขา้ - ออก และบนัทกึวิดีโอเพ่ือช่วยในการรกัษาความปลอดภัยไดอ้ย่าง
ครบวงจร 

 

 

  
ชดุอปุกรณแ์ละระบบ Call Center 
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12) FORTH IPX MINI เป็นตูส้าขาโทรศพัทร์ะบบไอพีท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่งถูกออกแบบมา
เพ่ือรองรบัการใชง้านของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก หรือ Home office โดย
ระบบการท างานเหมือนกับ IPX series แต่มีคุณสมบัติกินไฟน้อย และใช้พื ้นท่ี
ตดิตัง้นอ้ยกวา่ IPX series 

13) สายรัดข้อเท้านักโทษ (Electronic Monitoring) บริษัทได้ออกแบบและวิจัย
อุ ป ก รณ์ อิ เล็ ก ท รอ นิ กส์  ห รื อ  Electronic Monitoring (EM) ส าห รับ ใช้ ใน
กระบวนการศาลเพ่ือควบคมุและติดตามการปล่อยตวัชั่วคราวผูต้อ้งหา หรือจ าเลย
ท่ีมีหลกัทรพัยไ์ม่เพียงพอ โดยอุปกรณ์นีจ้ะสามารถติดตาม ตรวจสอบ และจ ากัด
การเดินทางของบุคคลได้ด้วยการสวมใส่กับข้อเท้า ซึ่งจะท าให้สามารถระบุ
ต  าแหน่งที่อยู่และจดัส่งขอ้มลูพิกดัของผูถ้กูปล่อยชั่วคราวทกุๆ 2 นาที รวมทัง้มีการ
แจง้เตือนแบบ Real-time เม่ือเกิดเหตุกับอุปกรณ์ เช่น มีการทุบ ท  าลาย ตดั หรือ
ถอดอปุกรณโ์ดยไม่ไดร้บัการอนญุาต 

 
3) ธุรกิจเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวข้อง 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่าง 

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ  ากัด (“FLT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ  100 และ/หรือบริษัท จีเนียส 
ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ด  าเนินการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
หลอดไฟ LED และอปุกรณส์ าหรบัใหแ้สงสวา่ง โดยสายธุรกิจนีป้ระกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

1) ไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) เป็นโคมไฟท่ีใชท้ดแทนโคมไฟแสงสว่างท่ีติด
บนถนนหลักและถนนรอง เช่นโคมชนิด High Pressure Sodium (HPS), Metal 
Halide (MH) มีคา่ความสวา่งผ่านตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

 

2)  ไฟ High Bay (LED High Bay Light) เป็นโคมไฟท่ีใช้ทดแทนโคมไฟ High Bay 
ชนิดธรรมดาท่ีตดิตามโรงงานอตุสาหกรรม, โกดงัสินคา้ หรือรา้นคา้ขนาดใหญ่ 

 

3) ไฟแสงสวา่งส าหรบัใชใ้นท่ีอยู่อาศยั (Residential LED Light) เป็นไฟแสงสว่างชนิด 
LED ท่ีผลิตขึน้มาทดแทน หลอดไฟทั่วไปท่ีใชใ้นท่ีอยู่อาศยัประกอบดว้ยไฟแสงสวา่ง
ชนิด T8, E27 และ MR16 

 

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑไ์ฟจราจรครบวงจร 

ธุรกิจผลิต จ าหน่าย และรบัเหมาตดิตัง้อุปกรณแ์ละระบบสญัญาณไฟจราจร ด  าเนินธุรกิจโดย บรษิัท จีเนียส  ทราฟฟิค ซีสเต็ม 

จ ากัด (“GTS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้  โดย GTS เป็นผู้ผลิต
อุปกรณ์และระบบสัญญาณไฟจราจรรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑข์อง GTS เป็นท่ียอมรบัดา้นคุณภาพจากหน่วยงาน
ราชการตา่งๆ โดยสายธุรกิจนีมี้ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
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1) โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED (LED Traffic Light) เป็นโคมสัญญาณไฟ
จราจรท่ีใช้หลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED เป็นตัวก าเนิดแสงท่ีใหแ้สง
สว่าง มีความเขม้ของแสงไดม้าตรฐาน มีความคมชดัของสี ประหยดัพลงังาน และมี
อายกุารใชง้านไดน้านกว่า แบบ Halogen (แบบเดมิ) ประมาณ 5 ปี 

 

2) เคร่ืองนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร (Traffic Countdown Display) เป็น
เครื่องแสดงเวลานับถอยหลงัสญัญาณไฟจราจรเพ่ือท าใหผู้ข้บัข่ียานพาหนะทราบ
เวลาก่อนท่ีจะเปล่ียนสญัญาณไฟ  

 

3) ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Controller) เป็นเครื่องควบคุม
สัญญาณไฟจราจรซึ่งมีหน้าท่ีในการควบคุมการเปล่ียนสัญญาณไฟจราจรตามทอ้ง
ถนนและตามแยกต่างๆ ท่ีมีความทนัสมัย ความทนทานและมีคุณภาพสูง พรอ้มดว้ย
ระบบปอ้งกนัการผลิดพลาดอย่างครบครนั โดยเนน้ท่ีการติดตัง้และใชง้านง่าย เป็นหลกั  

 

4) สัญญาณไฟคนเดินข้ามอัจฉริยะ เป็นเครื่องแสดงสญัญาณไฟเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผูส้ญัจร ซึ่งเป็นสญัญาณไฟจราจรทางขา้มชนิดกดปุ่ ม ประกอบดว้ยโคม
สัญญาณไฟจราจรชนิด LED ส าหรบัคนข้ามถนน อุปกรณ์นับเวลาคนข้าม และ
กล่องไฟรูปคนขา้มชนิด LED เป็นตน้ 

 

 

5) สัญญาณไฟสลับช่องทางจราจร เป็นเครื่องแสดงสัญญาณไฟใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นน
ทราบถึงสถานะของช่องทางเดนิรถในขณะนัน้ วา่ยงัสามารถใชช้่องทางนัน้ไดห้รือไม่ 
โดยส่วนใหญ่จะตดิตัง้บนสะพาน และบรเิวณทางเขา้อโุมงคล์อดทางแยกตา่ง ๆ 

 

6) ระบบอุปกรณ์ โครงข่ายควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Automatic Traffic 
Control: ATC) เป็นโครงการท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอรค์วบคุมไฟจราจรไดท้ั้งระบบ 
สามารถก าหนดและปรบัเปล่ียนจงัหวะสญัญาณไฟของแตล่ะทางแยกใหส้อดคลอ้ง
กบัปริมาณรถ โดยอาศยัเครื่องตรวจจบัท่ีสามารถหาปริมาณความหนาแน่นของรถ
ในแต่ละทางแยก เพ่ือน ามาค านวณหาเวลาการปล่อยสัญญาณไฟเขียวในแต่ละ
จงัหวะใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณรถและสมัพนัธก์นัทัง้โครงข่าย 

 

 

 

 

 
โคมสญัญาณไฟจราจร 

 
เครื่องนบัเวลาถอยหลงัสญัญาณไฟจราจร  

 
 

สญัญาณไฟสลบัชอ่งทางจราจร 

  

 
ระบบโครงขา่ยควบคมุสญัญาณไฟจราจร  ระบบอปุกรณโ์ครงขา่ยควบคมุ

สญัญาณไฟจราจร (ATC) 

 
ชดุอปุกรณส์ญัญาณไฟคนเดินขา้มอจัฉรยิะ 

 

 

 
ตูค้วบคมุสญัญาณไฟจราจร 
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7) โคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบมาเพ่ือใชง้านในจุดท่ี
ไฟฟ้ายงัเขา้ไม่ถึง หรือจุดท่ีตอ้งการประหยดัพลงังาน โดยแผงโซล่าเซลลด์า้นบนจะ
ท าหนา้ท่ีรบัพลงังานแสงอาทิตย ์ในช่วงเวลากลางวนัแลว้เปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้า
เก็บไวใ้นรูปแบบของแบตเตอรรี่ ซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงานส าหรบัหลอดไฟในเวลา
กลางคืน สามารถน ามาใชเ้ป็นไฟใหค้วามสว่างเพ่ือแบ่งช่องการจราจรส าหรบัช่อง
จราจรปกตกิบัช่องจราจรพิเศษ นอกจากนีย้งัสามารถใชใ้นการบอกเขตของไหล่ทาง 
ซึง่แสงไฟกระพรบิในเวลากลางคืน จะช่วยดงึความสนใจจากผูข้บัรถไดด้ีขึน้ ช่วยลด
ปรมิาณการเกิดอบุตัเิหตโุดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายป้ายอิเล็กทรอนิกสแ์ละอื่นๆ 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายป้ายอิเล็กทรอนิกส ์ด  าเนินธุรกิจโดย บรษิัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จ ากดั (“GTS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ท่ีบริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 โดย GTS เป็นผูพ้ัฒนาผลิตภัณฑป์้ายอิเล็กทรอนิกสข์ึน้เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยสาย
ธุรกิจนีป้ระกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. จอแสดงภาพสีจริง (Full Color LED Screen) คือ จอแสดงภาพ
ขนาดใหญ่ท่ีบริษัทพัฒนาและผลิตขึน้เป็นรายแรกของประเทศไทย 
ท่ีใช้หลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED แสดงสีแบบ Full 
Color ท าใหไ้ดภ้าพท่ีมีสีสนัสดใส ใชน้  าเสนอภาพวีดีโอ กราฟฟิค 
 
 

2. ป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ (Moving Sign Board/ Variable 
Message Sign: VMS) คื อ  ป้ ายแสดงข้อค วามหรือ รูปภาพ ท่ี
สามารถแสดงผลได ้16 เฉดสี สามารถแสดงผลท่ีหลากหลาย เช่น 
ข้อความท่ีวิ่งจากซา้ยไปขวา หรือ ข้อความท่ีวิ่งจากด้านบนลงสู่
ดา้นล่าง เป็นตน้ โดยผลิตขึน้เป็นชิน้เล็ก (Modular) ท่ีสามารถน ามา
ประกอบขึน้เป็นจอภาพท่ีมีขนาดตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 
ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนใ์นด้านการโฆษณาข้อความและรูปภาพบนพืน้ทีป้่ายจราจรอัจฉริยะ 

 
ปา้ยจราจรอจัฉริยะ 

ด าเนินธุรกิจโดย กิจการร่วมคา้ Genius ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้
ทางออ้ม (ถือหุน้โดย บรษิัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จ ากดั รอ้ยละ 80 และ 
โดยบริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 20) โดยไดร้บัสิทธิ
จากกรุงเทพมหานครในการตดิตัง้ปา้ยจราจรอจัฉรยิะ รวมทัง้การดแูลรกัษา 
พร้อมศูนย์ควบคุมเครือข่ายจ านวน  40 จุด  และสิทธิในการจัดเก็บ
ผลประโยชน์ดา้นการโฆษณาในจุดท่ีติดตัง้ป้าย เป็นเวลารวมทัง้สิน้ 9 ปี 
(อายสุญัญาครัง้ละ 3 ปี และไดส้ิทธิต่ออายสุญัญาได ้2 ครัง้) ซึง่กิจการรว่ม
คา้ไดร้บัการต่ออายุสัญญาครบทัง้ 2 ครัง้แลว้ และสัญญาไดค้รบก าหนด
แล้วในปี 2558 ต่อมาในปี 2559 กรุงเทพมหานครได้พิจารณาต่ออายุ
สญัญาใหก้ับกิจการร่วมคา้ต่อเป็นรายปี ซึ่งปัจจุบนัการด าเนินการในส่วน
ของสมัปทานนีไ้ดส้ิน้สดุลงแลว้ 

 
จอแสดงภาพสีจริง Full Color 

 

ปา้ย VMS  

โคมสญัญาณไฟกระพริบพลงังาน
แสงอาทิตย ์
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ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายระบบติดตามยานพาหนะดาวเทียม  

ด าเนินธุรกิจโดย บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเต็ม จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทรว่มที่บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 34 (รอ้ยละ 66 ถือหุน้โดยบคุคล

ท่ีไม่เก่ียวโยงกัน) ด  าเนินการภายใตเ้ครื่องหมายการคา้  ธุรกิจหลัก ไดแ้ก่ การผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์รบัส่งขอ้มูลผ่าน
ดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) ส าหรับบันทึกการใช้งานยานพาหนะผ่านดาวเทียมด้วยระบบ GPS (Global 
Positioning System) ท าหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลการใชย้านพาหนะ เช่น ต  าแหน่งของยานพาหนะ  เสน้ทางการเดินทาง และความเร็วใน
การใชง้าน รวมถึงรายงานสถานะปัจจุบนัของยานพาหนะ โดยจะมีการแจง้เตือนไปยงัผูค้วบคมุยานพาหนะหากขบัข่ีออกนอกเสน้ทาง 
หรือขบัข่ีดว้ยความเรว็ท่ีเกินก าหนด ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถบรหิารการใชง้านยานพาหนะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑม์ิเตอรว์ัดไฟระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ด าเนินธุรกิจโดย บรษิัท ฟอรท์ มิเตอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยท่ีบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 85 (รอ้ยละ 15 ถือหุน้โดยบคุคลท่ีไม่เก่ียว

โยงกนั) ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ ผลิตภัณฑห์ลกั ไดแ้ก่ มิเตอร ์kWh ทัง้หนึ่งเฟส และสามเฟสแบบอิเล็กทรอนิกส ์พร้อม
เช่ือมต่อเป็นระบบประมวลผลอัตโนมัติผ่านทาง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็น Ethernet และต่อเขา้กับโปรแกรม Billing ของ
ตูส้าขาของบรษิัทได ้นอกจากนี ้มิเตอร ์kWh หนึ่งเฟสแบบบตัรเตมิเงินท่ีเป็น RFID และมิเตอรน์  า้ท่ีตอ่เขา้กบัระบบประมวลผลอตัโนมตัิ
รว่มกบัมิเตอร ์kWh และสามารถเพิ่มอปุกรณร์บัส่งขอ้มลูแบบ Wireless เพ่ือใหอ้่านคา่น า้อตัโนมตัไิด ้เป็นตน้ 

ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร  

ด าเนินธุรกิจโดย บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่นจ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บรษิัท ฟอรท์ คอนซลัติง้ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อยท่ีบรษิัท
ถือหุน้รอ้ยละ 100 เพ่ือใหบ้รกิารวางระบบบรหิารทรพัยากรองคก์ร โดยมีกลุ่มลกูคา้เปา้หมาย ไดแ้ก่ หน่วยงานของรฐัและรฐัวสิาหกิจ   

 

4) ธุรกิจให้บริการผ่านเคร่ืองรับช าระเงนิอัตโนมัต ิ 

 

 ตู้เติมเงินมือถือระบบอัตโนมัติ Mobile TOP-UP เป็นการใหบ้ริการภายใตร้ะบบ 
Kiosk เพ่ือรบัค  าสั่งจากลกูคา้แลว้ประมวลผลและส่งขอ้มลูกลบัมาท่ี Server ของบรษิัท
ท่ีเช่ือมต่อกับ Server ของผูใ้หบ้ริการต่างๆ เครือข่ายมือถือโดยตรง เช่น AIS, DTAC, 
TRUE, 1-2 Call และ CAT CDMA สามารถท าธุรกรรมตา่งๆ เช่น เตมิเงินคา่บริการเกม
ออนไลน ์ ซือ้บตัรโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ ซือ้ชั่วโมงอินเตอรเ์น็ต ช าระค่าโทรศพัทร์าย
เดือน AIS และดดูวง เป็นตน้  

 

 

 ตู้เติมเงินมือรุ่นโทรศัพทส์าธารณะและระบบอัตโนมัติ Mobile TOP-UP  บริษัท
ไดว้ิจยัและพฒันาตูบุ้ญเติมใหส้ามารถรองรบัความตอ้งการไม่เพียงแต่ ในการเติมเงิน 
ช าระเงิน แต่ยงัสามารถใชเ้ป็นโทรศพัทส์าธารณะบุญเติมร่วมกับบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 

 

ตูเ้ติมเงินมือท่ีเป็นโทรศพัทส์าธารณะและ  
    ระบบอตัโนมติั Mobile TOP-UP 

 

ตูเ้ติมเงินมือถือระบบอตัโนมติั Mobile TOP-UP 
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 เคาน์เตอร์เซอร์วิส บริษัทได้พัฒนาตู้บุญเติมเคาน์เตอรเ์ซอรว์ิส ซึ่งสามารถให้บริการ
เช่น เดียวกับ  ตู้บุญ เติม  โดยจะมีบริการช าระบิลเพิ่ ม เข้ามา เช่น  การช าระบิลค่า
สาธารณปูโภค บตัรเครดติเพ่ือลดขอ้จ ากดัของเครดติหมนุเวียนของตู ้

 

 

ตูบ้ญุเติมเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส 

 

 BOONTERM 10" บริษัทได้พัฒนาตู้ช  าระเงินออนไลน์ท่ีมีหน้าจอขนาดใหญ่ขึน้ เพ่ือการ
แสดงผลและการใชง้านท่ีสะดวกมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการต่อยอดการใหบ้ริการใหม่ เพ่ือ
เพิ่มฐานลกูคา้ ซึง่จะท าใหบ้รษิัทมีผลประกอบดียิ่งขึน้ 

 

 

 

 ตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญและเติมเงนิออนไลน ์ตูน้  า้ดื่มหยอดเหรียญและเตมิเงินออนไลนข์อง
บริษัท สามารถใหบ้ริการช าระเงินออนไลนแ์ละกดน า้ดื่มได ้โดยจะใชห้ลกัการของระบบ R.O. 
(Reverse Osmosis) ซึง่ไดร้บัการยอมรบัจากทั่วโลกวา่เป็นระบบการผลิตน า้ดื่มที่ทนัสมยัและ
ปลอดภัยมากท่ีสุดระบบหนึ่ง โดยการใชแ้รงดนัของน า้ไปบงัคบัน า้ใหผ้่านตวัฟอกคณุภาพสูง 
ท่ีเรียกว่าเย่ือ TFC เมมเบรน (ThinFilm Composite Membrane) ท่ีประกอบดว้ยรูพรุนเล็ก ๆ 
จ านวนมากท่ีมีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน (1 ส่วน 10 ล้านมิลลิเมตร) ซึ่งมีขนาด
ใกลเ้คียงกบัอณขูองน า้ และจะยอมใหเ้ฉพาะอณูของน า้เท่านัน้ท่ีจะสามารถซมึผ่านไปได ้ส่วน
สิ่งสกปรก เชือ้โรค ไวรสั แบคทีเรีย สารพิษและสารเคมีต่าง ๆ ท่ีปะปนมากบัน า้ดิบจะถูกขจดั
ออกไปพรอ้มกบัน า้ท่ีเหลือจากระบบ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตและประกอบเครื่องจกัรทุก
ชิน้ส่วนล้วนผ่านการออกแบบจากทีมวิศวกรผู้เช่ียวชาญเป็นอย่างดี ภายนอกตัวเครื่อง
นอกจากจะมีดีไซนท่ี์สวยงาม แข็งแกร่ง คงทน การเลือกใชอุ้ปกรณ์ภายในคดัสรรเฉพาะท่ีมี
คณุภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกนั ดว้ยวสัด ุFood Grade เพ่ือความมั่นใจใจความปลอดภัย
ของผูบ้รโิภค 

 

 ตู้จ าหน่ายเคร่ืองดื่มอัตโนมัติและเตมิเงนิออนไลน์ ตูจ้  าหน่ายเครื่องดื่มอตัโนมตัิและเติม
เงินออนไลนข์องบรษิัท สามารถใหบ้ริการช าระเงินออนไลนแ์ละจ าหน่ายเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 
ได ้และดว้ยหนา้จอ LED ขนาด 40 นิว้ ท  าใหส้ามารถแสดงผลและการใชง้านท่ีสะดวกมาก
ยิ่งขึน้อีกทัง้ยงัเป็นการต่อยอดการใหบ้ริการใหม่ ๆ เช่น ส่ือโฆษณาบนหนา้จอ LED เป็นตน้ 
นอกจากนีย้ังมีระบบการเช่ือมโยงขอ้มลูแบบออนไลนซ์ึ่งสามารถส่งต่อขอ้มูลยอดขายสินคา้
กลับไปยังศูนยบ์ริการ เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จ านวนสินคา้ท่ีตอ้ง
น าไปบรรจทุดแทนสินคา้ท่ีไดจ้  าหน่ายออกไป 

 



 
 

หนา้ที่ 27 

วงจรธุรกิจบริการเตมิเงนิมือถอืและเตมิเงนิออนไลนผ่์านตู้เตมิเงนิอัตโนมัต ิ

 
 

สิทธปิระโยชนจ์ากบัตรส่งเสริมการลงทุน  

สามารถสรุปสิทธิประโยชนจ์ากบตัรส่งเสรมิการลงทนุได ้ดงันี ้

เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขทีบั่ตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชนท์ีไ่ด้รับการส่งเสริม 

บมจ. 
ฟอรท์ 
คอร์

ปอเรชั่น 

3010/ว./
2545/ 4 
ก.ย. 2545 
 

ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุในกิจการผลิต PCBA, PABX, 
TELEPHONE SET และชิ ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ท่ี ใช้กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิ เล็กทรอนิกส์ และ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส  าเร็จรูป เช่น COMPUTER 
BOX BUILD และผลิตภัณฑ์อิ เล็กทรอนิกส์ส  าเร็จรูป 
ประเภท 5.3 กิจการผลิตชิ ้นส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใช้กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท 5.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส ์และประเภท 5.5 กิจการผลิตชิน้ส่วนหรือ
อุปกรณ์ท่ีใช้กับอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดของกิจกรรมเป็น
ดงันี ้
1) PCBA มีก าลงัการผลิตปีละประมาณ 30,000,000 ชิน้ 
(มีเวลาท างาน 24 ชั่วโมง/วนั: 300 วนั/ปี)  

1) ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดิบและ
วสัดุจ  าเป็นท่ีตอ้งน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้ใน
การผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่
วนัท่ีไดน้  าเขา้ครัง้แรก 
2) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัของท่ีผูไ้ดร้บัการ
ส่งเสริมน าเขา้มาเพ่ือส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 
1 ปี นบัแตว่นัน าเขา้ครัง้แรก 
3) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และข้อ 2  
ออกไปตั้งแต่วัน ท่ี  28 มีนาคม 2549 จนถึง  27 
มีนาคม 2550 
4) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไป ตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2550 จนถึงวนัท่ี 27 

บมจ. ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น บมจ. ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส 
(FSMART) 

ตวัแทนบรกิาร 

ผูบ้รโิภค 

ผลติและจ าหน่ายตูเ้ตมิเงิน 

ไดร้บัสทิธิเป็นตวัแทนบรกิารรบัช าระคา่สนิคา้และบรกิาร
ผ่านตูเ้ตมิเงินและระบบบรหิารจดัการของ FSMART โดย
จ่ายคา่ธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่ FSMART 

น าสง่เงินท่ีไดร้บัจากลกูคา้ใหแ้ก่ 
FSMART โดยไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นราย
เดือนตามมลูคา่การเตมิเงินผ่านตูเ้ตมิเงิน
ตามอตัราท่ีระบใุนสญัญาตวัแทนบรกิาร 

ใหบ้รกิารเตมิเงินมือถือ เตมิเกมออนไลน ์ช าระคา่
สาธารณปูโภคผ่านตูเ้ตมิเงิน 

จ่ายช าระคา่สนิคา้และบรกิาร/เตมิเงินมือถือและเตมิ
เงินออนไลนผ์่านตูเ้ตมิเงิน โดยเสียคา่ธรรมเนียม
บรกิารตามอตัราท่ีระบไุว ้

ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท ์ไดแ้ก่  AIS, DTAC, 
TRUE, TOT, CAT 

ผูใ้หบ้รกิารธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 
เช่น mPAY 

ใหส้ทิธิเป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้และ
บรกิาร/บรกิารรบัช าระคา่สนิคา้และ
บรกิารเงินผ่านตูเ้ตมิเงินของ FSMART 
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เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขทีบั่ตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชนท์ีไ่ด้รับการส่งเสริม 

2) PABX มีก าลังการผลิตปีละ 12,000 เครื่อง (มีเวลา
ท างาน 8 ชั่วโมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
3) TELEPHONE SET มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 
120,000 เครื่อง (มีเวลาท างาน 8 ชั่วโมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
4) ชิ ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ท่ี ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
ผลิตภัณฑอ์ิเล็กทรอนิกส ์ และผลิตภัณฑอ์ิเล็กทรอนิกส์
ส  าเร็จรูป เช่น COMPUTER BOX BULD เป็นตน้ มีก าลงั
การผลิตเป็น ปีละประมาณ 10,000,000 ชิ ้น(มี เวลา
ท างาน 24 ชั่วโมง/วนั: 300 วนั/ปี) 

มีนาคม 2551 
5) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2551 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนาคม 2552 
6) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2552 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนาคม 2553 
7) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2553 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนาคม 2554 
8) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนาคม 2555 
9) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2555 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนาคม 2556 
10) ขยายเวลาการไดร้บัสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2556 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนาคม 2557 
11) ขยายเวลาการไดร้บัสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2557 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนาคม 2558 
12) ขยายเวลาการไดร้บัสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนาคม 2559 
13) ขยายเวลาการไดร้บัสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนาคม 2560 
14) ขยายเวลาการไดร้บัสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนาคม 2561  

บมจ. 
ฟอรท์ 
คอร์

ปอเรชั่น 

1231(4)/ 
2558/ 26 
ก.พ. 2558 

ไดร้บัการส่งเสริมการลงทนุในกิจการผลิตภัณฑจ์ากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ PROTOTYPE 

DESIGN ป ร ะ เภ ท  5.7 กิ จ ก า ร อ อ ก แ บ บ ท า ง
อิ เล็กทรอนิกส์ ขนาดของกิจกรรมมีก าลังการผลิต

1) ไดร้ับอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมือ
หรือผู้ช  านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ ใน
อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาใน
ราชอาณาจกัรได ้ตามมาตรา 25 และมาตรา 26  
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เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขทีบั่ตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชนท์ีไ่ด้รับการส่งเสริม 

ผลิตภัณฑต์่อเน่ืองจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส ์
เช่น BOX BUILD, ตู้เติมเงินส าหรับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
เป็นตน้ ปีละประมาณ 4,050,000 ชิน้ 

2) ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัร 
3) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร
สทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริม
มีก าหนดเวลา 8 ปี  
ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลา
ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม
จะไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึน้
ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีพน้
ก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปี
ใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได ้
4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ไดร้ับการส่งเสริมได้รับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลนัน้ 
5) ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดิบและ
วสัดุจ  าเป็นท่ีตอ้งน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้ใน
การผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่
วนัท่ีไดน้  าเขา้ครัง้แรก 
6) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัของท่ีผูไ้ดร้บัการ
ส่งเสริมน าเขา้มาเพ่ือส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 
1 ปี นบัแตว่นัน าเขา้ครัง้แรก 
7) ได้ รับ อนุญ าต ให้น าห รือ ส่ ง เงิ น อ อกนอก
ราชอาณาจกัรเป็นเงินตราตา่งประเทศได ้

บมจ. 
ฟอรท์ 
คอร์

ปอเรชั่น 

60-0766-1-
04-1-0/ 13 
ก.ค. 2560 

ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต  PCBAไดร้ับ
การส่งเสริมการลงทนุในกิจการผลิต PCBA, ชิน้ส่วนหรือ
อุ ป ก รณ์ ท่ี ใช้กั บ เค รื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้ าแ ล ะผ ลิ ต ภัณ ฑ์
อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส  าเร็จรูป ,  
PABX, TELEPHONE SET ประเภท 5.2.5 กิจการผลิต
ชิน้ส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆ  ประเภท 5.3.2.2 กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์ส  าหรับโทรคมนาคมอ่ืนๆ ประเภทกิจการ 
5.4.14 กิ จ ก า ร ผ ลิ ต  PRINTED CIRCUIT BOARD 
ASSEMBLY (PCBA) ทั่วไป และประเภท 5.4.19 กิจการ

1) ได้รบัอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมือ
หรือผู้ช  านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ ใน
อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้  เข้ามาใน
ราชอาณาจกัรได ้ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 
2) ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดิบและ
วสัดุจ  าเป็นท่ีตอ้งน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้ใน
การผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่
วนัท่ีไดน้  าเขา้ครัง้แรก 
3) ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัร 
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เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขทีบั่ตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชนท์ีไ่ด้รับการส่งเสริม 

ผลิตชิน้ส่วนส าหรบัผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกสอ่ื์นๆ ซึง่เป็น
การปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือการใช้พลังงาน
ทดแทนตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 3010/ว./2545 ลงวนัท่ี 4 
กนัยายน 2545 ขนาดของกิจกรรมเป็นดงันี ้
1) PCBA มีก าลงัการผลิตปีละประมาณ 30,000,000 ชิน้   
2) PABX มีก าลงัการผลิตปีละ 12,000 เครื่อง  
3) TELEPHONE SET มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 
120,000 เครื่อง (มีเวลาท างาน 8 ชั่วโมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
4) ชิ ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ท่ี ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า  และ
ผลิตภัณฑอ์ิเล็กทรอนิกส์  และผลิตภัณฑอ์ิเล็กทรอนิกส์
ส  าเร็จรูป เช่น COMPUTER BOX BULD เป็นตน้ มีก าลงั
การผลิตเป็น ปีละประมาณ 10,000,000 ชิน้ 

3) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร
สทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริม
มีก าหนดเวลา 3 ปี โดยภาษีเงินไดท่ี้ไดร้บัยกเวน้มี
มลูคา่ไม่เกิน 6.75 ลา้นบาท 
ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลา
ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม
จะไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึน้
ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล
ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีพน้
ก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปี
ใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได ้
4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ไดร้ับการส่งเสริมได้รับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลนัน้ 
5) ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดิบและ
วสัดุจ  าเป็นท่ีตอ้งน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้ใน
การผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่
วนัท่ีไดน้  าเขา้ครัง้แรก 
6) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัของท่ีผูไ้ดร้บัการ
ส่งเสริมน าเขา้มาเพ่ือส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 
1 ปี นบัแตว่นัน าเขา้ครัง้แรก 
7) ได้ รับ อนุญ าต ให้น าห รือ ส่ ง เงิ น อ อกนอก
ราชอาณาจกัรเป็นเงินตราตา่งประเทศได ้

บจก.     
จีเนียส 
ทราฟฟิค 
ซีสเตม็ 

1699(4)/ 
2557/ 14 
พ.ค. 2557 

ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ การออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกสแ์ละผลิตภัณฑต์่อเน่ืองจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทาง
อิ เล็กทรอนิกส์ ขนาดของกิจกรรมมีก าลังการผลิต
ผลิตภัณฑต์่อเน่ืองจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส ์
เช่น โคมไฟ LED เป็นตน้ ปีละประมาณ 60,000 ชิน้ 
  

1) ไดร้ับอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมือ
หรือผู้ช  านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ ใน
อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาใน
ราชอาณาจกัรได ้ตามมาตรา 25 และมาตรา 26  
2) ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัร 
3) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร
สทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริม
มีก าหนดเวลา 8 ปี  
ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลา
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เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขทีบั่ตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชนท์ีไ่ด้รับการส่งเสริม 

ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม
จะไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึน้
ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล
ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีพน้
ก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปี
ใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได ้
4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ไดร้ับการส่งเสริมได้รับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลนัน้ 
5) ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดิบและ
วสัดุจ  าเป็นท่ีตอ้งน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้ใน
การผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่
วนัท่ีไดน้  าเขา้ครัง้แรก 
6) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัของท่ีผูไ้ดร้บัการ
ส่งเสริมน าเขา้มาเพ่ือส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 
1 ปี นบัแตว่นัน าเขา้ครัง้แรก 
7) ได้ รับ อนุญ าต ให้น าห รือ ส่ ง เงิ น อ อกนอก
ราชอาณาจกัรเป็นเงินตราตา่งประเทศได ้

บจก. 
ฟอรท์ 
ไลทต์ิง้ 

58-2258-0-
00-2-0/ 2 
ต.ค. 2558 

ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ การออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกสแ์ละผลิตภัณฑต์่อเน่ืองจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทาง
อิ เล็กทรอนิกส์ ขนาดของกิจกรรมมีก าลังการผลิต
ผลิตภัณฑต์่อเน่ืองจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส ์
เช่น โคมไฟ LED เป็นตน้ ปีละประมาณ 60,000 ชิน้ 

1) ไดร้ับอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมือ
หรือผู้ช  านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ ใน
อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาใน
ราชอาณาจกัรได ้ตามมาตรา 25 และมาตรา 26  
2) ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัร 
3) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร
สทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริม
มีก าหนดเวลา 8 ปี  
ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลา
ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคล ผูไ้ดร้บัการส่งเสริม
จะไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดขึน้
ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล
ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีพน้
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เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขทีบั่ตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชนท์ีไ่ด้รับการส่งเสริม 

ก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปี
ใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได ้
4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ไดร้ับการส่งเสริมได้รับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลนัน้ 
5) ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดิบและ
วสัดุจ  าเป็นท่ีตอ้งน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้ใน
การผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่
วนัท่ีไดน้  าเขา้ครัง้แรก 
6) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัของท่ีผูไ้ดร้บัการ
ส่งเสริมน าเขา้มาเพ่ือส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 
1 ปี นบัแตว่นัน าเขา้ครัง้แรก 
7) ได้ รับ อนุญ าต ให้น าห รือ ส่ ง เงิ น อ อกนอก
ราชอาณาจกัรเป็นเงินตราตา่งประเทศได ้
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

จากการท่ีบริษัทด  าเนินธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสม์านานเขา้สู่ปีท่ี 29 มีความ
พรอ้มในดา้นการตลาด การวิจัย และการผลิต ท่ีครบวงจร ตลอดจนการมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีด  าเนินธุรกิจส่งเสริมกัน ทัง้นี ้  
ปัจจยัท่ีท  าใหบ้รษิัทประสบความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย 

1) กลยุทธก์ารแข่งขันของบริษัท 

การพัฒนาผลิตภัณฑอ์ย่างต่อเน่ือง เพือ่เพิม่ความหลากหลายของผลิตภัณฑแ์ละสายธุรกิจ 

จากประสบการณ์ในการท าธุรกิจมาเป็นเวลานาน บริษัทตระหนักว่าการท่ีจะท าใหบ้ริษัทสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืน 
จะตอ้งเพิ่มผลิตภณัฑใ์หม่ใหมี้ความหลากหลาย และท าใหผ้ลิตภณัฑมี์ความทนัสมัยอยู่เสมอ ดงันัน้ บริษัทจึงไดใ้หค้วามส าคญักับ
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑม์าโดยตลอด และจัดตัง้ขึน้เป็นฝ่ายงานซึ่งประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในสายการผลิต
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส ์ท  าหนา้ท่ีพัฒนาผลิตภณัฑใ์หม่ของบรษิัทเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึ่งท่ีผ่านมาฝ่าย
งานดงักล่าวมีผลงานการพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษัทเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ ผลของการเพิ่มสายธุรกิจดงักล่าว
ขา้งตน้ จะท าใหบ้รษิัทมีฐานลกูคา้หลากหลายขึน้ และสามารถลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทได ้

การใช้เทคโนโลยกีารผลิตที ่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ 

บรษิัทมีนโยบายลงทนุในเครื่องจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือการรองรบัการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีความซบัซอ้น
ของลกูคา้ ทัง้นี ้โรงงานผลิตสินคา้ยงัมีมาตรฐานการผลิตไดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน SGS 
(THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึ่งท  าให้ลูกค้ามั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน 
นอกจากนี ้ยงัมีการบรหิารสายการผลิตใหส้ามารถรองรบัการปรบัเปล่ียนเพ่ือการผลิตสินคา้รูปแบบใหม่ เพ่ือใหส้ามารถใชเ้ครื่องจกัรได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายใตค้  าสั่งซือ้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และยงัสามารถรองรบัการผลิตใหก้บัผลิตภณัฑต์า่ง ๆ ของบรษิัทดว้ย 

การมุ่งเน้นบริการหลังการขายทีต่่อเน่ือง และรักษาความพงึพอใจของลูกค้า 

บริษัทมุ่งเน้นการใหบ้ริการหลังการขายท่ีต่อเน่ืองโดยฝ่ายบริการลูกคา้ของบริษัท และการไดร้บัการสนับสนุนจากตวัแทน
จ าหน่ายท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น การใหค้  าแนะน าในการใชผ้ลิตภัณฑด์ว้ยความเช่ียวชาญ การใหบ้ริการดา้นอะไหล่ท่ีมีส  ารอง
อย่างเพียงพอ และมีบรกิารซ่อมแซมแกไ้ขที่รวดเร็ว ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความรูส้กึท่ีดีตอ่การใชผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัท เป็นการท าใหลู้กคา้
จดจ าตราสินคา้ เกิดความเช่ือถือ และเกิดความมั่นใจในการใชผ้ลิตภัณฑห์รือบริการของบริษัท ส่งผลใหบ้ริษัทมีรายได้ นอกจากนี้
บรษิัทยงัสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ ดว้ยการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้เพ่ือการปรบัปรุงบรกิารใหด้ีขึน้ 

มุ่งเน้นการใช้เคร่ืองหมายการค้า FORTH เพือ่ท าการตลาดให้ผลิตภัณฑข์องบริษัท 

จากการท่ีบริษัทด  าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน มีผลิตภัณฑต์่าง ๆ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ FORTH เป็นจ านวนมาก 
ดงันัน้ ในปัจจุบนั ผลิตภณัฑข์องบรษิัทจึงเป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางในดา้นคณุภาพ และการบริการ ท  าใหบ้ริษัท
สามารถท าการตลาดผลิตภณัฑข์องบรษิัทใหผู้บ้รโิภคยอมรบัไดง้่ายขึน้ 

2)  ภาวะอุตสาหกรรม สภาวะการแข่งขัน กลยุทธก์ารแข่งขัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจ าหน่ายของแต่
ละผลิตภัณฑ ์

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไทยปี 2560 
ปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัว รอ้ยละ 3.9 ปรับตัวดีขึน้จากการขยายตัวรอ้ยละ 3.3  ในปี 2559 โดยมูลค่าการ

ส่งออกจะขยายตวั รอ้ยละ 9.7 การบรโิภคภาคเอกชนและการลงทนุรวมขยายตวั รอ้ยละ 3.2 และรอ้ยละ 0.9 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉล่ียรอ้ยละ 0.7 และบญัชีเดนิสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 10.8 ของ GDP  
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 ขยายตวัรอ้ยละ 4.0 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัรอ้ยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหนา้ ใน
ดา้นการใชจ้่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัเร่งขึน้ของการบริโภคภาคเอกชน การขยายตวัในเกณฑส์ูงของการส่งออกสินคา้ และ
การขยายตวัต่อเน่ืองของการลงทนุภาคเอกชน ในขณะท่ีการลงทนุภาครฐัลดลง ในดา้นการผลิต การผลิตสาขาโรงแรมและภตัตาคาร 
สาขาการคา้ส่งคา้ปลีก สาขาขนส่งและคมนาคม และสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ขยายตวัเร่งขึน้ ส่วนสาขาอตุสาหกรรมขยายตวั
ในเกณฑด์ีต่อเน่ือง ในขณะท่ีภาคเกษตร และสาขาก่อสรา้งปรบัตวัลดลง (ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต)ิ 

ในส่วนของ GDP สาขาอตุสาหกรรม ขยายตวัในเกณฑด์ีรอ้ยละ 3.0 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัรอ้ยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหนา้ 
ตามการปรบัตัวดีขึน้ของการส่งออก สอดคล้องกับการขยายตัวของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือส่งออก (สัดส่วนส่งออก
มากกว่ารอ้ยละ 60)  รอ้ยละ 3.1 ปรบัตวัดีขึน้จาก การลดลงรอ้ยละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหนา้ และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีมีสดัส่วน
ส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 ขยายตัวในเกณฑ์ดีร ้อยละ  4.0 ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพ่ือบริโภค
ภายในประเทศ (สดัส่วนส่งออกนอ้ยกว่ารอ้ยละ 30) ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 0.3 เน่ืองจากการลดลงของอุตสาหกรรมบางรายการ อตัรา
การใชก้  าลังการผลิตเฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 60.8 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 59.5 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีขยายตวั 
เช่น ผลิตภณัฑย์าง ส่วนประกอบและอปุกรณป์ระกอบส าหรบัยานยนตแ์ละเครื่องยนต ์ยานยนต ์ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และเครื่องใชใ้น
บา้นเรือน เป็นตน้ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีลดลง เช่น เหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็ก  การจดัเตรียมและการป่ันเสน้ใยสิ่งทอ การแปรรูป
สตัวน์  า้และผลิตภณัฑจ์ากสตัวน์  า้ เป็นตน้ รวมทัง้ปี 2560 การผลิตสาขาอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.5 ปรบัตวัดีขึน้จากการขยายตวั
รอ้ยละ 2.3 ในปี 2559 อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 61.0 

ดา้นการส่งออกมีมลูคา่สงูสุดเป็นประวตัิการณท่ี์ 235,106 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ขยายตวัรอ้ยละ 9.7 เร่งขึน้จากรอ้ยละ 0.1 ในปี 
2559 และเป็นอตัราการ ขยายตวัสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.9 และราคาสินคา้ส่งออกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
3.6 และเม่ือคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกมีมูลค่า 7,969 พันลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.4 เทียบกับการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.1 ในปี 
2559 การเพิ่มขึน้ของมูลค่าการส่งออกมีปัจจัยสนับสนุนส าคัญมาจาก (1) การเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองของอุปสงคจ์ากต่างประเทศท่ี
ส่งผลใหป้ริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการฟ้ืนตวัอย่างชดัเจนของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้หลกั และ (2) ราคาน า้มนัดิบใน
ตลาดโลกที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ส่งผลใหร้าคาส่งออกสินคา้เพิ่มสงูขึน้ โดยเฉพาะราคาสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัน า้มนั 

การน าเขา้มีมลูคา่ 203,240 ลา้นดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึน้รอ้ยละ14.4 เทียบกบัการลดลงรอ้ยละ 5.1 ในปี 2559 โดยปรมิาณและ
ราคาน าเขา้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.4 และรอ้ยละ 5.5 ตามล าดบั และเม่ือคิดในรูปของเงินบาท การน าเขา้มีมูลค่ารวม 6,889 พันลา้นบาท 
มลูค่าการน าเขา้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.8 เทียบกบัการลดลงรอ้ยละ 2.1 ในปี 2559 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของปริมาณการน าเขา้ทัง้ในหมวด
วตัถุดิบและสินคา้ขัน้กลาง สินคา้ทนุ และสินคา้อุปโภคบริโภค สอดคลอ้งกับการขยายตวัของภาคการส่งออก การลงทนุภาคเอกชน 
และอปุสงคภ์ายในประเทศ 

รวมทั้งปี 2560 ดุลการค้าเกินดุล 31.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (1,080.1 พันล้านบาท) น้อยกว่าการเกินดุล 36.5 พันล้าน
ดอลลาร ์สรอ. (1,289.5 พนัลา้นบาท) ในปี 2559 

ส าหรบัภาพการลงทุน การลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ 0.9 โดยการลงทุนภาครฐัลดลงรอ้ยละ 1.2 และการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตวัรอ้ยละ 1.7 โครงการท่ีไดร้บัอนมุัติใหก้ารส่งเสริมในปี 2560 โดยยอดขอรบัส่งเสริมการลงทนุสูงกว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้600,000 
ลา้นบาท โดยมีโครงการย่ืนขอรบัส่งเสริม 1,456 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 641,980 ล้านบาท ซึ่งเป็นการย่ืนขอลงทุนในพืน้ท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก หรือ อีอีซี 388 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 296,890 ล้านบาท ทัง้นี ้มูลค่าเงินลงทุนทัง้หมด 
641,978 ล้านบาท เป็นการย่ืนขอรบัส่งเสริมของ 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย (เอสเคิรฟ์) เป็นมูลค่า 392,142 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 
อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม (เฟิรส์ เอสเคิรฟ์) 241,055 ลา้นบาท และ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (นิวเอสเคิรฟ์) 151,087 ลา้นบาท 
หากพิจารณาในแง่ของจ านวนโครงการ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นการลงทนุกิจการพฒันาซอฟตแ์วรใ์นอุตสาหกรรมดิจิทลั ส่วนในดา้นมลูค่า
ของเงินลงทุนพบว่าในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑมี์เงินลงทุนสูงท่ีสุดมูลค่าประมาณ 1 แสนลา้นบาท (ท่ีมา: 
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI)) 
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ส าหรบัแนวโนม้เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดวา่จะขยายตวั 
รอ้ยละ 3.6 – 4.6 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุท่ีส  าคญัตอ่เน่ืองจากในปี 2560 ประกอบดว้ย (1) การขยายตวัในเกณฑด์ีของเศรษฐกิจโลก (2) 
แรงขับเคล่ือนจากการลงทุนภาครัฐท่ีมีแนวโน้มเร่งตวัขึน้ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนท่ีส  าคญัและการเพิ่ มขึน้ของกรอบ
งบประมาณดา้นการลงทุน (3) การปรบัตัวดีขึน้ของการลงทุนภาคเอกชน  (4) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเน่ืองของสาขา
เศรษฐกิจส าคญั ๆ และ (5) การปรบัตวัในทิศทางท่ีดีขึน้ของการจา้งงานและฐานรายไดข้องประชาชนในระบบเศรษฐกิจ  ทัง้นี ้คาดว่า
มลูค่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวัรอ้ยละ 6.8 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ 3.2 และรอ้ยละ 5.5 ตามลา
ดบั อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ในช่วงรอ้ยละ 0.9 – 1.9 และบญัชีเดนิสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 7.8 ของ GDP 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมท่ีต้องใช้ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่วนประกอบในการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอรฮ์ารด์ดิส เครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบดว้ยโครงสรา้ง 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. อุตสาหกรรมต้นน า้ (Upstream Industry) เป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานส าหรบัการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
Water Fabrication, PCB's Design, IC's Design เป็นตน้ ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การผลิตอุตสาหกรรมตน้น า้บาง
ประเภท 

2. อุตสาหกรรมกลางน ้า  (Midstream Industry) คืออุตสาหกรรม ท่ีผลิตชิ ้นส่วน  และส่วนประกอบของสินค้า
อิ เล็กทรอ นิกส์ เช่น  IC, PCB (Print Circuit Board), Capacitor เป็นต้น  ซึ่ งในประเทศไทยได้มีการลงทุนใน
อตุสาหกรรมประเภทนีส้งูมาก ไม่วา่จะเป็นการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ การรว่มลงทนุ และบรษิัทในประเทศเอง  

3. อุตสาหกรรมปลายน า้ (Downstream Industry) คอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบ อุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
ซึ่งผู้ผลิตมีการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีการออกแบบและมีความสามารถในการผลิตชิ ้นส่วน  
ส่วนประกอบและผลิตภัณฑส์ าเร็จรูป ท าใหเ้ครื่องใชภ้ายในบา้นท่ีผลิตในประเทศไทยมีรูปแบบสวยงาม  คุณภาพดี  
การผลิตเครื่องใช้ภายในบา้น รวมทัง้มีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมในประเทศสูง  อย่างไรก็ตาม การใช้ชิน้ส่วน
ภายในประเทศของอตุสาหกรรมขัน้ปลายน า้นีค้อ่นขา้งนอ้ย   

ภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์(ทีม่า: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 2556 2557 2558 2559 2560 
ดชันีผลผลิต 98.95 110.17 97.27 101.78 109.42 

 การผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกสใ์นปี 2560 ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ7.51 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 โดยปรบัตวั เพิ่มขึน้ในส่วนของ 
Semiconductor, IC, HDD และ PCBA เป็นผลจากการขยายตัวของสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ของโลกมีความตอ้งการใช้เพิ่มขึน้ และมี
มลูคา่การส่งออกเพิ่มขึน้ในตลาดญ่ีปุ่ น อาเซียน จีน สหภาพยโุรป และสหรฐัอเมรกิา 

 โดยสินคา้อิเล็กทรอนิกสท่ี์มีการปรบัตวัเพิ่มขึน้ไดแ้ก่  Semiconductor, HDD, IC และPCBA เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.78,  16.24, 
8.84และ 1.95ตามล าดบั จากการขยายตวัของสินคา้อิเล็กทรอนิกสข์องโลกมีความตอ้งการใชเ้พิ่มขึน้เน่ืองจากIC เป็นชิน้ส่วนส าคญัใน
การพัฒนาสินคา้ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีสูงรวมถึงน าไปใชเ้ป็นชิน้ส่วนใน Smartphone และ Tablet ซึ่งมีความตอ้งการ เพิ่มขึน้ส  าหรบั
การผลิต HDD มีการพฒันาใหมี้ความจมุากขึน้ส  าหรบัน าไปใชใ้น Cloud Storage 

แนวโน้มการส่งออกอิเล็กทรอนิกสใ์นปี 2561 

ศนูยว์ิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2560 การส่งออกอิเล็กทรอนิกสข์องไทยจะพลิกฟ้ืนกลับขึน้มาเป็นบวกอีกครัง้ในรอบสองปี 
โดยคาดว่า การส่งออกอิเล็กทรอนิกสไ์ทยจะมีมูลค่า 34,670 – 35,370 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือขยายตวัสูงถึงรอ้ยละ 7.2 – 9.4 (ค่า
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กลาง 8.3) จากปี 2559 ท่ีหดตวัราวรอ้ยละ 0.8 ซึง่จะส่งผลดีตอ่ภาพรวมการส่งออกของไทย เน่ืองจาก อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสินคา้ส่งออก
อนัดบัหนึ่ง โดยไดร้บัปัจจยัหนนุหลกัมาจากการเติบโตของมลูค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกสอ์ยู่  3 ประเภท ไดแ้ก่ การส่งออกฮารด์ดิสก์
ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร ์วงจรรวม และสมารท์โฟน ซึง่มีสดัส่วนรวมกนัราวรอ้ยละ 56 ของมลูคา่การส่งออกอิเล็กทรอนิกสไ์ทยทัง้หมด 

ทัง้นี ้การส่งออกฮารด์ดิสกไ์ดรฟ์ของไทยจะฟ้ืนตวัดีขึน้  อันเน่ืองมาจากวฏัจกัรการเปล่ียนคอมพิวเตอรจ์ากอายุการใชง้านใน
ตลาดโลก ขณะท่ีการเติบโตของการส่งออกวงจรรวมของไทยไดร้บัแรงหนนุจากเทรนดอ์ุปกรณอ์จัฉรยิะในอตุสาหกรรมต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นอตุสาหกรรมรถยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องจกัรในโรงงานอตุสาหกรรม เป็นตน้ ส่วนการส่งออกสมารท์โฟนของไทยไดร้บัแรงผลกัดนั
มาจากการท่ีผูผ้ลิตสมารท์โฟนสญัชาติญ่ีปุ่ นรายหนึ่งไดย้า้ยฐานการผลิตจากประเทศจีนและญ่ีปุ่ น เพ่ือมาตัง้โรงงานส าหรบัการผลิต
และส่งออกสมารท์โฟนในประเทศไทยในช่วงปี 2558 – 2559 ท่ีผ่านมา และเริ่มการผลิตอย่างจรงิจงัในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 จึง
ท  าใหม้ลูคา่การส่งออกสมารท์โฟนของไทยมีการขยายตวัท่ีโดดเดน่ 

อย่างไรก็ดี ศนูยว์ิจยักสิกรไทย มองว่า การขยายตวัของการส่งออกฮารด์ดิสกไ์ดรฟ์ส าหรบัเครื่องคอมพิวเตอรน่์าจะเป็นปัจจยั
สนบัสนนุชั่วคราว ในขณะที่การส่งออกสมารท์โฟนน่าจะขยายตวัไดใ้นวงจ ากดัในระยะขา้งหนา้อนัเน่ืองมาจากการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ใน
ตลาดสมารท์โฟนโลก จึงคาดว่า ในปี 2561 มูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกสข์องไทยจะมีอตัราการเติบโตท่ีชะลอตวัลงเม่ือเทียบกบัปี 
2560 โดยประเมินว่าน่าจะมีมลูค่าการส่งออกประมาณ 36,070 – 36,800 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ คิดเป็นอตัราการเติบโตอยู่ในกรอบราว
รอ้ยละ 3.0 – 5.1 จากปี 2560 (ท่ีมา: ศนูยว์จิยักสิกรไทย) 

นอกจากนี ้สมาคมนายจา้งอิเล็กทรอนิกส ์คาดการณว์า่ ส่งออกอิเล็กทรอนิกสปี์ 2561 จะเตบิโตขึน้ประมาณรอ้ยละ 3 - 6 จาก
ปัจจัยบวก ไดแ้ก่ การเมืองท่ีสงบมีเสถียรภาพ นโยบายรฐัเอือ้การลงทุน และการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัลหนุนการบริโภคโดยรวม ทัง้นี ้
ปัจจยัส าคญัมาจากการท่ีเทคโนโลยีกลายเป็นตวัจกัรส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ ในทศิทางเดียวกนัส่งผลใหไ้ม่สามารถหลีกเล่ียงการ
บริโภคชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสไ์ปได้ ทัง้แนวโนม้มีความเป็นไปไดว้่า นักลงทุนจะยา้ยฐานการผลิตเขา้มาในประเทศไทยมากขึน้เรื่อย ๆ 
โดยท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดคือ กลุ่มสมารท์อิเล็กทรอนิกสท่ี์สอดคลอ้งไปกบันโยบายส่งเสรมิ 10 อุตสาหกรรมส าคญัของประเทศ รวมถึง
การลงทนุระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ อีอีซ ี

ภาวะการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณไ์ฟฟ้า  

อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสถื์อไดว้่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดย
สามารถท ารายไดจ้ากการส่งออกใหก้ับประเทศจ านวนมาก อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสมี์การขยายตัวอย่างรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง จึงท  าใหเ้ป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคญั
ในการรองรบัแรงงานในภาคอตุสาหกรรม เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจา้งแรงงานจ านวนมาก ประเทศไทยมีศกัยภาพในดา้นปัจจยั
การผลิตไม่ว่าจะเป็นทางดา้นทรพัยากรมนุษย์ ทรพัยากรความรู ้โดยมีการพัฒนาลักษณะการผลิตสินคา้หรือผลิตภัณฑท่ี์มีความ
หลากหลายมากขึน้ และเม่ือวิเคราะหท์างดา้นภูมิศาสตรพ์บว่า ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบในเชิงการคา้ในภูมิภาคอินโดจีน และมี
ศกัยภาพในการเป็นศนูยก์ลางของภมูิภาค จึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกในดา้นการขนส่ง ซึ่งอตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิคสข์องประเทศไทยมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วแบบกา้วกระโดด โดยส่งผลใหเ้กิดประโยชนต์่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศทัง้ทางตรงและทางออ้ม คือ การจา้งงานและการลงทุนท่ีเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยงัขาดศกัยภาพในการแข่งขัน
ดา้นนวตักรรมหรือความหลากหลายเชิงสรา้งสรรคเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน 

ส าหรบัแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed circuit Board )ในการแข่งขันในตลาดโลกนับว่ามีการแข่งขันท่ีค่อนข้างรุนแรง 
โดยเฉพาะการแข่งขนัจากประเทศจีนซึ่งมีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการผลิต และยังเป็นผูผ้ลิตสินคา้ใหก้บับริษัทต่าง  ๆ ในประเทศ
สหรฐัอเมริกา ประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป และประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งแมว้า่ความกดดนัทางดา้นราคาท่ีเกิดจากผูผ้ลิต PCB ในจีนท่ีท  าใหมี้
การผลิตสินค้าราคาถูกเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึน้และส่งผลให้เกิดการเปรียบเทียบราคาทางอ้อม แต่ผลิตภัณฑ์แผ่นพิมพ์วงจร
อิเล็กทรอนิกสท่ี์ผลิตในประเทศจีนไม่ใช่คูแ่ข่งโดยตรงของบริษัท เน่ืองจาก ผูผ้ลิตในประเทศจีนจะเนน้กลุ่มตลาดสินคา้ระดบัล่างเพราะ
เทคโนโลยีในการผลิตท่ีใชเ้ป็นแบบ Mass Production ซึง่เนน้การผลิตในปริมาณมาก มีตน้ทนุต  ่า และมีมาตรฐานคณุภาพสินคา้ท่ีต  ่า
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กว่าเม่ือเทียบกบัประเทศไทย ซึ่งบริษัทนบัว่าเป็นผูผ้ลิต PCB ท่ีใชเ้ทคโนโลยีสูงซึ่งหากสามารถควบคมุตน้ทนุการผลิตไดด้ีจะไม่ไดร้บั
ผลกระทบดงักล่าวเน่ืองจากเป็นการแข่งขนัท่ีเนน้ดา้นคณุภาพและความน่าเช่ือถือมากกวา่การแข่งขนัทางดา้นราคา  นอกจากนี ้ตน้ทนุ
การผลิตของประเทศจีนก็มีแนวโนม้สูงขึน้ ประเทศไทยจงึยงัมีความไดเ้ปรียบในการผลิตแผงวงจรเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์ม่ือ
เทียบกับคู่แข่งในอาเซียนอ่ืน ๆ นอกจากนี ้การขยายตวัของบริษัทรบัจา้งประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Contracted electronic 
manufacturing : CEM) ท าใหป้ระเทศไทยซึง่นบัเป็นตลาดหลกัของการรบัจา้งประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ี์ส าคญัมีโอกาสเติบโต
ในอนาคต และ ทางบรษิัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้ทัง้ในและต่างประเทศใหผ้ลิตอย่างตอ่เน่ือง  

ส าหรบัระยะยาวมองวา่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทยจะตอ้งมาปรบักลยุทธใ์หม่เพ่ือรกัษาฐานการผลิตกลุ่มนีใ้ห้
อยู่กบัไทยตอ่ไป โดยกลยทุธท่ี์ส  าคญัคือการน าเทคโนโลยีขัน้สงูเขา้มาผลิต ก็จะเกิดความทา้ทายเพราะเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยใชแ้รงงานท่ีมีทกัษะมากขึน้ซึ่งตรงนีจ้ะเกิดขึน้ไดก้็ตอ้งอาศยัความร่วมมือระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และการศกึษา 
รวมถงึการใหค้วามส าคญักบัระบบซพัพลายเชนใหเ้ขม้แข็งขึน้ 

กลยุทธก์ารแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตและจัดจ าหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณไ์ฟฟ้า  

1) การใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีสามารถรองรบัการปรบัเปล่ียนการผลิตสินคา้รูปแบบใหม่  บริษัทมีนโยบายลงทนุในเครื่องจกัรท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือการรองรบัการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีความซบัซอ้นของลูกคา้ ทัง้นี ้โรงงานผลิตสินคา้ของ
บริษัท ยังมีมาตรฐานการผลิตไดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบันรบัรองมาตรฐาน SGS (THAILAND) 
LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึ่งท  าใหลู้กคา้มั่นใจว่าบรษิัทมีกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน นอกจากนี ้
ยงัมีการบริหารสายการผลิตใหส้ามารถรองรบัการปรบัเปล่ียนเพ่ือการผลิตสินคา้รูปแบบใหม่ เพ่ือใหส้ามารถใชเ้ครื่องจกัรได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายใตค้  าสั่งซือ้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และยงัสามารถรองรบัการผลิตใหก้บัผลิตภณัฑต์า่ง ๆ ของบรษิัทดว้ย  

2) มีก าลังการผลิตท่ีเพียงพอท่ีรองรบัความตอ้งการสั่งซือ้เป็นจ านวนมาก บริษัทมีการลงทุนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือน าเทคโนโลยี
ระดบัสงูมาใชใ้นกระบวนการผลิต ทัง้นีเ้พ่ือใหมี้ก าลงัการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ และมีความสามารถในการผลิตกา้วทนัเทคโนโลยีของ
ผลิตภณัฑท่ี์เปล่ียนแปลง และสามารถรกัษาโอกาสในการแข่งขนัได ้

3) เนน้ความหลากหลายของสินคา้ และ มีราคาท่ีสามารถแข่งขนัได ้ปัจจุบนับริษัทและกลุ่มบริษัทฯในเครือมีผลิตภัณฑเ์พ่ือการ
จดัจ าหน่ายมากกว่า 10,000 รายการ และบริษัทใหค้วามส าคญัในการแข่งขันดา้นราคา โดยพยายามท่ีจะรกัษาระดบัตน้ทุน
การผลิตใหส้ามารถแข่งขนัได  ้โดยท าขอ้ตกลงกับเจา้ของเทคโนโลยีการผลิตรายหนึ่ง ใหบ้ริษัทสามารถสั่งซือ้วตัถุดิบผ่านได ้
เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ประกอบกับการควบคมุตน้ทุนการผลิตในส่วนต่าง ๆ ให้
อยู่ในระดบัท่ีบรษิัทสามารถแข่งขนัดา้นราคาได ้

4) การมุ่งเนน้บรกิารหลงัการขายท่ีต่อเน่ือง และรกัษาความพึงพอใจของลกูคา้ บริษัทมุ่งเนน้การใหบ้ริการหลงัการขายท่ีต่อเน่ือง 
โดยฝ่ายบรกิารลูกคา้ของบรษิัท และการไดร้บัการสนบัสนนุจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีครอบคลมุทั่วประเทศ เช่น การใหค้  าแนะน า
ในการใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยความเช่ียวชาญ การใหบ้รกิารดา้นอะไหล่ที่มีส  ารองอย่างเพียงพอ และมีบรกิารซอ่มแซมแกไ้ขที่รวดเร็ว 
ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความรูส้ึกท่ีดีต่อการใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษัท เป็นการท าใหลู้กคา้จดจ าตราสินคา้ เกิดความเช่ือถือ  และเกิด
ความมั่นใจในการใชผ้ลิตภัณฑห์รือบริการของบริษัท ส่งผลใหบ้ริษัทมีรายได้ นอกจากนี ้บริษัทยงัสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีกับ
ลกูคา้ ดว้ยการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้เพ่ือการปรบัปรุงบรกิารใหด้ีขึน้ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจัดจ าหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณไ์ฟฟ้า  

ส าหรบัธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใตต้ราสินคา้ของลูกคา้ บริษัทจะมุ่งเนน้กลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายเป็นกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ตน้แบบ (Original Electronics Manufacturing: OEM) ซึ่งเป็นเจา้ของตราสินคา้จากตา่งประเทศ
ท่ีมีฐานการผลิตสินคา้ในประเทศไทย โดยในปัจจุบนับริษัทมีลูกคา้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ไดแ้ก่ ผู้ผลิตเครื่องปรบัอากาศ  
บริษัท เรกซแ์ซม (ประเทศไทย) จ ากัด ผูผ้ลิตเครื่องเสียงติดรถยนต ์บริษัท ไพโอเนียร ์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นตน้ 
นอกจากนี ้บรษิัทยงัมีนโยบายท่ีจะขยายฐานลกูคา้ท่ีเป็นผูจ้  าหน่ายอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสต์า่ง ๆ ท่ีใหบ้รษิัทเป็นผูผ้ลิตสินคา้ในลกัษณะ
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รบัเหมาผลิต (Turnkey) มากขึน้ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศ บริษัท โตชิบา แคเรียร ์(ประเทศไทย) จ ากัด)  ผูผ้ลิตชิน้ส่วนรถยนต ์
บริษัท ซันยู เดนโซ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ผลิตเครื่องเสียงติดเรือ Garmin Switzerland และผูผ้ลิตเครื่องรูดบัตรเครดิต (Payment 
Terminal Machine) invenco group limited เป็นตน้ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจจัดจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส ์และเครื่องใชไ้ฟฟ้า โดย
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ผูป้ระกอบการภายในประเทศ  และบริษัทขา้มชาติท่ีมีฐานการผลิตในประเทศไทย โดยหากไม่นับ
รวมการจ าหน่ายใหก้ับบริษัทในเครือแลว้ ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษัท  คือผูผ้ลิตเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ไดแ้ก่ เครื่องปรบัอากาศ พัดลม 
โทรทศัน ์เครื่องเสียง และมีลกูคา้เป็นโรงงานจากประเทศนิวซีแลนด ์ญ่ีปุ่ น และประเทศไตห้วนั เป็นตน้ 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจัดจ าหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ส าหรบัธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใตต้ราสินคา้ของลูกคา้ ปัจจุบนั บริษัทจะเนน้
การจ าหน่ายทางตรงเป็นหลกั เน่ืองจาก บรษิัทตอ้งการน าเสนอประสบการณใ์นการรบังานของบรษิัท เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการ
ผลิต วิธีการเก็บวตัถุดิบ ประสบการณข์องทีมงาน และผูบ้ริหาร เพ่ือท าใหลู้กคา้ไวว้างใจใหบ้ริษัทผลิตสินคา้ ดงันัน้ ลูกคา้จะมีการเข้า
มาเย่ียมชมหรือตรวจสอบโรงงานก่อนมีการตกลงใหบ้ริษัทผลิตสินคา้ให ้และลูกค้าบางรายอาจจะมีการส่งทีมงานฝ่ายเทคนิคเข้า
ท างานร่วมกบัฝ่ายผลิตของบริษัทเพ่ือรว่มวางแผนดว้ย โดยท่ีกระบวนการผลิตสินคา้ประกอบดว้ย การออกแบบกระบวนการผลิต และ
วิเคราะหต์น้ทนุในการผลิตเพ่ือท าขอ้เสนอใหก้ับลูกคา้ การผลิตสินคา้ตวัอย่าง (Pilot Run) จนถึงการเริ่มด  าเนินการผลิตและส่งมอบ
สินคา้ตามค าสั่งซือ้ของลูกคา้ นอกจากนี ้บริษัทยังใชช้่องทางการหาลูกคา้ใหม่ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซตข์องบริษัท คือ 
www.forth.co.th การแนะน าและชกัชวนจากกลุ่มลกูคา้ปัจจบุนัของบรษิัท และจากการแนะน าโดยผูบ้รหิารของบรษิัท เป็นตน้ 

ส าหรบัช่องทางการจ าหน่ายของธุรกิจจัดจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท ส่วนใหญ่จะติดต่อโดยทางตรง (Direct) 
โดยมีการใชพ้นกังานขายของบริษัทเพ่ือติดต่อและท าการตลาดกับลูกคา้ท่ีเป็นโรงงานผลิต โดยบริษัทมีพนักงานขายจ านวน 45 คน 
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ มีการก าหนดเป้าหมายของยอดขายไว ้ทัง้ท่ีเป็นการขยายฐานลูกคา้เดิม หรือเป็นการขยาย
ตลาดเพ่ือเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ และบริษัทมีช่องทางการจ าหน่าย ไดแ้ก่ การจ าหน่ายปลีก ณ ท่ีตัง้สาขาของ ES จ านวน 2 สาขา ซึ่ง
มุ่งเน้นจ าหน่ายใหก้ับลูกคา้ทั่วไป และลูกคา้โรงงาน นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ข้อมูล และสามารถสั่งซือ้ผ่านทางเวปไซต ์คือ 
www.es.co.th เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และแสดงใหเ้ห็นผลิตภัณฑท่ี์จ าหน่าย และการจัดท าเว็บลิง้ค ์เพ่ือเช่ือมโยงใหมี้ผู้เขา้ชม 
และสั่งซือ้สินคา้ผ่านเวบ็ไซตข์อง ES เพิ่มขึน้ 

  
ธุรกิจโทรคมนาคม 
ตลาดอุปกรณโ์ครงข่ายโทรคมนาคม 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินเม็ดเงินลงทุนและพัฒนาโครงข่ายใยแก้วน าแสงส าหรบัการใหบ้ริการบรอดแบนดแ์บบมีสาย  
ในช่วงปี 2559-2561 น่าจะมีมลูค่ารวม 173,000 ลา้นบาท โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลกั อย่างภาวะการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ การเปล่ียนผ่าน
จากเทคโนโลยี ADSL ไปสู่โครงข่ายใยแกว้น าแสง และความตอ้งการใชง้านอินเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

 ทัง้นี ้ศูนยว์ิจยักสิกรไทย คาดว่า น า้หนกัการลงทนุกว่ารอ้ยละ 70 จะเกิดขึน้ในช่วงปี 2560-2561 จากเม็ดเงินลงทุนดงักล่าว 
ศนูยว์จิยักสิกรไทย คาดวา่ ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณบ์รอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตแบบมีสายและธุรกิจตดิตัง้และวางโครงข่ายโทรคมนาคมจะ
ไดร้บัประโยชน ์ ส  าหรบัตลาดอปุกรณฯ์ ผูน้  าเขา้หรือตวัแทนจ าหน่าย ซึง่จะมีทัง้ผูป้ระกอบการไทยและสาขาของผูป้ระกอบการตา่งชาติ
น่าจะไดอ้านิสงส์ ขณะท่ีตลาดติดตัง้และวางโครงข่าย ผู้ประกอบการท่ีมีบริการครบวงจร คือ มีสายธุรกิจติดตัง้และวางโครงข่าย 
รวมถงึสายธุรกิจบรกิารวศิวกรรมก่อสรา้ง น่าจะเป็นกลุ่มที่ไดป้ระโยชนจ์ากเม็ดเงินลงทนุดงักล่าว 

 จากพฤติกรรมการใชอ้ินเทอรเ์น็ตของผูบ้ริโภคท่ีเนน้การดาวนโ์หลดไฟลข์นาดใหญ่  ส่งผลใหป้ริมาณขอ้มลูใชง้านเพิ่มขึน้เป็น
เงาตามตวั ประกอบกบัภาวะการแข่งขนัอย่างรุนแรงของผูใ้หบ้ริการบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตแบบมีสาย โดยเฉพาะการเขา้มาในตลาด
ของผูเ้ล่นรายใหม่ ท่ีเสนอบรกิารบรอดแบนดผ์่านเทคโนโลยีโครงข่ายใยแกว้น าแสง ซึ่งเป็นการกระตุน้ผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนตอ้งลงทนุและ
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พฒันาโครงข่ายของตนสู่เทคโนโลยีดงักล่าว เพ่ือเป็นการรกัษาหรือช่วงชิงส่วนแบง่ทางการตลาด ท าใหใ้นช่วง 3 ปีตอ่จากนีไ้ป (2559-
2561) ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย คาดว่า จะมีเม็ดเงินลงทุนดา้นโครงข่ายใยแกว้น าแสงส าหรบัการใหบ้ริการบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตแบบมี
สาย รวมทัง้สิน้ราว 173,000 ลา้นบาท ส่งผลดีต่อธุรกิจตน้น า้ อย่างธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจบริการ
ตดิตัง้และวางโครงข่ายโทรคมนาคม 

 การใชอ้ินเทอรเ์น็ตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต ทัง้ในดา้นของวตัถุประสงค ์ปริมาณขอ้มูล และ
ความเรว็ท่ีตอ้งการ กล่าวคือ ผูบ้ริโภคไม่ไดจ้  ากดัการใชอ้ินเทอรเ์น็ตเพ่ือการคน้หาขอ้มลูและการใชส้งัคมออนไลนเ์ท่านัน้ แต่ยงัใชเ้พ่ือ
ความบนัเทงิในรูปแบบอ่ืน และใชเ้ชิงธุรกิจเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เช่น การชมภาพยนตรอ์อนไลนใ์นรูปแบบความละเอียดสงู การซือ้ขาย
สินคา้ออนไลน ์และการท าการตลาดออนไลน ์เป็นตน้ จากการใชง้านท่ีมีความหลากหลายดงักล่าว ส่งผลใหป้รมิาณขอ้มลูที่ใชง้านเพิ่ม
สงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้ศนูยว์จิยักสิกรไทย คาดว่า ปรมิาณขอ้มลูท่ีใชง้าน ผ่านบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตแบบมีสายของผูบ้รโิภคในอีก 
3 ปีขา้งหนา้ (2559-2561) จะเติบโตอย่างกา้วกระโดด เฉล่ียรอ้ยละ 24.7 ต่อปี ส่งผลใหค้าดว่าในปี 2561 ปริมาณขอ้มลูท่ีใชง้านจะอยู่
ท่ีราว 46 กิกะไบตต์อ่รายตอ่เดือน สงูกวา่ปี 2559 ท่ีคาดวา่จะใชเ้พียง 27 กิกะไบตต์อ่รายตอ่เดือน ราว 1.9 เทา่ 

 จากการใชอ้ินเทอรเ์น็ตของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปและความตอ้งการใชง้านขอ้มลูที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง ส่งผลให้
มีความตอ้งการใชบ้รกิารบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตท่ีมีความเรว็สงูยิ่งขึน้ ซึ่งบรกิารบรอดแบนดผ์่านโครงข่ายใยแกว้น าแสงนบัวา่เป็นอีก
หนึ่งบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว เน่ืองจากเทคโนโลยีโครงข่ายใยแกว้น าแสงในปัจจบุนัสามารถใหบ้ริการท่ีความเร็วสงูสุด 
สูงกว่าเทคโนโลยีบรอดแบนด์  ADSL  ท่ีใชง้านในปัจจุบนั กว่า 40 เท่า อีกทัง้ ยังมีความเร็วสูงกว่าเทคโนโลยีบรอดแบนดไ์รส้าย 4G 
ราว 10 เทา่  และยงัสามารถใชง้านขอ้มลูที่ความเรว็สงูสดุไดอ้ย่างไม่จ  ากดั 

 เน่ืองจากจ านวนผูใ้ชง้านบรอดแบนดใ์ยแกว้น าแสงท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคต ส่งผลใหผู้ใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีราย
ใหญ่บางรายเห็นโอกาสทางธุรกิจ จงึไดก้ระโดดเขา้มาเป็นผูเ้ล่นรายใหม่ในตลาดบริการบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตแบบมีสาย ท าใหก้าร
แข่งขันในตลาดทวีความเข้มข้นยิ่งขึน้  ส่งผลใหใ้นระยะเวลา 3 ปี ขา้งหน้านี้ (2559-2561) ผู้ใหบ้ริการทัง้รายเดิมและรายใหม่วาง
แผนการลงทนุเพ่ือพฒันาและปรบัเปล่ียนเทคโนโลยีเช่ือมต่อบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตจาก ADSL สู่โครงข่ายใยแกว้น าแสง และขยาย
พืน้ท่ีใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทั่วทัง้ประเทศ ประกอบกบันโยบาย บรอดแบนดแ์หง่ชาติของรฐัท่ีจะลงทนุโครงข่ายบรอดแบนดใ์ยแกว้น า
แสงใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ ภายในปี 2560 โดยใชเ้ม็ดเงินลงทนุทัง้สิน้ 15,000 ลา้นบาท 

 ศนูยว์ิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม และธุรกิจบริการติดตัง้และวางโครงข่ายโทรคมนาคม น่าจะ
เป็นกลุ่มหลกัท่ีจะไดร้บัอานิสงสด์งักล่าว โดยลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีไดป้ระโยชนมี์ดงันี ้

 ส าหรบัธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม แมว้่าจะมีบางส่วนท่ีสามารถผลิตไดใ้นประเทศ แต่อุปกรณ์ส่วนใหญ่ยังคงตอ้ง
น าเขา้จากผูผ้ลิตรายใหญ่ของโลก ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอุปกรณท่ี์น่าจะไดร้บัประโยชน์ คือ กลุ่มน าเขา้หรือตวัแทนจ าหน่ายอปุกรณ์
ดงักล่าว ซึง่มีทัง้ผูป้ระกอบการไทยและสาขาของผูป้ระกอบการตา่งชาตท่ีิตัง้ส  านกังานในไทย 

 ในส่วนของธุรกิจตดิตัง้และวางโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีจะไดร้บัอานิสงสจ์ากเม็ดเงินลงทนุดงักล่าว ศนูยว์ิจยั
กสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการดา้นติดตัง้และวางโครงข่ายท่ีจะไดป้ระโยชน์ น่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีความพรอ้มด้านบุคลากรและ
เทคโนโลยี และมีประสบการณ์การวางโครงข่ายซึ่งจะไดร้บัความน่าเช่ือถือจากผูใ้หบ้ริการ  นอกจากนี ้หากผูป้ระกอบการมีสายงาน
วิศวกรรมก่อสรา้งดว้ย จะไดร้บัประโยชนค์่อนขา้งมาก เพราะการติดตัง้และวางระบบโครงข่ายโทรคมนาคมตอ้งมีการก่อสรา้งควบคู่
ดว้ย อีกทัง้กลุ่มผูป้ระกอบการรายกลางหรือรายเล็กก็อาจจะไดป้ระโยชนจ์ากการรบังานตอ่จากผูป้ระกอบการรายใหญ่ 

นโยบายบรอดแบนดแ์ห่งชาต ิ

ตามที่รฐับาลไทยอนมุตันิโยบายบรอดแบนดแ์ห่งชาติ  โดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือเป็นการสนบัสนนุและพฒันาใหมี้การใชบ้รกิารบ
รอดแบนดใ์หเ้ป็นสาธารณูปโภค ขัน้พืน้ฐานส าหรบัประชาชน เพ่ือใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากการพฒันาบรอดแบนดไ์ด้
อย่างเต็มท่ี  ซึ่งจะช่วยลดความเหล่ือมล า้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ทางดา้นโทรคมนาคมของประเทศ  ทัง้นี ้รฐัมีเป้าหมายพฒันาโครงข่ายบรอดแบนดใ์หค้รอบคลุมประชากร ไม่ต  ่ากว่า 80% ในปี 2558 
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และไม่ต  ่ากว่า 95% ในปี 2563 รวมทัง้ใหมี้บริการบรอดแบนดค์วามเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแกว้น าแสงในเมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางเศรษฐกิจ
ของภมูิภาค ความเรว็ไม่ต  ่ากวา่ 100 Mbps ในปี 2563  

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“FORTH” 

ภาวะการแข่งขนัอตุสาหกรรมโทรคมนาคมส่งผลกระทบตอ่เน่ืองตอ่ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคม ซึ่งจากสภาวะ
การแข่งขันท่ีรุนแรง ผู้ประกอบการจึงต่างส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีอัตราค่าบริการต ่าและน่าสนใจ โดยเฉพาะในธุรกิจ
โทรศพัทมื์อถือและอินเตอรเ์น็ตบอรด์แบนด ์ซึง่จะช่วยชดเชยการชะลอตวัของโทรศพัทพื์น้ฐานได้ นอกจากนี ้ผูใ้หบ้ริการในตลาดยงัมี
การปรบัเปล่ียนโครงข่ายโทรศพัทพื์น้ฐานใหส้ามารถรองรบัความตอ้งการในอนาคตได ้ทัง้อินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง การรบัส่งขอ้มูล
โทรศัพทพื์น้ฐานท่ีเช่ือมต่อไดอ้ย่างรวดเร็ว เพ่ือรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ธุรกิจ และองคก์ร ใหไ้ดร้บับริการท่ีดีกว่าเม่ือเทียบ
โครงข่ายเดิม ทัง้ในดา้นของประสิทธิภาพและความปลอดภัย และยังสามารถเช่ือมต่อกับโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทุกระบบท าให้
ท  างานร่วมกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเพิ่มความตอ้งการของผลิตภัณฑช์ุมสายโทรศพัท ์และอุปกรณ์  Multi service access 
node (MSAN) ซึ่งสามารถเช่ือมต่อ (Interface) ไดห้ลากหลายรูปแบบบนอุปกรณ์ MSAN ตวัเดียวกัน หรือระหว่างอุปกรณ์ DSLAM 
ซึง่เนน้เฉพาะการให ้บริการขอ้มลูความ เรว็สงู (Broadband Data) เขา้กบัอุปกรณ ์DLC (Digital Line Controller) ท่ีเนน้การใหบ้ริการ
ประเภทเสียง (Voice) เป็นหลกั รวมทัง้มีคณุสมบตัท่ีิเป็น media gateway ดว้ย 

เน่ืองจาก อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอุตสาหกรรมค่อนขา้งใหม่ส  าหรบัประเทศไทย ส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีในการผลิต
สูง ท่ีผ่านมาการผลิตในประเทศมักจะผลิตอุปกรณ์ส่ือสารท่ีใชเ้ทคโนโลยีไม่ซบัซอ้น  หรือเป็นการน าเขา้ชิน้ส่วนจากต่างประเทศ  เพ่ือ
ประกอบในโรงงานท่ีเป็นฐานการผลิตในประเทศไทย ดงันัน้ ปัจจุบนัอุปกรณโ์ทรคมนาคมส่วนใหญ่ในประเทศไทยทัง้ผลิตภณัฑต์ูส้าขา
โทรศพัท ์อุปกรณ์โทรศพัท ์และอุปกรณ์ MSAN จะน าเขา้จากต่างประเทศ และมีการเรียกช่ือสินคา้แตกต่างกนั เช่น MSAN, MSAP, 
MALC ซึ่งอาจจะมีรูปลักษณ์ภายนอกของอุปกรณ์แตกต่างกนั แต่ลกัษณะการใชง้านใกล้เคียงกนั จะแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย เช่น 
รูปแบบการเช่ือมต่อ (interface card) หรือจ านวนพอรท์ต่อสลอท (port/slot) ไม่มีสิ่งท่ีผลิตจากแรงงาน หรือ การออกแบบของคนไทย
มากนกั แมว้่าแนวคิดการผลิตอุปกรณโ์ทรคมนาคมใชเ้องนัน้จะมีกลุ่มผูส้นใจหลายรายเริ่มผลิตมาก่อนและหน่วยงานภาครฐัเองก็ให้
การสนบัสนนุ แตน่อ้ยรายนกัท่ีจะประสบความส าเร็จและเตบิโตอย่างมีคณุภาพ นอกจากนีย้งัมีสินคา้น าเขา้บางส่วนท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 
แมจ้ะราคาต ่ากว่า เน่ืองจาก ขณะนีมี้การลักลอบน าเขา้สินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานมาจ าหน่ายในราคาถูกเป็นจ านวนมาก ดังนัน้หาก
เปรียบเทียบกับคู่แข่งภายในประเทศ โดยการประมาณส่วนแบ่งทางการตลาดจากยอดรวมของจ านวนสายโทรศัพทข์องตูส้าขา
โทรศพัทท่ี์จ าหน่ายเป็นหลกั พบว่าผลิตภณัฑข์องบริษัทเป็นตราสินคา้ของคนไทยท่ีมีต  าแหน่งทางการตลาดในระดบัชัน้น าในการเป็น
ผูผ้ลิตตูส้าขาโทรศพัท ์เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งจากต่างประเทศ และเป็นผูน้  าทางการตลาดเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งในประเทศทัง้
ทางดา้นคณุภาพและราคาของสินคา้ จากการท่ีบริษัทเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคม มาตัง้แตปี่ 2532 รวมเวลานานกว่า 
29 ปีทัง้ภายใตต้ราสินคา้ของลูกคา้และภายใตต้ราสินคา้ FORTH ขณะท่ีคู่แข่งรายใหญ่อ่ืนๆ ผลิตภณัฑจ์ากประเทศญ่ีปุ่ น ฯลฯ ไม่มี
สินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศไทย จึงถือว่า FORTH เป็นผูว้ิจัย พฒันาและผลิตตูชุ้มสายโทรศพัทร์ายแรกและรายเดียวของไทยท่ีไดร้บั
ประมูลจากทีโอทีเพ่ือใหบ้ริการทั่วประเทศ ส่งผลใหลู้กคา้กลุ่มอ่ืนยอมรบัดว้ย เพราะปัญหาและอุปสรรคส าคญัในการด าเนินธุรกิจนี ้
คือความเช่ือมั่นท่ีจะท าใหผู้ใ้หบ้ริการยอมรบัอุปกรณโ์ทรคมนาคมที่ผลิตโดยคนไทย ซึง่การอยู่ในตลาดเป็นเวลายาวนาน ไดส้รา้งความ
เช่ือถือและมั่นใจใหล้กูคา้ยอมรบัอย่างกวา้งขวางเม่ือเทียบกบัคูแ่ข่งในประเทศรายอ่ืน เช่น Issac, Integrate, Phonik เป็นตน้   

ผลิตภัณฑห์ลักท่ีเป็นจุดเด่น ไดแ้ก่ ตูชุ้มสายโทรศพัท ์DLC และ MSAN รวมถึง WDM Acccess Switch  ท่ีบริษัทไดพ้ัฒนา
ผลิตภณัฑร์ว่มกบั บมจ.ทีโอที จนเป็นผลส าเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย เพ่ือใชใ้นการตดิตัง้ทดแทนตูชุ้มสายโทรศพัทช์นิด Analog 
Loop Carrier (ALC) ท่ีก  าลงัจะหมดอายุการใชง้าน หรือติดตัง้เพ่ือเพิ่มหมายเลขใหม่ โดยบริษัทมีคู่แข่งขันจากต่างประเทศไดแ้ก่ จีน 
(Huawei Technologies, ZTE Corporation) และ สวีเดน (Ericsson) และจากความส าเรจ็ของชุมสาย MSAN ท่ีไดพ้ฒันาขึน้  ปัจจุบนั
ยงัมีความตอ้งการ MSAN ขนาดเล็กท่ีติดตัง้บนเสาไฟฟ้าเพ่ือการใหบ้ริการ Broadband internet หรือระบบโทรศพัทใ์นบริเวณท่ีมีผูใ้ช้
จ  านวนไม่มากนกั หรือมีการติดตัง้แบบกระจายตวั  ซึ่งถา้เป็นการลงทนุติดตัง้ MSAN ท่ีมีจ  านวนพอรต์ไม่มากอาจจะไม่คุม้ค่าในการ
ลงทนุติดตัง้  บรษิัทจงึไดพ้ฒันา Mini-MSAN ซึ่งมีจ านวน พอรตน์อ้ยกว่าและมีขนาดเล็กกวา่  แต่มีความทนทานและระยะเวลาการใช้
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งานเทียบเท่า MSAN ซึง่อุปกรณ ์Mini-MSAN นีจ้ะช่วยใหผู้ใ้หบ้ริการสามารถขยายความตอ้งการใช ้Broadband อินเตอรเ์น็ตไดอ้ย่าง
รวดเรว็และทนัความตอ้งการของลกูคา้ 

ท่ีผ่านมาทางบริษัทได้พัฒนาสินค้าเพ่ือเพิ่ มประสิทธิภาพในการท างานให้ MSAN มากยิ่งขึน้ อาทิเช่น   FORTH  WDM  
Access Switch  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ ์Access Switch  ส  าหรบัผูใ้หบ้ริการเครือข่ายบอรด์แบนด ์เพ่ือเช่ือมต่อจากตูชุ้มสายอินเตอรเ์น็ต
ความเรว็สูง (MSAN) เขา้สู่ Core Network  ท่ีมี Bandwidth สงู โดยยงัสามารถรวมสญัญานขอ้มลูจ านวนมาก ผ่านระบบ WDM  เพ่ือ
การส่งถ่ายขอ้มลูสูงถงึ 400 Gbps ในสายไฟเบอรอ์อฟติกเพียงเสน้เดียว  ซึง่จะช่วยใหก้ารบริการอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงูที่ผ่านชมุสาย 
MSAN มีความเรว็สงูมากขึน้  และสามารถลดคา่ใชจ้่ายไดเ้ป็นจ านวนมากจากการพึ่งพาระบบจากต่างประเทศท่ีมีราคาสงูมาก 

ส่วน อุปกรณ์ชุมสาย OLT แบบ Multi-PON และ การด์ Multi -PON เพ่ือใหบ้ริการ Fiber to the home บอรด์แบรนดบ์นสาย 
Fiber Optic เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดท่ีตอ้งการแบนดว์ดิธท่ี์เพิ่มขึน้อย่างไม่หยุดยัง้ของการใชง้านอินเตอรเ์น็ตความเร็ ว
สูง, video on demand, IPTV และ VOIP ส าหรบั อุปกรณ์ OLT สามารถรองรบัการส่ือสารขอ้มูลดว้ยอัตราเร็วท่ีสูงขึน้ถึง 1.25 -2.5 
Gbps   และไกลขึน้ รวมถงึ มีกลไกรกัษาความปลอดภยัใหก้บัขอ้มลูที่ดีกวา่   

ส่วนผลิตภณัฑร์ะบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ในอดีต โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ทัง้ภาครฐัและเอกชนส่วนใหญ่จะ
สั่งซือ้จากผูผ้ลิตในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น  AIPHONE  ซึ่งบรษิัทไดเ้ล็งเหน็โอกาสจงึไดพ้ฒันาและผลิตระบบ Nurse Call ขึน้เป็นรายแรกใน
ประเทศไทย โดยสามารถติดตัง้เพ่ือใช้งานทดแทนผลิตภัณฑข์องคู่แข่งไดท้ันที และยังออกแบบการใชง้านให้ ไดต้รงกับตามความ
ตอ้งการ สะดวกในการใชแ้ละมีราคาท่ีแข่งขนักบัผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตจากต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบนัอปุกรณ์  Nurse Call ได้
ถกูออกแบบและพฒันาจากผูผ้ลิตภายในประเทศเพิ่มขึน้ แต่ส่วนใหญ่เป็นส่วนของซอรฟ์แวรเ์ท่านัน้ ในขณะท่ีบริษัทสามารถผลิตและ
จ าหน่ายครบวงจรทัง้ซอรฟ์แวรแ์ละฮารด์แวร ์บรษิัทจึงยงัคงส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ด ้โดยมีการติดตัง้ใน โรงพยาบาลชัน้น าในไทย
และตา่งประเทศ อาท ิเช่น รพ.  ศริริาช  รพ. วชิยัยทุธ    รพ. ต  ารวจ  รพ. กลาง รพ. ราชธานี   World citi medical  (ฟิลิปปินส)์ เป็นตน้  

ส่วนระบบการควบคุมการเปิดปิดแขนประตูอัตโนมัติ (Remote Car Access Control) โดยมีหลายรูปแบบทั้งการกดปุ่ ม 
Remote หรือระบบการรบัสญัญาน และระบบเปิดอตัโนมตั ิอีกทัง้ยงัเป็นการบนัทกึการเขา้ - ออก และบนัทกึวดิีโอเพ่ือช่วยในการรกัษา
ความปลอดภยัไดอ้ย่างครบวงจร 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ปลายทาง (End User) ซึ่งมีความตอ้งการหลากหลายแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) ตูส้าขาโทรศพัท ์และระบบศนูยใ์หบ้ริการขอ้มลูทางโทรศัพท ์(Call Center) มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นบรษิัทเอกชน และ
จ าหน่ายใหก้บัหน่วยงานราชการในลกัษณะโครงการ  

2) ตูชุ้มสายโทรศพัทแ์ละอินเตอรเ์น็ตความเรว็สูง มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นผูใ้หบ้รกิารสญัญาณ (Operator) ในตลาด เช่น 
บรษิัท ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 

3) ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) มีกลุ่มลูกคา้เปา้หมาย คือ โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ของรฐับาล และเอกชนทั่ว
ประเทศ ที่ตอ้งการตดิตัง้ใหม่ หรือใชท้ดแทนระบบเรียกพยาบาลเดมิ 

4) ระบบการควบคุมการเปิดปิดแขนประตูอัตโนมัติ (Remote Car Access Control) มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ หมู่บา้น 
คอนโดมิเนียม เป็นตน้ 

กลยุทธก์ารแข่งขันในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH”  

การพฒันาผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ และมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย  

จากการท่ีบรษิัทพฒันาผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่อย่างตอ่เน่ือง ท  าใหมี้ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย เช่น ผลิตภณัฑต์ูส้าขาโทรศพัท ์
อุปกรณ์ชุมสายโทรศพัทแ์ละอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง (MSAN), อุปกรณ์เช่ือมต่อ FORTH X-TRANS WDM  Access Switch  ซึ่งเป็น
ผลิตภณัฑ ์Access Switch  ส  าหรบัผูใ้หบ้รกิารเครือข่ายบอรด์แบนด ์เพ่ือเช่ือมตอ่จากตูช้มุสายอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู (MSAN) เขา้สู่ 
Core Network  ท่ีมี Bandwidth สงู, ผลิตภณัฑต์ูช้มุสายโทรศพัท ์DLC ระบบศนูยใ์หบ้รกิารขอ้มลูทางโทรศพัท ์(Call Center) อปุกรณ
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ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) และระบบควบคมุการเปิดปิดแขนประตอูตัโนมตัิ (Remote Car Access Control) เป็นตน้ ซึ่งจะท า
ใหบ้รษิัทสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และสรา้งฐานลกูคา้ไดม้ากขึน้  

มีตราสินคา้ FORTH ท่ีมีช่ือเสียงมานาน 

บริษัทด  าเนินธุรกิจมานานกว่า 29 ปี ในการผลิตและจ าหน่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสแ์ละผลิตภัณฑอ์ุปกรณ์โทรคมนาคม
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ FORTH มาจนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑข์องบริษัทเป็นท่ีรูจ้ักและไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางในดา้น
คุณภาพ และการบริการ ท  าใหก้ารน าเสนอผลิตภัณฑใ์หม่ของบริษัทภายใตช่ื้อ FORTH เป็นท่ียอมรบัของผู้บริโภคผ่านการอ้างอิง
มาตรฐานจากการผ่านงานประมลูของหน่วยงานราชการ 

ผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพและทนัสมยัดว้ยราคาท่ีแข่งขนัได ้

บริษัทสามารถวิจัยและพฒันาใหเ้ป็นท่ียอมรบั โดยเฉพาะดา้นคณุภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการปรบัเปล่ียนใหเ้ขา้กับยุคสมัย 
เช่น จากแนวโนม้การเติบโตของโครงการโทรศพัทพื์น้ฐานจะลดลงอย่างต่อเน่ืองในขณะท่ีการใชเ้ครือข่ายอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูและ
อินเทอรเ์น็ตไรส้ายมีการขยายตวัมากขึน้ ท  าใหธุ้รกิจบรอดแบนดย์งัมีโอกาสเติบโตท่ามกลางเศรษฐกิจโลกซบเซา บริษัทจึงเนน้ปรบั
ทิศทางเช่ือมโยงธุรกิจหลักท่ีเป็นโครงข่ายโทรศัพทพื์น้ฐานเข้ากับธุรกิจบรอดแบนดม์ากขึน้ เป็นโอกาสของบริษัทในการจ าหน่าย
อปุกรณส์ าหรบัเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง เป็นตน้ ส่วนดา้นราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัจากต่างประเทศได้
นัน้ เน่ืองจากบรษิัทมีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทนุการผลิตท่ีต  ่ากว่าผลิตภณัฑน์ าเขา้จากต่างประเทศ เน่ืองจากวตัถุดบิท่ีใชส้่วนใหญ่เป็น
การสั่งซือ้ภายในประเทศ 

มีบรกิารหลงัการขายท่ีทั่วถงึ 

บริษัทใหค้วามส าคญักับบริการหลังการขายมาโดยตลอด ทัง้ดา้นอะไหล่ และบริการรบัซ่อม โดยผ่านฝ่ายบริการลูกคา้ หรือ
ผ่านตวัแทนจ าหน่ายท่ีตัง้อยู่ทั่วประเทศ นอกจากนีย้งัเป็นผูใ้หค้  าแนะน าในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ซึ่งจะเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นกบัลูกค้า
ในการใชผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัทอีกดว้ย 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“FORTH” 

การจดัจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “FORTH” ของบริษัทใชช้่องทาง
การจัดจ าหน่าย 2 ทางไดแ้ก่ การจ าหน่ายทางตรง (Direct) โดยมีทีมงานขายตรงแยกตามสายผลิตภัณฑ์โดยมีนโยบายจ าหน่าย
ทางตรงใหก้ับลูกคา้ท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ยงัจ าหน่ายผลิตภัณฑผ์่านตวัแทนจ าหน่าย (Dealer) ซึ่งมีจ านวนมากกว่า 
150 รายทั่วประเทศ โดยเป็นผูมี้ความรูพื้น้ฐานในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ ความสามารถบริการหลังการขาย และความสามารถท า
การตลาดใหก้บับรษิัทได ้เป็นตน้  

ธุรกิจที่เทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 

ภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 

บรษิัทนบัวา่เป็นผูน้  าตลาดของประเทศในธุรกิจผลิตภณัฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจรนี ้จากการพฒันาผลิตภณัฑร์ะบบสญัญาณ
ไฟจราจร LED ขึน้เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย โดยมีผลงานท่ีโดดเด่นจากการทดสอบใชง้านของหน่วยงานต่าง  ๆ เช่น ในปี 2546 
ผลิตภัณฑต์ูค้วบคุมสญัญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED และเครื่องนับเวลาถอยหลัง ชนิด LED ไดผ้่านการรบัรอง
คุณภาพจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ ์(มอก.) และในปี 2547-2548 ผลิตภัณฑโ์คมสัญญาณไฟจราจร และโคมสัญญาณไฟ
จราจรส าหรบัคนขา้มถนน ไดผ้่านการรบัรองจากกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  เป็นตน้ และดว้ยคุณสมบัติของหลอด LED ดงักล่าวท่ีใช้
กระแสไฟฟ้านอ้ยกว่าหลอดแบบ Halogen มีอายุการใชง้านนานกว่าแบบเดิม 5-10 ปี และใหค้วามปลอดภัยต่อผูใ้ชร้ถใชถ้นนสูงกว่า 
เน่ืองจากในโคมสัญญาณไฟจราจร  ประกอบด้วยหลอด LED จ  านวนมาก หากมีหลอดใดหลอดหนึ่งหมดอายุการใช้งานหรือ
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เส่ือมสภาพ โคมสัญญาณไฟนัน้ก็จะยังคงใชง้านไดอ้ย่างเป็นปกติโดยผูใ้ชร้ถใชถ้นนอาจไม่รูส้ึ กถึงความแตกต่าง ดงันัน้ หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัต่างใหก้ารยอมรบัผลิตภณัฑข์องบริษัทเพ่ือใชต้ิดตัง้ทดแทนสญัญาณไฟจราจร
เดมิท่ีเส่ือมสภาพลง หรือใชต้ิดตัง้ตามทางแยกท่ีเกิดขึน้ใหม่ ซึง่ปัจจุบนัความตอ้งการจะเนน้ไปท่ีการผลิตเพ่ือทดแทนสินคา้ท่ีใชอ้ยู่เดิม
ซึง่ช  ารุดและเส่ือมโทรมมากขึน้ 

ปัจจุบนั บริษัทจึงยงัครองความเป็นผูน้  าผลิตภณัฑร์ะบบสญัญาณไฟจราจรในประเทศไทยทัง้หมด โดยไดร้บัการไวว้างใจจาก
ทางกรุงเทพมหานครใหด้  าเนินโครงการติดตัง้สัญญาณไฟจราจรในกรุงเทพฯ ทัง้หมด และเพ่ือรกัษาความเป็นอนัดบัหนึ่ ง บริษัทให้
ความส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อย่างตอ่เน่ือง ท  าใหบ้ริษัทมีความไดเ้ปรียบคูแ่ข่งขนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ทัง้ในดา้น
การใหบ้รกิารหลงัการขายและใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาท่ีรวดเร็ว เน่ืองจาก บรษิัทเป็นผูผ้ลิตมีการส ารองวตัถุดิบและอะไหล่ท่ีเพียงพอ ไม่
ตอ้งรอสั่งซือ้อะไหล่จากตา่งประเทศซึง่ตอ้งใชเ้วลานานกวา่ คณุภาพท่ีเป็นมาตรฐานมากวา่สินคา้จากประเทศจีนหรือไตห้วนัในราคาท่ี
สามารถแข่งขนัได ้ซึง่กลยทุธใ์นการแข่งขนัของบรษิัทมีรายละเอียด ดงันี ้

กลยุทธก์ารแข่งขันของผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 

มาตรฐานคณุภาพและคณุสมบัติของสินคา้เป็นท่ียอมรบัจากหน่วยงานราชการ จากการท่ีผลิตภัณฑข์องบริษัทเก่ียวขอ้งกับ
การใหส้ญัญาณไฟจราจร และระบบความปลอดภยัทางการจราจร ดงันัน้ ผลิตภณัฑต์่าง ๆ ของบริษัทจงึไดผ้่านการทดสอบคณุสมบตัิ
จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือมั่นใจไดว้่าจะมีคณุภาพและความทนทานต่อการใชง้าน นอกจากนี ้ผลิตภัณฑท่ี์บริษัทไดผ้ลิตและติดตัง้ไป
แล้วทั้งหมดมีคุณสมบัติท่ีโดดเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงานและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานราชการทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ซึ่งมาตรฐานของหน่วยงานราชการเหล่านีน้ับว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงถึงคุณ ภาพท่ีโดดเด่นของ
ผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอย่างดี 

มีความสามารถในการแข่งขันดา้นราคา บริษัทสามารถจัดซือ้วตัถุดิบส าคญัไดโ้ดยตรงจากผูผ้ลิต และจัดซือ้วตัถุดิบอ่ืนผ่าน
บริษัทในเครือ ประกอบกับการควบคุมตน้ทุนท่ีเหมาะสม จึงท  าใหบ้ริษัทมีตน้ทุนการผลิตเอือ้ใหส้ามารถก าหนดราคาท่ีแ ข่งขันกับ
ผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตในตา่งประเทศได ้

พฒันาผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และรกัษาความเป็นผูน้  าของผลิตภณัฑร์ะบบสญัญาณไฟจราจรในประเทศไทย 

มีวตัถุดิบและอะไหล่ส  ารองที่เพียงพอ จากการท่ีบริษัทมีผลงานติดตัง้ผลิตภัณฑข์องบริษัทใหก้บัหน่วยงานราชการหลายแห่ง 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการรบัประกนัผลงานการติดตัง้เป็นเวลาประมาณ 2 ปี อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทเป็นผูผ้ลิตระบบสญัญาณไฟ
จราจรดว้ย จึงมีความพรอ้มดา้นการส ารองวตัถุดิบและอะไหล่ท่ีเพียงพอ ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าจะสามารถใหบ้ริการดา้นอะไหล่ไดเ้ป็น
ระยะเวลาประมาณ 8 ปี 

บริการหลงัการขายท่ีรวดเรว็ นอกจากคณุภาพสินคา้ท่ีดีแลว้ บรษิัทยงัใหค้วามส าคญักบัการบริการหลงัการขายท่ีรวดเร็ว โดย
มีนโยบายใหบ้ริการรบัแจง้ปัญหาจากลูกคา้ 24 ชั่วโมง ตลอดทัง้ 7 วนัท าการ โดยทีม Service ท่ีมีความเช่ียวชาญและพรอ้มเขา้ถึง
พืน้ท่ีทนัท่ีท่ีไดร้บัแจง้ มีเครื่องมือในการซ่อมท่ีครบครนั และทนัสมัย  โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการท่ีเป็นมาตรฐานตามขอ้ก าหนดของ
บรษิัทอย่างเครง่ครดั  

การรบัประกนัคณุภาพสินคา้ บรษิัทมีนโยบายการรบัประกนัคณุภาพสินคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายจากบรษิัท หากลกูคา้พบปัญหา
ในระหวา่งระยะเวลารบัประกนั สามารถแจง้มายงับรษิัทเพ่ือด  าเนินการตรวจเช็คและซอ่มฟรีทัง้ค่าแรงและอะไหล่ โดยไม่เสียคา่ใชจ้่าย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจผลิตและตดิตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรเป็นหน่วยงานทางราชการท่ีรบัผิดชอบในดา้นการตดิตัง้
สญัญาณไฟจราจร ซึ่งส่วนใหญ่สามารถจัดสรรงบประมาณในการติดตัง้และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และระบบสญัญาณไฟจราจรไดเ้อง 
โดยสามารถแบง่กลุ่มลกูคา้ไดเ้ป็น 5 หน่วยงานหลกัตามลกัษณะของพืน้ท่ีความรบัผิดชอบ ไดแ้ก่  
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1) กรุงเทพมหานคร รบัผิดชอบในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครซึ่งงบประมาณในการจดัการดา้นการติดตัง้ระบบสญัญาณไฟ
จราจรของหน่วยงานดังกล่าวนี้ ไม่ตอ้งผ่านส านักงบประมาณแผ่นดิน แต่จะแบ่งงบประมาณออกเป็นสองส่วน คือ 
งบประมาณท่ีไดร้บัการอดุหนนุจากรฐับาลและงบประมาณในส่วนของกรุงเทพมหานคร 

2) กรมทางหลวง เป็นผู้ร ับผิดชอบในโครงการเช่ือมโยงถนนสายหลักของประเทศหรือเขตพื้นท่ีระหว่างจังหวัดโดย
งบประมาณในการจัดการดา้นการติดตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจรของหน่วยงานดังกล่าวนี ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
งบประมาณจากกระทรวงคมนาคมและงบอดุหนนุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) กรมทางหลวงชนบท รบัผิดชอบในโครงการเช่ือมโยงถนนสายรองต่างๆ ทั่วประเทศ โดยงบประมาณในดา้นการติดตัง้
ระบบสัญญาณไฟจราจรของหน่วยงานดงักล่าว ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูเ้ก่ียวขอ้งซึ่งผ่านทางส านักงบประมาณ
แผ่นดนิ 

4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
รบัผิดชอบในเขตพืน้ท่ี โดยไม่ตอ้งผ่านส านกังบประมาณแผ่นดนิ ซึ่งแต่ละจงัหวดัมีอ  านาจในการบรหิารและจดัการอย่าง
อิสระ  

5) ลกูคา้ต่างประเทศ  จ าหน่ายผลิตภณัฑผ์่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศเพ่ือนบา้นใกลเ้คียง  ไดแ้ก่ ประเทศเวียดนาม ลาว 
มาเลเซีย สิงคโปร ์กมัพชูา 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายของผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 
บริษัทใชช้่องทางการจดัจ าหน่าย 2 ทางไดแ้ก่ การจ าหน่ายทางตรง (Direct) โดยมีทีมงานขายตรงแยกตามสายผลิตภัณฑ ์มี

ความเขา้ใจในลักษณะผลิตภัณฑ ์และมีความช านาญในผลิตภัณฑท่ี์จัดจ าหน่าย โดยมีนโยบายจ าหน่ายทางตรงใหก้ับลูกคา้ท่ีเป็น
โครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ยงัจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์่านตวัแทนจ าหน่าย (Dealer) ประมาณ 25 ราย ซึ่งเป็นผูมี้ประสบการณต์ิดต่อ
งานกบัหน่วยงานราชการตา่งๆ และมีความสามารถท าการตลาดใหก้บับริษัทได ้

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑห์ลอดไฟส่องสว่าง LED 
 ในปัจจุบนัสินคา้ประเภทหลอด LED ก าลังเป็นท่ีนิยมและมีการขยายตวัของตลาดเพิ่มขึน้ท่ีใชอ้ยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งได ้2 
ประเภท คือ หลอดส าเรจ็รูปประเภทตดิกบัโคมไฟ และ หลอดท่ีสามารถเปล่ียนใชไ้ดก้บัโคมไฟมาตรฐานทั่วไป ดว้ยความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยีเซมิคอนดกัเตอรท่ี์มีขึน้อย่างรวดเร็ว ท  าใหเ้ทคโนโลยีของหลอดไฟ LED กา้วหนา้ไปอย่างรวดเร็วดว้ย เน่ืองจากไดมี้การน า
หลอดไฟ LED มาใชป้ระโยชนก์นัอย่างแพรห่ลาย เช่น สญัญาณจราจร ไฟทา้ยรถยนต ์ป้ายสญัญาณตา่งๆ ไฟฉาย จอภาพยนตรข์นาด
ใหญ่นอกจากนัน้จอ LCD ของโทรศพัทท่ี์ใชก้นัก็ลว้นแต่ใชห้ลอดไฟ LED ทัง้สิน้ ขณะเดียวกนัรฐับาล ประเทศต่างๆ ไดส้่งเสริมการใช้
ประโยชนจ์าก LED เพ่ือลดการใชพ้ลงังาน ท าใหธุ้รกิจการขายไฟ LED เป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจอีกธุรกิจหนึ่ง 
 นอกจากนี ้ยงัไดมี้การน ามาใชง้านในลกัษณะต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ ไม่วา่จะเป็นการน ามาใชใ้นตูโ้ชวต์่าง ๆ ตูเ้ฟอรนิ์เจอร ์รวมไป
ถึงงานดิสเพลยท่ี์ตอ้งการความสวยงามรวมไปถึงใหไ้ฟสามารถเปล่ียนสีไดต้ามความตอ้งการ เพ่ือใหส้ินคา้ดมีูราคาท่ีสูงเพิ่มมากขึน้ 
นอกจากนี ้มีการน าไปใชต้ามตูแ้ช่สินคา้ต่าง ๆ ซึ่งแอลอีดีสามารถช่วยใหป้ระหยัดค่าใชจ้่ายและพลังงานไดเ้ป็นอย่างมาก คิดว่าใน
อนาคตประเทศไทยจะเริ่มน าเอาเทคโนโลยีเหล่านีม้าใชก้นัอย่างแพรห่ลาย จะเห็นไดว้่าเม่ือเปรียบเทียบคณุภาพระหว่างหลอดฟลูออ
เรสเซนตก์บัหลอดไฟ LED หากในอุณหภูมิที่ต  ่าประสิทธิภาพการใชง้านของหลอดฟลูออเรสเซนจะยิ่งต  ่า แตห่ลอดไฟ LED ยิ่งอณุหภูมิ
ต  ่าประสิทธิภาพจะยิ่งสูงขึน้ จึงท  าใหห้ลอดไฟประเภท LED เขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัเพิ่มมากขึน้ รวมไปถงึยงัช่วยใหส้ามารถประหยดั
พลงังานและมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานกว่าหลอดฟลอูอเรสเซนตท่ี์ใชก้นัอยู่ 
 ปัจจบุนัการอนรุกัษ์พลงังานเขา้มามีบทบาทส าคญัในธุรกิจ ท  าใหผู้ผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑต์่างตื่นตวัท่ีจะคดิคน้สินคา้ท่ี
ช่วยประหยดัพลงังานออกมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยเฉพาะผลิตภณัฑป์ระเภท LED ท่ีมีกระแสตอบรบัรวมไปถึง
การใชง้านเพิ่มมากขึน้ เพราะคณุภาพและลกัษณะการใชง้านท่ีท าไดม้ากกว่าหลอดไฟท่ีใชใ้นปัจจุบนั และอีกปัจจยัท่ีถือเป็นทางเลือก
ส าคญัท่ีท  าใหผู้บ้รโิภคสนใจคือการประหยดัพลงังานและไฟฟ้า 
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 จากการน าไปประยุกตใ์ชอ้ย่างแพร่หลาย ท าให้ตลาด LED แบบท่ีมีแสงสว่างไดเ้ติบโตอย่างรวดเร็วจาก 122 ล้านเหรียญ
สหรฐัฯ ในปี 2538 เป็น 3,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2548 และคาดว่าในอนาคตเติบโตขึน้ในอัตราสูงถึงปีละ 25% โดยสัดส่วน
มากกว่าครึ่งหนึ่ง คือ 52% ไดน้  าไปใชใ้นการใหแ้สงสว่างแก่จออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสแ์บบเคล่ือนท่ี เช่น จอโทรศพัทมื์อถือ จอของ
กลอ้งดจิิตอล ฯลฯ รองลงมา คือ ใชใ้นปา้ยและจอภาพขนาดใหญ่ 14% ใชใ้นรถยนต ์14% 

ตลาดและภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑห์ลอดไฟฟ้าและอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่าง 

 ตลาดหลอดไฟและโคมไฟส่องสว่างของไทยมูลค่า 2 หม่ืนล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัต่อเน่ือง สอดคล้องกับการ
ขยายตวัของภาคอสงัริมทรพัย ์และค าสั่งซือ้จากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน นอกจากนีพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภค (End customer) ท่ี
ตอ้งการเปล่ียนมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดีกว่า ประหยัดพลังงานไดม้ากกว่า หรือมีรูปแบบท่ีสวยงามกว่า รวมถึงการเปล่ียน
ผลิตภณัฑใ์หม่แทนของเดิมท่ีช ารุดหรือหมดอายุ รวมถึงนโยบายของรฐัท่ีส่งเสริมใหใ้ชผ้ลิตภณัฑไ์ฟฟ้าแสงสว่างที่ ประหยดัพลงังานมี
ผลอย่างมากตอ่การเตบิโตของธุรกิจนี ้

 ปัจจุบันเป็นช่วงเปล่ียนผ่านเทคโนโลยี จากเทคโนโลยีหลอดไส้และเทคโนโลยีหลอดดีสชารจ์มาเป็นเทคโนโลยีหลอด LED  
หลอด LED ประหยดัพลงังานมากกว่า อายุการใชง้านยืนยาวกว่า และมีความยืดหยุ่นในการใชง้านมากกว่า ถึงแม้ราคาสูงกว่าหลอด
แบบเดิม แต่ประโยชนท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ท าใหไ้ดร้บัความนิยมเพิ่มสูงขึน้ โดยผูป้ระกอบการคาดการณ์ว่าจะส่งผลใหต้ลาดหลอดไฟ 
LED เพิ่มสัดส่วนขึน้เป็น 50% ในอีก 5 ปีข้างหน้า และเพิ่มขึน้เป็น 80% ในอีก 10 ปี จากปัจจุบันท่ีมีสัดส่วน 25% ของตลาดรวม
หลอดไฟและโคมไฟแสงสว่าง ขณะท่ีหลอดตะเกียบมีสัดส่วน 40% หลอดแสงจันทร ์25% และหลอดไส ้10% จากการเพิ่มสัดส่วน
การตลาดดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและภาวะการแข่งขนั โดยมีผูป้ระกอบการรายใหม่ในธุรกิจเพิ่ม
มากขึน้ โดยจะตอ้งแข่งขนักนัทัง้ในเรื่องของคณุภาพ ราคา และความสวยงามของตวัสินคา้ ซึ่งผูป้ระกอบการท่ีปรบัตวัไม่ทนัจะไดร้บั
ผลกระทบและอาจตอ้งปิดกิจการ 

กลยุทธก์ารแข่งขันในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่าง 

ราคาท่ีสามารถแข่งขนัได ้ เน่ืองจากบรษิัทไดมี้โรงงานเพ่ือท าการผลิตหลอดไฟฟ้าและอปุกรณส์ าหรบัใหแ้สงสวา่งเอง จงึท  าให้
สามารถควบคมุตน้ทนุและคณุภาพการผลิตสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผลิตภัณฑท่ี์หลากหลายและสนบัสนุนซึ่งกนัและกนั บริษัทมีการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑอ์ย่างต่อเน่ือง ท  าใหมี้ผลิตภัณฑ์
หลอดไฟฟ้าและอุปกรณส์ าหรบัใหแ้สงสวา่งที่หลากหลาย ซึง่สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการไดท้กุกลุ่มผูบ้ริโภค เช่น LED Street 
Light ส าหรบัหน่วยงานราชการ LED High Bay ส าหรบักลุ่มโรงงาน สนามกีฬา และหา้งสรรพสินคา้ และหลอดชนิดขัว้เกลียว (E27) 
หลอดฮาโลเจน (MR16) หลอดฟอูอเรสเซนต ์(T8) ส าหรบัภาครฐั เอกชนและผูบ้ริโภค (End customer) 

 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑร์ะบบตดิตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (GPS Tracking) 

สภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑร์ะบบตดิตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (GPS Tracking) 
ในปี 2560 สภาวะตลาดอุปกรณส์ าหรบัระบบติตดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) เติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก จากการ

ขยายธุรกิจขนส่งภายในประเทศ และมีการเติบโตของตลาด AEC, CLMV อีกทัง้ มีนโยบายจากกรมการขนส่งทางบกใหร้ถโดยสารและ
รถบรรทกุตอ้งติดตัง้ GPS ท่ีผ่านการรบัรองและไดม้าตรฐาน ท าใหต้ลาด GPS Tracking ตื่นตวัค่อนขา้งมาก และมีการแข่งขนัท่ีสูง มี
ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย GPS Tracking หลายรายเขา้มาชิงส่วนแบง่ทางการตลาด โดยมีทัง้บรษิัทท่ีผลิตสินคา้เอง และน าเขา้มาจ าหน่าย 

กลยุทธก์ารแข่งขันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑร์ะบบตดิตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (GPS Tracking) 
บริษัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซสิเต็ม จ ากดั ใชโ้รงงานของบริษัทเป็นฐานการผลิตอปุกรณส์ าหรบัระบบติดตามยานพาหนะ โดยมีกล

ยทุธก์ารแข่งขนัท่ีมุ่งเนน้ดา้นพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑแ์ละบรกิารควบคู่กนัไป โดยพัฒนาอุปกรณส์ าหรบัระบบติตดตามยานพาหนะ
ใหเ้ป็นสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมการเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ เขา้สู่โลกอินเตอรเ์น็ตหรือท่ี เรียกว่า Internet of Things (IoT) ซึ่งมีการน า
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เทคโนโลยีการติดตามมาพัฒนาใหท้กุสิ่งสามารถติดตาม และเช่ือมต่อถึงกนัไดอ้ย่างง่ายดาย เรียกไดว้่า เป็นระบบการติดตาม GPS 
Tracking ท่ีไม่ไดเ้น้นไปท่ีรถเพียงอย่างเดียว แต่เน้นไปท่ี Asset ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน มีการใช้งานง่ายผ่าน
สมารท์โฟน หรือผ่านแอปพลิเคชั่น ประหยัด และลดค่าใชจ้่าย ในดา้นบริการมุ่งพัฒนาทีมงานใหมี้คุณภาพ มีความพรอ้ม ความรู ้
ประสบการณก์ารตดิตัง้อย่างมืออาชีพและบรกิารดว้ยใจ 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและช่องทางการจ าหน่าย เนน้ตลาดผูป้ระกอบการขนส่งเป็นหลัก แต่ปัจจุบันไดว้างแผนการใชร้ะบบ
ตดิตามใหไ้ปอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ท าใหส้ามารถรองรบัและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นหลากหลายกลุ่ม
ธุรกิจ 

ธุรกิจเติมเงนิออนไลน ์

ตลาดบริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีภ่ายในประเทศ (Mobile Service) 

 เม่ือจ าแนกจ านวนผูล้งทะเบียนใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตามลกัษณะของการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พบวา่ ปี 2560  ซึ่ง
มีจ านวนผูล้งทะเบียนใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจ านวนกว่า 90 ลา้นเลขหมายนัน้ จ าแนกเป็นผูล้งทะเบียนใชบ้ริการแบบเติมเงิน หรือ 
Pre-paid เป็นส่วนใหญ่ประมาณ  70.3 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ของจ านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทัง้หมด ในขณะท่ีมีผูล้งทะเบียนใชบ้ริการในแบบการช าระเงินแบบรายเดือน หรือ Post-paid ประมาณ 19 ลา้นเลข
หมาย หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 22 ซึ่งแตกต่างกันถึงประมาณ 4 เท่า โดยสัดส่วนของผูล้งทะเบียนใชบ้ริการแบบเติมเงินมีสัดส่วน
แนวโนม้ลดลงตอ่เน่ือง อนัเน่ืองมาจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปล่ียนแปลงไป 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

อตุสาหกรรมตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Service) ยงัคงเตบิโตตอ่เน่ืองการเขา้ถงึเทคโนโลยียงัคงมีการพฒันามาก
ยิ่งขึน้ จากแรงขับเคล่ือนของตลาดบริการด้านข้อมูล (Nonvoice) พฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคมอินเตอรเ์น็ต
ออนไลนผ์่านการใชส้มารท์โฟน โดยเฉพาะความนิยมการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน ์(Social network) ท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง ดว้ยปัจจยัสนบัสนุนทัง้ในส่วนของสมารท์โฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์ไอทีอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้ริโภคสามารถซือ้ในราคาท่ีเขา้ถึงไดง้่าย 
และการพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีมีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ประกอบกับการแข่งขันของผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพทมื์อถือท่ีเพิ่มขึน้ โดยเนน้ท่ีกลุ่มลูกคา้ในตลาดใหบ้ริการเครือข่ายในระบบเติมเงินเป็นหลัก จึงมีการจัดกิจกรรมคืนก าไรให้
ส่วนลดค่าเครื่อง หรือแจกโทรศพัทมื์อถือใหก้ับลูกคา้ระบบเติมเงิน ส่งผลใหต้ลาดใหบ้ริการโทรศพัทมื์อถือประเภทเติมเงินล่วงหนา้ 
(Pre-Paid) ยงัคงเตบิโต และส่งผลโดยตรงตอ่ธุรกิจการใหบ้รกิารเติมเงินโทรศพัทมื์อถือ 

ช่องทางในการเตมิเงินโทรศพัทมื์อถือมีหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ การเตมิเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือ (Refill On Mobile) รหสัเติม
เงินผ่านรา้นค้าสะดวกซือ้ (รหัส E-Pin) บัตรเติมเงิน (Scratch Card) รวมถึงเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ (Top-up Kiosk) เป็นต้น ซึ่ง
แนวโนม้ในอนาคตขา้งหนา้ช่องทางบตัรเติมเงิน (Scratch Card) จะลดลง เน่ืองจาก ผูป้ระกอบการตอ้งการลดตน้ทนุในการผลิตบตัร 
ขณะท่ีเครื่องรบัช าระเงินอตัโนมตัิ (Top-up Kiosk) จะเป็นช่องทางท่ีไดร้บัความนิยมมากยิ่งขึน้ในกลุ่มลูกคา้ผูมี้รายไดน้อ้ย เน่ืองจาก 
สามารถเตมิเงินมลูคา่นอ้ยดว้ยจ านวนเงินขึน้ต  ่าตัง้แต ่10 บาท มีการใชง้านท่ีง่าย สะดวก รวดเรว็ และใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง 

ปัจจุบนั ธุรกิจใหบ้ริการรบัช าระผ่านเครื่องรบัช าระเงินอตัโนมตัิหรือธุรกิจตูเ้ติมเงินมีการแข่งขนัสูงขึน้ ตามความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคท่ีตอ้งการความสะดวกสบาย และรวดเร็ว ท  าใหมี้จ านวนตูเ้ตมิเงินในตลาดเพิ่มมากขึน้ บรษิัทยงัคงรกัษาความเป็นผูน้  าตลาด
อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560 บรษิัทครองส่วนแบ่งทางการตลาดจากมลูค่าตลาดบรกิารโทรศพัทมื์อถือประเภทเตมิเงินล่วงหนา้ (Pre-
Paid) ผ่านตูบุ้ญเติมคิดเป็นสดัส่วนกว่ารอ้ยละ 22 จากมลูค่าตลาดกวา่ 1.33 แสนลา้นบาท โดยมีแนวโนม้เตบิโตจากปี 2559 ท่ีมีส่วน
แบ่งอยู่รอ้ยละ 16 จากมูลค่าตลาด 1.37 แสนลา้นบาท ทัง้นี ้หากพิจารณาในแง่ของจ านวนเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศ 
พบวา่ ณ สิน้ปี 2560 มีเลขหมายโทรศพัทมื์อถือประเภทเตมิเงินล่วงหนา้ (Pre-Paid) จ านวน 70.3 ลา้นเลขหมาย โดยมีผูใ้ชบ้รกิารเติม
เงินผ่านตูบุ้ญเติมกว่า 25 ลา้นเลขหมาย หรือคิดเป็นสดัส่วนท่ีรอ้ยละ 34 ซึ่งเติบโตจากปี 2559 ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการตูบุ้ญเติม 23 ลา้นเลข
หมาย หรือคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 32 จากจ านวนเลขหมายโทรศพัทป์ระเภทเตมิเงินล่วงหนา้ในประเทศ 
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ผู้ประกอบการรายใหม่จะพบอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barriers to entry) 

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตอ้งการเขา้สู่ธุรกิจเครื่องรบัช าระเงินอตัโนมตัิจะพบอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด (Barriers to entry) 
เช่น การประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) จ านวนเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุน (Capital Requirement) ความภักดีต่อตราสินคา้ 
(Brand Loyalty) ความรูแ้ละประสบการณใ์นการบรหิารจดัการ (Learning Curve) ระบบเซริฟ์เวอรแ์ละการบรหิารจดัการตวัแทน เป็น
ตน้ ขณะท่ีตูบุ้ญเติมมีจ านวนตูม้ากท่ีสุดในประเทศ ดว้ยเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นท่ีทั่วประเทศกว่า 124,653 ตู้ พรอ้มบริการท่ี
หลากหลาย ประสิทธิภาพและความแม่นย าของระบบเซริฟ์เวอร ์และความน่าเช่ือถือในการใหบ้รกิารทางการเงินดว้ยการบริหารจดัการ
ท่ีมีระบบมาตรฐาน ไดแ้ก่ การใหบ้ริการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งไดร้บัการอนมุัติจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ในการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนธนาคาร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบริการใหม่  ๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น ตูบุ้ญเติม
ขนาดหนา้จอ 10 นิว้พรอ้มเครื่องชั่งน า้หนกั บญุเตมิ เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ ตูก้ดน า้ดื่มสะอาดและเตมิเงินมือถือ เป็นตน้ 

กลยุทธก์ารแข่งขันในธุรกิจบริการเตมิเงนิออนไลน ์

 การขยายเครือข่ายตูบุ้ญเติม บรษิัทไดข้ยายพืน้ท่ีใหบ้รกิารตูบ้ญุเติมไปยงัทกุภูมิภาคทั่วประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่มขึน้เฉล่ีย 
27,265 ตูต้อ่ปีส  าหรบังวด 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2558 - ปี 2560) 

 ระบบออนไลน ์ตูบ้ญุเติมทกุตูท้  างานดว้ยระบบท่ีเช่ือมตอ่กบั Server ของผูใ้หบ้รกิารตา่ง ๆ โดยตรง ท าใหส้ามารถตรวจสอบยอด
การท ารายการไดท้นัที มีความแม่นย าสงู ถกูตอ้งและรวดเรว็ 

 รองรบับริการท่ีหลากหลาย นอกเหนือไปจากการเตมิเงินมือถือแลว้ ตูบ้ญุเติมยงัสามารถใหบ้รกิารตา่ง ๆ ได ้เช่น การซือ้บตัรเงิน
สด (Cash Card) การใหบ้รกิารเติมเงินเกมออนไลน ์การซือ้บตัรโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ การซือ้รหสัอินเตอรเ์น็ตแบบไรส้ายหรือ 
Wi-Fi (Wireless Fidelity) การช าระค่าโทรศัพท์รายเดือน  การซือ้ชั่ วโมงอินเตอรเ์น็ต  (Internet) การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์(E-wallet) การซือ้ประกนั การช าระค่าสินคา้ออนไลน ์การรบับรจิาคเงินใหม้ลูนิธิต่าง ๆ รวมถึงบริการเสรมิอ่ืน ๆ 
เช่น การดดูวง การดเูลขมงคล เป็นตน้ 

 รองรบับรกิารโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งบุญเติมเป็นตูเ้ติมเงินรายแรกและรายเดียวท่ีไดร้บัการ
แตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนธนาคารท่ีไดร้บัอนมุตัโิดยธนาคารแหง่ประเทศไทย  
ทัง้นี ้ระบบบริหารจัดการตูบุ้ญเติมไดถู้กพฒันาและออกแบบโดยทีมวิจยัและพฒันาของบริษัท ซึ่งตูบุ้ญเติมของบริษัทสามารถ
เพิ่มเตมิบรกิารเตมิเงิน หรือช าระค่าบรกิารออนไลนใ์หม่ ๆ ในอนาคตไดอ้ย่างง่ายดาย ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตูบุ้ญเตมิมี
จ านวนแอพพลิเคชั่นใหบ้รกิารกว่า 71 รายการ  

 สามารถใชง้านไดถ้ึง 4 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาพม่า และภาษากมัพูชา เพ่ือรองรบัการใชบ้รกิารของลูกคา้ท่ี
หลากหลายทกุกลุ่มชมุชน 

 ความมีประสิทธิภาพของระบบการใหบ้ริการรบัช าระเงินออนไลนข์องตู้บุญเติมท่ีมีความรวดเร็ว แม่นย า และน่าเช่ือถือ รวมทัง้
ศนูยบ์รกิารลูกคา้ 1220 (Call Center) ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ใหก้บัลูกคา้ไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทัง้
การดแูลผูใ้ชบ้ริการเชิงรุก (Active call center) ท่ีมีการตรวจสอบ (Monitoring) และจดัการแกไ้ขปัญหาใหก้ับลูกคา้โดยไม่ตอ้ง
รอการแจง้ปัญหาเขา้มา 

 การท ารายการส่งเสรมิการขาย เช่น การสะสมแตม้เพ่ือสรา้งความภกัดีตอ่ตราสินคา้ (Brand loyalty) 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ ์

ก าลังการผลิต 

โรงงานของบริษัท ตัง้อยู่ท่ี 77 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต  าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม บนเนือ้ท่ี 16,000 
ตารางเมตร ประกอบดว้ยพืน้ท่ีอาคารโรงงาน 9,220 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพืน้ท่ีส  านักงาน 1,000 ตารางเมตรและพืน้ท่ีคลังสินคา้ 
2,100 ตารางเมตรพืน้ท่ีส่วนผลิต 4,100 ตารางเมตร และอ่ืนๆ 2,020 ตารางเมตร มีการจดัสรรก าลงัการผลิตของโรงงาน เพ่ือใชใ้นการ
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ผลิตสินคา้ของบริษัทและบรษิัทย่อย โดยท่ีก าลงัการผลิตของโรงงานจะมีลกัษณะเป็นการวางชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสบ์นแผงวงจร และมี
หน่วยนบัเป็นจดุ (Point) ซึง่ก  าลงัการผลิตของบรษิัท เป็นดงันี ้

ก าลังการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 

 ปี2553 ปี2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก าลงัการผลิตสงูสดุ (ลา้นจดุ) 5,363 5,363 6,062 5,261 4,880 3,052 2,454 2,335 

ก าลงัการผลิตจรงิ (ลา้นจดุ) 4,460 3,172 3,165 1,444 1,890 1,305 1,120 982 
สดัส่วน (รอ้ยละ) 83 59 52 27 39 43 46 42 

 
ข้ันตอนการผลิต 

ในกระบวนการผลิตทัง้หมด บริษัทจะมีการออกแบบผลิตภณัฑร์่วมกบัลูกคา้จนกระทั่งสามารถผลิตเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบได้
แลว้ ลูกคา้จะมีการประมาณการยอดสั่งซือ้ หรือมีการส่งค  าสั่งซือ้ เพ่ือใหบ้ริษัทด  าเนินการผลิต ซึ่งขัน้ตอนการผลิตประกอบดว้ย 6 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ขั้นตอนจัดหาวัตถุดิบ เป็นขั้นตอนท่ีฝ่ายจัดซือ้ ด  าเนินการสั่งซือ้วัตถุดิบจากตัวแทนจ าหน่ายและบริษัทย่อยเพ่ือ
เตรียมพรอ้มส าหรบัการผลิตสินคา้ของบริษัทและงานรบัจา้งช่วงผลิต แต่ส  าหรบัการประกอบชิน้ส่วนบริษัทจะไดร้บัวตัถุดิบโดยลูกคา้
เป็นผูจ้ดัหามาให ้ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะมีการตรวจสอบคณุภาพวตัถุดิบ (Incoming Quality Control: IQC) เพ่ือใหแ้น่ใจว่าวตัถุดิบท่ีไดร้บั
มาอยู่ในสภาพสมบรูณ ์

2) ขัน้ตอนวางแผนการผลิต เป็นขัน้ตอนท่ีฝ่ายวางแผนการผลิต จัดเตรียมและปรบัเปล่ียนสายการผลิตของเครื่องจักร 
รวมถงึการจดัสรรก าลงัการผลิตท่ีมีอยู่เพ่ือท่ีจะสามารถผลิตและจดัส่งสินคา้ไดต้ามก าหนด 

3) ขัน้ตอนจดัเตรียมวตัถุดบิและเครื่องมือ  การเตรียมวตัถดุิบ และการเตรียมเครื่องมือ เช่น แบบพิมพ ์ส าหรบัการเคลือบ
ตะกั่วหรือดีบกุ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแบบของแผงวงจรท่ีจะผลิต และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตเป็นส าคญั 

4) ขัน้ตอนการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือเตรียมความพรอ้มของวตัถุดิบท่ีจะใช้ผลิตเรียบรอ้ยแล้ว 
บรษิัทจะด าเนินการผลิตและประกอบชิน้ส่วนตา่งๆ ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ซึง่เป็นการน าชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสว์างบนแผงวงจรแลว้เช่ือม
ตดิกนัโดยใชเ้ครื่องจกัรที่มีเทคโนโลยีในการผลิตแตกตา่งกนัไป 

ทัง้นี ้ในการผลิตอาจจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตหลายแบบมาประกอบขึน้เป็นแผงวงจรตามลกัษณะเฉพาะของแผงวงจร
นัน้ ๆ โดยในขัน้ตอนนีจ้ะมีการสุ่มตรวจคุณภาพ (In-Process Quality Control: IPQC) ระหว่างด  าเนินการผลิต ดว้ยสายตา และการ
ตรวจสอบดว้ยเครื่องมือ เครื่องตรวจสอบอตัโนมตัิ เช่น การสแกนจุดสมัผัสแผงวงจรท่ีผลิตเสร็จแลว้ดว้ยความเร็วสูงโดยใชเ้ครื่องมือ 
Automatic Optical Inspection (“AOI”) และการน าแผงวงจรมาตรวจบนเครื่องมือทดสอบการท างานส าหรบัแผงวงจรนัน้ (In Circuit 
tester) เป็นตน้ 

5) ขัน้ตอนการประกอบ เป็นการน าแผงวงจรมาประกอบขึน้เป็นผลิตภัณฑ์ส  าเร็จรูป ส าหรบัขัน้ตอนนีจ้ะมีการสุ่มตรวจ
คณุภาพ (IPQC) ระหวา่งด  าเนินการประกอบโดยใชส้ายตา หรือตรวจสอบดว้ยเครื่องมือทดสอบการท างานของอปุกรณ ์เป็นตน้ 

6) ขัน้ตอนการบรรจุ เม่ือบริษัทผลิตสินคา้เสรจ็แลว้จะมีการทดสอบหนา้ท่ีการท างาน (Function Test) และการตรวจสอบ
คณุภาพ (Outgoing Quality Control: OQC) โดยวิธีสุ่มตรวจ ก่อนการเขา้สู่กระบวนการบรรจุ (Packing) ตามลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
และด าเนินการจดัส่งใหแ้ก่ลกูคา้หรือเก็บไวใ้นคลงัสินคา้ของบรษิัทเพ่ือการจ าหน่ายตอ่ไป 
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ข้ันตอนการผลิต 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหต ุ: * การผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ส่วนใหญ่จะไม่ผ่านขัน้ตอนการประกอบโครงผลิตภณัฑ ์
 

เทคโนโลยกีารผลิต 

เทคโนโลยกีารผลิต รายละเอียดของเทคโนโลยี 
Surface Mount Technology (SMT) เป็นการผลิตโดยวางชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนผิวของแผงวงจรด้านเดียวกับ

ลายทองแดง แล้วท าการเช่ือมจุดสัมผัสนั้น ส่วนใหญ่เป็นแผงวงจรชนิด Surface 
Mount Device (SMD) 

Pin Through Hole (PTH) เป็นการผลิตโดยการวางชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดมีขาลงบนแผงวงจร โดยใช้
เครื่องจกัร แลว้ท าการเช่ือมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสใ์หย้ึดติดกบัดา้นท่ีมีลายทองแดง 
โดยผ่านตะกั่วเหลว 

Chip on Flexible Circuit (COF) เป็นการผลิตโดยการวางชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสบ์นผิวของแผงวงจรท่ีมีลกัษณะอ่อน 
แลว้ท าการเช่ือมจดุสมัผสันัน้ ซึง่มีความคลา้ยคลงึกบัระบบ SMT 

บริษัทใชเ้ทคโนโลยีการผลิตหลกั 3 แบบ ส าหรบัผลิตสินคา้ทัง้หมด ซึ่งในการผลิตสินค้าบางชนิดอาจใชเ้ทคโนโลยีมากกว่า 1 
แบบ ขึน้อยู่กบัประเภทของผลิตภณัฑ ์โดยการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสภ์ายใตต้ราสินคา้ของลกูคา้ จะใชเ้ทคโนโลยีครบทกุแบบ แต่
ส  าหรบัการผลิตผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “FORTH” ส่วนใหญ่จะใชเ้ทคโนโลยีการผลิตแบบ SMT และ PTH เทา่นัน้ 

การจัดหาวัตถุดบิ และนโยบายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง 

1. ธุรกิจอีเอ็มเอส  

1.1 ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

การจัดหาสินค้าของบริษัทในสายธุรกิจนี้ด  าเนินการโดยบริษัทย่อย ส่วนใหญ่จะมีการจัดซือ้จากผู้ผลิตหรือผู้จ  าหน่าย
ต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมริกา สิงคโปร ์ฮ่องกง ไตห้วนั จีน และไทย โดยมีนโยบายการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัขัน้ต  ่า ส าหรบั
ลูกคา้ทั่วไปจะพิจารณาจากประวตัิการใชว้ตัถุดิบ และ ประมาณการความตอ้งการใชว้ตัถุดิบของลูกคา้  หากเป็นลูกคา้เฉพาะรายจะ
พิจารณาจากประมาณการหรือค  าสั่งซือ้และระยะเวลาท่ีรอสินคา้  

1.2 ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโ์ทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

การจัดหาวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ์ภายใตต้ราสินคา้ของ
ลกูคา้ มี 2 วธีิ คือ 1) บรษิัทเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดบิเองทัง้หมด ซึ่งการจดัหาวตัถดุิบวธีินีจ้ะใชก้บัการผลิตแบบเหมาผลิต (Turnkey) และ 2) 
ลกูคา้เป็นผูจ้ดัเตรียมและส่งมอบวตัถดุบิใหบ้รษิัทเพ่ือผลิต ซึง่เป็นการผลิตแบบสั่งประกอบ (Consign Parts) ทัง้นี ้ในการสั่งซือ้วตัถดุิบ
เพ่ือการผลิตในสายธุรกิจนี ้บรษิัทจะพิจารณาจากการก าหนดตราสินคา้และผูจ้ดัจ าหน่าย โดยมี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่  

* 

ค าสั่งซือ้   
ประมาณการยอดจ าหน่าย     วางแผนการผลติ 

ประกอบโครงผลติภณัฑ ์* 
( IPQC) 

ประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส ์
( IPQC) จดัเตรียมวตัถดุบิ 

จดัสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ / 
จดัเก็บในคลงัสนิคา้เพ่ือรอจ าหน่าย 

บรรจ ุ
( IPQC) 

สุม่ตรวจสอบคณุภาพ 
( OQC) 

  จดัหาวตัถดุบิ 

* 
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/ 
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1. ลกูคา้เป็นผูก้  าหนดตราสินคา้และผูจ้ดัจ าหน่ายมาให ้
2. ลกูคา้เป็นผูก้  าหนดตราสินคา้มาให ้โดยบรษิัทเป็นผูค้ดัเลือกผูจ้ดัจ าหน่ายเอง 
3. บรษิัทเป็นผูค้ดัเลือกตราสินคา้และผูจ้ดัจ าหน่ายใหลู้กคา้ 

ในกรณีท่ีลูกคา้ใหบ้ริษัทเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบให ้บรษิัทจะเป็นผูค้ดัเลือกตราสินคา้และผู้จ  าหน่ายวตัถุดิบเอง โดยพิจารณาจาก
คณุภาพ ราคา และเง่ือนไขทางการคา้เป็นส าคญั โดยการจดัซือ้วตัถุดบิจากในประเทศ และต่างประเทศ ทัง้การสั่งซือ้โดยตรง และการ
ผ่านบรษิัทย่อย ซึง่บรษิัทอาจพิจารณาสั่งซือ้จากผูผ้ลิตวตัถดุบิท่ีลกูคา้ใชอ้ยู่ในผลิตภณัฑข์องลกูคา้อยู่แลว้ก็ได ้และในกรณีท่ีลกูคา้เป็น
ผูจ้ัดหาวตัถุดิบ บริษัทจะไดร้บัวตัถุดิบจากลูกคา้ หรือจากผูผ้ลิตวตัถุดิบตามจ านวนท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นการผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสซ์ึง่บรษิัทไม่ตอ้งจดัซือ้เอง 

2. ธุรกิจโทรคมนาคม 

ในการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “FORTH” บริษัทใชว้ตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่ 
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์สายไฟ พลาสติก และ Connector โดยฝ่ายจัดซือ้ของบริษัทจะเลือกซือ้วตัถุดิบโดย
ค านึงถึงราคาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเหมาะสม  ผลิตภัณฑใ์นสายธุรกิจนีโ้ดยส่วนใหญ่จะซือ้วตัถุดิบผ่านผูผ้ลิตและจ าหน่ายทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึบรษิัทย่อย และไม่มีนโยบายพึ่งพิงการซือ้วตัถดุบิจากผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายรายใดรายหนึ่ง 

3. ธุรกิจเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวข้อง   

3.1  ธุรกิจผลิตและตดิต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ หลอดไฟ LED แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์และ เปลือกตูค้วบคมุซึ่งท  าจาก
พลาสตกิ โดยสั่งซือ้วตัถดุิบจากประเทศ ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา และไทย โดยบรษิัทจะสั่งซือ้วตัถดุิบในปรมิาณท่ีเพียงพอส าหรบัการผลิต
ตามค าสั่งซือ้ของลกูคา้เทา่นัน้ 

3.2 ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning)  

ปัจจัยน าเข้าไดแ้ก่ ทรพัยากรบุคคลท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญดา้นวางระบบบริหารทรพัยากรองคก์ร โดยบริษัทมีพนักงานท่ีเป็นท่ี
ปรกึษาและเช่ียวชาญดา้นต่างๆ เก่ียวกบัระบบบริหารทรพัยากรองคก์ร ERP โดยเฉพาะโปรแกรมส าเร็จรูป SAP และการว่าจา้งบริษัท
ท่ีปรกึษาดา้นวางระบบภายนอก (outsource) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพนัธมิตรทางธุรกิจต่างๆ โดยมีการวางแผนและ
การบรหิารโครงการเพ่ือใหโ้ครงการตา่งๆ ส าเรจ็ลลุ่วงไปได ้

4. ธุรกิจให้บริการรายย่อย 

ธุรกิจเติมเงินออนไลน ์ซึ่งด  าเนินการโดยบริษัทย่อย จะมีการจดัหาสินคา้และบริการต่างๆ จากผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน
ประเทศไทย ไดแ้ก่ เอไอเอส ดีแทค ทรู ทีโอที กสท. โดยบริษัทจะประมาณการความตอ้งการเติมเงินของผูบ้ริโภค โดยพิจารณาจาก
รายงานยอดเตมิเงินประจ าวนัจากระบบของบรษิัท ประกอบกบัยอดเงินคงเหลือหรือเครดิตท่ีไดร้บัจากผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน
แตล่ะวนั ทัง้นี ้เพ่ือใหส้ามารถบริการแก่ลกูคา้ท่ีมาท าธุรกรรมตา่งๆ  เช่น เตมิเงินมือถือระบบ prepaid ช าระคา่โทรศพัทร์ายเดือน ช าระ
คา่ไฟฟ้า เตมิเกมออนไลน ์บนตูบ้ญุเตมิของบรษิัทย่อย 

ส าหรบัธุรกิจจ าหน่ายเครื่องดื่มผ่านเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตั ิ(Vending Machine) ซึ่งด  าเนินการโดยบริษัทย่อย จะมีการ
จดัหาสินคา้จากบริษัทผูผ้ลิตเครื่องดื่มในประเทศ อาทิ สินคา้จากกลุ่มบริษัท สิงห ์คอเปอเรชั่น โอสถสภา ไทยน า้ทิพย ์เป็นตน้ โดย
บริษัทย่อยมีการรวบรวมรายการสั่งซือ้จากตวัแทนบริการและสั่งซือ้สินคา้โดยตรงกบับรษิัทผูผ้ลิตเครื่องดื่ม แลว้จดัส่งโดยว่าจา้งบริษัท
ขนส่งสินคา้ไปยงัส านกังานของตวัแทนบรกิารทั่วประเทศ 
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วัตถุดบิหลักและแหล่งทีม่า 

รายการวัตถุดบิ/สินค้าหลัก แหล่งที่มา 
บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น  

 แผ่น PCB ไทย,ฮ่องกง,มาเลเซีย,จีน,ไตห้วนั 

 ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ ไทย,ไตห้วนั,ฮ่องกง,ญ่ีปุ่ น,สวสิเซอรแ์ลนด,์ 
สิงคโปร,์สหรฐัอเมรกิา,เยอรมนั ,ฟิลิปปินส,์อินโดนีเซีย,อิสราเอล 

 สายไฟ ไทย 

 พลาสตกิ ไทย 

 คอนเน็กเตอร ์(Connector) ไทย,ไตห้วนั,ฮ่องกง,สิงคโปร,์สหรฐัอเมรกิา,ญ่ีปุ่ น 

บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์  

 กลุ่มชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิตจากสารกึ่ง
ตวัน า(Active device) เช่น ไดโอด(Diode) ไอซี 
(IC) และ ทรานซสิเตอร(์Transistor) เป็นตน้ 

ญ่ีปุ่ น, สหรฐัอเมรกิา,เกาหลี,ฮ่องกง,ไตห้วนั,จีน 

 กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสท่ี์ไม่ไดผ้ลิตจากสาร
กึ่งตัวน า (Passive device) เช่น คอนเน็กเตอร ์
(Connector) แ ล ะ ตั ว เ ก็ บ ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟ้ า 
(Capacitor) 

ญ่ีปุ่ น, สหรฐัอเมรกิา, ฮ่องกง, ไตห้วนั,จีน,ไทย, ออสเตรเลีย 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็  

 ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ ญ่ีปุ่ น,สหรฐัอเมรกิา,ไทย 

 หลอดไฟ LED ญ่ีปุ่ น,สหรฐัอเมรกิา,ไทย 

 พลาสตกิ ไทย 

 เหล็ก ไทย 

 กลอ้งวงจรปิดและอปุกรณเ์ก่ียวขอ้ง ไทย 

 อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ ไทย 

บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ  

 Airtime ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทย 

บจก.ฟอรท์ เวนดิง้  

 เครื่องดื่ม บรษิัทผูผ้ลิตเครื่องดื่มในประเทศไทย 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โรงงานของบริษัทไดร้บัการรบัรองการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 (2004) จากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน SGS โดยไดร้บัการ
รบัรองทัง้จาก UKAS และ NAC เพ่ือเป็นการด าเนินการใหส้อดคลอ้งการกฏหมายสิ่งแวดลอ้ม  

ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องรอ้งเก่ียวกับการสรา้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทไดร้บัการต่ออายุ
ใบอนญุาตโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมมาโดยตลอด 

สัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค 

- ไม่มี – 
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2.4 งานทีอ่ยู่ระหว่างส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1) โครงการซื้อขายและติดต้ังระบบการอ่านค่าเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading 
System: AMR system) 

ตามท่ีบริษัทไดล้งนามในสัญญาจ าหน่ายและติดตัง้ระบบการอ่านค่าเครื่องวดัหน่วยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ (Automatic Meter 
Reading System: AMR system) กับการไฟฟ้านครหลวง เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2557 มูลค่าโครงการรวม 189,000,000  บาท โดยมี
สาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้

บริษัทจ าหน่ายและติดตัง้ AMR system โดยมีการก าหนดงวดการรบัเงินค่าจา้งเป็น 3 งวด ซึ่งสอดคลอ้งกับงวดการส่งมอบ
งาน คือ 

 งวดท่ี 1 จ  านวนรอ้ยละ 17.35 จากมลูค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน 32,800,000 บาท เม่ือผูร้บัจา้งไดส้่งมอบและติดตัง้
ระบบคอมพิวเตอรส์  าหรบั AMR Data Center และ AMR Software รวมทัง้ฝึกอบรมผูใ้ชง้านใหแ้ลว้เสรจ็ 

 งวดท่ี 2 จ  านวนรอ้ยละ 25 จากมูลค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน  47,250,000 บาท เม่ือผูร้บัจา้งไดส้่งมอบพรอ้มติดตัง้
ระบบส่ือสารส าหรบั AMR System ตามรายการและสถานท่ีท่ีก าหนดใหแ้ลว้เสรจ็ 

 งวดท่ี 3 จ  านวนรอ้ยละ 57.65 จากมูลค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน 188,950,000 บาท เม่ือผูร้บัจา้งไดส้่งมอบ Time of 
use meter พรอ้มตดิตัง้ โดยทยอยจ่ายเงินเป็น 13 งวดดงันี ้

งวดท่ี 3.1 จ านวนรอ้ยละ 2.65 จากมูลค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน 5,000,000 บาท เม่ือผู้รบัจ้างได้ส่งมอบ 
AMR Software ท่ีใชก้ารไดต้าม Specification: AMR Software ซึ่งใชก้ารไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์กับ
เครื่องวดัฯ พรอ้มติดตัง้ และทดสอบ Acceptance และผ่านการตรวจรบัจากคณะกรรมการตรวจรบั
เรียบรอ้ยแลว้ 

งวดท่ี 3.2 – 3.6  จ านวนรอ้ยละ 7.94 ต่องวด จากมูลค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน 15,000,000 บาทต่องวด เม่ือผู้
รบัจา้งไดส้่งมอบ Time of use meter พรอ้มตดิตัง้ ครบ 1,500 ชดุ ตอ่งวด 

งวดท่ี 3.7 จ านวนรอ้ยละ 3.44 จากมูลค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน 6,500,000 บาท เม่ือผู้รบัจ้างได้ส่งมอบ 
Time of use meter พรอ้มตดิตัง้ ครบ 650 ชดุ 

งวดท่ี 3.8 – 3.12 จ านวนรอ้ยละ 1.06 ตอ่งวด จากมลูค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน 2,010,000 บาทตอ่งวด เม่ือทดสอบ 
Acceptance ครบ 1,500 ชดุ ตอ่งวด และผ่านการตรวจรบัจากคณะกรรมการตรวจรบัเรียบรอ้ยแลว้ 

งวดท่ี 3.13 จ านวนรอ้ยละ 6.56 จากมลูค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน 12,400,000 บาท เม่ือทดสอบ Acceptance 
ครบ 650 ชุด และส่งมอบงานครบถว้นตามสัญญาซือ้ขาย AMR System และผ่านการตรวจรบัจาก
คณะกรรมการตรวจรบัเรียบรอ้ยแลว้ 

บรษิัทจะรบัประกนัตอ่ความช ารุดบกพรอ่ง หรือการขดัขอ้งในการติดตัง้และใชง้าน AMR System พรอ้มอะไหล่ เป็นระยะเวลา 
3 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัมอบงานดงักล่าว 

ความคืบหนา้ของโครงการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดสุดท้ายและเจรจากับผู้ซือ้เพ่ือหาข้อสรุปเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางประการของสญัญา  
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2) โครงการซือ้ขายพร้อมตดิต้ังอุปกรณโ์ครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) 

ตามท่ีบริษัทไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายพรอ้มติดตัง้อปุกรณโ์ครงข่าย IP Acce ss Network (MPLS Router) ในพืน้ท่ีการไฟฟ้า
ส่วนภมูิภาคเขต 1 (ภาคใต)้ จงัหวดัเพชรบรุี การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรีธรรมราช การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเขต 3 
(ภาคใต)้ จังหวัดยะลา และส านักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 มูลค่า
โครงการ 312,226,000 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยมีสาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้

บริษัทจ าหน่ายและติดตัง้อุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) โดยบริษัทจะตอ้งด  าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 540 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา โดยมีการก าหนดงวดการรบัเงินค่าอปุกรณร์วม 4 งวด คือ 

 งวดท่ี 1 จ  านวนรอ้ยละ 10 จากมลูค่าตามสญัญา เป็นเงิน 31,222,600 บาท เม่ือคู่สญัญาลงนามในสญัญาซือ้ขายแลว้ 
บริษัทไดส้่งมอบแผนการท างานและบริหารโครงการโดยละเอียดและไดน้ าหลักประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ตามจ านวน
ดงักล่าวมามอบใหผู้ซ้ือ้ 

 งวดท่ี 2 จ  านวนรอ้ยละ 40 จากมูลค่าตามสัญญา เป็นเงิน 124,890,400 บาท เม่ือบริษัทส่งมอบอุปกรณ์โครงการ ณ 
สถานท่ีท่ีก าหนด ส่งมอบรายงานการออกแบบ รายงานผลการส ารวจและแบบติดตัง้ และด าเนินการฝึกอบรมในส่วน
ของ Classroom training เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ 

 งวดท่ี 3 จ  านวนรอ้ยละ 15 จากมูลค่าตามสัญญา เป็นเงิน 46,833,900 บาท เม่ือบริษัทด  าเนินการติดตัง้และทดสอบ
อปุกรณแ์ลว้เสรจ็ 

 งวดท่ี 4 จ านวนรอ้ยละ 20 จากมลูคา่ตามสญัญา เป็นเงิน 62,445,200 บาท เม่ือบริษัทด  าเนินการเช่ือมโยงและทดสอบ
การเช่ือมโยงของอปุกรณแ์ตล่ะโหนดแลว้เสรจ็ 

 งวดท่ี 5 จ านวนรอ้ยละ 15 จากมลูค่าตามสญัญา เป็นเงิน 46,833,900 บาท เม่ือบรษิัทเช่ือมโยงอุปกรณท์ัง้หมดเขา้เป็น
เครือข่ายเดียวกันพรอ้มเช่ือมโยงกับระบบส่ือสาร DWDM และ IP Core Network ของผู้ซือ้ตามขอ้ก าหนดและตามท่ี
ออกแบบไว ้รวมถึงการปรบัตัง้ค่าอุปกรณแ์ละระบบตามที่ไดอ้อกแบบไวแ้ลว้เสร็จ ด  าเนินการเช่ือมโยงและตดัถ่ายวงจร 
ส่งมอบ As-build drawing คูมื่อปฏิบตักิาร การบริหารจดัการและการบ ารุงรกัษา รวมถึงด  าเนินการฝึกอบรมในส่วนของ 
In-plant training แลว้เสรจ็ 

บรษิัทจะรบัประกนัต่อความช ารุดบกพร่อง หรือการขดัขอ้งในการตดิตัง้และใชง้านอุปกรณต์ามสญัญา เป็นระยะเวลา 5 ปี นบั
จากวนัท่ีผูซ้ือ้ไดอ้อกหนงัสือรบัรองผลงานใหแ้ก่บรษิัท 

ความคืบหนา้ของโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทไดด้  าเนินการตามสญัญาตามงวดท่ี 1 เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ 

3)  โครงการซือ้ขายพร้อมตดิต้ังอุปกรณโ์ครงการ IP Access Network (MPLS Router) 

ตามท่ีบริษัทไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายพรอ้มติดตัง้อุปกรณโ์ครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพืน้ท่ีการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จงัหวดัพิษณโุลก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวดัลพบุรี และส านักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 
มลูคา่โครงการ 342,828,000 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยมีสาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้

บริษัทจ าหน่ายและติดตัง้อุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) โดยบริษัทจะตอ้งด  าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 540 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา โดยมีการก าหนดงวดการรบัเงินค่างวดรวม 4 งวด คือ 
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 งวดท่ี 1 จ านวนรอ้ยละ 10 จากมลูค่าตามสญัญา เป็นเงิน 34,282,800 บาท เม่ือคู่สญัญาลงนามในส ญญาซือ้ขายแลว้ 
และบรษิัทไดส้่งมอบแผนการท างานและบริหารโครงการโดยละเอียดและบริษัทไดน้ าหลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ตาม
จ านวนดงักล่าวมามอบใหผู้ซ้ือ้ 

 งวดท่ี 2 จ านวนรอ้ยละ 40 จากมูลค่าตามสัญญา เป็นเงิน 137,131,200 บาท เม่ือบริษัทส่งมอบอุปกรณ์โครงการ ณ 
สถานท่ีท่ีก าหนด ส่งมอบรายงานการออกแบบ รายงานผลการส ารวจและแบบตดิตัง้ และด าเนินการฝึกอบรม 

 งวดท่ี 3 จ านวนรอ้ยละ 15 จากมูลค่าตามสัญญา เป็นเงิน 51,424,200 บาท เม่ือบริษัทด  าเนินการติดตัง้และทดสอบ
อปุกรณแ์ลว้เสรจ็ 

 งวดท่ี 4 จ านวนรอ้ยละ 20 จากมลูค่าตามสญัญา เป็นเงิน 68,565,600 บาท เม่ือบริษัทด  าเนินการเช่ือมโยงและทดสอบ
การเช่ือมโยงของอปุกรณแ์ตล่ะโหนดแลว้เสรจ็ 

 งวดท่ี 5 จ านวนรอ้ยละ 15 จากมลูคา่ตามสญัญา เป็นเงิน 51,424,200 บาท เม่ือบริษัทเช่ือมโยงอุปกรณท์ัง้หมดเชา้เป็น
เครือข่ายเดียวกนัพรอ้มเช่ือมโยงกบัระบบส่ือสาร DWDM และ IP Core Network ของผูซ้ือ้ 

บรษิัทจะรบัประกนัต่อความช ารุดบกพร่อง หรือการขดัขอ้งในการตดิตัง้และใชง้านอุปกรณต์ามสญัญา เป็นระยะเวลา 5 ปี นบั
จากวนัท่ีผูซ้ือ้ไดอ้อกหนงัสือรบัรองผลงานใหแ้ก่บรษิัท 

ความคืบหนา้ของโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทไดด้  าเนินการตามสญัญาตามงวดท่ี 1 เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ 

4) งานจ้างเหมาตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณโ์ครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core Network 

ตามท่ีบริษัทไดล้งนามในสัญญาจ้างเหมาตรวจซ่อมและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบส่ือสาร DWDM และ IP-Core 
Network แบบเตรียมความพรอ้มตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 28 ธันวาคม 
2563 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 มูลค่าโครงการ 256,992,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) โดยมี
สาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้

บรษิัทรบัจา้งเหมาตรวจซ่อมและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบส่ือสาร DWDM และ IP-Core Network แบบเตรียมความ
พรอ้มตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะเวลา 3 ปี โดยมีการก าหนดงวดการรบัเงินคา่จา้งรวม 7 งวด คือ 

 งวดท่ี 1 จ  านวนรอ้ยละ 25 จากมลูคา่ตามสญัญา เป็นเงิน 64,248,150 บาท เม่ือบริษัทไดด้  าเนินการคู่สญัญาลงนามใน
สญัญาแลว้ บริษัทไดส้่งมอบแผนผงัโครงสรา้งการบริหารงาน ทีมงานท่ีปฏิบตัิงาน แผนด าเนินงาน คู่มือการปฏิบตัิงาน
และการควบคมุงาน เครื่องมือประกอบการด าเนินงาน และอปุกรณส์ ารอง (Spare part)  

 งวดท่ี 2 - 6 จ  านวนรอ้ยละ 12.5 จากมูลค่าตามสัญญา เป็นเงิน 32,124,075 บาท รวม 5 งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น  
160,620,375 บาท เม่ือบริษัทส่งรายงานการท า Network Monitoring ปรบัปรุงเอกสารขอ้มูลของระบบ และรายงาน
จ านวนและสถานะของอปุกรณส์ ารองทัง้หมด 

 งวดท่ี 7 จ  านวนรอ้ยละ 12.5 จากมูลค่าตามสัญญา เป็นเงิน 32,124,075 บาท เม่ือบริษัทส่งรายงานการท า Network 
Monitoring ปรบัปรุงเอกสารขอ้มลูของระบบ รายงานจ านวนและสถานะของอุปกรณส์ ารองทัง้หมด และส่งมอบอปุกรณ์
ส  ารองทัง้หมดตามสภาพการใชง้านจรงิ 

ความคืบหนา้ของโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทอยู่ระหวา่งด  าเนินตามสญัญางวดท่ี 1 
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5) โครงการซือ้ขายกล้องบันทกึภาพเคลื่อนไหวบนสถานีต ารวจ จ านวน 1,482 ชุด 

ตามท่ีกิจการร่วมคา้ ฟอรท์ จีเนียส ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยบริษัท และบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั ไดล้งนามในสัญญาซือ้
ขายกลอ้งบนัทึกภาพเคล่ือนไหวบนสถานีต  ารวจ จ านวน 1,482 ชุด กบัส านกังานต ารวจแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 มลูค่า
โครงการ 460,012,800 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยมีสาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้

บริษัทขายและติดตัง้กลอ้งและอุปกรณ์บนัทึกภาพเคล่ือนไหวบนสถานีต  ารวจ ย่ีหอ้ Hikvision จ านวน 1,482 ชุด ราคาชุดละ 
310,400 บาท ใหก้บัสถานีต  ารวจ จ านวน 1,482 สถานี โดยบรษิัทจะตอ้งส่งมอบกลอ้งและอปุกรณโ์ครงการทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
540 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา โดยมีการก าหนดงวดการรบัเงินรวม 34 งวด คือ 

 งวดท่ี 1 จ  านวนรอ้ยละ 15 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 69,001,920 บาท เม่ือบรษิัทไดด้  าเนินการคู่สญัญาลงนามใน
สญัญาซือ้ขายแลว้ และไดน้ าหลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ตามจ านวนดงักล่าวมามอบใหผู้ซ้ือ้ 

 งวดท่ี 2 จ  านวนรอ้ยละ 65 จากมลูค่าสินคา้ จ านวน 500 ชุด เป็นเงิน 100,880,000 บาท เม่ือบริษัทส่งมอบกลอ้งพรอ้ม
อปุกรณ ์จ านวน 500 ชดุ  

 งวดท่ี 3 จ  านวนรอ้ยละ 65 จากมลูค่าสินคา้ จ านวน 500 ชุด เป็นเงิน 100,880,000 บาท เม่ือบริษัทส่งมอบกลอ้งพรอ้ม
อปุกรณ ์จ านวน 500 ชดุ  

 งวดท่ี 4 จ  านวนรอ้ยละ 65 จากมูลค่าสินคา้ จ านวน 482 ชุด เป็นเงิน 97,248,320 บาท เม่ือบริษัทส่งมอบกลอ้งพรอ้ม
อปุกรณ ์จ านวน 482 ชดุ  

 งวดท่ี 5 – 33 (29 งวด) จ านวนรอ้ยละ 20 ของราคาสินคา้ เป็นเงิน 3,104,000 บาท รวมทัง้สิน้ 90,016,000 บาท โดยใน
แตล่ะงวด บรษิัทจะตอ้งตดิตัง้กลอ้งและอปุกรณ ์จ านวน 50 ชดุ บนสถานีต  ารวจใหแ้ลว้เสรจ็ รวมทัง้สิน้ 1,450 ชดุ 

 งวดท่ี 34 จ านวนรอ้ยละ 20 ของราคาสินคา้ เป็นเงิน 1,986,560 บาท เม่ือบริษัทติดตัง้กลอ้งและอปุกรณ ์จ านวน 32 ชุด 
บนสถานีต  ารวจแลว้เสรจ็ 

บริษัทจะรบัประกันต่อความช ารุดบกพร่อง หรือการขดัขอ้งของอุปกรณ์ตามสัญญา เป็นระยะเวลา 2 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ือ้
ไดร้บัมอบอปุกรณ ์

ความคืบหนา้ของโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทอยู่ระหวา่งด  าเนินตามสญัญางวดท่ี 1 

6)  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและเพิม่เตมิกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) โดยรอบเขตพระราชฐาน 

ตามท่ีบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั ไดล้งนามในสญัญาโครงการจา้งเหมาปรบัปรุงและเพิ่มเติมกลอ้งโทรทศันว์งจร
ปิด (CCTV) โดยรอบเขตพระราชฐาน กับส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2560 มูลค่าโครงการ 
422,200,000 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยมีสาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้

บรษิัทจะตอ้งด  าเนินการปรบัปรุง ติดตัง้ เช่ือมโยงระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) โดยรอบเขตพระราชฐาน ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 210 วนันบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา โดยมีการก าหนดงวดการรบัเงินคา่จา้งรวม 3 งวด คือ 

 งวดท่ี 1 จ  านวนรอ้ยละ 30 ของราคาตามสัญญา เป็นเงิน 126,660,000 บาท เม่ือบริษัทไดด้  าเนินการปรบัปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รอบเขตพระราชฐานในพระองคส์มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (พระต าหนักราชวิถี) 
ทดแทนของเดิม จ านวน 84 กล้อง ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบพื้นท่ีบริเวณเขต
พระราชฐาน เพิ่มเติม จ านวน 260 กลอ้ง ปรบัปรุงระบบการเช่ือมโยงสัญญาณภาพของระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 
(CCTV) รอบเขตพระราชวงัดสุิต (สวนจิตรลดา) พระที่นั่งอมัพรสถาน จ านวน 7 จุด ติดตัง้ระบบ Video Wall  กองบงัคบั
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การปราบปราม ส านกังานต ารวจแหง่ชาตแิละตดิตัง้สายเคเบลิเสน้ใยน าแสง จ านวน 20,000 เมตร พรอ้มเช่ือมโยงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ีปรบัปรุงและติดตัง้เชา้สู่ส  านักงานเขตดุสิต ศูนย์ควบคุมระบบจราจรศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา้) และกองบงัคบัการปราบปราม ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิใหแ้ลว้เสรจ็จนใชง้านได  ้

 งวดท่ี 2 จ  านวนรอ้ยละ 30 ของราคาตามสัญญา เป็นเงิน 126,660,000 บาท เม่ือบริษัทไดด้  าเนินการปรบัปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รอบเขตพระราชฐานวังสุโขทัย ทดแทนของเดิม จ านวน 38 กล้อง ติดตั้งระบบ
กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบพืน้ท่ีบริเวณเขตพระราชฐาน เพิ่มเติม จ านวน 260 กลอ้ง รือ้ ยา้ย พรอ้ม
ตดิตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) พรอ้มอปุกรณป์ระกอบแบบ Stand alone จ านวน 64 จดุ ตดิตัง้ระบบ Video Wall  
ท่ีศูนยค์วบคุมการจราจรศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงขา้) และติดตัง้สายเคเบิลเสน้ใยน าแสง จ านวน 20,000 
เมตร พรอ้มเช่ือมโยงระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) ท่ีปรบัปรุงและติดตัง้เชา้สู่ส  านักงานเขตดสุิต ศูนยค์วบคุม
ระบบจราจรศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา้) และกองบงัคบัการปราบปราม ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ใหแ้ลว้
เสรจ็จนใชง้านได ้

 งวดท่ี 3 จ  านวนรอ้ยละ 40 ของราคาตามสัญญา เป็นเงิน 168,880,000 บาท เม่ือบริษัทได้ด  าเนินการติดตั้งระบบ
กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบพืน้ท่ีบริเวณเขตพระราชฐาน เพิ่มเติม จ านวน  347 กลอ้ง เช่ือมโยง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พรอ้มระบบตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ จ านวน 120 กล้อง ปรบัปรุง
หอ้งควบคุมระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) ท่ีส  านกังานเขตดุสิต ติดตัง้สายเคเบิลเสน้ใยน าแสง จ านวน 27,300 
เมตร พรอ้มเช่ือมโยงระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) ท่ีปรบัปรุงและติดตัง้เชา้สู่ส  านักงานเขตดสุิต ศูนยค์วบคุม
ระบบจราจรศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา้) และกองบังคับการปราบปราม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
ตดิตัง้ระบบและอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้งในโครงการทัง้หมด รวมถงึไดท้ดสอบระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ใหใ้ชง้านได ้

บรษิัทจะรบัประกนัตอ่ความช ารุดบกพรอ่ง หรือการขดัขอ้งของอปุกรณต์ามสญัญา เป็นระยะเวลา 2 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผูว้า่จา้ง
ไดร้บัมอบงานดงักล่าว 

ความคืบหนา้ของโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาอนมุตัิจากผูว้่าจา้งเพ่ือขยายเวลาด าเนินการตามสญัญา
ออกไปอีก 163 วนั เป็นสิน้สดุวนัท่ี 9 มีนาคม 2561  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 บริษัทไดมี้การประเมินความเส่ียงท่ีส  าคญัอย่างสม ่าเสมอและมีการพัฒนาปรบัปรุงแผนควบคมุความเส่ียงเพ่ือจัดการความ
เส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้นอกจากนี ้บรษิัทไดมี้การกระจายความเส่ียงไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร ธุรกิจจ าหน่ายและรบัเหมาติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจร ระบบป้าย
อิเล็กทรอนิกส ์ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ธุรกิจมิเตอรไ์ฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส ์และอุปกรณร์บัส่งขอ้มลูผ่านดาวเทียมติด
ยานพาหนะ ธุรกิจการใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาในการจัดการขอ้มูลและจัดระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และธุรกิจใหบ้ริการเติมเงิน
ออนไลนแ์ละเติมเงินมือถือผ่านเครื่องเติมเงินอตัโนมตัิ เป็นตน้  บริษัทไดป้ระเมินความเส่ียงหลกัท่ีอาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเสี่ยงทางการเงนิ 
 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของการจ าหนา่ยผลิตภณัฑใ์หก้บัหน่วยงานราชการ 

 ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ จะมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลักเป็นหน่วยงานราชการ ซึ่งปกติจะมี
ก าหนดการช าระเงินท่ียาวนานกว่าภาคเอกชน โดยเฉล่ียแล้วลูกคา้กลุ่มนีจ้ะมีระยะเวลาเก็บหนีป้ระมาณ 60 วนั ดงันัน้ บริษัทและ
บริษัทย่อยจึงตอ้งมีระบบการบริหารสภาพคล่องท่ีดีเพ่ือรองรบัโครงการท่ีเน้นกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม 
บริษัทและบริษัทย่อยมีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการรบังานโครงการราชการมานาน จึงมีความรูแ้ละช านาญในการบริหาร
สภาพคล่อง ส าหรบักลุ่มลูกคา้ราชการและลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาการใหเ้ครดิตยาว โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินทุนหมนุเวียนจ านวน
หนึ่งไวเ้พ่ือรองรบัวงจรกระแสเงินสดท่ียาวขึน้ของกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวโดยเฉพาะและบริษัทและบริษัทย่อยยงัมีวงเงินสินเช่ือส ารองจาก
ธนาคารพาณิชยต์า่งๆ ท่ีเพียงพอ ประกอบกบับริษัทและบรษิัทย่อยยงัมีความสามารถในการกูยื้มเพิ่มเตมิเพ่ือรองรบัการบริหารสภาพ
คล่องในระยะยาวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
 ความเสีย่งจากการสง่มอบโครงการ 

 ในการด าเนินธุรกิจงานโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาโครงการตัง้แต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี ขึน้อยู่กับขนาดของ
โครงการ ซึ่งเม่ือถงึก าหนดเวลา หากบรษิัทไม่สามารถด าเนินงานและส่งมอบงานได ้บรษิัทและบรษิัทย่อยอาจสญูเสียความน่าเช่ือถือ
และหรือเสียค่าปรบัแก่เจา้ของโครงการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา ซึ่งอตัราค่าปรบัดงักล่าวจะมีผลกระทบต่ออตัราก าไรของแต่ละ
โครงการท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารโครงการแต่ละโครงการอย่างใกลช้ิด มีการวางแผนงานท่ี
รดักุมรอบคอบ โดยใน 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย เสียค่าปรับในการบริหารงานโครงการต ่ากว่ารอ้ยละ 0.05 ของมูลค่า
โครงการทัง้หมด ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว บริษัทและบริษัทย่อยไดจ้ดัใหมี้การติดต่อส่ือสารและประสานงานกับ
ลกูคา้และบรษิัทผูผ้ลิตอยู่ตลอดเวลาเพ่ือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ไดท้นัเวลา 
 ความเสีย่งจากการลา้สมยัของผลิตภณัฑท์ีส่ง่ผลถงึการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีการผลิต 
 บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ าหน่ายสินคา้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ซึ่งเป็นสินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เพ่ือไม่ใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีสินคา้คงเหลือจ านวนมากแต่ไม่สามารถจ าหน่ายออกไปไดท้นัเวลา ท าให้
สินคา้ลา้สมัย และมีตน้ทุนในการบริหารจัดการท่ีสูง บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีการทบทวนการตัง้ส  ารองค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมัยอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือใหค้รอบคลุม และสะทอ้นความเป็นจริงท่ีสุด ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารจดัการเพ่ือไม่ใหมี้สินคา้
คงเหลือคา้งนาน โดยมีการประชุมร่วมกนักับแผนกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจยั อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือหา
แนวทางแกไ้ขเก่ียวกับสินคา้คงเหลือ รวมไปถึงการใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการผลิต การพยากรณ์ยอดขาย ก ารก าหนด
ปรมิาณสินคา้คงคลงั เป็นตน้ 

 ความเสีย่งจากการบริหารงานทีพ่ึ่งพงิผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 เน่ืองจากนายพงษ์ชยั อมตานนท ์ซึ่งเป็นผูก้่อตัง้บริษัทและด ารงต  าแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีประสบการณ์ในธุรกิจมา
เป็นเวลานาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีหน้าท่ีโดยตรงในการก าหนดนโยบายทิศทางและการตลาดของบริษัท ดังนั้น หากมีการ
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เปล่ียนแปลงของผูบ้รหิารดงักล่าว อาจท าใหบ้ริษัทประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจในอนาคต ดงันัน้ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการ
จดัการ บริษัทจึงจดัโครงสรา้งองคก์รใหมี้การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒิและมีประสบการณ์ในการบริหารและการด าเนินธุรกิจขึน้
และใหผู้บ้ริหารในระดบัรองนั้นไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจและก าหนดทิศทางของบริษัทมากขึน้ กระจายอ านาจการบริหารไปใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในงานดา้นต่างๆ อย่างชดัเจน โดยนายพงษ์ชยัจะเป็นผู้ ก  าหนด
นโยบายหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย และมีผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายมีอ านาจตดัสินใจด าเนินการดา้นต่างๆ ในส่วนรายละเอียด เพ่ือลด
ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้รหิาร 

3. ความเสี่ยงทางการตลาด 
 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายรฐั 
 ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งจะเก่ียวเน่ืองกับการประมูลงานโครงการของหน่วยงานภาครฐั ซึ่งจะตอ้งไดร้บั
อนมุตัิงบประมาณโครงการจากรฐั ดงันัน้ หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายของรฐัในโครงการตา่งๆ อาจจะส่งผลกระทบทัง้บวกและลบ
ตอ่โอกาสทางธุรกิจของบรษิัท อย่างไรก็ตาม บรษิัทมีการตดิตามและประเมินสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด รวมทัง้มีการกระจายความเส่ียง
ไปยงัธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจเตมิเงินออนไลน ์เพ่ือลดความผนัผวนของรายไดแ้ละก าไรของบรษิัท 

4. ความเสี่ยงทีม่ีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย ์
 ความเสีย่งจากบริษัทมีกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่มากกวา่รอ้ยละ 50  
 ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 ครอบครวัอมตานนท ์ถือหุน้ในบรษิัท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 54.44 ซึง่สงูกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้
สามญัท่ีเรียกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิัท จงึท  าใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้กลุ่มนีส้ามารถควบคมุมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแต่งตัง้กรรมการหรือการขอมติท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื่องท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทท่ี
ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติ 3 ใน 4 ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รายอ่ืนจงึอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุเรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้ 
 ผูล้งทนุสามารถศึกษาขอ้มลูปัจจยัความเส่ียงของบริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ไดจ้ากรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หนา้ที่ 59 

4. ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ     

4.1 ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

(พันบาท) 
ท่ีดนิและส่วนปรบัปรุง เจา้ของ 756,385 
อาคารและส่วนปรบัปรุง เจา้ของ 242,221 

เครื่องจกัรและเครื่องมือ เจา้ของ 1,954,872 
ยานพาหนะ เจา้ของ 21,986 
อปุกรณส์ านกังานและเครื่องตกแตง่ เจา้ของ 99,042 

สินทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง เจา้ของ 77,035 
รวม 3,151,541 

  รายละเอียดท่ีตัง้ท่ีดิน อาคารส านักงาน อาคารโรงงานและคลังสินคา้ ของบริษัทท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

ลักษณะเบือ้งต้น ทีต้ั่ง 
มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี        
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน  
(ใหบ้รษิัทย่อยเช่าบางส่วน) 

226/12, 13, 16 สามเสนใน พญาไท 
กทม. 

31.67 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน  
(ใหบ้รษิัทยอ่ยเช่า) 

226/11 สามเสนใน พญาไท กทม. 20.30 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน 226/6 สามเสนใน พญาไท กทม. 11.25 ปลอดภาระ 
ท่ีตัง้อาคารส านกังาน  
(ใหบ้รษิัทย่อยเช่า) 

228/1 สามเสนใน พญาไท กทม. 11.25 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน  
(ใหบ้รษิัทรว่มเช่า) 

226/5 สามเสนใน พญาไท กทม 11.25 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังานสาขา 282 สามเสนใน พญาไท กทม. 3.00 ปลอดภาระ 
ท่ีตัง้อาคารส านกังานสาขา 284 สามเสนใน พญาไท กทม. 5.19 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน  
(ใหบ้รษิัทย่อยเช่า) 

256 สามเสนใน พญาไท กทม. 308.46 ปลอดภาระ 

ท่ีดนิเปล่ายงัไม่มีการก่อสรา้ง ไม่มีเลขท่ี สามเสนใน พญาไท กทม. 34.52 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารโรงงาน 66/350 หมู่ท่ี 12 ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ.
นครปฐม 

3.80 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารโรงงานและอาคารคลงัสินคา้ 77 หมู่ 11 ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ.
นครปฐม 

97.28 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารโรงงานและอาคาร
คลงัสินคา้ (อยู่ระหว่างก่อสรา้ง) 

79/2 หมู่ 10 ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ.
นครปฐม 

181.31 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้ศนูยค์วบคมุป้ายจราจรอจัฉรยิะ 
(ใหบ้รษิัทย่อยเช่า) 

308/2 สามเสนใน พญาไท กทม. 60.97 ปลอดภาระ 
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ลักษณะเบือ้งต้น ทีต้ั่ง 
มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี        
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีตัง้อาคารศนูยบ์รกิารหลงัการขาย 226/25, 26 สามเสนใน พญาไท กทม. 11.67 ปลอดภาระ 
ท่ีตัง้อาคารคลงัสินคา้ 555/15 ม.4 ต.มหาสวสัดิ ์อ.บางกรวย จ.

นนทบรุี 
4.00 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารคลงัสินคา้ 23/1-2 ซ.ภาณมุาศ ถ.บา้นหมอ้ แขวงวงั
บรูพาภิรมย ์เขตพระนคร กทม. 

23.86 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารคลงัสินคา้ 555/87-88 ม.4 ต.มหาสวสัดิ ์อ.บาง
กรวย จ.นนทบรุี 

8.80 จดจ านองเพ่ือหลกัประกนั
สินเช่ือกบัธนาคาร 

ท่ีตัง้อาคารคลงัสินคา้ 555/90-91 ม.4 ต.มหาสวสัดิ ์อ.บาง
กรวย จ.นนทบรุี 

9.25 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารคลงัสินคา้ 23/1-2 ถนนบา้นหมอ้ แขวงวงับรูพา
ภิรมย ์เขตพระนคร กทม. 

15.21 จดจ านองเพ่ือหลกัประกนั
สินเช่ือกบัธนาคาร 

ท่ีดนิลานจอดรถ ไม่มีเลขท่ี สามเสนใน พญาไท กทม. 30.62 ปลอดภาระ 
ท่ีดนิเปล่ายงัไม่มีการก่อสรา้ง ต.หนองอรุณ อ.บา้นบงึ (พนสันิคม) จ.

ชลบรุี 
1.90 ปลอดภาระ 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร - 113.05 ปลอดภาระ 
รวม 998.61  

รายละเอียดเครื่องจกัรและเครื่องมือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประเภท มูลค่าสุทธิตามบัญชี (พันบาท) ภาระผูกพัน 
เครี่องจกัร 59,337 ปลอดภาระ 
เครื่องมือและเครื่องใช ้ 1,895,535 ปลอดภาระ 

รวม 1,954,872  
 

4.2 รายละเอียดสัญญาเช่าทรัพยส์ิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสญัญาเช่าทรพัยส์ิน ดงันี ้

1. บรษิัทมีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบันางสาวชนาธิป วาจาดี เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของส านกังาน ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 
226/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ในอตัราคา่เช่า 30,000 บาทตอ่เดือน  

2. บรษิัทมีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบันางสาวชนาธิป วาจาดี เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของส านกังาน ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 
226/10 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สุดวนัท่ี 30 
มิถนุายน 2561 ในอตัราคา่เช่า 30,000 บาทตอ่เดือน  

3. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 3 คหูา กบันางรงัษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้
ของส านักงาน ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 226/13, 14, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ในอตัราคา่เช่า 75,000 บาทตอ่เดือน  
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4. บริษัทมีสัญญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชั้น 1 คูหา กับนางนริศรา สัพโส เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของส านักงาน ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 
226/18 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี  สิน้สุดวนัท่ี 10 
มีนาคม 2561 ในอตัราคา่เช่า 35,000 บาทตอ่เดือน  

5. บริษัทมีสญัญาเช่าท่ีดินพรอ้มอาคารส านักงาน 7 ชัน้ กบับริษัท กัญญารตัน ์จ ากดั เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่ 
ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี 
5 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2576 ในอตัราค่าเช่า 200,000 บาทตอ่เดือน และมีค่าธรรมเนียมการเช่า (สิทธิการเช่า) 
20,000,000 บาท 

6. บรษิัทมีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบันายสมพงษ ์วลัลภโชตพิงษ ์เพ่ือใชเ้ป็นโกดงัเก็บของ และพืน้ท่ีผลิตสินคา้ ซึง่ตัง้อยู่
เลขท่ี 66/43, 44 หมู่ท่ี 12 ต าบลไรข่ิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 5 เดือน สิน้สุด 
31 พฤษภาคม 2561 ในอตัราคา่เช่า 138,000 บาทตอ่เดือน 

7. บรษิัทมีสญัญาเช่าโกดงัโรงงานกบันายวโิรจน ์วีระนพรตัน ์เพ่ือใชเ้ป็นคลงัสินคา้ ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 66/38 หมู่ท่ี 12 ต  าบลไร่
ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 6 เดือน สิน้สุด 31 มีนาคม 2561 ในอตัราค่าเช่า 
70,000 บาทตอ่เดือน 

8. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคารโรงงาน กับนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ซึ่งเป็น
กรรมการของบรษิัท เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของอาคารคลงัสินคา้ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 66/18 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต  าบลไร่
ขิง อ  าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ในอัตราค่าเช่า 
20,000 บาทตอ่เดือน 

9. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคารโรงงาน กับนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ซึ่งเป็น
กรรมการของบริษัท เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของอาคารโกดงัสินคา้ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 66/23-24 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 
ต  าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 9 ปี 9 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2569 ในอัตราค่าเช่า 20,000 บาทต่อเดือน ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2564 และในอตัราคา่เช่า 21,000 บาท ต่อเดือน ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2569  

10. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคารโรงงาน กับนางอุไร วนกิจไพบูลย ์ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 
66/361 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต  าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของอาคารโรงงาน โดยมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ในอตัราคา่เช่า 100,000 บาทตอ่เดือน 

11. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบันางนอ้ย สงัสหะชาติ เพ่ือ
ใชเ้ป็นท่ีตัง้ของส านกังาน ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 226/29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 ในอตัราคา่เช่า 30,000 บาทตอ่เดือน 

12. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 2 คูหา กับคุณปราณี ภูตะเวช ซึ่ง
ตัง้อยู่เลขท่ี 226/27-28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของส านกังาน 
โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 ในอตัราคา่เช่า 60,000 บาทตอ่เดือน 

13. บรษิัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคารโรงงาน กบันายชเนษฏ ์ชินอานภุาพ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้
ของอาคารโกดงัสินคา้ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 73/456 ซอยรตันาธิเบศร ์22 ถนนรตันาธิเบศร ์ต  าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรุี โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราคา่เช่า 47,368.42 บาทตอ่เดือน 
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14. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าท่ีดิน กบันางเยาวภา ลพหงษ์ เพ่ือใชเ้ป็นบา้นพกัคนงาน 
ซึ่งตัง้อยู่โฉนดเลขท่ี 43908 และ 43909 (แปลงท่ี 4) ซอยรตันาธิเบศร ์22 ถนนรตันาธิเบศร ์ต  าบลบางกระสอ อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบุรี โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สุดวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ในอัตราค่าเช่า 31,500 บาท
ตอ่เดือน 

15. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชั้น 2 คูหา กับนายโกเมนทร ์สวัสดิ์

พาณิชย ์ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 1031/1, 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังาน โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2563 ในอตัราคา่เช่า 84,400 บาทตอ่เดือน 

16. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 2 คหูา กบันางสาวเนตรดาว สวสัดิ์

พาณิชย ์ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 1031/3, 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
ส านักงาน โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สุดวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2563 ในอัตราค่าเช่า 79,860 บาทต่อเดือน 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 ในอัตราค่าเช่า 74,270 บาทต่อเดือน
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2561 ถงึวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ ์2562 และในอตัราค่าเช่า 69,070 บาท ตอ่เดือน
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2562 ถงึวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2563 

17. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอรซ์ จ ากัด (“ES”) มีสัญญาเช่าอาคาร จ านวน 1 คูหา กับนางพรรณี ศิริพงษ์ปรีดา มารดาของ
นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของส านกังาน ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 138 ถนนบา้น
หมอ้ แขวงวงับูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 โดยไม่คดิคา่ใชจ้่ายใด ๆ  

18. บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าพืน้ท่ีส  านกังานขาย กบักองมรดกเจา้พระยาเทเวศน ์วงษ์ววิฒัน ์
(มรว. หลานกญุชร) เพ่ือใชเ้ป็นส านกังานขาย ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 77 ถนนบา้นหมอ้ แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร โดยมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราคา่เช่า 148,500 บาทตอ่เดือน  

19. บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าพืน้ท่ีส  านกังานขาย กบักองมรดกเจา้พระยาเทเวศน ์วงษ์ววิฒัน ์
(มรว. หลานกุญชร) เพ่ือใชเ้ป็นส านกังานขาย ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 5 ถนนบา้นหมอ้ แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร โดยมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราคา่เช่า 38,500 บาทตอ่เดือน  

20. บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าอาคารพาณิชย ์กบันายประเสริฐ ศริิเฑียรทอง  เพ่ือใชเ้ป็นโกดงั
สินคา้ ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 98/83-84 หมู่ท่ี 5 ต าบลบางรกันอ้ย อ  าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 25 ปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2578  และคา่เช่าตลอดอายสุญัญาเช่ารวม 5,400,000 บาท 

21. บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั มหาชน (“FSS”) มีสญัญาเช่าอาคารคลงัสินคา้กบับรษิัท ย.ูซี เมทลั จ ากดั เพ่ือใช้
เป็นโกดงัสินคา้ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 77/23 หมู่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี สิน้สุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ในอตัราคา่เช่า 53,000 บาทตอ่เดือน 

22. บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั มหาชน (“FSS”) มีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบันางสาวสนัทนา ศรีแจ ้เพ่ือใชเ้ป็น
โกดงัเก็บของ ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 66/39 หมู่ท่ี 12 ต าบลไรข่ิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ในอตัราคา่เช่า 55,000 บาทตอ่เดือน 
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4.3 รายละเอียดสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทและบรษิัทย่อยสินทรพัยไ์ม่ตวัตนท่ีมีสาระส าคญัดงันี ้  

1. บริษัทมีเครื่องหมายการคา้ “FORTH” ส าหรบัสินคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
บรษิัทไม่ไดว้ดัมลูคา่และบนัทกึบญัชีไวเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบรษิัท 

2. บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) มีเครื่องหมายการคา้ “บุญเติม” ส าหรบัตูเ้ติมเงินบุญเติม อย่างไรก็ตาม 
บรษิัทย่อยไม่ไดว้ดัมลูคา่และบนัทกึบญัชีไวเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบรษิัทย่อย 

สรุปเครื่องหมายการคา้ท่ีส  าคญัของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีดงัตอ่ไปนี ้

ล าดบั เจา้ของเครื่องหาย เลขท่ีค  าขอ ทะเบียนเลขท่ี วนัท่ีครบก าหนด รูปเครื่องหมายการคา้ 

1 บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 447496 ค141398 2/7/2564 
 

2 บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 552474 ค216058 12/5/2567 
 

3 บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 552475 ค216059 12/5/2567 
 

4 บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 552476 ค216060 12/5/2567 
 

5 บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 721275 ค308512 9/2/2562 
 

6 บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 785629 ค340965 27/10/2563 
 

7 บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 785630 ค340966 27/10/2563 
 

8 บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 785631 ค340967 27/10/2563 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2555 บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จ ากัด ได้ย่ืนฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่ง ตามคดีหมายเลขด าท่ี 
1278/2555 เพ่ือใชส้ิทธิเรียกรอ้งคา่งวดงานจ านวน 55.41 ลา้นบาท ตามสญัญาจา้งพฒันาและติดตัง้โปรแกรมส าเร็จรูประบบ
บรหิารทรพัยากรองคก์ร (ERP) กบัการไฟฟ้านครหลวง บรษิัทไดฟ้้องแยง้ต่อศาลแพ่งเพ่ือเรียกคา่เสียหายจาก บรษิัท ที ไอ เอส 
คอนซลัแตนส ์จ ากดั ท่ีทิง้งานและท าใหเ้กิดความเสียหายกบับรษิัท เป็นจ านวนเงิน 156.58 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2556 ศาลแพ่งไดพ้ิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าว และให ้บริษัท ที ไอ เอส คอนซลัแตนส ์จ ากัด ช าระเงิน
จ านวน 60.00 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระ
เสรจ็สิน้ ใหก้บับรษิัท คดีดงักล่าวไดถ้งึที่สุดแลว้ ปัจจุบนั บรษิัท ที ไอ เอส คอนซลัแตนส ์จ ากดั มีสถานะเป็นบรษิัทรา้ง จงึยงัไม่
สามารถฟ้องลม้ละลายได ้ฝ่ายกฎหมายของบรษิัทอยู่ระหวา่งการพิจารณาหาแนวทางเพ่ือด าเนินการฟ้องคดีลม้ละลายตอ่ไป 
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 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

5.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบรษิัท  
ช่ือย่อหลกัทรพัย ์ 
เลขทะเบียนบรษิัท                   
ทนุช าระแลว้                      

: 
: 
: 
: 

บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
FORTH  
0107548000471 
480,000,000 บาท ( หุน้สามญั 960,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั  :  ผลิตและจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคมและอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “FORTH” 
 ผลิตและประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภ์ายใตต้ราสินคา้ของลกูคา้ 
 ผลิต จ าหน่าย และรบัเหมาตดิตัง้อปุกรณ ์และระบบสญัญาณไฟจราจร และกลอ้งวงจรปิด 
 ผลิตและจ าหน่ายปา้ยอิเล็กทรอนิกส ์ 
 จดัเก็บผลประโยชนใ์นดา้นการโฆษณาขอ้ความและรูปภาพบนพืน้ท่ีป้ายจราจรอจัฉรยิะ  
 ใหบ้รกิารรบัวางระบบบรหิารระบบทรพัยากรองคก์ร  
 ใหบ้รกิารเตมิเงินมือถือและเตมิเงินออนไลนผ์่านเครื่องเตมิเงินอตัโนมตัิ 
 ผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟ และอปุกรณส์ าหรบัใหแ้สงสวา่ง 

ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่  : เลขท่ี 1053/1ถนนพหลโยธิน  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
ท่ีตัง้ส  านกังานสาขา  
 
 
 

: 
 
 

สาขาท่ี 1 เลขท่ี 66/350 หมู่ท่ี 12 ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

สาขาท่ี 2 เลขท่ี 77 หมู่ท่ี 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

สาขาท่ี 3 เลขท่ี 66/18 หมู่ท่ี 12 ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210 

สาขาท่ี 4 เลขท่ี 282, 284 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สาขาท่ี 5 เลขท่ี 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สาขาท่ี 6 เลขท่ี 79/2 หมู่ท่ี 10 ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210 
 

โฮมเพจ  :  www.forth.co.th  
โทรศพัท ์ : 0-2615-6700, 0-2271-2888 
โทรสาร : 0-2615-0615, 0-2279-4888 
บคุคลอา้งอิง    
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 

ผูส้อบบญัชี  : 1. นางสาววราพร ประภาศริกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4579 และ/หรือ 
2. นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  3315 และ/หรือ 
3. นางสาวศริริตัน ์ศรีเจรญิทรพัย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  5419 
บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0790 

 

 

http://www.forth.co.th/
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นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถอืหุ้นทางตรงและทางอ้อม ต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว 

ล าดบั
ที่ 

ช่ือธรุกิจ/สถานท่ีตัง้ ประเภทธรุกิจ ประเภทหุน้ 
จ านวนหุน้ท่ี
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 

สดัส่วน
การถือหุน้ 

1 บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด  
77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 
โทรศัพท์ : 0-2811-7925 แฟกซ ์: 0-2811-7935 

ผลิตและจ าหน่าย
อปุกรณส์ญัญาณไฟ

จราจร 

สามญั 2,000,000  1,999,994  100.00% 

2 บรษัิท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากดั  
256 ชัน้ท่ี 5 และ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์: 0-2062-4970 แฟ็กซ ์: 0-2062-4999  

จ าหน่ายชิน้ส่วน
อิเลคทรอนิคส ์

สามญั 500,000  499,994  100.00% 

3 กิจการรว่มคา้ Genius 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์: 0-2615-6700 แฟกซ ์: 0-2615-0615 

รบัสมัปทานโครงการ
ป้ายจราจรอจัฉรยิะ 

- - -  100.00% 

4 บรษัิท ฟอรท์ สมารท์ เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์: 0-2278-1777 แฟกซ ์: 0-2279-7195 

บรกิารเติมเงินออนไลน์
และเติมเงินมือถือ

อตัโนมตัิ 

สามญั 800,000,000 365,999,400  45.75% 

5 บรษัิท ฟอรท์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์: 0-2265-6700,  0-2271-2888 
แฟกซ ์: 0-2265-6799, 0-2279-4888 

บรกิารใหค้ าปรกึษาใน
การจดัการขอ้มลูและ
จดัระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

สามญั 100,000  99,998  100.00% 

6 บรษัิท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ ากดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 0-2271-4888 แฟกซ ์: 0-2271-3040-41 

ผลิตและจ าหน่าย
หลอดไฟและอปุกรณ์
ส าหรบัใหแ้สงสว่าง 

สามญั 100,000 9,996 100.00% 

7 บรษัิท ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเต็ม จ ากดั 
226/3,4,5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 0-2615-0808 แฟ็กซ ์: 0-2615-0809 

จ าหน่ายอปุกรณ์
ติดตามยานพาหนะ 

สามญั 300,000  101,991  34.00% 

8 บรษัิท ฟอรท์ มิเตอร ์จ ากดั 
228/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์: 0-2615-2420-1 แฟ็กซ ์: 0-2615-2422 

จ าหน่ายอปุกรณ์
มิเตอรไ์ฟฟ้า
อิเลคทรอนิคส ์

สามญั 4,000,000  3,399,997  85.00% 

9 บรษัิท ฟอรท์ เวนดิง้ จ ากดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

บรหิารจดัการเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิ 

สามญั 32,000,000 17,599,985 55.00%(1) 

10 Mindmap Commtech Inc.(2) 

8th Floor, Salamin Building, 197 Salcedo, Legaspi 
Village, Makati City, Metro Manila, Philippines 

ไม่ไดด้  าเนินกิจการ
แลว้ 

สามญั 150,000  150,000  100.00%(2) 
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ล าดบั
ที่ 

ช่ือธรุกิจ/สถานท่ีตัง้ ประเภทธรุกิจ ประเภทหุน้ 
จ านวนหุน้ท่ี
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุน้ 
ที่ถือ 

สดัส่วน
การถือหุน้ 

11 FPT Payment Technology JSC(3) 
FPT Tan Thuan Building – 2nd Floor. 29B - 31B - 
33B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export 
Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, Dist.7, 
HCM City, Viet Nam  

ไม่ไดด้  าเนินกิจการ
แลว้ 

สามญั 4,200,000  1,260,000  30.00% 

12 บรษัิท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ ากดั 
256  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์: 0-2278-1777 แฟกซ ์: 0-2279-7195 

ขายสินคา้และบรกิาร
อื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบั  

ตูบ้ญุเติม 

สามญั 30,000,000 29,997,000 99.99%(4) 

13 บรษัิท โอดิน พาวเวอร ์จ ากดั 
333/3 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมทุรปราการ 
10560 

ลงทนุในบรษัิทท่ี
ด าเนินธรุกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานทางเลือก 

สามญั 2,000,000 200,000 10.00% 

14 บรษัิท ฟอรท์ สมารท์ ดิจิตอล จ ากดั 
226/12,13,16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ขายปลีกและเป็น
ตลาดกลางในการซือ้

ขายสินคา้ทาง
อินเตอรเ์น็ต 

สามญั 10,000,000 5,999,998 60.00%(5) 

15 กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ จีเนียส 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

รบัเหมาติดตัง้
กลอ้งโทรทศันว์งจรปืด 

- - - 100.00%   

หมายเหต:ุ  (1) ถือหุน้โดยบรษิัท รอ้ยละ 45 และโดยบรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 10 
           (2) หยดุการด าเนินกิจการในระหว่างปี 2560  

           (3) อยู่ระหวา่งการเลิกบรษิัท 
           (4) ถือหุน้โดยบรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.99  
 (5) ถือหุน้โดยบรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากดั รอ้ยละ 60 

5.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 

 -ไม่มี- 
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การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น  

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทมีทนุจดทะเบียน จ านวน 480 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 960 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ี
ตราไว ้0.5 บาท และทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ จ านวน 480 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 960 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 

ผูถื้อหุน้ 10 ล าดบัแรกของบรษิัท ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับที ่ รายชื่อ  จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
1 กลุ่มอมตานนท ์  522,667,400 54.44 
 นายพงษช์ยั อมตานนท ์      366,744,400    

 นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ        59,465,500    
 นายแกลิก อมตานนท ์        57,924,000    
 นางวนัทนา อมตานนท ์        34,089,600    

 นายชวิน เลิศไตรภิญโญ         2,050,000    
 นางสาวราศณีิ เลิศไตรภิญโญ         1,494,400    
 นายพทัธนนัท ์อมตานนท ์            465,000    
 นายอฐัศลิา อมตานนท ์            223,100    
 นางสาวนิศา อมตานนท ์            166,300    
 นายสิทธิโชค อมตานนท ์ 28,600   
 นางสาวลกัษิกา อมตานนท ์            16,500    

2 กลุ่มทองแตง  61,238,100 6.38 
 นางสาววอิร ทองแตง        17,350,850    
 นายอตคิณุ ทองแตง        17,350,850    
 นายอฐั ทองแตง        13,945,450    
 นายอิทธิ ทองแตง        12,590,950    

    44 3 
 

กลุ่มนินเนินนนท ์  40,124,400 4.18 
 นายบญุยงค ์นินเนินนนท ์  33,684,100    
 นางสาวบญุญนิตย ์นินเนินนนท ์  6,440,300    
4 

 

กลุ่มศริพิงศป์รีดา  34,831,900 3.63 
 นายพนูศกัดิ์ ศริพิงศป์รีดา 32,431,900   
 นายสมฤกษ ์ศริพิงศป์รีดา 2,400,000   
5 

 

นางมาทินี วนัดีภิรมย ์  24,750,400 2.58 
6 กลุ่มตนัตพิานิชพนัธ ์  24,711,400 2.57 
 นางวภิาวรรณ ตนัตพิานิชพนัธ์ 13,350,000   
 นายบญุญา ตนัตพิานิชพนัธ์ 11,361,400   
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ล าดับที ่ รายชื่อ  จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
7 กลุ่มพงษร์ตันกลุ  17,734,700 1.85 
 นายสพุฒัน ์พงษร์ตันกลุ 17,714,700   

 นายสมชาย พงษร์ตันกลุ 20,000   
8 กลุ่มลีลาธีระกลุ  14,765,000 1.54 
 นายก าธร ลีลาธีระกลุ 14,730,000   
 นางดวงพร ลีลาธีระกลุ 25,000   
 นางสาวจิตตมิา ลีลาธีระกลุ 10,000   
9 กลุ่มสจัจะบรบิรูณ ์  13,974,900 1.46 
 นางชลีุพร สจัจะบรบิรูณ ์ 4,470,000   
 นายวรกลู สจัจะบรบิรูณ์ 2,808,300   
 นายธานิน สจัจะบรบิรูณ ์ 2,775,600   
 นายกรสาร สจัจะบรบิรูณ ์ 1,975,000   
 นายสุวกิจ สจัจะบรบิรูณ ์ 1,456,000   
 นายธเนศ สจัจะบรบิรูณ ์ 490,000   

10 นางธารินี เสนจนัทรฒ์ไิชย          11,671,300  1.22 
 อ่ืน ๆ   193,530,500 20.15 
 รวม  960,000,000 100.00 

 
7.3 การออกหลักทรัพยอ์ื่น 

-ไม่มี- 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลและขาดทนุสะสม (ถา้มี) ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอัตรานอ้ยกว่าอั ตราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดย
ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานรวมถึงการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในการบรหิารกิจการ  

บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) ("FSMART”) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัจากหกัภาษีเงินไดแ้ละหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทและตามที่กฎหมายก าหนด หากไม่
มีเหตจุ  าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกตขิองบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั 

บริษัทย่อยอ่ืน ๆ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามงบ
การเงินของบรษิัทย่อย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

ปี 2560 2559 2558 
อตัราก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.41 0.48 0.59 
อตัราเงินปันผลตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.42 0.34 0.32 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 103 71    54 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิัทประกอบดว้ยคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชดุ ไดแ้ก่  

1) คณะกรรมการบรษิัท 
2) คณะกรรมการบรหิาร 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

รายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะคณะมีดงัต่อไปนี ้

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 6 ทา่น หรือเป็นคดิรอ้ยละ 67 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่นหรือคดิเป็นรอ้ยละ 33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

รายช่ือคณะกรรมการของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ 
2. นายสธุรรม มลิลา กรรมการ 
3. นางสาวนงราม เลาหอารีดลิก กรรมการ 

4. นายพงษช์ยั อมตานนท ์ กรรมการ 
5. นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการ 
6. นายแกลิก อมตานนท ์ กรรมการ 

7. นางมาทนีิ วนัดีภิรมย ์ กรรมการ 
8. นายบญุญา ตนัตพิานิชพนัธ ์ กรรมการ 
9. นางสาวชลธิชา ศริพิงษป์รีดา กรรมการ 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัททกุท่านเป็นผูมี้คุณสมบตัิครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศข้อบังคับของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม ประกอบดว้ย นายพงษ์ชัย อมตานนท ์ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายแกลิก อมตานนท ์หรือ  นาง
รงัษี เลิศไตรภิญโญ หรือ นางมาทนีิ วนัดีภิรมย ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิัท  
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตท่ีิประชุมผูถื้อ
หุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

2. จดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 
3. จดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
4. จดัใหมี้การท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึ่งผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 
5. กรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดใหด้  าเนินกิจการของบริษัทภายใตก้ารควบคุมของกรรมการ  หรืออาจมอบอ านาจ

เพ่ือใหบ้คุคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีกรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจ
นัน้ ๆ ไดเ้ม่ือเหน็สมควร  
ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหผู้ร้บัมอบอ านาจ สามารถพิจารณาและอนมุตัริายการ
ท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษัท ยกเวน้เป็นการอนมุัติรายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัไิวแ้ลว้ 

6. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้ก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายและกลยทุธท่ี์ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. ก าหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบายและกลยทุธท์างธุรกิจของบรษิัท และทบทวนปี 
8. พิจารณาอนมุตังิบประมาณประจ าปี และการลงทนุของบรษิัท 
9. ก ากับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ ์ขอ้ก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซือ้หรือขาย
ทรพัยส์ินท่ีส  าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

10. พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืน รวมทัง้
ประเมินผลการด าเนินงานของประธานกรรมการบริหาร เพ่ือติดตามความคืบหนา้ในการบรรลุวตัถุประสงคข์องการด าเนิน
กิจการของบรษิัท 

11. กรรมการตอ้งแจ้งการมีส่วนไดส้่วนเสียกับบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การถือหุน้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ใน
จ านวนเพิ่มขึน้หรือลดลง เป็นตน้ 

ทัง้นี ้กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่วา่จะเป็นเพ่ือประโยชนต์นหรือเพ่ือผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

ขอบเขตอ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทมีขอบเขตอ านาจอนมุตัใินเรื่องตา่ง ๆ พอสรุปได ้ดงันี ้

-    พิจารณางานดา้นบรหิาร 

-    พิจารณาอนมุตัแิผนงาน กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ 

-    พิจารณาอนมุตังิบประมาณประจ าปี 

-    พิจารณาอนมุตัวิสิยัทศัน ์และพนัธกิจ 

-    พิจารณาอนมุตัเิรื่องตา่ง ๆ ในงานการบรหิาร การตดัสินใจ 

-    พิจารณางานดา้นปฏิบตักิาร 

-    พิจารณาอนมุตันิโยบายตา่ง ๆ 
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-    พิจารณาอนมุตักิารขออนญุาตตอ่หน่วยงานราชการ 

-    พิจารณาอนมุตัเิรื่องตา่ง ๆ ตามที่พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั ก าหนด 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ  

บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการ มีหนา้ท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันี ้

-    ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ  

-    ลงคะแนนเสียงชีข้าด ในกรณีท่ีประชมุคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ขา้งเทา่กนั 

-    เป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการ 

-    ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

สถิตกิารเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิัทในปี 2560 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ/จ านวนครัง้ที่ประชมุ 

1. นายสนิท  วรปัญญา 5/5 
2. นายสธุรรม  มลิลา 5/5 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก 5/5 
4. นายพงษช์ยั  อมตานนท ์ 5/5 
5. นางรงัษี  เลิศไตรภิญโญ 5/5 

6. นายแกลิก  อมตานนท ์ 5/5 
7. นางมาทนีิ  วนัดีภิรมย ์ 5/5 
8. นายบญุญา  ตนัตพิานิชพนัธ ์ 3/5 

9. นางสาวชลธิชา  ศริพิงษป์รีดา 4/5 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทมีกรรมการบรหิาร 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพงษช์ยั อมตานนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการบรหิาร 
3. นายบญุญา ตนัตพิานิชพนัธ ์ กรรมการบรหิาร 

 

ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบ ของกรรมการบริหาร 

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถุประสงค ์ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด  ค าสั่ง และมติของท่ี
ประชมุคณะกรรมการและ/หรือมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัททกุประการ 

2. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ ์งบประมาณ และโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัและอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของ
บรษิัทในการด าเนินธุรกิจ รวมถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิัทใหบ้รรลเุปา้หมาย 

3. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอ ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิโดยรวมถึง
การพิจารณาและอนมุัติเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณประจ าปีหากไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหน้ าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือรบัทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 
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4. มีอ  านาจพิจารณาอนุมตัิการเบิกถอนเงินเพ่ือด  าเนินธุรกิจตามปกติ รวมทัง้อนุมตัิการใชจ้่ายเงินลงทนุท่ีส  าคญัท่ีก าหนดไวใ้น
งบประมาณประจ าปีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเ้คยมีมติอนุมัติใน
หลกัการไวแ้ลว้ 

5. เป็นคณะท่ีปรกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบรหิารงานบคุคล และดา้นการปฏิบตักิารอ่ืนๆ  
6. ก าหนดโครงสรา้งองค์กร อ  านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก าหนดเงินค่าจ้าง 

คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร และการเลิกจา้ง 
7. ใหมี้อ  านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตักิารอย่างหนึ่งอย่ างใด โดยอยู่ภายใต้

การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว มีอ  านาจตามท่ี  คณะกรรมการบริหาร
เหน็สมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือ
แกไ้ข บคุคลท่ีไดร้บัมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ ไดต้ามสมควร 

8. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งนี ้ อ  านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดท่ีคณะ
กรรมการบรหิาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับรษิัทหรือ
บริษัทย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุัติรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายท่ี เก่ียวขอ้ง
ก าหนด  

นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อรายใหญ่และมีคณุสมบตัดิงันี ้ 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจและกรรมการท่ีมีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัท 
พนักงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในปัจจุบนัของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บรษิัทรว่ม หรือ นิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ /บริษัทย่อยถือหุน้มากกว่า     
รอ้ยละ 50 ซึง่เป็นบรษิัทจดทะเบียน  

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรส
ของบุตรกบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อ  านาจควบคมุ
ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

5. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือ บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท  

คุณสมบตัิของกรรมการอิสระดงักล่าวขา้งตน้เท่ากับกฎเกณฑท่ี์เก่ียวกับคณะกรรมการอิสระของส านักงานคณะกรรมการ 
กลต. ยกเวน้ ขอ้ 3. ซึง่สงูกวา่หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัคณุสมบตัขิองคณะกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการ กลต. 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บรษิัทมีกรรมการอิสระจ านวน 3 คน จากกรรมการทัง้หมดของบริษัทจ านวน 9 คน ซึง่คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายช่ือ
ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสนิท  วรปัญญา กรรมการอิสระ 

2. นายสธุรรม มลิลา กรรมการอิสระ 
3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต  าแหน่งคราวละ 2 ปี บรษิัทไดก้  าหนดคณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบไวด้งันี ้

1. เป็นกรรมการอิสระ 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือ นิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  
3. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั 
4. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ

การเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้หรือเรียกประชมุตามที่เหน็สมควร อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ (ปีละ 4 ครัง้) โดยมีการก าหนด
วาระการประชมุไวล้่วงหนา้อย่างชดัเจน และน าส่งเอกสารประกอบการประชมุใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้รว่มประชมุเป็นการ
ล่วงหนา้เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยวาระ
การประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ  ตามท่ีกฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานก ากับดูแลประกาศก าหนดและตามท่ีไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทมีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสธุรรม มลิลา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสนิท วรปัญญา กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวนงราม เลาหอารีดลิก กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบล าดบัท่ี 3 เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน ( internal audit 

system) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท รวมทัง้เสนอค่าตอบแทนของ
บคุคลดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือประกอบความเหน็ตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้จดัใหมี้การประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลักทรพัยแ์ละส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บรษิัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
(1) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(2) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 
(4) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(5) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(7) ความเหน็หรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิัท 
7. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบรษิัทเพ่ือด  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบรษิัท 

สถิตกิารเขา้ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ/จ านวนครัง้ที่ประชมุ 

1. นายสนิท  วรปัญญา 4/4 
2. นายสธุรรม  มลิลา 4/4 
3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก 4/4 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต  าแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไวด้งันี ้

1. เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิัท และ/หรือผูท้รงคณุวฒุ ิและไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 
2. ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
3. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระเพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นได้

โดยอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจดัใหมี้หรือเรียกประชมุตามที่เหน็สมควร อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และมีอ านาจใน
การเรียกประชมุเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น ปฏิบตัหินา้ท่ีตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีจ านวน 4 คน ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสธุรรม มลิลา ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นางสาวนงราม เลาหอารีดลิก กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นางมาทนีิ วนัดีภิรมย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

การสรรหา 

1. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย  โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน 
โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ /หรือ
เสนอขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี  

2. สรรหาคดัเลือกและเสนอบุคคลใหด้  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิารระดบัสูงสุด และเลขานกุารบรษิัท 
เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติในกรณีท่ีต  าแหน่งว่างลงเน่ืองจากครบ
วาระและในกรณีอ่ืน ๆ  

3. ปฏิบตักิารอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย  

การก าหนดคา่ตอบแทน 

1. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ส าหรบักรรมการในคณะกรรมการบริษัท 
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และผูบ้ริหารระดบัสูง ใหเ้หมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของ
บรษิัท และภาวะตลาดอยู่เสมอ  

2. ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน และมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี 
โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และ
ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นชอบ และน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้
เพ่ืออนมุตั ิ 

3. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตผุลของการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี  

4. ปฏิบตักิารอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย  
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สถิตกิารเขา้ประชมุของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในปี 2560 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ/จ านวนครัง้ที่ประชมุ 

1. นายสธุรรม  มลิลา 1/1 
2. นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก 1/1 
3. นางรงัษี  เลิศไตรภิญโญ  1/1 

4. นางมาทนีิ  วนัดีภิรมย ์ 1/1 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต  าแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทไดก้  าหนดคุณสมบตัิของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงไวด้งันี ้

1. เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิัท และ/หรือผูท้รงคณุวฒุ ิและไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 
2. ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจัดใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และมีอ านาจในการเรียก
ประชมุเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวนงราม เลาหอารีดลิก ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2. นายพงษช์ยั อมตานนท ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

3. นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ  กรรมการบรหิารความเส่ียง 
4. นายบญุญา ตนัตพิานิชพนัธ ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
5. นายชชัวนิ พิพฒันโ์ชตธิรรม กรรมการบรหิารความเส่ียง 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและการวางกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท  ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียง
ประเภทต่าง ๆ ท่ีส  าคัญ คือ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk), 
ความเส่ียงดา้นบัญชีและการเงิน  (Financial and Accounting Risk), ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
(Compliance Risk) และ ความเส่ียงดา้นระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นตน้  

2. วางกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายบริหารความเส่ียงโดยสามารถประเมิน  ตรวจติดตามและควบคุมความเส่ียงของบริษัท 
โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้ 

3. สนบัสนนุผลักดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบรหิารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบรหิารความเส่ียง โดยรวมถงึความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตัติามนโยบาย  

4. จัดใหมี้การประเมินและวิเคราะหค์วามเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การส ารวจความเส่ียงไดค้รอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ  

5. สนบัสนนุและพฒันาการบรหิารความเส่ียงใหเ้กิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองทั่วทัง้องคก์รและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  
6. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในสิ่งที่ตอ้งด  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธท่ี์

ก าหนด 
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7. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงสามารถจดัจา้งที่ปรกึษาจากภายนอกเพ่ือขอค าแนะน าไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัท โดยตอ้ง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิัท  

8. ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

สถิตกิารเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงในปี 2560 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ/จ านวนครัง้ที่ประชมุ 

1. นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก 1/1 

2. นายพงษช์ยั  อมตานนท ์ 0/1 
3. นางรงัษี  เลิศไตรภิญโญ  1/1 
4. นายบญุญา  ตนัตพิานิชพนัธ ์ 1/1 

5. นายชชัวนิ  พิพฒันโ์ชตธิรรม 1/1 

คณะผู้บริหาร 

  ผูบ้รหิารของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพงษช์ยั อมตานนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร/ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและบรกิารหลงัการขาย 
2. นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ รองประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายชชัวนิ พิพฒันโ์ชตธิรรม ผูช้่วยประธานกรรมการบรหิาร 

4. นายปราโมทย ์พนัธินา ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต 
5. นายอรนิทร ์แจ่มนารี ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นางสาวนิตญิา ทรงประไพ ผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารส านกังานส่วนกลาง 

7. นายกตญัญ ูวไิลแกว้ ผูอ้  านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา 
 

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหา
กรรมการของบรษิัท และกรรมการชดุย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบ คณุสมบตั ิความสามารถและประสบการณท่ี์
หลากหลายของกรรมการ รวมทัง้พิจารณาสรรหาคดัเลือก และเสนอบคุคลท่ีเหมาะสม ใหด้  ารงต  าแหน่งกรรมการของบรษิัทท่ีหมดวาระ 
และ/หรือมีต  าแหน่งวา่งลงและ/หรือแตง่ตัง้เพิ่ม ซึ่งค  านงึถงึทกัษะที่จ  าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ ตามนโยบายและหลกัเกณฑใ์น
การสรรหากรรมการท่ีบริษัทก าหนด เพ่ือเสนอแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตัิแต่งตัง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
แลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ตอ้งน าเสนอรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

การเลือกตัง้กรรมการบริษัทในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะใชว้ิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้โดยผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ
หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง สามารถใชล้งคะแนนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นรายบคุคลหรือหลายคนในคราวเดียวกนัก็ได ้ตามท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้เห็นสมควร ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้นึ่งผูใ้ดมากหรือนอ้ยไม่ได้ และบคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบั
ลงมาจะเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้ท่ี้เป็นประธานท่ีประชุม
มีเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง 
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กรณีท่ีต  าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตอ่ืุนนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตัง้เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งจะ
เหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตน
แทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู่ 

ในการสรรหาผูม้าด  ารงต  าแหน่งประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณา
เบือ้งตน้ ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษิัทและเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างดี และสามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมาย
ท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวไ้ด ้และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ี
ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบรหิารของบรษิัท 

2. บริหารกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค  าสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบรหิารของบรษิัท 

3. มีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบ้คุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจช่วง และ/
หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแหง่การมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจ และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
ขอ้ก าหนด หรือค  าสั่งที่คณะกรรมการของบรษิัท และ/หรือบรษิัทไดก้  าหนดไว ้

4. ติดตามประเมินผลการด าเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษัทท่ีก าหนด ใหเ้ป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพเพ่ือ
ปอ้งกนัความเส่ียงทางธุรกิจ 

5. พิจารณาการเขา้ท  าสญัญาธุรกิจของบริษัท และสญัญาอ่ืนๆ อนัเป็นผลประโยชนต์่อบริษัท รวมทัง้ก  าหนดขัน้ตอนและวิธีการ
จดัท าสญัญาดงักล่าว เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารและ/หรือคณะกรรมการบรษิัท  

6. พิจารณาว่าจา้งพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกยา้ย หรือการพน้จากการเป็นพนักงาน และก าหนดอัตรา
คา่จา้งหรือพิจารณาจดัสรรคา่จา้ง ค่าตอบแทน เงินโบนสั เงินรางวลัรวมถงึสวสัดกิาร ซึง่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท
แลว้ ใหแ้ก่พนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท หรือบคุคลใดๆ ท่ีกระท ากิจการใหบ้ริษัท  

7. มีอ  านาจ ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชนข์องบริษัท และเพ่ือ
รกัษาระเบียบ วนิยั การท างานภายในองคก์ร 

8. ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้อ  านาจตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ  านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนุมัติ
รายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชนใ์นลักษณะอ่ืนใดขดัแยง้กับบริษัทหรือบริษัทย่อยตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัการอนุมัติรายการดังกล่าวจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้  

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ตง่ตัง้นายอรนิทร ์ แจ่มนารี ใหด้  ารงต  าแหน่งเลขานกุารบรษิัท  
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ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้ก าหนด กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้รายงานการ
เปล่ียนแปลงและดแูลใหมี้การปฏิบตัติามอย่างถกูตอ้งและสม ่าเสมอ 

2. จดัการประชมุตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนด จดัท าและเก็บรกัษารายงานการประชุม รวมถงึประสานงานใหมี้การปฏิบตัิ
ตามมตคิณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานท่ีก ากบัดแูล 
4. ส่งเสรมิใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และฝึกอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ ใหก้บักรรมการและผูบ้รหิาร 
5. จดัเก็บและดูแลเอกสารส าคญั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และ รายงานการมีส่วนไดส้่วนเสียของกรรมการหรือ
ผูบ้รหิาร 

6. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

บรษิัทไดเ้ปิดเผยคณุสมบตัขิองผูด้  ารงต  าแหน่งเลขานกุารบรษิัทไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทไดก้  าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงไดพ้ิจารณาจากภาระหน้าท่ีและขอบเขตความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการหรือผูบ้ริ หารแต่ละราย 
รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัท โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรม โดยบริษัทไดก้  าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นเบีย้ประชมุและเงินบ าเหน็จประจ าปี   

คา่ตอบแทนกรรมการซึง่ไดร้บัการอนมุตัจิากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 มีดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุม บาทต่อคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

ประธานกรรมการบรษิัท 33,000 

กรรมการบรษิัท 22,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 49,500 

กรรมการตรวจสอบ 46,200 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง    15,000 

กรรมการบรหิารความเส่ียง 10,000 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000 
 

เงนิบ าเหน็จประจ าปี 

วงเงินไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท โดยก าหนดจดัสรรใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้รหิาร และ/หรือ กรรมการอิสระ  
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ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

         หน่วย: บาท 

รายช่ือ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 
2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

นายสนิท วรปัญญา 165,000 165,000 484,000 481,000  - - - - 
นายสธุรรม มลิลา 110,000 110,000 498,000 497,500  15,000 15,000 - - 
นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก 110,000 110,000 484,000 481,000  10,000 10,000 15,000 15,000 
นายพงษช์ยั อมตานนท ์ 110,000 110,000 - - - - - 10,000 
นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ 110,000 110,000 - - 10,000 10,000 10,000 10,000 
นายบญุญา ตนัติพานิชพนัธ ์ 66,000 88,000 - - - - 10,000 10,000 
นางมาทินี วนัดีภิรมย ์ 110,000 110,000 - - 10,000 10,000 - - 
นายแกลิก อมตานนท ์ 110,000 110,000 - - - - - - 
นางสาวชลธิชา ศิรพิงษป์รดีา 88,000 110,000 - - - - - - 
นายปฏิมา จีระแพทย์(1) - 88,000 - - - - - - 
นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม - - - - - - 10,000 10,000 
รวม 979,000 1,111,000 1,466,000 1,459,500 45,000 45,000 45,000 55,000 

หมายเหต:ุ  (1) นายปฏิมา จีระแพทย ์ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษิัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 สิงหาคม 2559 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร (ลา้นบาท)  71.24 61.27 58.28 
จ านวนผูบ้รหิาร (ราย) 16 16 14 

รูปแบบคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เงินเดือน คา่
ประกนัสงัคม กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ โบนสั 
คา่น า้มนัและค่าซอ่ม
บ ารุงรถประจ า
ต  าแหน่ง 

เงินเดือน คา่
ประกนัสงัคม กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ โบนสั 
คา่น า้มนัและค่าซอ่ม
บ ารุงรถประจ า
ต  าแหน่ง 

เงินเดือน คา่
ประกนัสงัคม กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ โบนสั 
คา่น า้มนัและค่าซอ่ม
บ ารุงรถประจ า
ต  าแหน่ง 

รูปแบบคา่ตอบแทนอ่ืน รถประจ าต  าแหน่ง 
โทรศพัทมื์อถือ 

รถประจ าต  าแหน่ง 
โทรศพัทมื์อถือ 

รถประจ าต  าแหน่ง 
โทรศพัทมื์อถือ 

ค่าตอบแทนอื่น  

-ไม่มี- 

บุคลากร  

บริษัทมีความเช่ือมั่นว่าการเจริญเติบโตของบริษัทขึน้อยู่กบัความร่วมมือและคุณภาพของพนกังาน ดงันัน้ พนักงานทกุคนจึง
เป็นศนูยก์ลางในการพฒันาของบรษิัทอย่างยั่งยืน   
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จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

จ านวนพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผูบ้รหิาร) สามารถสรุปไดด้งันี ้

ล าดบั สถานท่ีปฏิบตังิาน 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

จ านวน(คน) จ านวนเงิน 

(ลา้นบาท) 

จ านวน(คน) จ านวนเงิน 

(ลา้นบาท) 

จ านวน(คน) จ านวนเงิน 

(ลา้นบาท) 
1. บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น 1,492 337.67 1,020 302.13 978 303.31 

2. บจก. อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ 198 100.76 190 91.6 157 81.86 

3. บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ 406 93.44 363 79.1 261 74.33 

4. กิจการรว่มคา้ Genius 25 6.03 26 8.59 26 8.65 

5. บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ 331 93.75 270 76.09 210 63.61 

6. บจก ฟอรท์ คอนซลัติง้ 1 0.76 1 1.55 4 6.9 

7. บจก.ฟอรท์ ไลทต์ิง้ 21 7.47 16 7.94 17 8 

8. บจก.ฟอรท์ มิเตอร ์ 13 3.94 15 3.99 17 5.11 

9. บจก. ฟอรท์ เวนดิง้ 26 7.46 17 4.14 - - 

10. บจก. ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ - - - - - - 

11. บจก. ฟอรท์ สมารท์ ดจิิตอล 30 2.60 - - - - 

12. กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ จีเนียส - - - - - - 

13. Mindmap Commtech Inc. 49 5.42 - - - - 

 รวม 2,592 659.30 1,918 575.33 1,670 551.77 

ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บรษิัทไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีเป็นนยัส าคญั อนัมีผลกระทบทางดา้นลบตอ่บรษิัท 

ผลตอบแทนเพือ่จูงใจในการท างานอื่น 

บรษิัทและบริษัทย่อย และพนกังานของบริษัทและบรษิัทย่อย ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ ตามพระราชบญัญัติ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 บรษิัทและบริษัทย่อยและพนกังานจ่ายเงินสมทบเขา้กองทนุดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3 
ของเงินเดือน 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1)   คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีประจ าปี 2560 ใหแ้ก่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นจ านวนเงิน

รวม 4,825,500 บาท 
2)   คา่บรกิารอ่ืน (Non-audit fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนใหแ้ก่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปี 2560 ซึ่งไดแ้ก่  ค่าบริการ
เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การท าลายสินคา้คงเหลือของบริษัทย่อย จ านวน 40,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบระบบการควบคุมทั่วไป
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทย่อย จ านวน 720,000 บาท 

  



 

หนา้ที่ 84 

9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1   นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัดีวา่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีนัน้เป็นปัจจยัส าคญัในการปฏิบตัท่ีิจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผู้
ถือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นพืน้ฐานในการน ามาซึ่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจและเสริมสรา้งองคก์รใหเ้ติบโต
อย่างยั่งยืน ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจงึไดก้  าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใตห้ลกัธรรมภิบาล
ท่ีดี ตามแนวทางการปฏิบตัขิองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดย้อมรบัพรอ้มน าไปปฏิบตัิ
อย่างเครง่ครดั 

9.2   การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในปี 2560 บรษิัทไดถื้อปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้

หมวดที ่1  

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานของผูถื้อหุน้ โดยวางหลักการในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเป็น
ธรรม และเป็นไปตามกฎหมายมาโดยตลอดนบัตัง้แต่ระยะเวลาท่ีไดเ้ขา้ตลาดหลักทรพัยด์ว้ยความเป็นธรรม เช่น สิทธิในการซือ้ขาย
และโอนหุน้ สิทธิในการรบัเงินปันผล สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของบรษิัท สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ท่ีพิจารณาสิทธิในการมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชมุแทน สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการและผูส้อบบญัชี สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการล่วงหนา้ 
เป็นตน้ และไดด้แูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิดงักล่าวโดยเครง่ครดั และไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

การจัดประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยปฏิบตัิตาม  
แนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุน้ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนใช้คู่มือ 
Annual General Meeting Checklist ซึ่งเป็นโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน โดยในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดป้ระเมินผลการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทไดร้ะดบัดี
เย่ียม โดยไดร้บัคะแนน 94 คะแนนจากคะแนนเตม็ และคะแนนสงูกวา่คะแนนเฉล่ีย ซึง่อยู่ท่ี 91.97 คะแนน 

การก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท บริษัทจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายในก าหนดระยะเวลา 4 เดือน นบัจากวนั
สิน้งวดบัญชีประจ าปี โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีขึน้ในวันท่ี 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.           
ณ หอ้งประชุม ชัน้ 7 อาคารส านกังานของบรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ก่อนวันประชุม 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ บริษัทไดม้อบหมายให้ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ในฐานะนายทะเบียนหุน้ของบริษัท เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้เอกสารประกอบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
เขา้รว่มประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารดงักล่าวมุ่งที่จะช่วยใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มลูเพียงพอใน
การพิจารณาลงมตใินแตล่ะวาระการประชมุและเอือ้อ  านวยใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิไดเ้ตม็ท่ี ซึง่ประกอบดว้ย 
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 ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุลพรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการส าหรบัแตล่ะวาระ 
 ขอ้มลูประกอบท่ีส าคญั เช่น ประวตัขิองกรรมการรายบคุคลและค านิยามของกรรมการอิสระ ส าหรบัการพิจารณาในวาระ

การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรบั
การน าเสนอพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 

 รายละเอียดขัน้ตอนการประชุมและการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระได ้โดย
แบบฟอรม์การมอบฉนัทะเป็นแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถระบคุวามเหน็ในการลงคะแนนเสียงได ้

 บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักับการเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยในประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 บริษัทไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญัในท่ีประชมุอย่างกะทนัหนั 

 บรษิัทไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ในเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.forth.co.th) ก่อน
การประชุมและแจง้การเผยแพร่ดงักล่าวต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษา
ขอ้มลูประกอบการประชมุล่วงหนา้อย่างเพียงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบเอกสาร 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส รวมทัง้สรา้งบรรยากาศใหผู้ถื้อ
หุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที่ ดงันี ้ 

 สนบัสนนุใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู ผูส้อบบญัชีเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือตอบค าถามและรบัทราบความเหน็ของผูถื้อ
หุน้ โดยในปี 2560 มีกรรมการเขา้ร่วมการประชุมรวม 9 ท่าน จากจ านวน 9 ท่านคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด   

 ด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 
 ใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการแสดงความคดิเห็น การถามค าถามต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม 

และประธานในท่ีประชมุไดใ้หค้วามส าคญัและตอบขอ้ซกัถามในทกุประเดน็ โดยมีการบนัทกึการประชมุอย่างครบถว้น 
 ประธานกรรมการในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยใหมี้การ

ลงคะแนนและสรุปมตท่ีิประชมุแตล่ะวาระ 
 จดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะนับ 1 

หุน้เป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมติวาระปกติ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูชี้ข้าดอีกเสียงหนึ่ง
ต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ ส  าหรบัการออกเสียงในวาระพิเศษ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัท หรือกฎหมายและขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผูถื้อหุน้ท่านนัน้จะถูกหา้มออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ 

 วา่จา้งที่ปรกึษากฎหมายภายนอก เป็น Inspector เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบผลของมตแิละผลการลงคะแนน 

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2560 บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันท าการถัดไปโดยมติ
ดงักล่าวระบุผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจดัส่งรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งมีการระบรุายช่ือกรรมการ/ผูบ้ริหารท่ีเขา้
รว่มประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระท่ีเสนอขออนุมตัิจากผูถื้อหุน้ รวมทัง้
ประเดน็ท่ีส  าคญั ๆ ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระและการชีแ้จงจากทางคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียดใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.forth.co.th) ดว้ย 
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หมวดที ่2  

การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหมี้การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน โดยใหค้วามส าคญักบัการใหค้วามเท่าเทียมกันของ
สิทธิขัน้พืน้ฐานแก่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถใชส้ิทธิในการมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือกรรมการ
อิสระของบริษัท ท่ีบริษัทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งส่งหนงัสือ
มอบฉันทะท่ีระบุรายละเอียดครบถ้วนพรอ้มทัง้ส  าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนด
กลบัมายังบริษัทก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งบริษัทไดจ้ดัส่งรายละเอียดการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะไปพรอ้มกบัหนังสือเชิญ
ประชมุหรือสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.forth.co.th)    

ข.   สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิ 

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี โดย
ในการเสนอวาระการประชมุเพิ่มเตมิสามารถเสนอไดต้ามขัน้ตอน ดงันี ้

1. จดัส่งเรื่องที่จะเสนอใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพรอ้มดว้ยเหตผุล รายละเอียดขอ้เทจ็จริง และขอ้มลูท่ีจ าเป็น
ลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ดงักล่าวไดจ้ากเว็บไซตข์อง
บรษิัท (www.forth.co.th) หรือตดิตอ่ขอใหบ้รษิัทจดัส่งให ้

2. บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผูถื้อหุน้ของผูข้อเสนอเพิ่มวาระการประชุมกบัทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้
ซึ่งเกณฑก์ารพิจารณาเรื่องท่ีมีผูเ้สนอใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือตอ้งเป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
กิจการหรืออาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั หากคณะกรรมการบริษัทมีมตเิหน็ชอบกบัเรื่องท่ี
เสนอเพิ่มเติมแลว้ ก็จะบรรจเุขา้เป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ระบวุ่าเป็นวาระที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ ส่วนเรื่องท่ีไม่
ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท 

ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพือ่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

ผูถื้อหุน้สามารถเสนอบุคคลเพ่ือเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเฉพาะบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงันี ้

1. มีคณุสมบตัิถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

2. มีวฒุทิางการศกึษา ประสบการณใ์นการท างาน หรือคณุสมบตัอ่ืิน ทัง้นี ้ตามที่บรษิัทก าหนด 
3. ตอ้งอทุศิเวลาอย่างเพียงพอ และทุม่เทความสามารถอย่างเตม็ที่เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัท โดยถือเป็นหนา้ท่ีและพรอ้ม

ท่ีจะเขา้รว่มการประชมุของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 
4. ไม่ด  ารงต  าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัสรรผูท่ี้มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติ แต่หากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่คัดเลือกท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ท่ีได้รบัเสนอช่ือดังกล่าวจะถูกเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหท่ี้ประชุมลงมติครัง้สุดทา้ย ซึ่งเอกสารท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบมาดว้ยในการ
เสนอช่ือเสนอบุคคลเพ่ือเขา้ด  ารงต  าแหน่ง ไดแ้ก่ (1) แบบฟอรม์เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการ และ (2) ขอ้มลูบุคคลผู้
ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุน้หรือหนงัสือยืนยนัการถือหุน้จากบรษิัทหลกัทรพัย/์ตวัแทน ซึ่งเจา้ของขอ้มลู
ตอ้งลงนามยินยอมและรบัรองและส่งไปรษณียล์งทะเบียนถงึบรษิัทภายในระยะเวลาท่ีบรษิัทก าหนด  
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ง.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายจ ากัดการใชข้อ้มูลภายในใหอ้ยู่ในวงเฉพาะผูบ้ริหารตัง้แต่ระดับกลางถึงระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งภายในบริษัท
เท่านัน้ ส  าหรบังบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้จะถูกเก็บไวท่ี้ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ขอ้มลูท่ีเป็นความลบัอ่ืนจะใชเ้พ่ือ
การปรกึษาหารือกบับุคคลในระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปเทา่นัน้ บริษัทมีบทลงโทษกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หากมีการใชข้อ้มลูภายในท่ีท าใหเ้กิด
ความเสียหาย  

นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
และรบัทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัยโ์ดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัย ์และใหแ้จง้
เลขานกุารบริษัทรบัทราบเพ่ือจดัท าบนัทกึการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลักทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือ
น าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัททราบในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ถดัไป  

จ.  การก ากับดูแลเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพยภ์ายใน 

บรษิัทมีนโยบายไม่ใหพ้นกังาน ผูบ้รหิาร และผูท้ราบขอ้มลูงบการเงินหรือขอ้มลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัท
ท่ีทราบ เปิดเผยแก่บคุคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และหา้มท าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีขอ้มลูงบการเงิน
หรือขอ้มลูอื่นท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทจะเผยแพรต่่อสาธารณชน บรษิัทมีบทลงโทษกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หากมีการ
ใชข้อ้มลูภายในเพ่ือเป็นการสรา้งราคาใหก้บัหลกัทรพัยข์องบรษิัท  

ฉ.  ความสัมพันธข์องนักลงทุน 

บริษัทไดจ้ัดตัง้แผนกนักลงทุนสัมพันธ ์(Investor Relation Department) โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะในการรบัผิดชอบงานนัก
ลงทุนความสัมพันธ์ โดยรับผิดชอบจัดท าแผนงาน กิจกรรม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงุทน 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และส่ือมวลชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และความน่าเช่ือถือในการด าเนินกิจการของบริษัท  ซึ่ง
ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตดิตอ่ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

แผนกนักลงทุนสัมพันธ ์ 
เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 0-2265-6700 โทรสาร: 0-2265-6799 
เวบ็ไซต:์ http://www.forth.co.th/investor  
อีเมล ์: investor@forth.co.th  

บรษิัทก าหนดช่วงเวลางดติดต่อส่ือสารกบันกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ (Quiet Period) ในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลประกอบการ
ของบรษิัท โดยครอบคลุมถงึการใหข้่าวและการเปิดเผยขอ้มูลเชิงการเงินตอ่สาธารณะของทัง้ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานนกัลงทนุ
สมัพนัธล์่วงหนา้เป็นเวลา 14 วนัก่อนวนัประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปีเพ่ือหลีกเล่ียงการใหข้อ้มลูอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง
อาจน าไปสู่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยบ์รษิัท 

หมวดที ่3  

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทไดใ้หส้ิทธิและความส าคญัแก่ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในทกุกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน  คูค่า้ เจา้หนี ้และสงัคม โดย
มุ่งปฏิบตัติอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่ง ๆ ดงันี ้
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ผูถื้อหุน้ 
บริษัทค  านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างสูงสุด โดยมุ่งมั่ นท่ีจะด าเนินกิจการใหมี้การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง 

พรอ้มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และบรหิารความเส่ียงเพ่ือเพิ่มมลูคา่ใหก้บับรษิัทในระยะยาว 

พนกังาน 
บริษัทถือว่าทรพัยากรบุคคลเป็นทรพัยส์ินท่ีมีค่าสูงสุด มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิไดร้บัการคุม้ครอ งไม่ใหล้ะเมิดสิทธิส่วน

บุคคล รวมทัง้สิทธิในการไดร้บัการปฏิบตัิ และไดร้บัโอกาสเท่าเทียมกัน  ซึ่งบริษัทใหค้วามส าคญัในดา้นการดแูลสวสัดิการและความ
ปลอดภยัของพนกังานตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 คา่ตอบแทนพนกังาน 
บริษัทไดก้  าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังาน ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

และสะทอ้นกับความรูค้วามสามารถของพนักงาน โดยอาศยัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) 
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารค่าตอบแทน รวมถึงสวสัดิการอ่ืน และก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเทียบเคียงกับ
บรษิัทอ่ืนในอตุสาหกรรม เพ่ือรกัษาและสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานในการปฏิบตังิานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

  สวสัดกิารของพนกังาน 
1. ประกนัอบุตัเิหต ุ
2. ประกนัชีวติและประกนัสขุภาพ 
3. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
4. เงินช่วยเหลือกรณี พนกังาน บดิา มารดา ภรรยา หรือบตุรเสียชีวติ 
5. เครื่องแบบพนกังาน และลานกีฬาของพนกังาน 
6. การจดังานสงัสรรคป์ระจ าปี การทอ่งเท่ียวตา่งจงัหวดัประจ าปี และงานกีฬาสีประจ าปี 

 นโยบายการพฒันาพนกังาน 
บรษิัทมีนโยบายท่ีจะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรียนรู ้เพ่ือรองรบัการเตบิโตของธุรกิจและทนัตอ่การเปล่ียนแปลง

ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั บริษัทจึงส่งเสริมใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถในการท างาน โดยเนน้
การสรา้งกระบวนการถ่ายทอดความรูภ้ายในองคก์รจากบุคลากรท่ีมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญ ควบคู่กบัการการเรียนรูจ้าก
ภายนอก เพ่ือสรา้งฐานความรู ้และแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ดว้ยการสรา้งการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ระดับ 
บุคคล แผนก ฝ่าย โดยพัฒนาการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ และถ่ายทอดองคค์วามรูด้ว้ยการสอนงาน และการท างานเป็นทีม 
รวมถึงการเรียนรูจ้ากภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบดว้ยการฝึกอบรมพัฒนาส่วนบุคคลและการสัมมนาทั่วไป รวมถึง การ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง เพ่ือพฒันาขีดความสามารถของพนกังานใหด้ียิ่งขึน้ 

โดยในปี 2560 พนกังานในกลุ่มบรษิัท มีชั่วโมงการฝึกอบรมเพ่ือใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเฉล่ีย 24.68 ชั่วโมงตอ่คนตอ่ปี 

    นโยบายความปลอดภยัของพนกังาน 
บรษิัทไดมุ้่งมั่นสรา้งระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 (2007) OHSAS 18001 (2007) ท่ี

เนน้เรื่องความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังาน โดยมีการออกแบบระบบ และอปุกรณต์า่ง ๆ ท่ีใช ้เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั
สูงสุดตามมาตรฐานสากล API อาทิเช่น พนักงานในส่วนการผลิตจะตอ้งมีการใส่ ถุงมือ สายกราวด ์และรองเทา้ เพ่ือคลาย
ไฟฟ้าสถิต รวมถึงการติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ เช่น ระบบ Water spray, Fire alarm smoke detector 
ฯลฯ พรอ้มทัง้ด  าเนินการประเมินความเส่ียงทกุจดุของการปฏิบตังิาน และจดัฝึกอบรมการซอ้มหนีไฟและปอ้งกนัอคัคีภยัใหก้บั
พนกังานเป็นประจ าทกุปี 

ทัง้นี ้ในปี 2560 ขอ้มลูสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตจุากการท างานของกลุ่มบรษิัท ไม่เกิดอบุตัเิหตจุากการท างาน  



 

หนา้ที่ 89 

ลกูคา้ 

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้โดยการส่งมอบผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล
ดว้ยระบบคุณภาพ ISO 9001 (2008) ท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้จากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน SGS และปฏิบตัิต่อลูกคา้ภายใตส้ัญญา 
ขอ้ตกลง และเง่ือนไขที่เป็นธรรม รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั 

นอกจากนี ้ยังจัดตัง้ศูนยบ์ริการ FORTH SERVICE CALL CENTER เพ่ือใหบ้ริการส าหรบัลูกคา้และตัวแทนจ าหน่ายทัง้ก่อน
และหลงัการขาย อาท ิบรกิารสอบถามขอ้มลูรอ้งเรียน ปรกึษาปัญหาการบรกิาร การตดิตัง้ และการซอ่มสินคา้ โดยสามารถตดิตอ่ไดท่ี้ 

 ศูนยบ์ริการ FORTH SERVICE CENTER 
 เลขท่ี 226/25, 26 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทร : 0-2615-0606 
 โทรสาร : 0-2615-0606 ตอ่ 2199 
 อีเมล ์:  service@forth.co.th 

คูแ่ข่ง 

 บริษัทมีนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนขอ้มูล หลอกลวงหรือใชว้ิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งตามครรลองของการ
แข่งขนั บริษัทปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจา้งใหแ้ก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นตน้ รวมถึงไม่แข่งขันดว้ยการใส่รา้ยป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือ
บดิเบือน ขอ้เทจ็จรงิของคูแ่ข่ง 

คูค่า้ 

บรษิัทมีนโยบายในการจดัหาสินคา้และบรกิารใหเ้ป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืน
กบัคู่คา้และคู่สญัญาท่ีมีนโยบายท่ีชดัเจนในดา้นคณุภาพของสินคา้และบรกิาร รวมถึงราคาท่ีเหมาะสม บริษัทจึงจดัใหมี้กระบวนการ
จดัหาสินคา้และบรกิารท่ีเป็นธรรม ดงันี ้ 

 มีการคดัเลือกคูค่า้จากราคา คณุภาพ การบรกิาร และมีการแข่งขนับนขอ้มลูที่ไดร้บัอย่างเป็นธรรม และโปรง่ใส 

 ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทตอ้งละเวน้การรบัเงิน ของก านัล สินทรัพย์ หรือ
ผลประโยชนท่ี์ไม่สจุรติจากคูค่า้ หรือคูส่ญัญา 

 ช าระเงินใหคู้ค่า้และคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนัอย่างเครง่ครดั 

 ปกปอ้งรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบัระหวา่งคูค่า้และคูส่ญัญา 

 ปฏิบตัดิว้ยความซื่อตรง เช่ือถือได ้และมีการแจง้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งใหร้บัทราบ 

เจา้หนีเ้งินกู ้

บริษัทไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดตามสัญญาเงินกูอ้ย่างเคร่งครดั โดยไดมี้การช าระหนีเ้งินกูต้ามก าหนดระยะเวลา และไดใ้ห้
ความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินในการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลอ่ืนๆ ตามท่ีตอ้งการ อย่างถูกตอ้งและครบถ้วน 
ตลอดจน ดแูล หลกัทรพัยค์  า้ประกนั และรว่มมือในการแกไ้ขปัญหารว่มกนั หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขสญัญา 

หน่วยงานของรฐั 

บริษัทไดย้ึดมั่นและพรอ้มจะปฏิบัติตามการก ากับดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบตัิของ
หน่วยงานของรฐั 
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นโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ดว้ยการด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง
ตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินทางปัญญา การรกัษาความลบัทางการคา้ และใหค้วามเคารพกบัสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของ
ผูอ่ื้น ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดใหใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง โดยหา้มติดตัง้และใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์
ลิขสิทธ์ิไม่ถกูตอ้งในบรษัิทโดยเดด็ขาด 

นโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิในการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยดัพลงังานและน าทรพัยากรกลบัมาใช้
ใหม่ เช่น การควบคมุอณุหภูมิเครื่องปรบัอากาศในส านกังานใหเ้หมาะสม การปิดแอรแ์ละปิดไฟช่วงพกัเที่ยง การเปล่ียนหลอดไฟแสง
สว่างส านกังานเป็นหลอดไฟ LED การเปิดไฟเฉพาะจดุท่ีตอ้งการใชง้าน การเดินขึน้ลงบนัไดแทนการใชล้ิฟท ์การใชก้ระดาษ reuse เป็น
ตน้ 
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

บริษัทใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับแนวทางการรบัผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดแนวปฏิบตัิเพ่ือแสดงความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม ไดแ้ก่ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนษุยชน การปฏิบตัิต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การรว่มพฒันาชุมชนหรือสงัคม และการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม  รายละเอียดแสดง
อยู่ในหวัขอ้ “ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม” 

สิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทค  านงึถึงการรกัษาสภาพแวดลอ้ม และระมดัระวงัอย่างยิ่งต่อผลท่ีอาจกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มรวมถึงชุมชนใกลเ้คียงทัง้นี ้
โรงงานของบริษัทไดร้บัการรบัรองการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 (2004) จากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน SGS โดยไดร้บัการรบัรอง
ทั้งจาก UKAS และ NAC เพ่ือเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องการกฏหมายสิ่งแวดล้อม ท าให้มั่ นใจว่าโรงงานจะไม่ปล่อยขยะ
อุตสาหกรรมไปยังสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทเริ่มตัง้แต่การออกแบบโรงงานใหมี้ระบบจัดการของเสีย การแยกขยะอิเล็คทรอนิกส ์และ 
ระบบบ าบดัอากาศแบบเปียก Wet scrubber ซึ่งเป็นการบ าบดั ฝุ่ น ควนัต่างๆจากขัน้ตอนการผลิตของโรงงาน ใหเ้ป็นอากาศท่ีสะอาด
ก่อนปล่อยออกไปสู่สิ่งแวดลอ้ม รวมถงึการปรบัปรุงการด าเนินงานจดัการสิ่งแวดลอ้มอย่างตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้บรษิัทมีแนวทางการด าเนินกิจการโดยปลูกฝัง ส่งเสรมิความรู ้และฝึกอบรมพนกังานในองคก์รใหต้ระหนกัถงึความ
รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เสมอ ไดแ้ก่ การรณรงค์ใหใ้ช้
ทรพัยากรอย่างคุม้คา่ ประหยดั และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

กลไกลการรอ้งเรียนของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

 การรอ้งเรียน 

บริษัทไดก้  าหนดช่องทางเพ่ือรบัขอ้รอ้งเรียนจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยผูร้อ้งเรียนสามารถน าส่งขอ้รอ้งเรียนเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรและมีขอ้มูลอย่างเพียงพอ  รวมทัง้ระบุช่ือ-สกุลและท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อกลบัไดส้ะดวกของผูร้อ้งเรียนมาท่ีเลขานุการ
บริษัท ตามท่ีอยู่หรืออีเมลข์องบริษัท ท่ีระบุขา้งล่าง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งข้อรอ้งเรียนต่อไปยังคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผูบ้รหิารเพ่ือท าการตรวจสอบและแกไ้ขแลว้แตก่รณีดงันี ้

1) กรณีท่ีเป็นขอ้รอ้งเรียนจากผูถื้อหุน้ จะส่งต่อไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบรษิัท ในกรณีนี ้ผูถื้อ
หุน้อาจตดิตอ่ประธานธรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามที่อยู่บรษิัทท่ีระบไุว ้

2) กรณีท่ีเป็นข้อรอ้งเรียนของลูกคา้ คู่คา้ ประชาชนทั่วไป จะน าส่งไปยังคณะผู้บริหารเพ่ือหาทางแก้ไข แล้วรายงานให้
คณะกรรมการบรษิัททราบ 
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3) กรณีท่ีเป็นขอ้รอ้งเรียนจากเจา้หนี ้ ขอ้รอ้งเรียนจะส่งไปยงัคณะผูบ้รหิาร  หรือผูบ้รหิารอาจพิจารณาส่งขอ้ร้องเรียนดงักล่าว
ไปยงัคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถตดิตอ่เพ่ือรอ้งเรียนถงึคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เลขานุการบริษัท  
บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 0-2265-6700  
โทรสาร: 0-2265-6799 

 การปกปอ้งคุม้ครองผูร้อ้งเรียน 

ขอ้มูลของผูร้อ้งเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยบริษัทจะพิจารณาถึงสวสัดิภาพและความปลอดภัยเป็นส าคญั ผูต้รวจสอบ
ขอ้เท็จจริงจะเปิดเผยแหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น กรณีท่ีอาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหายกับผู้
รอ้งเรียน บรษิัทจะก าหนดมาตรการคุม้ครองตามดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

หมวดที ่4  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ สามารถ
รบัทราบขอ้มลูที่แสดงใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และขอ้มลูอ่ืนๆ โดยผูส้นใจสามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ ของบริษัท 
ไดแ้ก่ งบการเงิน รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ไดอ้ย่างสะดวกจากเว็บไซตข์องหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังาน ก.ล.ต หรือเว็บไซตข์องบริษัท  (www.forth.co.th) โดยบริษัทไดมี้การ
ปรบัปรุงขอ้มลูตา่งๆ ใหเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ   

ในระหว่างปี บริษัทเปิดโอกาสให้กับกลุ่มหรือคณะบุคคลต่าง  ๆ เช่น ผู้ถือหุ้น นักข่าว สถาบันการเงิน ลูกค้า และ
สถาบนัการศกึษา เป็นตน้ ไดเ้ขา้เย่ียมชมโรงงาน นอกจากนี ้บรษิัทไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของขอ้มลูตอ่นกัลงทนุและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
บรษิัทจึงมีนโยบายใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังาน ก.ล.ต. ในรายงานประจ าปีและ
หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เก่ียวกับบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนครัง้ของการ
ประชมุ และจ านวนครัง้ท่ีกรรมการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดแ้สดงรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินไวค้วบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชี 

หมวดที ่5  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัท บรษิัทจงึมีนโยบายเก่ียวกบั
คณะกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

คุณสมบัตแิละโครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 33 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดเพ่ือเป็นการถ่วงดลุคณะกรรมการ โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑท่ี์ส านักงาน ก.ล.ต ก าหนด คณุสมบตัิของ
กรรมการอิสระ รายช่ือและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การสรรหากรรมการไดแ้สดงอยู่ในหวัขอ้ “โครงสรา้ง
การจดัการ” 
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บรษิัทไดมี้นโยบายในการก าหนดจ านวนบรษิัทท่ีกรรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต  าแหน่งโดยใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถ
ด ารงต  าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บรษิัทยงัไม่ไดก้  าหนดจ านวนวาระการด ารงต  าแหน่งของกรรมการ 
แตไ่ดย้ดึถือความรูแ้ละความสามารถท่ีจะสามารถด ารงต  าแหน่งกรรมการของบรษิัทตอ่ไป 

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผูด้  ารงต  าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารใหเ้ป็นคนละบุคคล เพ่ือความชดัเจน และ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบของประธานบริหารไวอ้ย่างชัดเจน รวมถึง
เปิดเผยขอ้มลูคณุสมบตัิและวาระการด ารงต  าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสรา้งกรรมการบริษัทประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คุณสมบัติและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการทัง้ 4 ชดุดงักล่าว ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

องคป์ระชุมและการประชุม 

 บริษัทไดก้  าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี และก าหนดนโยบายใหมี้องคป์ระชุมขัน้ต  ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะ
ลงมตใินท่ีประชมุ โดยตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึครบเป็นองคป์ระชมุ 

 บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 7 วนั ยกเวน้การประชมุในวาระพิเศษหากมีความจ าเป็น 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

 คณะกรรมการบรษิัทไดส้่งเสรมิใหจ้ดัท  าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส  าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไดย้ึดถือและ
ปฏิบตัิ โดยถือเป็นภาระและความรบัผิดชอบทั่วกนั เพ่ือประโยชนส์ูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียของบรษิัท ตลอดจนสรา้งความน่าเช่ือถือ
ในการด าเนินกิจการอนัจะท าใหบ้รษิัทเตบิโตอย่างยั่งยืน 

การก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทไดก้  าหนดวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจไวอ้ย่างชัดเจน โดยเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ” โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนและอนุมัติ นโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจเป็นประจ าทุกปี เพ่ือใหบ้ริษัทมีแผนกลยุทธท่ี์จะ
บรรลุเปา้หมายในแต่ละปีไดอ้ย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบัวสิยัทศันแ์ละพนัธกิจ ทัง้นี ้จะติดตามการด าเนิน
ธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแผนกลยทุธป์ระจ าปี 

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 คณะกรรมการบรษิัทไดก้  าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยค านึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของบรษิัท และ
หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัทประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัท และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการท่ีพิจารณาต้องรายงานใหบ้ริษัททราบถึง
ความสมัพันธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสินใจ รวมถึงไม่มีอ  านาจอนุมัติใน
รายการดงักล่าว และหากบรษิัทพิจารณาแลว้พบว่าเป็นการท ารายการท่ีส าคญั จะเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการพิจารณาและอนมุติ
ตามความเหมาะสม 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทไดก้  าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงจากการประเมินความเส่ียงทัง้เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จากภายนอกและภายใน
บรษิัท ดงันี ้
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1. การก าหนดแผนการบรหิารความเส่ียงของแตล่ะหน่วยงานภายในบรษิัทตามแผนงานหลกัของบริษัทและความเส่ียงในการ
ด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือใหแ้ผนงานการบริหารความเส่ียงสอดคลอ้งกบัแผนงานและเป้าหมายในการด าเนิน
ธุรกิจ 

2. การจัดการความเส่ียงตามแผนงานในการบริหารความเส่ียงข้างต้น แต่ละหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะได้จัดล าดับ
ความส าคัญของความเส่ียงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีความเส่ียงดังกล่าวจะมีต่อองคก์ร แลว้จึงก าหนด
มาตรการในการจดัการกบัความเส่ียงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้รว่ม
สอบทานความเส่ียงตามมาตรการลดความเส่ียงดงักล่าว 

3. มาตรการบรหิารความเส่ียงขา้งตน้จะไดร้บัการติดตามและทบทวนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ซึ่ง
ประกอบดว้ยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะมีการจดัประชุมทุกไตรมาส เพ่ือติดตามและทบทวนผลการ
ด าเนินการจดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามและสอบทานการจดัการความเส่ียงของ
แตล่ะบรษิัท หรือหน่วยงาน เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามที่บรษิัทไดต้ัง้ไว ้

แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 ค่าตอบแทนกรรมการก าหนดจากภาระหน้าท่ีและขอบเขตความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการ และผลการด าเนินงานของบรษิัท โดยใหส้อดคลอ้งกบัอตัราคา่ตอบแทนในตลาดหรืออตุสาหกรรม คา่ตอบแทนกรรมการผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาก่อนน าเสนอท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ืออนมุตัิ 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด 
ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะ เดียวกัน โดยจะค านึงถึงภาระหน้าท่ี ความ
รบัผิดชอบ ซึ่งเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการด าเนินงานของผูบ้รหิารระดบัสูงแต่ละท่าน ทัง้นี ้เพ่ือสามารถจูงใจ 
และรกัษาบุคลากรท่ีมีคณุภาพไวไ้ด ้ค่าตอบแทนและโบนสัประจ าปีส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสูงจะมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาท่ีแน่นอน 
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการท างานเป็นรายบคุคล 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบริษัทจ านวนหนึ่งในสามหรือใกลเ้คียงกบัจ านวนหนึ่งในสามมากท่ีสุด ตอ้งออกจากต าแหน่ง โดย
กรรมการซึ่งพน้ต  าแหน่งนีอ้าจไดร้ับเลือกตัง้กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมีวาระการด ารงต  าแหน่งนบัจากวนัแต่งตัง้จนถึง
วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  

การประเมินผลการปฏิบัตงิานประจ าปี 

บรษิัทมีการจดัการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทกุปี เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการได้
มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเดน็ และอปุสรรคตา่ง ๆ ในระหวา่งปีท่ีผ่านมารว่มกนั 

ในการประเมินผลงานคณะกรรมการ จะมีการประเมินในแบบรายคณะ รายบคุคล และการประเมินผลกรรมการชุดย่อยทกุชุด 
โดยเลขานกุารบริษัท จะน าส่งแบบประเมินใหค้ณะกรรมการทกุคนประเมิน ภายหลงัการประเมินเรียบรอ้ยแลว้ จะน าส่งแบบประเมิน
กลบัมายงัเลขานกุารบริษัท เพ่ือรวบรวมผลคะแนนการประเมินและสรุปผลวิเคราะหก์ารปฏิบตัิงานของคณะกรรมการในรอบปี และ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาตอ่ไป 

หลักเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยทุกชุด แบบรายคณะ จะครอบคลุม
ประเดน็ส าคญั ดงันี ้

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2) บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
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3) การประชมุคณะกรรมการ 
4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการแบบรายบคุคล จะครอบคลมุประเดน็ส าคญั ดงันี ้
1) คณุสมบตัขิองกรรมการ 
2) การประชมุคณะกรรมการ 
3) บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ เพ่ือใหก้รรมการมีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการทกุคน ผูบ้รหิารระดบัสูง รวมทัง้เลขานกุารบริษัทเขา้
รบัการอบรมเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ืองทัง้จากการจัดอบรมภายในและจากสถาบนัภายนอก อ่ืนๆ เช่น 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส านกังาน กลต. หรือสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) เป็นตน้ 

แผนสืบทอด (Succession Plan) 

 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูบ้รหิาร และนโยบายสืบทอดต าแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือ
เกษียณของผูบ้รหิาร โดยมีกระบวนการท่ีโปรง่ใส ซึง่จะพิจารณาจากความรูแ้ละความสามารถ รวมทัง้ประสบการณแ์ละจรยิธรรม 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

 ส าหรบักรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทไดจ้ัดเตรียมขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับบริษัทอันไดแ้ก่โครงสรา้งองคก์รและผู้บริหาร 
ลกัษณะการด าเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทรวมทัง้ขอ้ก าหนดของส านักงาน 
กลต. และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยใหแ้ก่กรรมการใหม่ เพ่ือใหก้รรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการด าเนินงานของบริษัท 
รวมทัง้รบัทราบบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

 บรษิัทไดจ้ดัใหมี้การประชมุของกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารไดป้ระชมุกนัเอง ตามความเหมาะสม เพ่ือเปิดโอกาสใหก้รรมการ
ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารไดอ้ภิปรายหารือ ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดในบรษิัท และประเดน็เสนอแนะที่ควรน าไปพฒันาการด าเนินการของบรษิัท 

การก ากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีขอ้หา้มไม่ใหพ้นกังานและผูบ้รหิารผูท้ราบขอ้มลูภายในเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ท  าการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ีทราบขอ้มลูจนกระทั่งขอ้มูลไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบรอ้ยแลว้ และหา้มน าขอ้มลูภายในท่ีไม่ควรเปิดเผยไป
เผยแพร่ เพ่ือเป็นการสรา้งราคาใหก้บัหลกัทรพัย์ โดยเฉพาะการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  

 นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยโ์ดย คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ทัง้นีก้รรมการและ
ผูบ้รหิารตอ้งจดัส่งส าเนาการรายงานดงักล่าวแก่บรษิัทในวนัเดียวกบัท่ีรายงานตอ่ส านกังาน กลต. ซึง่ก  าหนดใหแ้จง้ภายใน 3 วนัท  าการ 
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การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบรษิัทใชอ้  านาจในการก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม โดยใชอ้  านาจหนา้ท่ีตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัและ
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ่งจะท าการบริหารงานผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและอนุมตัิและ /หรือมอบ
อ านาจใหบุ้คคลใดแล้วแต่กรณี เพ่ือการบริหารงาน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการบริหารนั้นจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบรษิัท ซึง่จะตอ้งเป็นไปดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้อย่างสงูสดุเป็นส าคญั 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบริหารเป็นผูค้ดัเลือกและแต่งตัง้บุคคลท่ีจะด ารงต  าแหน่งกรรมการของ
บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม โดยบุคคลที่เป็นกรรมการของบรษิัทย่อยจะเป็นกรรมการของบรษิัทดว้ย โดยดจูากความเหมาะสมดา้นตา่ง ๆ 
อาทิ คุณวุฒิ ทกัษะและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการแต่งตัง้ผูบ้ริหารส าคญัของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทัง้นี ้
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ดงักล่าวจะตอ้งด  าเนินการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายไว ้โดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกิจการ ตลอดจน การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับรายการเก่ียวโยงและการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์ิน การจดัท าขอ้มลูและรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งและเช่ือถือได้ รวมถึงการจดัใหมี้ระบบการควบคมุ
ภายในท่ีเหมาะสมและรดักมุเพียงพอ  

ในส่วนของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบรษิัทยงัไม่ไดป้ฏิบตั ิบรษิัทจะน าไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมตอ่ไป ไดแ้ก่ 

ข้อทียั่งไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 
บรษิัทควรจดัใหมี้การฝึกอบรมแก่พนกังาน เพ่ือให้ความรูเ้ก่ียวกบั
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันของ
บรษิัท 

บริษัทอยู่ระหวา่งพิจารณาการจดัการฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังาน แต่
ทัง้นี ้บริษัทมีการก าหนดนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นเพ่ือเป็นการ
ป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการคอรร์ปัชั่น โดยก าหนดหนา้ท่ี
และความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการ
ท่ีเหมาะสม มีการชี้แจง และท าความเข้าใจ รวมทั้งส่ือสารถึง
มาตรฐานการปฏิบตัิตนใหแ้ก่กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงาน
และลกูจา้งทกุคนของบรษิัทรวมถงึบรษิัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทควรจดัใหมี้และเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจและ/
หรือคูมื่อจรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของ
บริษัท และควรก าหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมใหเ้กิด
การปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและ /หรือคู่มือจรรยาบรรณ 
รวมถงึการตดิตามการปฏิบตัดิงักล่าว 

บริษั ท มี การด า เนิ นธุ รกิ จและปฏิ บัติ ต ามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจอยู่แลว้ แต่ยงัมิไดมี้การจดัท ารายงานคู่มือ
จรรยาบรรณแบบเป็นรูปเล่มอย่างเป็นทางการ 

คณะกรรมการควรระบุวาระการด ารงต  าแหน่งของกรรมการอิสระ
ไวอ้ย่างชดัเจนในนโยบายก ากบัดแูลกิจการ โดยควรก าหนดไวไ้ม่
เกิน 9 ปี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

คณะกรรมการของบริษัทจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสนิท วร
ปัญญา นายสุธรรม มลิลา และนางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 
ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองเกินกว่า 9 ปี 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นว่ากรรมการ
อิสระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
คณุสมบตัิของคณะกรรมการอิสระของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของ
ผูบ้รหิารสงูสดุ (CEO) ขององคก์ร 
คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้ง
ระยะสัน้และระยะยาว รวมถงึตามผลการปฏิบตังิานของ CEO 

เน่ืองจาก ผูบ้รหิารสงูสุด (CEO) ขององคก์ร อยู่ในคณะกรรมการ 
ซึ่งบริษัทจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการเป็นรายคณะ 
รายบคุคล และกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการควรพิจารณาแตง่ตัง้ CG Committee บรษิัทยงัไม่ไดมี้การแตง่ตัง้ CG Committee 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทไดก้  าหนดแนวปฏิบตัิเพ่ือแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม ไดแ้ก่ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การประกอบกิจการดว้ยความ
เป็นธรรม การเคารพสิทธิมนษุยชน การปฏิบตัิตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
และการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม  

การก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี 

บรษิัทจะจดัใหมี้ระบบบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ซึ่งจะช่วยสรา้งความเช่ือมั่นและความ
มั่นใจตอ่ผูถื้อหุน้ผูล้งทนุผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย เพ่ือน าไปสู่ความเตบิโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ  

การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

บริษัทใหค้วามส าคญักับการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใตห้ลักธรรมาภิบาล เคารพกฎระเบียบของสังคม แข่งขนัทาง
การคา้อย่างยตุธิรรม เคารพสิทธิในทรพัยส์ินและปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเคารพสทิธิมนษุยชน  

บรษิัทใหค้วามส าคญัการเคารพสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานและปฏิบตัติ่อพนกังานทกุระดบัอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม ไม่แบง่แยกเพศและชนชัน้ ไม่ใชแ้รงงานเดก็ 

การปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม  

 บริษัทค  านึงถึงการคุม้ครองทางสังคมของแรงงาน ดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตรงตามขอ้กฎหมาย
ก าหนด ตลอดจนการสรา้งความผกูพนัระหว่างพนกังานและองคก์รดว้ยการจดัการทรพัยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมในดา้นผลตอบแทน 
สวสัดกิาร และความกา้วหนา้ในอาชีพ รวมทัง้ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มกบักิจกรรมสงัคมภายในและภายนอกองคก์ร 

ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้ริโภค 

บริษัทมุ่งมั่นการปฏิบัติดา้นการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยตอบสนองความตอ้งการ ความพึงพอใจของลูกคา้ ทัง้การจัดการข้อ
รอ้งเรียนของลกูคา้ ขอ้เสนอแนะในการใชส้ินคา้และการบรกิาร เพ่ือใหเ้กิดความพงึพอใจอย่างสงูสดุและคงไวซ้ึง่ความสมัพนัธท่ี์ยั่งยืน 

การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

บริษัทสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชนแ์ก่ชุมชนและสงัคม พรอ้มกับส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นักงานมีจิตอาสาและมี
ส่วนรว่มในการด าเนินกิจกรรมการพฒันาชมุชนและสงัคม 

การดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

 บรษิัทมุ่งมั่นบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐานและยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั เพ่ือป้องกนั
และลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้การเขา้ไปมีส่วนรว่มกบัภาคส่วนอ่ืน ๆ ของสงัคมในการจดักิจกรรมเพ่ือรกัษาและปรบัปรุงคณุภาพ
สิ่งแวดลอ้มดว้ย  

10.2 กิจกรรมเพือ่ประโยชนต่์อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process) ทีเ่กิดขึน้ในปี 2560 ได้แก่  

 โครงการมอบหอ้งน า้และสาธารณปูโภคใหก้บัโรงเรียนกองทพับกอปุถมัภจ์กัรพงษ์พิทยาลยั จงัหวดัปราจีนบรุี 

 โครงการปันน า้ใจสู่นอ้งๆ ชนบท ณ โรงเรียนบา้นแก่งเจ็ดแคว จงัหวดัพิษณโุลก 

 บรจิาคโลหติใหค้ณะแพทยศ์าสตร ์ศริริาชพยาบาล 
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10.3 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรรั์ปช่ัน 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัดีว่า การด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม มีอุดมการณใ์นการตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่นทกุรูป
แบบอย่างมุ่งมั่น เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัอันจะน ามาซึ่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจและเสริมสรา้งใหอ้งคก์รเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน 
ดังนั้น เพ่ือแสดงเจตจ านงอันแน่วแน่ของบริษัทในการด าเนินธุรกิจท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับก ารทุจริตและคอรร์ปัชั่น ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 จึงไดมี้มติก าหนดนโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น (Anti-corruption Policy) โดยก าหนด
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม โดยบรษิัทไดจ้ดัท  า “นโยบายต่อตา้นคอรร์ัปชั่น” เป็น
ลายลกัษณอ์กัษร และจะมีการชีแ้จง ท  าความเขา้ใจ รวมทัง้ส่ือสารถึงมาตรฐานการปฏิบตัิตนใหแ้ก่กรรมการบรษิัท ผูบ้ริหาร พนกังาน
และลูกจา้งทุกคนของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีชัดเจน นอกจากนี ้เพ่ือใหน้โยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอรร์ัปชั่นได้รับการด าเนินการและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 
คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย โดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัทเป็นผูร้ายงาน
ผลการตดิตามและผลการประเมินความเหมาะสมของนโยบายอย่างนอ้ยทกุปี  

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 

การทุจริตและคอรร์ปัชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สัญญา มอบใหใ้ห้
ค  ามั่น เรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจา้หนา้ท่ีของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของ
เอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้า
หรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้ับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพ่ือใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถิ่น หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 

หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งของบริษัท กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกับการทจุริตและคอรร์ปัชั่น การ
ด าเนินการหรือยอมรบัการคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบ ทัง้ เพ่ือประโยชนท์างตรงหรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพ่ือนและคนรูจ้กั โดย
ครอบคลมุถงึทกุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่ตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอให ้

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษิัท มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหมี้ระบบท่ีสนบัสนนุการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าทุกคนในบริษัทไดเ้ขา้ใจและตระหนักถึงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการทุจริตและ
คอรร์ปัชั่น และปลกูฝังจนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน 
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักุม  เหมาะสม ทนัสมัย 
และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีหนา้ท่ีรบัเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าอนัทจุริตและคอรร์ปัชั่น ท่ีคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง และ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตามท่ีไดร้บัแจง้ และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรหิารรว่มกนัพิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

3. ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีหน้าท่ีและรบัผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือใหส้อดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคับและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
รวมทัง้ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอ้เทจ็จรงิตามที่ไดร้บัแจง้หรืองานท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับการสอบสวนเรื่องการทจุริตและคอรร์ปัชั่น โดยสามารถมอบหมายงานใหก้ับทีมผูบ้ริหารท่ีเห็นว่าสามารถ
ช่วยสืบหาขอ้เทจ็จรงิได ้
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4. ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตังิานวา่เป็นไปอย่างถกูตอ้ง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ  านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล เพ่ือใหม้ั่นใจว่า
มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งบรษิัททกุคน ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น โดยตอ้ง
ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา 
หรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

3. บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เรื่องการทุจริตและคอรร์ปัชั่น ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท โดยใช้
มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

4. ผูท่ี้กระท าการทจุริตและคอรร์ปัชั่น จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะไดร้บั
โทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ ผิดกฎหมาย 

5. พนักงานจะตอ้งตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบับรษิัท เพ่ือใหบ้คุลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

6. บรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะสรา้ง ปลกูฝังและรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมั่นวา่การทจุรติและคอรร์ปัชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรบัไม่ได  ้

ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

1. นโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่นนีใ้หค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการคดัเลือก
บุคคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานพนักงาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยก าหนดให้
ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจ กบัพนกังานเพ่ือใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบและควบคมุดแูล
การปฏิบตัใิหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตและคอรร์ปัชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
พนกังานและลกูจา้งทกุคนตอ้งปฏิบตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ของก านลั การเลีย้งรบัรองและคา่ใชจ้่าย 

การให ้มอบ หรือรบั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง ตอ้งไม่มีเจตนาเพ่ือชกัน าหรือละเวน้การกระท าท่ีไม่ถกูตอ้ง รวมทัง้ตอ้ง
ไม่เป็นสิ่งของหรือการกระท าท่ีผิดกฎหมายและจารีตประเพณี 

2.2 เงินบรจิาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ 

การใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจว่าเงิน
บรจิาค หรือเงินสนบัสนนุไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการตดิสินบน 

2.3 ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้ จดัจา้งกบัภาครฐั 

การด าเนินธุรกิจของบรษิัทและการตดิตอ่งานกบัภาครฐัจะตอ้งด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตรงไปตรงมาและ
เป็นไปอย่างโปรง่ใส 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท 

ในการประชุมกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
คณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินระบบควบคุมภายในโดยซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหารเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัททัง้ 5 ส่วน คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และระบบการติดตาม ซึ่งคณะกรรมการไดป้ระเมินและมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายใน
เรื่องการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอแลว้ และมีระบบควบคมุ
ภายในในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 ส่วนท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกนัทรพัยส์ินอนัเกิดจากการท่ีผูบ้รหิารน าไปใช้โดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอ  านาจ รวมถึงการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน และท่ีผ่านมา บริษัทไม่มี
ขอ้บกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารส าคญัท่ีท  าใหก้รรมการ 
ผูส้อบบญัชี และผูมี้อ  านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร 

นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจ าปี 2560 ไดป้ระเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท ตามท่ีเห็นว่าจ าเป็น ซึ่งไม่พบว่ามีข้อบกพร่องของระบบการค วบคุมภายในท่ีมี
สาระส าคญั 

การตรวจสอบระบบการควบคมุภายส าหรบัปี 2560 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ลือกตรวจสอบระบบงานหลกัๆ ของโรงงานผลิตโดย
ไดเ้ลือกตรวจสอบทัง้หมด 3 ระบบงาน ไดแ้ก่ ระบบงานขายท่ีโรงงาน ระบบงานจดัซือ้ ระบบงานผลิต รวมทัง้ไดมี้การตรวจติดตามผล
การตรวจสอบภายในของระบบงานทัง้ 3 ระบบงานดงักล่าว นอกจากนีไ้ดต้ิดตามการบรหิารความเส่ียงและประเมินระบบการควบคมุ
ภายในประจ าปี ทัง้นี ้การพิจารณาจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีนัน้จะใชปั้จจัยแวดลอ้มทางธุรกิจและปัจจยัเส่ียงเป็นหลัก  โดย
ปัจจยัเหล่านีจ้ะถูกตดิตามการเปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอเพ่ือน ามาปรบัเปล่ียนแผนการตรวจสอบประจ าปีหากพบว่ามีปัจจยัเส่ียงท่ีมี
ความส าคญัมากกว่า ส  าหรบัผลการตรวจสอบนัน้จะถูกน าเสนอและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรษิัท เพ่ือพิจารณาและด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป ในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในส าหรบัปี  2560 ผูต้รวจสอบภายใน
ไม่พบวา่มีขอ้บกพรอ่งของระบบควบคมุภายในท่ีมีสาระส าคญั 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในเอกสารแนบทา้ยของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

11.2 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ไดแ้ต่งตัง้ นายอธิวรรธน ์ตระกูลเดช ผูจ้ดัการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบตัิงานหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของระบบควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตังิานของทัง้องคก์ร รวมทัง้บรษิัทในเครือ 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณุสมบตัิ
ของผูต้รวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบทา้ยของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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12. รายการระหว่างกัน  

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีการท ารายการระหว่างกนักบักิจการหรือบุคคลเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  ทัง้นี ้อาจมีความเก่ียวขอ้งกันโดยการเป็นผูถื้อหุน้ หรือมีผูถื้อหุน้ร่วมกัน หรือมีกรรมการ
รว่มกนั ซึง่สามารถสรุปรายการทางบญัชีของรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญั สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดงัปรากฏ
ในตารางแสดงรายการทางบญัชีของรายการระหวา่งกนั ดงันี ้

ลักษณะรายการ บริษัท/บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

ความสัมพันธ ์ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

บร
ษิัท

รว่
ม 

ผูถ้ื
อห
ุน้ร
าย
ให
ญ่

 

กร
รม
กา
ร/บ

คุค
ล

ใก
ลช้
ิดก
รร
มก
าร

 

ผูถ้ื
อห
ุน้แ
ละ
/ห
รือ

กร
รม
กา
รร
ว่ม
กนั

 

31 
ธันวาคม 

2560 

31 
ธันวาคม 

2559 

รายจ่าย        

ซือ้สินคา้/บรกิาร บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ  ากดั X   X 5.61 0.02 

คา่เช่าจ่าย นายพงษช์ยั อมตานนท ์  X X  0.48 0.48 

 นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ   X  0.90 0.90 

 นางพรรณี ศริพิงศป์รีดา    X  - - 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ  ากดั X   X 0.17 0.33 

รายได ้        

ขายสินคา้/ บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ  ากดั X   X 14.41 15.41 

บรกิาร Mindmap Comtech Inc.(*) X    - 11.60 

คา่เช่ารบั บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ  ากดั X   X 0.20 - 

รายไดอ่ื้น บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ  ากดั X   X - 3.52 

ดอกเบีย้รบั Mindmap Comtech Inc.(*) X    - 0.05 

(*) เปล่ียนสถานะจากบรษิัทรว่มเป็นบรษิัทย่อย เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 
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ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกนั 
1. รายการธุรกิจปกติ 

ซือ้สินคา้/บรกิาร นโยบายท่ีใชใ้นการจัดซือ้สินคา้/บริการกับบริษัทดังกล่าวเป็นนโยบายเดียวกับท่ีใช้กับคู่คา้
ทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพ่ือใหไ้ดก้  าไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขันทาง
ธุรกิจได ้ 

ขายสินคา้/บรกิาร นโยบายท่ีใชใ้นการขายสินคา้/บริการใหแ้ก่บริษัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกับท่ีใช้กับคู่คา้
ทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพ่ือใหไ้ดก้  าไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขันทาง
ธุรกิจได ้ 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
คา่เช่าจ่าย เป็นการเช่าท่ีดินหรืออาคารเพ่ือใชเ้ป็นสถานประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยจากบุคคล

ท่ีเก่ียวโยง โดยมีการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขของรายการโดยอา้งอิงราคาตลาด และ/หรือ
ตน้ทนุของการไดม้ารวมคา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

คา่เช่ารบั เป็นการใหเ้ช่าอาคารเพ่ือใชเ้ป็นสถานประกอบการของบริษัทรว่ม โดยมีการก าหนดราคาหรือ
เง่ือนไขของรายการโดยอ้างอิงราคาตลาด และ/หรือต้นทุนของการได้มารวมค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ซึง่มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

รายไดอ่ื้น นโยบายในการขายสินคา้/บริการใหแ้ก่บริษัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกับคู่คา้ทั่วไป โดยมี
การเจรจาตอ่รองราคา เพ่ือใหไ้ดร้าคาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเหมาะสม 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร นโยบายในการจดัซือ้สินคา้/บรกิารกบับรษิัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกบัคู่คา้ทั่วไป โดยมีการ
เจรจาตอ่รองราคา เพ่ือใหไ้ดร้าคาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเหมาะสม 

3. รายการรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

ดอกเบีย้รบั นโยบายการก าหนดอตัราดอกเบีย้ของเงินใหกู้ยื้มแก่บรษิัทรว่มอ้างอิงอัตราดอกเบีย้เงินกู้ยืม
ของบริษัทท่ีไดร้ับจากสถาบนัการเงิน   

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

ในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทกบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท  ารายการและความ
เหมาะสมทางดา้นราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมและมีการ
เปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดใหผู้้เช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน
ดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ถือหุน้ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้
มีส่วนไดส้่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ี
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบัญชีของบริษัท นอกจากนี ้การท ารายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของส านกังานคณะกรรมการ กลต. ซึง่ผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดส้่วนเสียในการท า
รายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการท ารายการระหว่างกนันัน้ๆ  
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นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีการเขา้ท  ารายการระหว่างกนัในอนาคต บริษัท และบริษัทย่อยจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของ
ส านกังานคณะกรรมการ กลต.  รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซึ่ง
ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติ และเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองในอนาคต บรษิัทไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางใน
การปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามลักษณะการคา้โดยทั่วไป โดยอา้งอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได ้และน าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัใินหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบตัิดงักล่าว 

ในกรณีท่ีเป็นรายการเช่าทรพัยส์ินระหวา่งบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั บรษิัทไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบตัใิหมี้ความ
เหมาะสมและมีความชัดเจน โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้และให้
น าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัใินหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบตัดิงักล่าว 

ในกรณีท่ีเป็นรายการระหว่างกนัท่ีอาจมีความขัดแขง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ในอนาคตจากการท ารายการดงักล่าว บรษิัทจึงเห็นสมควรใหก้ารท ารายการดงัต่อไปนีต้อ้งไดร้บั
อนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

 รายการเงินกูยื้มจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 รายการเงินทดรองจ่ายกรรมการ 
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ส่วนที่ 3  

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ท่ี 104 
 

13. ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ  

13.1 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป  

 ตารางที่ 1  สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558-2560 

 งบการเงนิรวม 

รายการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 366,309 6.13 428,128 6.23 998,630 12.25 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 1,455,310 24.36 1,531,596 22.30 1,468,281 18.02 
สินคา้คงเหลือ - สทุธิ 967,260 16.19 1,165,273 16.96 528,742 6.49 
รายไดค้า้งรบัที่ยงัไมไ่ดเ้รยีกช าระ 598,799 10.02 362,210 5.27 1,103,822 13.55 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 423,144 7.08 445,206 6.48 391,216 4.80 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,810,822 63.79 3,932,413 57.24 4,490,691 55.11 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 22,702 0.38 20,876 0.30 396 - 
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 38,700 0.65 31,360 0.46 37,083 0.46 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น - - 20,000 0.29 31,152 0.38 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์-  สทุธิ 1,851,546 30.99 2,516,564 36.63 3,151,541 38.67 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 20,407 0.34 38,326 0.56 67,641 0.83 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 188,831 3.16 237,245 3.46 284,054 3.49 
สิทธิการเชา่ - สทุธิ 19,403 0.32 18,278 0.27 17,153 0.21 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 21,397 0.36 54,398 0.79 69,127 0.85 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,162,985 36.21 2,937,047 42.76 3,658,147 44.89 
รวมสินทรัพย ์ 5,973,807 100.00 6,869,460 100.00 8,148,838 100.00 
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 งบการเงนิรวม 

รายการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

หนีสิ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสัน้ 1,644,160 27.52 1,548,000 22.53 2,251,000 27.62 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 683,554 11.44 967,083 14.08 976,092 11.98 

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนด
ช าระในหนึ่งปี 

217,040 3.63 370,495 5.39 580,544 7.12 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจา่ย 65,887 1.10 20,759 0.30 20,813 0.26 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 573,857 9.61 766,556 11.16 981,585 12.04 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,184,498 53.31 3,672,893 53.46 4,810,034 59.02 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาว - สทุธิ 246,873 4.13 516,164 7.51 557,479 6.84 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังาน 

35,221 0.59 49,954 0.73 60,815 0.75 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 926 0.02 1,112 0.02 732 0.01 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 283,021 4.74 567,230 8.26 619,026 7.60 
รวมหนี้สิน 3,467,519 58.05 4,240,123 61.72 5,429,060 66.62 

ส่วนของผู้ถือหุน้       

ทนุจดทะเบียน  480,000 8.04 480,000 6.99 480,000 5.89 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 480,000 8.04 480,000 6.99 480,000 5.89 

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 362,558 6.07 362,558 5.28 362,558 4.45 

ก าไรสะสมที่เป็นสว่นของบรษัิทยอ่ยซึง่
เกิดจากการที่บรษัิทแลกหุน้ของบรษัิท
ยอ่ยในราคาที่ต  ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีอง
บรษัิทยอ่ย 40,891 0.68 40,891 0.60 40,891 0.50 
สว่นเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่น
การถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย 159,140 2.66 159,140 2.32 159,140 1.95 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที่เป็น
เงินตราตา่งประเทศ 

- - 1,222 0.01 (6,971) (0.08) 

ก าไรสะสม       

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 48,000 0.80 48,000 0.70 48,000 0.59 

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 830,025 13.89 865,766 12.60 810,904 9.95 

ส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัท 1,920,614 32.15 1,957,577 28.50 1,894,522 23.25 
สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยในบรษัิทยอ่ย 585,674 9.80 671,760 9.78 825,256 10.13 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 2,506,288 41.95 2,629,337 38.28 2,719,778 33.38 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 5,973,807 100.00 6,869,460 100.00 8,148,838 100.00 
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ตารางที่ 2  สรุปงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558-2560 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากการด าเนินงาน       

     รายไดจ้ากการขาย 1,674,184 32.64 1,967,460 36.26 2,734,559 38.17 
     รายไดจ้ากการบรกิาร 2,017,415 39.34 2,628,402 48.44 3,516,025 49.07 
     รายไดจ้ากการรบัเหมาโครงการ 1,329,904 25.93 665,897 12.27 699,643 9.76 
          รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 5,021,503 97.91 5,261,759 96.97 6,950,227 97.00 
รายไดอ่ื้น 107,157 2.09 164,446 3.03 214,772 3.00 
รวมรายได้ 5,128,660 100.00 5,426,205 100.00 7,164,999 100.00 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน       
     ตน้ทนุขาย 1,287,080 25.10 1,473,763 27.16 2,166,828 30.24 
     ตน้ทนุบรกิาร 1,242,016 24.22 1,786,516 32.92 2,470,518 34.48 
     ตน้ทนุจากการรบัเหมาโครงการ 972,874 18.97 535,016 9.86 665,112 9.28 
          รวมต้นทุนจากธุรกิจหลัก 3,501,970 68.28 3,795,295 69.94 5,302,458 74.00 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 817,932 15.95 888,781 16.38 1,126,576 15.72 
รวมค่าใช้จ่าย 4,319,902 84.23 4,684,076 86.32 6,429,034 89.72 
สว่นแบง่ผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตาม
วิธีสว่นไดเ้สียในบรษัิทรว่ม (228) 0.00 6,183 0.11 9,191 0.13 
ขาดทนุจากการรบัโอนหุน้จากผูมี้สว่นไดเ้สียที่
ไมมี่อ านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย - - (7,004) 0.13 - - 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี
เงนิได้นิติบุคคล 808,530 15.76 741,308 13.66 745,156 10.40 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน 101,418 1.98 92,457 1.70 124,160 1.73 
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 100,643 1.96 58,564 1.08 60,963 0.85 
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 146,628 2.86 224,468 4.14 288,495 4.03 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 459,842 8.97 365,819 6.75 271,538 3.79 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)  0.48  0.38  0.28  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุน้) 960,000  960,000  960,000  
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ตารางที่ 3 งบกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558-2560 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิก่อนภาษี 707,113 648,850 620,996 
ปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมด าเนินงาน     
คา่เสื่อมราคา 212,551 291,936 410,740 
คา่ตดัจ  าหนา่ยสิทธิการเชา่และอ่ืนๆ 1,341 1,341 1,341 
คา่ตดัจ  าหนา่ยสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 5,782 3,954 6,351 
คา่ตดัจ  าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 5,656 3,660 3,165 
หนีส้งสยัจะสญูลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน - - 2,952 
หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (21,184) (6,533) 29,838 
ตดัจ าหน่ายหนีส้ญู 2,655 8,400 1,028 
ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (โอนกลบั) 64,122 15,738 31,341 
ขาดทนุทีค่าดวา่จะเกิดขึน้จากงานโครงการ (โอนกลบั) (2,422) - - 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ 7,218 8,564 11,490 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์(โอนกลบั) (3,231) 6,032 43,040 
โอนกลบัการดอ้ยคา่ของสิทธิการหาผลประโยชนบ์นปา้ยจราจร
อจัฉรยิะ (โอนกลบั) (2,030) - - 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้จรงิ (4,634) 1,808 1,410 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ ์ (465) (2,086) 196 
ขาดทนุจากการรบัโอนหุน้จากผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจ
ควบคมุของบรษัิทยอ่ย - 7,004 - 
สว่นแบง่ขาดทนุ(ก าไร)จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 228 (6,182) (9,191) 
คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 83,813 69,942 92,114 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ด าเนินงาน:- 1,056,945 1,052,428 1,246,811 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (110,917) (74,855) 27,515 
สินคา้คงเหลือ 85,999 (220,121) 30,109 
รายไดค้า้งรบัที่ยงัไมไ่ดเ้รยีกช าระ 561,481 236,589 (166,532) 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 9,069 (110,771) (19,749) 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 21,854 (33,218) (17,897) 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น (257,927) 271,551 12,157 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 59,972 179,211 214,532 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น (130) (242) (629) 
เงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,426,345 1,300,572 1,326,317 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พันบาท พันบาท พันบาท 

จา่ยดอกเบีย้ (84,206) (71,294) (91,241) 
จา่ยภาษีเงินได ้ (116,992) (159,768) (114,992) 
รบัคืนภาษีเงินไดห้กัณ ที่จา่ย  3,978 106,900 80,516 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,229,125 1,176,410 1,200,600 

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน    

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง (8,307) 1,826 20,481 
เงินลงทนุชั่วคราวเพ่ิมขึน้ 385,000 - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่นเพ่ิมขึน้ - (20,000) (11,152) 
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 855 3,918 1,264 
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ (630,683) (927,007) (1,097,897) 
เงินสดจา่ยเจา้หนีค้า่ซือ้สินทรพัย ์ (120,000) - - 
ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (5,632) (11,433) (35,667) 
เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม 11,958 3,468 3,468 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ - - - 
เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - (27,423) - 
ลงทนุในบรษัิทรว่มเพิ่มขึน้ - - - 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (366,809) (976,651) (1,119,503) 

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัเพ่ิมขึน้(ลดลง) (141,721) (96,160) 703,000 
รบัเงินกูย้ืมระยะยาว 120,000 737,250 710,000 
จา่ยช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (272,418) (314,503) (458,636) 
จา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (595) (368) (639) 
เงินสดจา่ยเงินปันผล (288,000) (326,400) (326,400) 
จา่ยเงินปันผลสว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของ
บรษัิทยอ่ย 

 
(143,220) (138,879) (216,999) 

เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุจากผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 36,000 30 72,000 
สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบรษัิทเพ่ิมขึน้
จากการลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - 10,000 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (689,955) (139,030) 492,326 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพ่ิมขึน้ - 1,090 (2,921) 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 172,362 61,819 570,502 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินตน้งวด 193,947 366,309 428,128 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินปลายงวด 366,309 428,128 998,630 
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ตารางที่ 4 อตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558-2560 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  1.20 1.07 0.93 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่)  0.57 0.53 0.51 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่)  2.21 2.67 3.57 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  165 137 103 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เทา่)  3.38 3.56 4.67 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั)  108 103 79 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้(เทา่)  4.00 4.58 5.46 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  91 80 67 
Cash Cycle (วนั)  182 160 115 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%)  30.26 27.87 23.71 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  16.10 14.09 10.72 
อตัราก าไรสทุธิ (%)  12.08 11.22 8.06 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  23.94 18.69 14.33 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%)  10.15 8.59 6.87 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%)  44.23 35.06 30.80 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เทา่)  0.84 0.77 0.85 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ     
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)  1.38 1.61 2.00 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  7.97 8.02 6.00 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (เทา่)  62.63 89.22 120.20 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท)  0.48 0.38 0.28 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธิตอ่หุน้ (บาท)  2.00 2.04 1.97 
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14. ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 
 ปี 2560 ปี 2559 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

รายไดร้วม  7,165  5,426  1,739                32% 
ก าไรสทุธิ  272 366  (94)  (26%) 

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมส าหรับปี 2560 จ านวน 7,165 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,739 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ  32 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมส าหรบัปี 2559 ซึ่งมีจ านวน 5,426 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็ม
เอสและธุรกิจใหบ้รกิารรายย่อย 

กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิส าหรบัปี 2560 จ านวน 272 ลา้นบาท ลดลง 94 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 26 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ก าไรสุทธิส าหรบัปี 2559 ซึ่งมีจ านวน 366 ลา้นบาท โดยมีสาเหตมุาจาก การลดลงของก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง 
การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ไดแ้ก่ หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
ตลอดจน การเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้่ายทางการเงิน ส่งผลใหภ้าพรวมของกลุ่มบรษิัทมีก าไรสทุธิลดลง 

การวเิคราะหร์ายได้ 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรบัปี 2560 จ านวน 2,300 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 643 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 39 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ่งมีจ านวน 1,657 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลักจากการเพิ่มขึน้ของค าสั่งซือ้ของลูกคา้รายใหญ่รายหนึ่ง
ของงานรบัจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์  

ธุรกิจโทรคมนาคม 

บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมส าหรบัปี 2560 จ านวน 483 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 219 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 83 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ่งมีจ านวน 264 ลา้นบาท โดยมีสาเหตจุากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์Set-top box และ
อปุกรณโ์ทรคมนาคม รวมถงึรายไดจ้ากงานตดิตัง้เสาอากาศ Indoor WIFI  

 
ปี 2560 ปี 2559 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากธุรกิจหลัก       
ธุรกิจอีเอ็มเอส 2,300 32% 1,657 30% 643 39% 
ธุรกิจโทรคมนาคม 483 7% 264 5% 219 83% 

ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง 913 13% 1,022 19% (109) (11%) 
ธุรกิจใหบ้รกิารรายย่อย  3,254 45% 2,319 43% 935 40% 
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 6,950 97% 5,262 97% 1,688 32% 
รายไดอ่ื้น 215 3% 164 3% 51 31% 
รวมรายได้ 7,165 100% 5,426 100% 1,739 32% 
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ธุรกิจเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวข้อง  

บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งส าหรบั ปี 2560 จ านวน 913 ลา้นบาท ลดลง 109 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ย
ละ 11 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ่งมีจ านวน 1,022 ลา้นบาท โดยมีสาเหตจุากการลดลงของงานโครงการพฒันาระบบ ERP และ
งานติดตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED ส าหรบัอาคารในหน่วยงานราชการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งไดด้  าเนินการแลว้เสร็จในระหว่างปี 
2559  

ธุรกิจให้บริการรายย่อย  

บริษัทมีรายไดส้  าหรบัปี 2560 จ  านวน 3,254 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 935 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 40 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี
ก่อน ซึง่มีจ  านวน 2,319 ลา้นบาท บรษิัทมียอดใชบ้ริการผ่าน “ตูบุ้ญเตมิ” ส าหรบัปี 2560 จ านวน 36,174 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 12,791 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 55 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 23,383 ลา้นบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีตูเ้ติม
เงินจ านวน 124,653 ตู ้กระจายอยู่ทั่วประเทศ 

ก าไรข้ันต้นและอัตราก าไรข้ันต้นต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

ก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2560 จ  านวน 446 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 92 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 26 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ่ง
มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 354 ลา้นบาท โดยมีสาเหตจุากการเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ตน้ของลูกคา้รายใหญ่รายหนึ่งของงานรบัจา้งผลิตและ
ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบัปี 2560 อยู่ท่ีรอ้ยละ 19 ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 
2559 ท่ีอยู่ในระดบัรอ้ยละ 21 

ธุรกิจโทรคมนาคม 

ก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2560 จ านวน 133 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 32 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 32 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ่ง
มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 101 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรขัน้ตน้ปี 2560 ลดลงจากรอ้ยละ 38 เป็นรอ้ยละ 28 โดยมีสาเหตจุาก
ผลิตภณัฑ ์Set-top box มีอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีต  ่า การลดลงของสดัส่วนของการจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคมภายใตต้ราสินคา้ของ
บรษิัทซึง่มีอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีสงู และการปรบัลดอตัราคา่จา้งงานตดิตัง้เสาอากาศ Indoor WIFI  

ธุรกิจเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวข้อง 

ก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2560 จ านวน 145 ลา้นบาท ลดลง 151 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 51 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ่ง
มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 296 ลา้นบาท โดยมีสาเหตจุากการลดลงของงานโครงการพฒันาระบบ ERP และก าไรขัน้ตน้ของงานรบัเหมา
ติดตั้ง CCTV ท่ีเกิดขึน้ในปี 2560 มีอัตราก าไรขั้นต้นท่ีต  ่า นอกจากนี้ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED ส าหรับอาคารใน
หน่วยงานราชการกระทรวงยตุธิรรม ซึง่มีอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีสงู ไดด้  าเนินการแลว้เสรจ็ในระหวา่งปี 2559  

 
ปี 2560 ปี 2559 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจอีเอ็มเอส 446 19% 354 21% 92 26% 

ธุรกิจโทรคมนาคม 133 28% 101 38% 32 32% 
ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง 145 16% 296 29% (151) (51%) 
ธุรกิจใหบ้รกิารรายย่อย  923 28% 715 31% 208 29% 
รวมก าไรข้ันต้น 1,647 24% 1,466 28% 181 12% 



หนา้ท่ี 112 
 

ธุรกิจให้บริการรายย่อย 

ก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2560 จ านวน 923 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 208 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 29 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
ซึง่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 715 ลา้นบาท โดยมีสาเหตจุากการเตบิโตของธุรกิจตูบ้ญุเตมิ 

ค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 

 ปี 2560 ปี 2559 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 132 2% 109 2% 23 21% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 951 14% 774 15% 177 23% 
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน 124 2% 92 2% 32 35% 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 61 1% 58 1% 3 5% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัปี 2560 มีจ านวน 132 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 23 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 21 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปีก่อน โดยมีสาเหตจุากการเพิ่มขึน้ของคา่นายหนา้จ่ายใหก้บัตวัแทนส าหรบัการขายผลิตภณัฑ ์Set Top Box 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2560 มีจ านวน  951 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 177 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร ้อยละ 23 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตจุากการเพิ่มขึน้ของค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัลูกหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น และสอดคลอ้งกบั
การเตบิโตของรายไดข้องกลุ่มบรษิัท  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

คา่ใชจ้่ายทางการเงินส าหรบัปี 2560 มีจ านวน 124 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 32 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 35 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปีก่อน โดยมีสาเหตจุากการเพิ่มขึน้ของเงินกูยื้มระยะสัน้เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนกิจการและเงินกูยื้มระยะยาวเพ่ือใชใ้นการ
ลงทนุซือ้ท่ีดนิ อปุกรณแ์ละอปุกรณ ์

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้  าหรบัปี 2560 มีจ านวน 61 ลา้นบาท และอตัราคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดต้่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกั คิดเป็น
รอ้ยละ 1 ซึง่ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และสอดคลอ้งกบัก าไรท่ีลดลง 

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย ์

    หน่วย: ลา้นบาท 
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

สินทรพัยห์มนุเวียน                 4,491                    3,932  559 14% 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน                   3,658                   2,937  721 25% 
สินทรัพยร์วม                   8,149                   6,869  1,280 19% 
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สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 8,149 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 1,280 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งมีจ านวน 6,869 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสด และท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์

คุณภาพสินทรัพย ์ 

ลูกหนีก้ารค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ลกูหนีก้ารคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,352 
 

1,408 
 หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (51) (42) 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 1,301 1,366 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจ านวน 51 ล้านบาท และ 42 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึ่งนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญของกลุ่มบรษิัทจะขึน้อยู่กบัประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีตและอายุของหนีท่ี้
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ ฝ่ายบรหิารเช่ือวา่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัมีความเพียงพอแลว้ 

สินค้าคงเหลือ 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

สินคา้คงเหลือ 1,413 
 

1,443 
 รายการปรบัลดราคาทนุใหเ้ป็นมลูคา่สุทธิท่ีคาดว่าจะไดร้บั (309) (278) 

สินคา้คงเหลือ - สทุธิ 
 

1,104 1,165 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทบันทึกรายการปรบัลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดร้บัของ
สินคา้คงเหลือ จ านวน 309 ลา้นบาท และ 278 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัของสินคา้
คงเหลือจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ภายหลงัวนัสิน้งวด และค านึงถงึการ
เคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ ฝ่ายบรหิารเช่ือว่ารายการปรบัลดสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่า
สทุธิท่ีคาดวา่จะไดร้บัท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
    หน่วย: ลา้นบาท 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 
หนีส้ินหมนุเวียน     4,810                  3,673  1,137 32% 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน  619                        567  52 9% 
หนีส้ินรวม                   5,429                    4,240  1,189 28% 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม                    2,720                    2,629  91 3% 
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หนีส้ินรวม 

หนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 5,429 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,189 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 28 เม่ือ
เปรียบเทียบกับหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจ านวน 4,240 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินกูยื้ม
ระยะสัน้เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนกิจการและเงินกูยื้มระยะยาวเพ่ือใชส้  าหรบัการลงทนุซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 2,720 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่มีจ  านวน 2,629 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จากก าไรสุทธิและการเพิ่มทนุ
ในบริษัทย่อยของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุของบริษัทย่อย และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหก้บัผูถื้อหุน้ของบรษิัท
และการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อยใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษิัทย่อย 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 2.0:1 เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหนีส้ิน
ตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่เทา่กบั 1.6:1 โดยมีสาเหตจุากการเพิ่มขึน้ของเงินกูยื้มระยะสัน้และเงินกูยื้มระยะ
ยาว 

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 
  หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี 2560 ปี 2559 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,201 1,176 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,120) (977) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 492 (139) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบัปี 2560 มีจ านวน 1,201 ล้านบาท ลดลง 25 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเม่ือ
เปรียบเทียบกบักระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบัปี 2559 ซึง่มีจ  านวน 1,176 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนส าหรบัปี 2560 มีจ านวน 1,120 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 143 ลา้นบาท เน่ืองจากการลงทุน
ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินปี 2560 มีจ านวน 492 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 631 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของเงิน
กูยื้มระยะสัน้เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนกิจการ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสินทรพัย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 0.9:1 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราส่วน
สินทรพัยห์มนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่เทา่กบั 1.1:1  
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 บรษัิทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยความระมดัระวงั บรษัิทขอรบัรองว่า 
ขอ้มูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่ นส าคัญผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี ้ บรษัิทขอรบัรองวา่ 
 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้ 

 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

 

(3)      บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบรษัิทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้
การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัท่ีบรษัิทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษัิท
ไดม้อบหมายใหน้ายอรนิทร ์แจ่มนาร ีเป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ
นายอรนิทร ์แจ่มนาร ีก ากบัไว ้บรษัิทจะถือวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูที่บรษัิทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 
          

 ช่ือ ต าแหนง่ 

 

ลายมือช่ือ 

1. นายพงษ์ชยั อมตานนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร  

 

2.   
 

นางรงัษี เลศิไตรภิญโญ 

 

รองประธานกรรมการบรหิาร 
 
 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

 ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นายอรนิทร ์แจ่มนาร ี ผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชีและการเงิน  
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสนิท   
วรปัญญา 

79 ไมมี่ ไมมี่ - ป ริญ ญ า ต รี  คณ ะ เศ รษ ฐ ศ า ส ต ร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2549 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.อีเลคทรอนิกส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเลคทรอนิกส ์

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

2549 -  2553 ประธาน ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้า
แหง่ประเทศไทย 

ศนูยก์ลางซือ้ขายสินคา้เกษตรลว่งหนา้ 

        - ป ริญ ญ า บั ต ร  วิ ท ย า ลั ย ป้ อ ง กั น
ราชอาณ าจัก ร  หลักสูต รการป้ อ งกัน
ราชอาณาจกัร (วปอ.) 

2549 -  ปัจจบุนั ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยซมัมิท ฮารเ์นส ผลิตชิน้สว่นรถยนต ์

        - อบรม Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  รุ่น 24/2004 วันที่  9 กันยายน 
2547 

2558 -  ปัจจบุนั 
2552 - 2555 

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร /
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

     2556 -  2557 
2548 - 2551 

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร /
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

          2549 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บ จก . จี เนี ย ส  ท ราฟ ฟิ ค      
ซีสเต็ม 

ผ ลิ ต  จ า ห น่ า ย  แ ล ะ รับ เห ม า  ติ ด ตั้ ง
ผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวกับระบบจราจรพรอ้มทั้ง
อปุกรณ์ที่เก่ียวขอ้ง และผลิตและจ าหน่าย
ป้ายอิเล็กทรอนิกส ์

     2539 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.ไทยวิจยัและฝึกอบรม รบัด  าเนินการจดัการฝึกอบรมภายในองคก์ร 
     2552 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท 

 
บจก. อาคเนยแ์คบปิตอล 
 

บริหารและจัดการ การใช้รถยนต์ส  าหรับ
บรษัิทและองคก์รขนาดใหญ่อยา่งครบวงจร 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสนิท   
วรปัญญา 
(ตอ่) 

    
2552 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท 

 
บมจ. อาคเนยป์ระกนัภยั 
 

ธุรกิจประกนัภยั 

    2552 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บมจ. อาคเนยป์ระกนัชีวิต ธุรกิจประกนัชีวิต 
นายสธุรรม     
มลิลา 

76 ไมมี่ ไมมี่ - ป ริญญ าตรี  คณ ะวิ ศ วกรรมศาสต ร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2558 - ปัจจบุนั 
2552 -  2555 

กรรมการบริษัท/ประธาน
ก รรม ก า รต รว จ ส อบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

    - อบรม Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  รุ่น 24/2004 วันที่  9 กันยายน 
2547 

2556 - 2557 
2548 - 2551 

กรรมการบรษัิท/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

    - อ บ ร ม  Audit Committee Program 
(ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บ ริ ษั ท ไ ท ย  รุ่ น  4/2005 วั น ที่  17-18 
กมุภาพนัธ ์2548 

2552 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีแอนดท์ี 
บริการโทรศัพทส์าธารณะ, บริการสื่อสาร
ขอ้มลู, บรกิารอินเตอรเ์นตความเรว็สงู, 

     
2553 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศ

ไทย) 
ผลิตและจ าหน่ายถุงพลาสติก ขวด ถ้วย 
บรรจภุณัฑ ์

     2546 -  2556 กรรมการบรษัิท บจก.นิติบคุคลแจง้วฒันะ 17 บรหิารจดัการและบ ารุงพืน้ที่สว่นกลาง 
     2546 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.ทรพัยเ์พ่ิมผลก่อสรา้ง ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง 
     2546 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.ทีเอสบี โฮลดิง้ ใหบ้รกิารสมดุโทรศพัท ์online  
     2546 -  2556 กรรมการบรษัิท บจก.สรา้งสิน พรอ็พเพอรต์ี ้ ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
     2546 -  2554 กรรมการบรษัิท บจก.บา้นพลบัพลา ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

 
สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท   
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนงราม   
เลาหอารดีิลก 

64 ไมมี่ ไมมี่ -  ป ริญ ญ าต รี  ค ณ ะบ ริห า รธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลยั รามค าแหง 
- อ บ ร ม  Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุน่ 30/2004 วนัที่ 15 
ธันวาคม 2547 
- อบรมเรื่อง เจาะลึกมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  NPAEs พ ร้อม
ประเด็นที่แตกต่างกับ IFRS และประเด็น
ภ า ษี เงิน ได้ นิ ติ บุ ค คล  เม่ื อวัน ที่  27 
มกราคม 2559 
- อบรมเรื่อง ความทา้ทายของธุรกิจต่อ
ก า รค วบ รวม กิ จก า ร  เ ม่ื อ วัน ที่  5-6 
มีนาคม 2559 
- อบรมเรื่อง ส รุปการเปลี่ยนแปลงที่
ส  าคัญและแนวทางการน ารายงานของ
ผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ไปใช้ส  าหรับ
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เม่ือวันที่  10 
มิถนุายน 2559 
- อบรมเรื่อง ประเด็นปัญหาทางบัญชีที่
พบของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านมาของ
ไตรมาส 4 ปี 2558 
 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/กรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ /ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริห ารความ
เสี่ยง/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

    2534 -  ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บจก.เอเอสที มาสเตอร ์ ตรวจสอบบญัชี 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมการวิชาชีพบญัชีดา้น
การบญัชีภาษีอากร  

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชปูถมัภ ์

 

    2556 - ปัจจบุนั อนุ ก รรม กา รดู แ ล งาน
บรกิารดา้นการสอบบญัชี  

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชปูถมัภ ์
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

 

สัดส่วนการถือ

หุน้บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนงราม   
เลาหอารดีิลก 
(ตอ่) 

   - อบรมเรื่อง Up Date มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและทิศทางใน
อนาคต เม่ือวนัที่ 11 กรกฎาคม 2559 
- สัมมนาเรื่อ ง การพัฒ นาคุณ ภาพ
งานสอบบัญชี เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 
2559 
- อบรมเรือ่ง มาตรฐานการสอบบญัชีรหสั 
700 (ปรบัปรุง) การแสดงความเห็นและ
รายงานต่องบการเงิน  เม่ื อวันที่  28 
กรกฎาคม 2559 
- สัมมนาเรื่อง รายงานทางการเงินกับ
การป้องกันทางทจุริตคอรร์ปัชั่น เม่ือวนัที่ 
11 กนัยายน 2559 
- อบรมเรื่อง ระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง เม่ือวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2559 
- สัมมนาเรื่อ ง การพัฒ นาคุณ ภาพ
งานสอบบญัชีและการเขียนรายงานสอบ
บญัชี เม่ือวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

 
สัดส่วนการ
ถือหุน้บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพงษช์ยั      
อมตานนท ์

54 41.75 (*) 
(*) นบัรวมคู่
สมรสและบตุร
ที่ยงัไมบ่รรล ุ
นิติภาวะ 

นอ้งชายคณุรงัษี 
เลิศไตรภิญโญ
และคณุแกลิก 
อมตานนท ์

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 14 
- วิ ท ย าลัยป้ อ งกั น ราชอาณ าจัก ร 
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) รุน่ที่ 58 
- อ บ ร ม  Director Accreditation 
Program (DAP) ส ม า ค ม ส่ ง เส ริ ม
ส ถ าบั น ก รรม ก า รบ ริ ษั ท ไท ย  รุ่น 
30/2004 วนัที่ 15 ธันวาคม 2547 
  

2548 -  ปัจจบุนั ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท /
กรรมการบริหาร/ประธาน
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร /
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

   2551 -  ปัจจบุนั 
 

กรรมการบรษัิท/ 
ประธานกรรมการบรหิาร 

บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส 
 

ใหบ้ริการเติมเงินออนไลนแ์ละเติมเงินตูมื้อ
ถืออตัโนมตัิ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.บ๊อกช2์4 บริการรบั-ส่ง-ฝากสินคา้ผ่านตู ้locker โดย
มีบริการหลกั คือ ซกัอบรีด ส่งพัสดดุ่วน รบั
สินคา้ Shopping Online ฝากสิ่งของ และ
บรกิาร Bill Payment 

   2551 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์
    2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม ผ ลิ ต  จ า ห น่ า ย  แ ล ะ รับ เห ม า  ติ ด ตั้ ง

ผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวกับระบบจราจรพรอ้มทั้ง
อปุกรณ์ที่เก่ียวขอ้ง และผลิตและจ าหน่าย
ป้ายอิเล็กทรอนิกส ์

    2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก .จี เนี ย ส  อิ เล ค ท รอ นิ ค 
มิเตอร ์

จ า ห น่ า ย มิ เต อ ร์วั ด ไฟ ฟ้ า  kWh แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส ์

    2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเต็ม การวิจัย ค้นควา้เทคโนโลยี และจ าหน่าย
อุปกรณ์ รับส่งข้อมูลผ่ านดาวเทียมติด
ยานพาหนะ 

     2554 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ คอนซลัติง้ บรกิารใหค้  าปรกึษาในการจดัการขอ้มลูและ
และจดัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

   2556 - 2558 กรรมการบรษัิท บจก.ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์ บรกิารรบัเหมาออกแบบติดตัง้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

 
สัดส่วนการ
ถือหุน้บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพงษช์ยั      
อมตานนท ์(ตอ่) 

    
 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ ไลทต์ิง้ ผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์
ส  าหรบัใหแ้สงสวา่ง 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. โอดิน พาวเวอร ์ ลงทุนในบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานทางเลือก 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.ฟอรท์ เวนดิง้ บรหิารจดัการเครือ่งจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท  

 

บจก. ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ ขายสินคา้และบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับตู้
บญุเติม 

นายแกลิก     
อมตานนท ์

62 6.03 พี่ชายคณุพงษ์
ชยั อมตานนท ์
และคณุรงัษี เลิศ
ไตรภิญโญ 

-  ปวช. สาขาการบญัชี วิทยาลยัเชตพุน 
- อ บ ร ม  Director Accreditation 
Program (DAP) ส ม า ค ม ส่ ง เส ริ ม
ส ถ าบั น ก รรม ก า รบ ริ ษั ท ไท ย  รุ่ น 
30/2004  วนัที่ 15 ธันวาคม 2547 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

     2531 -  ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์

นางรงัษี       
 เลิศไตรภิญโญ 

57 6.19 พี่สาวคณุ     
พงษช์ยั           
อมตานนท ์

-  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การ
บญัชี) มหาวิทยาลยั รามค าแหง 
- อ บ ร ม  Director Accreditation 
Program (DAP) ส ม า ค ม ส่ ง เส ริ ม
ส ถ าบั น ก รรม ก า รบ ริ ษั ท ไท ย  รุ่ น 
30/2004  วนัที่ 15 ธันวาคม 2547 
  

2548 -  ปัจจบุนั ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท / 
กรรมการบริหาร/รองประธาน
กรรมการบริหาร /กรรมการ   
ส ร ร ห า แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

    2551 -  ปัจจบุนั ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท /
กรรมการบรหิาร 

บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส 
 

ใหบ้ริการเติมเงินออนไลนแ์ละเติมเงินตูมื้อ
ถืออตัโนมตัิ 

     2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ คอนซลัติง้ บรกิารใหค้  าปรกึษาในการจดัการขอ้มลูและ
และจดัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์



 

หนา้ท่ี 124 

 

 

 

ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

 
สัดส่วนการ
ถือหุน้บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางรงัษี       
 เลิศไตรภิญโญ 
(ตอ่) 

    2556 - 2558 กรรมการบรษัิท บจก.ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์ บรกิารรบัเหมาออกแบบติดตัง้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม 

2556 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการบรษัิท 
 

บจก. ฟอรท์ ไลทต์ิง้ 
 

ผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์
ส  าหรบัใหแ้สงสวา่ง 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.ฟอรท์ เวนดิง้ บรหิารจดัการเครือ่งจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท  

 
บจก. ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ ขายสินคา้และบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับตู้

บญุเติม 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.ฟอรท์ สมารท์ ดิจิตอล ตลาดกลางในการซื ้อขายออน์ไลน์ (e-

Marketplace)  ภ าย ใต้ชื่ อ  Be Mall แล ะ
รองรบัการขยายตวัของธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(e-Commerce) 

นายบญุญา     
ตนัติพานิชพนัธ ์

56 2.57 (*) 
(*)  นบัรวมคู่
สมรสและบตุร
ที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภาวะ 

ไมมี่ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรส์ถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
- อ บ ร ม  Director Accreditation 
Program (DAP) ส ม า ค ม ส่ ง เส ริ ม
ส ถ าบั น ก รรม ก า รบ ริ ษั ท ไท ย  รุ่ น 
30/2004  วนัที่ 15 ธันวาคม 2547 
 

2548 -  ปัจจบุนั ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท /
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร /
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

   2545 -  ปัจจบุนั  ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท /
กรรมการบรหิาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม ผ ลิ ต  จ า ห น่ า ย  แ ล ะ รับ เห ม า  ติ ด ตั้ ง
ผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวกับระบบจราจรพรอ้มทั้ง
อปุกรณ์ที่เก่ียวขอ้ง และผลิตและจ าหน่าย
ป้ายอิเล็กทรอนิกส ์

     2556 - 2558 กรรมการบรษัิท บจก.ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์ บริการรับ เหมาออกแบบติ ดตั้ งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคม 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

 
สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางมาทินี      
วนัดีภิรมย ์

56 2.58 พี่สาวของภรรยา
คณุพงษช์ยั อมตา

นนท ์

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรส์ถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
- อ บ ร ม  Director Accreditation 
Program (DAP) ส ม า ค ม ส่ ง เส ริ ม
ส ถ าบั น ก รรม ก า รบ ริ ษั ท ไท ย  รุ่ น 
30/2004  วนัที่ 15 ธันวาคม 2547 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหา
แ ล ะ ก า ห น ด
คา่ตอบแทน 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต /
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท /
กรรมการบรหิาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม ผลิต จ าหน่าย และรบัเหมา ติดตัง้ผลิตภณัฑท์ี่
เก่ียวกับ ระบบจราจรพร้อมทั้ งอุปกรณ์ ที่
เ ก่ี ย วข้ อ ง  แ ล ะผ ลิ ต แ ล ะจ าห น่ า ย ป้ า ย
อิเล็กทรอนิกส ์

2551 -  2556 กรรมการบรษัิท บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส ใหบ้ริการเติมเงินออนไลนแ์ละเติมเงินตูมื้อถือ
อตัโนมตัิ 

นางสาวชลธิชา  
ศิรพิงศป์รดีา 

47 ไมมี่ ไมมี่ - ป ริ ญ ญ า โท  MBA, University of 
Wisconsin 
- ป ริญ ญ าต รี  ส าข าบ ริห า รธุ ร กิ จ     
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
-  อ บ ร ม  Director Accreditation 
Program (DAP) ส ม า ค ม ส่ ง เส ริ ม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุน่43/2005 
วนัที่ 9 กนัยายน 2548 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต /
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

     
2541 -  ปัจจบุนั 

 
ผู้ ช่ ว ย ก รรม กา ร
ผูจ้ดัการ 

บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์

    2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์

นายชชัวิน  
พิพฒันโ์ชติ
ธรรม       

45 ไมมี่ ไมมี่ -  ป ริญ ญ า โท  ส าข าบ ริห า รธุ ร กิ จ
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
-  ป ริญ ญ า ต รี  ส า ข า ก า ร บั ญ ชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

2553 -  ปัจจบุนั 
 
 

ผู้ ช่ ว ย ป ร ะ ธ า น
กรรมการบรหิาร/ 
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น 
 
 
 

ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ อิ เล็ กท รอนิกส์และรับ จ้างผลิต /
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

 ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชชัวิน  
พิพฒันโ์ชติธรรม 
(ตอ่)       

    2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ ขายสินคา้และบรกิารอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับตูบุ้ญ
เติม 

    2538 - 2553 ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย
ตรวจสอบ 

บริษัท ส านักงาน เอินสท์ แอนด ์
ยงั จ  ากดั 

ตรวจสอบบญัชี 
 

นายปราโมทย ์
พนัธินา 

49 ไมมี่ ไมมี่ -  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
-  ป วส . ส าข า อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส ์
วิทยาลยัชา่งกลปทมุวนั 

2548 - ปัจจบุนั ผู้อ  าน วยการฝ่ าย
ผลิต 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ และรับ จ้างผลิต /
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

นายอรนิทร ์   
แจม่นาร ี

45 ไมมี่ ไมมี่ -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปริญญ าตรี  สาขาการบัญ ชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2551 -  ปัจจบุนั ผู้อ  าน วยการฝ่ าย
บญัชีและการเงิน 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ และรับ จ้างผลิต /
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

    2560 - ปัจจบุนั เลขานกุารบรษัิท บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ และรับ จ้างผลิ ต /
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

     2538 - 2551 ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย
ตรวจสอบ 

บริษัท ส านักงาน เอินสท์ แอนด ์
ยงั จ  ากดั 

ตรวจสอบบญัชี 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

 ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนิติญา 
ทรงประไพ 

58 ไมมี่ ไมมี่ -  ปริญญาโท  สาขาการจัดการ
ภ าค รัฐ แ ล ะ เอ ก ช น  ส ถ า บั น
บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
-  ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง่ 

2558 - ปัจจบุนั ผู้อ  าน วยการฝ่ าย
บ ริห ารส  านั ก งาน
สว่นกลาง 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ และรับ จ้างผลิต /
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2552 – 2556 ผูจ้ดัการทั่วไป บมจ. ซีพี ออลล ์ คา้ปลีก 
นายกตญัญ ูวิไล
แกว้ 

48 0.02 ไมมี่ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์
สาขา อิ เลคท รอนิ คส์  สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 
- ป วส . ส าข า อิ เล ค ท รอ นิ ค ส ์
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 - ปัจจบุนั ผู้อ  าน วยการฝ่ าย
วิจยัและพฒันา 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ และรับ จ้างผลิต /
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2548 - 2559 ผู้จัด การ ฝ่ ายวิ จัย
และพฒันา 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ และรับ จ้างผลิต /
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์
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เอกสารแนบ 1 (ตอ่) 
รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมทีด่ ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้มีอ านาจควบคุม 

 

A = ประธานกรรมการ,   B = กรรมการบรษัิท,   C = กรรมการบรหิาร,    D = ผูบ้รหิาร 
 

 

ล ำ
ดบั

 

                                                  
ชื่อ-สกุล                                                    
บริษัททีเ่กี่ยวข้อง นำ
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ำ 
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ลิก
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นำ
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 ์
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งม
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นิี 

 ว
นัดี
ภิร
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 ์

นำ
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 ต
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นิช
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ธ ์
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ธิช
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 ศ
ริพิ
งษ
์ปร
ีดำ

 

นำ
ยก
ตญั

ญ
 ูวไิ
ลแ
กว้

 

นำ
ยช
ชัว
ิน 
พิพ

ฒั
นโ์
ชต
ธิร
รม

 

นำ
ยป
รำ
โม
ทย

 ์ 
พนั

ธิน
ำ 

นำ
ยอ
รนิ
ทร

 ์แ
จ่ม
นำ
ร ี

นำ
งส
ำว
นิต
ญิ
ำ ท

รง
ปร
ะไ
พ 

1 บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น (มหาชน) A,B B B B,C B,C B B B,C B D D D D D 

2 บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ B     B B B,C    B  
 

    
 

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

    
 

4 กิจการรว่มคา้ Genius    B B  B B   
 

  
 

5 บมจ. ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส       B B          
 

    
 

6 บจก. ฟอรท์ คอนซลัติง้     B B      
 

  
 

7 บจก.ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเตม็       B             
 

    
 

8 บจก. ฟอรท์ ไลทต์ิง้      B B            
 

    
 

9 บจก.ฟอรท์ มิเตอร ์       B       
 

  
 

10 Mindmap Commtech Inc.     B  B      
 

  
 

11 บจก. ฟอรท์ เวนดิง้      B  B          B      
 

12 บจก. ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้     B  B      B   
 

13 บจก. ฟอรท์ สมารท์ ดจิิตอล     B         
 

14 กิจการรว่มคา้  Forth  Genius    B B  B B      
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อย 

  บริษัทยอ่ย 

 รายชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. นายสนิท  วรปัญญา / /           

2. นายพงษ์ชยั  อมตานนท ์ / / / /,// /  / / /,X /  / 

3. นางรงัษี  เลศิไตรภิญโญ /  / /,// / /  / / / / / 

4. นายแกลกิ  อมตานนท ์ /,//            

5. นางมาทินี  วนัดีภิรมย ์  /,// /         / 

6. นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ ์  /,// /         / 

7. นายพนูศกัดิ ์ศิรพิงศป์รดีา /            

8. นางสาวชลธิชา ศิรพิงศป์รดีา /,//            

9. นายสทิธิโชค อมตานนท ์      /       

10. นายพทัธนนัท ์อมตานนท ์  /        / /  

11. นายชวิน เลศิไตรภิญโญ      /       

12. นายพิชิต นิ่มกลุ    /,X         

13. นายสมชยั สงูสวา่ง    /,//      /   

14. นายด ารง แกว้ประสทิธ์ิ    /         

15. นายบญุชยั โสวรรณวณิชกลุ    /         

16. พล.ต.ท. บรหิาร เสีย่งอารมณ ์    /         

17. พล.ร.อ ไกรสร จนัทรส์วุานิชย ์    /         

18. นายศวิพนัธ ์รตันวิโรจนว์งศ ์    /         

19. นายจ าเรญิ เจรญิพฒันาสถิตย ์       /      

20. นายศราวธุ เพยีรพิทกัษ ์       /      

21. นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม        /  /   

22. นายภรูติ ภิรมยภ์กัด ี        /     

23. นายสธรรดร สตัตบศุย ์        /     

24. นายวรภทัร ชวนะนิกลุ        /     

25. นายณรงคศ์กัดิ ์เลศิทรพัยท์ว ี          / /  

26. นายวรศกัดิ ์ตนัติวงศ ์         /    

27. Mrs.Veronica Tercio         /    

28. Mr.Jimson Magada         /    

29. นายพรเทพ งามด ี           /  

30. นางสาวนชัชา แดงงาม           /  
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หมายเหต:ุ  

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ //= กรรมการบรหิาร 
2.  บรษัิทยอ่ย 1 ไดแ้ก่ บรษัิท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากดั (ES) 
 บรษัิทยอ่ย 2 ไดแ้ก่ บรษัิท จีเนยีส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (GTS) 
 บรษัิทยอ่ย 3 ไดแ้ก่ กิจการรว่มคา้ Genius 
 บรษัิทยอ่ย 4 ไดแ้ก่ บรษัิท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) (FSMART) 
 บรษัิทยอ่ย 5 ไดแ้ก่ บรษัิท ฟอรท์ คอนซลัติง้ จ ากดั (FCON) 
 บรษัิทยอ่ย 6 ไดแ้ก่ บรษัิท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ ากดั (FLT) 
 บรษัิทยอ่ย 7 ไดแ้ก่ บรษัิท ฟอรท์ มิเตอร ์จ ากดั (FMT) 

บรษัิทยอ่ย 8 ไดแ้ก่ บรษัิท ฟอรท์ เวนดิง้ จ ากดั (FVD) 
บรษัิทยอ่ย 9 ไดแ้ก่ Mindmap Commtech Inc. 
บรษัิทยอ่ย 10 ไดแ้ก่ บรษัิท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ ากดั 
บรษัิทยอ่ย 11 ไดแ้ก่ บรษัิท ฟอรท์ สมารท์ ดิจิตอล จ ากดั 
บรษัิทยอ่ย 12 ไดแ้ก่ กิจการรว่มคา้ Forth Genius 
 
 
 

 
 
 



 

หนา้ท่ี 131 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ไดแ้ต่งตัง้ นายอธิวรรธน ์ตระกูลเดช 
ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบการปฏิบตังิานของทัง้องคก์ร รวมทัง้บรษิัทในเครือ ประวตัโิดยสงัเขปของผูต้รวจสอบภายในสามารถสรุปไดด้งันี ้

ชื่อ-สกุล นายอธิวรรธน ์ตระกลูเดช 

ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

การศกึษา ปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรม โครงการหลกัสตูรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย 

  Ethical Audit (การตรวจสอบจรยิธรรม) 

ประสบการณ ์ 2559 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 2557 - 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท ภทัรลิสซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) 

 2555 - 2557 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาวโุส ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 2555   ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

หน้าทีรั่บผิดชอบ: ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทัง้องคก์ร
รวมทัง้บรษิัทในเครือ 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

  

- ไม่มี  - 
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เอกสารแนบ 5 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้ตามมติคณะกรรมการบรษัิท ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมิได้
เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรูค้วามสามารถ ภายใตข้อบเขตอ านาจ
หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ก าหนด และสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2560 
คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ีการประชมุจ านวน 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทกุท่านเขา้รว่มประชมุทกุครัง้ และมี
ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหาร ตลอดจนฝ่ายตรวจสอบภายในเขา้รว่มประชุมเพื่อรว่มเสนอขอ้มูลและข้อเสนอแนะตามวาระที่
เก่ียวขอ้ง โดยสรุปเรือ่งพิจารณาที่ส  าคญัไดด้งันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2560 ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ วา่ได้
ปฏิบตัิถกูตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

2. พิจารณาแผนการตรวจสอบ รบัทราบผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในอนัเก่ียวเนื่อง
กบัการวิเคราะหร์ะบบการควบคมุภายใน และน าเสนอฝ่ายบรหิารเพื่อพิจารณาปรบัปรุงและแกไ้ขตามควร
แก่กรณี รวมทัง้ติดตามผลความคืบหนา้การปรบัปรุงและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ใหก้ารก ากบัดแูลการตรวจสอบ
ภายในมีประสทิธิภาพโดยค านงึถึงความเสีย่งขององคก์รประกอบดว้ย  

3. สอบทานใหบ้รษัิทถือปฏิบตัิตามขอ้พงึปฏิบตัิที่ดสี  าหรบับรษัิทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย รวมทัง้ปฏิบตัิตามระเบียบและขอ้ก าหนดของทางการหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของ
บรษัิท 

4.  สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์รวมทัง้พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูในเรือ่งดงักลา่วใหม้ีความถกูตอ้งครบถว้น  

5. ประเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี พิจารณาเสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนสอบบญัชี ประจ าปี 
2560 

6. คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประเมินผลการด าเนินงานของตนเองส าหรบัปี 2560 ผลของการประเมิน
อยูใ่นระดบัท่ีพอใจ และไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบแลว้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินและรายการทางการเงิน ประจ าไตรมาสและประจ าปี 2560 ได้
จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้มีการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันอย่างครบถว้น ถกูตอ้งและมี
รายละเอียดเพียงพอ อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสทิธิภาพเพียงพอ ตลอดจนยึดมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรยิธรรมธุรกิจ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  
 ส าหรบังบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง การแต่งตัง้
ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทจะไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ที่จะมีขึน้ในเดือนเมษายน 2561 
เพื่อใหค้วามเห็นชอบตอ่ไป 

 

  
( นายสุธรรม  มลิลา )  ( นายสนิท  วรปัญญา ) ( นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

 


