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ส่วนที่ 1 
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หนา้ที่ 2 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วิสัยทัศน ์และพันธกิจ 

 วสัิยทัศน ์
 บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรด้านวิจัย พัฒนา ผลิต จ าหน่าย และให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการส่ือสารและอิเล็กทรอนิกสท์กุรูปแบบ รวมทัง้เครือข่ายช่องทางบรกิารอตัโนมตัแิละการเงิน แบบครบวงจรท่ีดีเลิศ ภายใต้
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมุ่งการเจรญิเตบิโตอย่างยั่งยืน มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

 
  พันธกิจ 

 ส่งเสรมิการคน้ควา้และวจิยั เพ่ือขยายธุรกิจในการสรา้งสินคา้และบรกิารท่ีหลากหลาย 
 ปรบัเปล่ียนแผนธุรกิจตามกระแสพลวตัรของการตลาด และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียตอ่องคก์ร 
 เติมเต็มขีดความสามารถในการคน้ควา้ การสรา้งนวตักรรม การออกแบบ การพัฒนา การเสาะหา การผลิต การขาย 

การตลาด และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 เขา้ถงึความพงึพอใจของลกูคา้และบรกิารหลงัการขาย 
 รกัษาผลประโยชนใ์หก้บัผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ พนกังาน ชมุชนสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และภาครฐั 

วัฒนธรรมองคก์ร  

F: Faithful  ซื่อสตัย ์และศรทัธาในองคก์ร 

O: Optimist  มองโลกในแง่บวก มีทศันคตท่ีิดี 

R: Responsible  มีความรบัผิดชอบ 

T: Thoughtful   ละเอียด รอบคอบ 

H: Harmony  เขา้กนัได ้ท  างานเป็นทีม 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส 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 



 
 

หนา้ที่ 3 

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 

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
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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  

 
โครงสร้างเดมิของกลุ่มบริษัทก่อน 30 กันยายน 2547 

             

   .                     .                       
(GTS)

   .                    
(ES)

      

   .                           
(GEM)

    100%         100%    100%

40%

          

                  

 
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 

   .                  

   .                       
(GTS)

   .                    
(ES)

      
   .                           

(GEM)

          40%**         100%    100%

    

          

                  

 
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 ทัง้นี ้กิจการร่วมคา้ จีเนียส ไดร้บัสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดตัง้ป้ายจราจรอัจฉริยะ จ านวน 40 จุด พรอ้ม
สญัญาการดแูลรกัษาและระบบศนูยค์วบคมุเครือข่าย อีกทัง้ ด  าเนินธุรกิจจดัเก็บผลประโยชนด์า้นการโฆษณาในงานสมัปทาน
ตดิตัง้ปา้ยจราจรอจัฉรยิะทกุจดุ 

 บริษัทร่วม GEM ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 25 ลา้นบาท โดยบริษัทเขา้ซือ้หุน้เพิ่มเติมจากกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมซึ่งเป็นผูบ้ริหารของ
บริษัท จ านวน 924,999 หุน้ ราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 9,249,990 บาท สดัส่วนการถือหุน้ของ
บริษัทอยู่ท่ีรอ้ยละ 45 วตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพ่ือเป็นทุนหมนุเวียนเพิ่มเติมรองรบัการขยายตวัของบริษัท เน่ืองจาก 
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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”) 

 บรษิัทยา้ยท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ มาท่ี 226/12, 13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พร้อม
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 
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 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 บรษิทั เวสเทริน์ ดจิิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
 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 
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โดยได้รับรางวัลชนะเลิศภายใต้ประเภท Living and Life Style คือ Nurse Call System ซึ่งเป็นระบบส่ือสารภายในสถาน 
พยาบาล และ รางวัลทางด้านนวัตกรรมประเภท 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 

  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 
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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  
 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 
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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 

 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 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 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  
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ปี 2558 
ในปี 2558 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัดงันี ้  
 บรษิัท, บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบริษัทสิงห ์คอรเ์ปอเรชั่น ไดร้่ วมลงทนุจดัตัง้ 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) ไดร้บัใบอนุญาตจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใ์หเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์และการใหบ้รกิารรบัช าระเงินแทน 

 บรษิัท ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเสรจ็การช าระบญัชีกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 

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 ้
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 บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากัด เขา้ซือ้หุน้บุริมสิทธ์ิของ บริษัท บ๊อกซ2์4 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) 

ปี 2561 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ ดังนี ้

 บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ด  าเนินการซือ้หุน้สามัญของ บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) ท  าให้
สดัส่วนการถือครองหุน้เพิ่มขึน้จาก รอ้ยละ 45.75 เพิ่มเป็น รอ้ยละ 47.74  

 บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ไดท้  าการซือ้หุน้คืนผ่านตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย จ านวน 20,000,000 หุน้ 
คดิเป็น รอ้ยละ 2.50 ของทนุจดทะเบียน และช าระแลว้ 

 บริษัท ฟอรท์ คอนซลัติง้ จ  ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 330,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
โดยออกจ าหน่ายหุน้สามญัใหม่จ านวน 230,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ 

 กิจการร่วมคา้ จีเนียส ลดทนุจดทะเบียนจาก 25 ลา้นบาท เป็น 15 ลา้นบาท  และไดจ้่ายเงินคืนทนุใหก้บัผูร้่วมคา้ทัง้ 2 บรษิัทตาม
สดัส่วนการลงทนุของผูร้ว่มคา้ 

ปี 2562 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ ดังนี ้

 ในเดือนเมษายน บริษัทลงทุนจัดตัง้ บริษัท กิจการร่วมค้า ฟอรท์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือด  าเนินธุรกิจบริการรือ้ถอน ขนย้าย ขนส่ง 
ประกอบ ติดตัง้ จัดสรา้ง ปรบัแต่ง วางระบบ ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุน้สามัญ 
100,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) และบรษิัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียน 

 ในเดือนมีนาคม บรษิัทลงทนุจดัตัง้ กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ดีวอนส ์เพ่ือด  าเนินธุรกิจเก่ียวกบัระบบตอ่ตา้นอากาศยานไรค้นขบั โดยมี
ทนุจดทะเบียน 10,000 บาท และบรษิัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 75.00 ของทนุจดทะเบียน 

 ในเดือนพฤษภาคม บรษิัทลงทนุจดัตัง้ บริษัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ากดั เพ่ือด  าเนินธุรกิจบริการผลิต ผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกสแ์บบ
ครบวงจรโดยมีทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) และบรษิัทถือหุน้ในอตัรารอ้ย
ละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

 ในเดือนพฤษภาคม บรษิัทลงทนุจดัตัง้ กิจการรว่มคา้ ฟอรท์เซอรเ์วย ์เพ่ือด  าเนินธุรกิจรบัจา้งปรบัปรุงระบบขอ้มลูแนวเขตปกครอง
ในระบบภมูิสารสนเทศโดยมีทนุจดทะเบียน 10,000 บาท และบรษิัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียน 

 ในเดือนกรกฎาคม บริษัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ากดั ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 10 บาท) เป็น 250 ลา้นบาท (หุน้สามญั 25 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) บริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวทัง้
จ  านวน เพ่ือรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ไวค้งเดมิ 

 ในเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซือ้หุน้คืนผ่านตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  เพ่ือบริหารทาง
การเงิน จ านวนไม่เกิน 50 ลา้นหุน้ หรือวงเงินไม่เกิน 300 ลา้นบาท โดยก าหนดระยะเวลาท่ีซือ้หุน้คืนตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2562 
ถงึวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2563 

 ในเดือนกรกฎาคม บรษิัทโอนธุรกิจบางส่วนของบรษิัท ซึง่ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการผลิตผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกสแ์บบครบวงจร ทรพัยส์ิน 
หนีส้ินและบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าวใหแ้ก่ บรษิัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ากดั  

 ในเดือนกนัยายน บรษิัทลงทนุจดัตัง้ กิจการร่วมคา้ฟอรท์และยิบอินซอย เพ่ือด  าเนินธุรกิจวางระบบโครงข่าย Smart Metro Grid 
โดยมีทนุจดทะเบียน 4 ลา้นบาท และบรษิัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบียน 
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 ในเดือนตลุาคม บริษัท ฟอรท์ เวนดิง้ จ  ากดั ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจาก 320 ลา้นบาท (หุน้สามญั 32 ลา้นหุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท) เป็น 620 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 62 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท)  โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน จ านวน 30 
ลา้นหุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ 10 บาท บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  และบริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
ใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าวเพ่ือรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ไวค้งเดมิ 

 ในเดือนธันวาคม บริษัทลงทุนจัดตัง้ บริษัท กิจการร่วมค้า ฟอรท์ รอยัล  จ ากัด โดยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 
200,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) เพ่ือด  าเนินธุรกิจจ าหน่ายเครื่องบินและอากาศยาน โดยบริษัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 
50 ของทนุจดทะเบียน 

 ในเดือนธันวาคม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติซือ้หุน้สามัญของ บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) ผ่านตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดจ านวนหุน้ท่ีจะซือ้ไม่เกิน 30 ลา้นหุน้ หรือวงเงินไม่เกิน 210 ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหส้ดัส่วน
การถือครองหุน้เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 50.76 เพิ่มเป็น รอ้ยละ 54.61 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท 

 

       โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 

บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วิส 

100% 

บจก. อีเลคทรอนิคส์ 
ซอร์ซ 

บจก. จีเนียส  
ทราฟฟิค ซีสเตม็ 

บจก. ฟอร์ท 
ไลท์ติ้ง 

บจก. ฟอร์ท 
มิเตอร ์

บจก. ฟอร์ท 
คอนซัลติ้ง 

บจก. ฟอร์ท  
แทร็คกิ้ง ซีสเตม็ 

บจก. ฟอร์ท สมาร์ท  
เทรดดิ้ง 

บจก. ฟอร์ท เวนดิ้ง 

10% 

บจก. ฟอร์ท สมาร์ท  
ดิจิตอล 

60% 

บจก. บ็อกซ์ 24 

6% 

100% 
 

100% 100% 100% 85% 34% 49.50% 

กิจการร่วมคา้ 

ฟอร์ท จีเนียส 

95% 5% 
 กิจการร่วมคา้ 

จีเนียส 

80% 

 
20% 45% 

Mindmap 
Commtech Inc.(1) 

           

100% 

FPT Payment 
Technology JSC (2) 

30% 
 บจก. โอดิน พาวเวอร ์

10% 

(1) หยุดด าเนินกจิการ 
(2) อยู่ระหว่างการเลิกบริษัท 

บจก. ฟอร์ท  
อีเอ็มเอส 

100% 

บริษัท กิจการร่วมค้า 

ฟอร์ท รอยัล จ ากัด 

50% 

กิจการร่วมคา้ 

ฟอร์ทและยิบอินซอย 

50% 
กิจการร่วมคา้ 

ฟอร์ทดีวอนส ์

75% 

กิจการร่วมคา้ 

ฟอร์ท เซอร์เวย ์

49% 
บริษัท กิจการร่วมค้า 

ฟอร์ท กรุ๊ป จ ากัด 

54% 
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กลุ่มบรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“FORTH”) ประกอบดว้ยบรษิัทย่อย และ บรษิัทรว่ม ดงันี ้

บริษัทย่อย จ  านวน 15 บรษิัท คือ  

1) บรษิัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากดั (“ES”) ด าเนินธุรกิจจดัหาอและจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
2) บรษิัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) ด  าเนินธุรกิจจดัหาและจ าหน่าย ติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรครบวงจร 

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

บริการดแูลและควบคมุการรายงานสภาพจราจรบนป้ายจราจรอจัฉริยะ รวมทัง้งานบริหารศนูยค์วบคมุและด าเนินธุรกิจ
จดัเก็บผลประโยชนด์า้นงานโฆษณาในสมัปทานป้ายจราจรอจัฉรยิะของกรุงเทพมหานคร 

4) บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) (“FSMART”) ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการเติมเงินออมไลนแ์ละเติมเงินมือถือ
อตัโนมตั ิ

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

6) บรษิัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ  ากดั (“FLT”) ด าเนินธุรกิจจดัหาและจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอปุกรณส์ าหรบัใหแ้สงสว่าง 
7) บรษิัท ฟอรท์ มิเตอร ์จ ากดั ด าเนินธุรกิจผลิตมิเตอรไ์ฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส ์
8) บรษิัท ฟอรท์ เวนดิง้ จ  ากดั ด  าเนินธุรกิจบรหิารจดัการเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 
9) Mindmap Commtech Inc. (“MCI”) ด าเนินธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการเติมเงินมือถืออตัโนมตัิและบริการเติมเงินออนไลน ์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 

13) บรษิัท กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ กรุ๊ป จ ากดั ด  าเนินธุรกิจรือ้ยา้ยเครื่องจกัร และอปุกรณ ์

14) กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ดีวอนส ์ด  าเนินธุรกิจจ าหน่ายระบบตอ่ตา้นอากาศยานไรค้นขบั 

15) บริษัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ากดั ด าเนินธุรกิจผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมภายใตต้ราสินคา้
ของลกูคา้แบบครบวงจร 

หมายเหต ุ:      
/1 หยดุการด าเนินกิจการในระหว่างปี 2560 
/2 FSMART ถือหุน้รอ้ยละ 100 
/3 บรษัิท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ ากดั ถือหุน้รอ้ยละ 100 
/4 FORTH ถือหุน้รอ้ยละ 95 และGTS ถือหุน้รอ้ยละ 5 

บริษัทร่วม จ  านวน  5 บรษิัท คือ  

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

ในประเทศเวียดนาม/5 
3) กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ เซอรเ์วย ์ด  าเนินธุรกิจ รบัจา้งปรบัปรุงระบบขอ้มลูแนวเขตปกครองในระบบภมูิสารสนเทศ 
4) กิจการรว่มคา้ ฟอรท์และยิบอินซอย ด  าเนินธุรกิจรบัจดัท าระบบ Smart Metro Grid 
5) บรษิัท กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ รอยลั จ ากดั ด  าเนินธุรกิจ จ าหน่ายเครื่องบนิ 

หมายเหต ุ:     
/5 อยู่ระหว่างการเลกิบรษัิท 
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บริษัทอื่น จ  านวน  2 บรษิัท คือ  

1) บรษิัท โอดิน พาวเวอร ์จ ากดั ด าเนินธุรกิจลงทนุในบรษัิทท่ีด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทางเลอืก 

2)      บรษิัท บ็อกซ2์4 จ ากดั ด  าเนินธุรกิจการใหบ้รกิารรบั-ส่ง-ฝากสินคา้ผ่านตู ้locker โดยมีบรกิารหลกั คือ ซดัอบรีด ส่งพสัดุ
ดว่น รบัสินคา้ Shopping Online ฝากสิ่งของ และบรกิาร Bill Payment /6 

หมายเหต ุ:     
/6 ระหว่างปี 2560 บรษัิท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ ากดั ไดเ้ขา้ซือ้หุน้บรุมิสทิธ์ิของ บรษัิท บ๊อกซ2์4 จ ากดั โดยถือหุน้อตัรารอ้ยละ 8 ของทนุจดทะเบียน และในปี                  
2562 บริษัท บ๊อกซ2์4 จ ากัด ไดมี้การระดมทนุเพิ่มท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากัด ลดลงและถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 6  ของทนุ
จดทะเบียน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 การประกอบธุรกิจและลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการของกลุม่บริษัท แบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจ ดังนี ้

1. สายธุรกิจอีเอ็มเอส (Electronics Manufacturing Services) 

1.1. ธุรกิจผลิตแผงวงจรและอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นรอ้ยละ 100 ภายใตเ้ครื่องหมาย

การคา้  ใหบ้รกิารครบวงจรตัง้แต่การเริ่มออกแบบ จดัหา ผลิต ประกอบ แผงวงจรและอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ บรษิัท
มีโรงงานผลิตบนพืน้ท่ีรวมกว่า 66,000 ตารางเมตร ประกอบดว้ยอาคารโรงงาน อาคารวดัและทดสอบแสง โกดังสินคา้ และ
เครื่องจกัรท่ีทนัสมยั พรอ้มทีมวิศวกรและทีมงานท่ีมีประสบการณ์ ซึ่งรูปแบบการใหบ้ริการของธุรกิจนี ้คือ การประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(Consigns) และการรบัเหมาผลิต (Turnkey) อาท ิการรบัเหมาผลิต ประกอบระบบควบคมุ (Control System) ของ
อปุกรณต์่างๆ ใหก้บั ธุรกิจเครื่องใชไ้ฟฟ้า ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการแพทย ์ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจอ่ืนๆ    โดยกลุ่มลกูคา้หลกั
เป็นบริษัทจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าและโทรคมนาคมชัน้น า ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริษัท ซนัยู เดนโซ (ประเทศไทย) 
จ ากดั บรษิัท ไพโอเนียร ์แมนแูฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท โตชิบา แคเรียร ์(ประเทศไทย) Fusion Electronics Limited, 
Garmin Switzerland เป็นตน้ 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Products) ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมขัน้ปลาย (Down Stream) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
โดยแบง่การผลิตไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1) การประกอบ (Consign Parts) คือ การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสใ์หก้ับลูกคา้ โดยทีมงานวิศวกรของ
บริษัทจะร่วมออกแบบการผลิตและประกอบแผงวงจรร่วมกับลูกคา้ จนถึงการวางแผนประกอบแผงวงจร  ซึ่งแผงวงจรท่ี
บรษิัทประกอบ ไดแ้ก่ แผงวงจรเครื่องใชไ้ฟฟ้า แผงวงจรอปุกรณค์อมพิวเตอร ์แผงวงจรอุปกรณโ์ทรคมนาคม และแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์อ่ืนๆ เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทใชว้ตัถุดบิท่ีลกูคา้เป็นผูจ้ดัหาให ้โดยลูกคา้จะเป็นผูต้ิดต่อกบัผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่าย
วตัถุดิบใหจ้ัดส่งวตัถุดิบแก่บริษัท และลูกคา้เป็นผูร้บัผิดชอบในค่าวตัถุดิบเอง ดงันัน้บริษัทจึงไม่มีความเส่ียงในเรื่องการ
บรหิารตน้ทนุวตัถดุบิในสายการประกอบนี ้

2) การรับเหมาผลิต (Turnkey) คือ การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์หรืออปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นลกัษณะ
เหมา ซึง่ทีมงานวศิวกรของบรษิัทจะรว่มออกแบบการผลิตและประกอบแผงวงจรรว่มกบัลกูคา้ จนถงึการวางแผนประกอบ
แผงวงจร ซึ่งผลิตภณัฑ ์      ท่ีบริษัทรบัเหมาผลิต ไดแ้ก่ แผงวงจรเครื่องใชไ้ฟฟ้า แผงวงจรอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์แผงวงจร
อุปกรณ์โทรคมนาคม แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรมิเตอรว์ัดไฟฟ้า และอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมติด
ยานพาหนะ เป็นต้น ทั้งนี ้ บริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบได้เอง โดยคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตามท่ีลูกคา้ต้องการ 
ด  าเนินการติดต่อสั่งซือ้วตัถุดิบ ตลอดจนการท่ีบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องการบริหารตน้ทนุวตัถุดิบเอง  ทัง้นี ้แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Products)    ท่ีบริษัท
ผลิตตามค าสั่งทัง้หมด ประกอบดว้ย 

 
1) แผงวงจรส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ได้แก่ แผงวงจรควบคุมอุณหภูมิใน

เครื่องปรับอากาศ (Air Controller) แผงวงจรวิทยุติดรถยนต ์และแผงวงจร
เครื่องเล่น ดีวีดี แผงวงจรบลัลาดอิเล็กทรอนิกส ์และแผงวงจรควบคมุอณุหภูมิ
ในตูเ้ย็น เป็นตน้ 

 

แผงวงจรส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟา้ 
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2) แผงวงจรและอุปกรณค์อมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ แผงวงจรคียบ์อรด์คอมพิวเตอร์
ชนิดธรรมดา และชนิดไร้สาย (Wireless Keyboard) รวมถึงการรับผลิต
แผงวงจรชดุคียบ์อรด์ส าหรบัคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เป็นตน้  

 
 

3) แผงวงจรส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ไดแ้ก่ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสใ์น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ 

 
 

 
1.2. ธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

  ด  าเนินธุรกิจโดย บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอรซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 ภายใตเ้ครื่องหมาย

การค้า  ให้บริการจัดหาและจัดจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร ์อันเป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้แบบขายปลีกและขายส่ง ผ่านทางหนา้รา้นและเว็บไซต์ www.es.co.th อาทิ ไอซี ทรานซิสเตอร ์ไดโอด เซไม
คอนดคัเตอร ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ Display Device รีเลย ์แบตเตอรี คอนเน็คเตอร ์ออดไฟฟ้า สวิตชไ์ฟ EMC ฟิลเตอร ์เทอรม์อ
ลพรินเตอร ์(thermal printer) ตวัเก็บประจุ (capacitor) รีซิสเตอร ์(resistor) crystal oscillator เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัท อีเล็ก
ทรอนิคส ์ซอรส์ จ ากดั ไดเ้ป็นตวัแทนจ าหน่าย (Distributor) ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสใ์หก้บัเจา้ของตราสินคา้ชัน้น าจ านวนมากทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น FUJITSU, ZARLINK, MICROCHIP, KEC, ELITE, Ischaffner, ETT, SILA, I_NEX เป็นตน้ อีกทัง้
ผู้ผลิตสินค้า  เช่น FUJITSU, ZARLINK และ MICROCHIP ยังได้แต่งตั้งให้  ES เป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการ 
(Distributor) ในประเทศไทยดว้ย และดว้ยประสบการณ์และความช านาญกว่า 30 ปี ท  าใหบ้ริษัทป็นท่ีรูจ้ักแพร่หลายในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเป็นท่ียอมรบัไวว้างใจในการสั่งซือ้วัตถุดิบเพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตจากลูกคา้โรงงานผลิต
มากกวา่ 300 ราย 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

สินคา้ท่ี ES จ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นวตัถุดบิเพ่ือการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ส  าหรบัชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสท่ี์
จ าหน่ายนัน้สามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

 

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

 

 

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

 
 
 

 

แผงวงจรส าหรบัอปุกรณ์
คอมพิวเตอร ์

แผงวงจรส าหรบัอปุกรณโ์ทรคมนาคม 



 
 

หนา้ที่ 18 

2. สายธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลูช่ันส ์(Enterprise Solution) 

2.1 ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร 

 ด  าเนินธุรกิจโดย บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) โดยเป็นผูอ้อกแบบโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหนา้ (NGN) 
เพ่ือใหบ้ริการ Narrowband และ Broadband ผ่านข่ายสายทองแดงและไฟเบอรอ์อพติก โดยทีมวิศวกรท่ีมีประสบการณ์และ
ช านาญการออกแบบมากกว่า 3 ทศวรรษ รวมทัง้มีการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม ชุมสาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า   

ใหก้ับผู้ใหบ้ริการหลักในประเทศ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ตูชุ้มสายโทรศัพทแ์ละอินเตอรเ์น็ต (MSAN) ตูชุ้มสายโทรศพัท ์
(DLC) ตูชุ้มสายอินเตอรเ์น็ต (DSLAM) อุปกรณ์ส่ือสญัญาณ (FORTH WDM Access Switch) เครื่องโทรศพัทด์ิจิตอลและระบบ
ไอพี (IP Phone) ชุมสายอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง (IP DSLAM) ตูส้าขาโทรศพัทเ์ทคโนโลยีไอพี (IP-PBX) อุปกรณ์ควบคุมการ
ประจุและแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter/Charger) พรอ้มดว้ยทีมงานบริหารโครงการท่ีมีศกัยภาพและประสบการณ์ในการบริหาร 
และมีผลงานการบริหารโครงการไดส้  าเร็จตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ก าหนดมากกว่า 100 โครงการ ตัง้แต่โครงการมูลค่า 1 พนัลา้น
บาท ลงมาตามล าดับ อาทิ โครงการ MSAN, DWDM เป็นต้น และบริษัทให้บริการรับวางระบบและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลาย ได้แก่ ระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล (Nurse Call) 
อปุกรณป์ลายทาง Multi-Interface Broadband Router อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต์ิดตามตวั ท่ีเรียกว่า EM (Electronic Monitoring) 
ส าหรบัใชใ้นกระบวนการศาลเพ่ือควบคมุและติดตามการปล่อยตวัชั่วคราว ผูต้อ้งหา หรือจ าเลยท่ีมีหลกัทรพัยไ์ม่เพียงพอ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสต์ิดตามเรือ (EM เรือ )ส  าหรบัติดตามและควบคุมเรือใหอ้ยู่ในพืน้ท่ีท่ีก  าหนด ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart 
Grid) ส าหรบัการบริหารจดัการไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ (การจ่ายไฟฟ้า) ผ่านการเช่ือมต่อขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต ระหว่างหน่วยงาน
ของการไฟฟ้ากบัมิเตอรอ์จัฉรยิะ (Smart Meter) ของครวัเรือน เป็นตน้ 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร จดัจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัลูกคา้องคก์รทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน และลูกคา้
ทั่วไป โดยมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย ไดแ้ก ่

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   

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

 

 
SMART IP PHONE 

 
ผลิตภณัฑ ์FORTH IPX 
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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 หรือมีการติดตัง้แบบกระจายตัว  
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  

 

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 

 
ตูช้มุสายโทรศพัท ์DLC  

 
  MSAN 

 

Forth WDM 
 

Mini MSAN 

  
ชดุอปุกรณแ์ละระบบ Call Center 
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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 ผู้ให้บริการเจ้าต่างๆก็มี
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 และบนัทกึวิดีโอเพ่ือช่วยในการรกัษาความปลอดภยัไดอ้ย่าง
ครบวงจร 

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) อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ หรือ
Electronic Monitoring (EM) ไดร้ับการพัฒนาและผลิตจากบริษัท ฟอรท์ อีเอ็ม
เอส จ ากดั ซึ่งไดร้บัมาตรฐาน IP 68 (มาตรฐานการปอ้งกนัน า้ลกึ 21 เมตร) ท  างาน
ดว้ยระบบ 3G และ 4G รบัส่งพิกัด GPS ไดอ้ย่างแม่นย า โดยจะสามารถติดตาม 
ตรวจสอบ และจ ากดัการเดินทางของบุคคลไดด้ว้ยการสวมใส่กบัขอ้เทา้ สามารถ
ระบุต  าแหน่งท่ีอยู่และจัดส่งขอ้มูลพิกัดของผูถู้กสวมใส่ทุกๆ 2 นาที รวมทัง้มีการ
แจง้เตือนแบบ Real- time เม่ือเกิดเหตกุบัอุปกรณ์ เช่น มีการทบุ ท  าลาย ตดั หรือ
ถอดอปุกรณโ์ดยไม่ไดร้บัการอนญุาต 
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2.2 ธุรกิจวางระบบและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑไ์ฟจราจรครบวงจร 
ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นรอ้ยละ 100 ภายใต้

เค รื่ อ งหมายการค้า  ให้บริการวางระบบและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับระบบไฟจราจรอย่างครบวงจร 
เน่ืองจากบริษัทมีความเชียวชาญในด้านการท า SI (System Integration) ท่ีครอบคลุมตั้งแต่การให้ค  าปรึกษา การออกแบบ 
รบัเหมาตดิตัง้ การบรหิารจดัการระบบบนการเช่ือมต่อเทคโนโลยีผ่านโครงข่ายท่ีสามารถควบคมุการท างานไดจ้ากส่วนกลาง รวม
ไปถึงการบ ารุงรกัษาระบบใหแ้ก่องคก์รภาครฐัและเอกชน รวมไปถึงจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อาทิ จอสีแสดงผล LED 
(Full Color LED Screen) ป้ายแสดงขอ้ความ (VMS) HID Electronic Ballast โคมสัญญาณไฟ เครื่องนับเวลาถอยหลังของคน
ข้ามถนน กล้อง CCTV อุปกรณ์ไฟกระพริบจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสัญญาณไฟคนข้ามถนนอัจฉริยะ ระบบควบคุม
สญัญาณไฟจราจรดว้ยคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 

ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑไ์ฟจราจรครบวงจร จดัจ าหน่ายและรบัเหมาติดตัง้อุปกรณแ์ละระบบสญัญาณไฟจราจรแบบ
ครบวงจร ซึง่เป็นท่ียอมรบัดา้นคณุภาพจากหน่วยงานราชการตา่งๆ โดยมีผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

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
สัญญาณไฟจราจรซึ่งมีหน้าท่ีในการควบคุมการเปล่ียนสัญญาณไฟจราจรตามท้อง
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 

 

 

 
โคมสญัญาณไฟจราจร 

ชดุอปุกรณส์ญัญาณไฟคนเดินขา้มอจัฉรยิะ 
 

 
ตูค้วบคมุสญัญาณไฟจราจร 

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

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

8) จอแสดงภาพสีจริง  (Full Color LED Screen) คือ จอแสดงภาพขนาดใหญ่ ท่ี
บรษิัทพฒันาและผลิตขึน้เป็นรายแรกของ 

 

9) ป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ  (Moving Sign Board/ Variable Message 
Sign: VMS) คือ ป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพท่ีสามารถแสดงผลได ้16 เฉดสี 
สามารถแสดงผลท่ีหลากหลาย เช่น ขอ้ความท่ีวิ่งจากซ้ายไปขวา หรือ ขอ้ความท่ีวิ่ง 
จากด้านบนลงสู่ด้านล่าง เป็นต้น โดยผลิตขึน้เป็นชิน้เล็ก (Modular) ท่ีสามารถ
น ามาประกอบขึน้เป็นจอภาพท่ีมีขนาดตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 

2.3   ธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่าง 
ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ  ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้                

ใหบ้รกิารจดัหาและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑห์ลอดไฟ LED และอปุกรณส์ าหรบัใหแ้สงสวา่งหลากหลายประเภท อาท ิโคม
ไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) โคมไฟส่องสวา่งชนิด LED High Bay ซึ่งเหมาะส าหรบัใชใ้นพืน้ท่ีหลงัคาสงูและตอ้งการแสง
สว่างมาก ๆ เช่น โรงงาน คลังสินคา้ ป๊ัมน า้มัน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และสนามกีฬา เป็นตน้ โดยเทคโนโลยีหลอดไฟ LED จะช่วย
ประหยัดพลังงานไดม้ากถึงรอ้ยละ 80 และมีอายุการใชง้านยาวนานกว่าและเกิดความรอ้นนอ้ยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับหลอด
ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป เช่น  หลอดชนิดขัว้เกลียว (E27) หลอดฮาโลเจน (MR16) หลอดฟอูอเรสเซนต ์(T8) เป็นตน้ 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ธุรกิจจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอปุกรณส์ าหรบัใหแ้สงสว่าง ประกอบดว้ยผลิตภณัฑห์ลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

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

สญัญาณไฟสลบัชอ่งทางจราจร 

  

 
ระบบโครงขา่ยควบคมุสญัญาณไฟจราจร  ระบบอปุกรณโ์ครงขา่ยควบคมุ

สญัญาณไฟจราจร (ATC) 
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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 

 
 

2.4 ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑม์ิเตอรว์ัดไฟระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ด าเนินธุรกิจโดย บรษิัท ฟอรท์ มิเตอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 85 (รอ้ยละ 15 ถือหุน้โดยบุคคลท่ี

ไม่เก่ียวโยงกัน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า   ใหบ้ริการจ าหน่ายผลิตภัณฑม์ิเตอรว์ดัไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส ์
โดยผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ มิเตอร ์kWh ทัง้หนึ่งเฟส และสามเฟสแบบอิเล็กทรอนิกส ์พรอ้มเช่ือมตอ่เป็นระบบประมวลผลอตัโนมตัิ
ผ่านทาง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็น Ethernet และต่อเขา้กบัโปรแกรม Billing ของตูส้าขาของบรษิัทไดน้อกจากนีม้ิเตอร ์
kWh หนึ่งเฟสแบบบัตรเติมเงินผ่านบัตร RFID และมิเตอรน์  า้ท่ีต่อเข้ากับระบบประมวลผลอัตโนมัติร่วมกับมิเตอร์ kWh และ
สามารถเพิ่มผ่านทางอปุกรณร์บัส่งขอ้มลูแบบ Wireless เพ่ือใหอ้่านคา่น า้อตัโนมตัไิด ้เป็นตน้ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑม์ิเตอรว์ดัไฟระบบอิเล็กทรอนิกส ์จดัจ าหน่ายและตดิตัง้มิเตอรไ์ฟฟ้าระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์และมิเตอรน์  า้ระบบ M-Bus Series  โดยไดร้บัความไวว้างใจจากหน่วยงานต่างๆ  

1) มิเตอรร์ะบบอิเล็กทรอนิกส์ มิเตอรไ์ฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกสแ์ละมิเตอรน์  า้
ระบบ M-Bus Series  ท่ีไดม้าตรฐาน IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จาก 
Parkside Laboratory ประเทศนิวซีแลนด ์ 

 
 

2.5 ธุรกิจจ าหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม 

ด าเนินธุรกิจโดย บรษิัท ฟอรท์ มิเตอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 85 (รอ้ยละ 15 ถือหุน้โดยบุคคลท่ี
ไม่เก่ียวโยงกัน) ภายใตเ้ครื่องหมายการค้า                      ผลิตภัณฑ์หลัก ไดแ้ก่ มิเตอร ์kWh ทั้งหนึ่งเฟส และสามเฟสแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์พรอ้มเช่ือมต่อเป็นระบบประมวลผลอัตโนมตัิผ่านทาง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็น Ethernet และต่อเขา้
กบัโปรแกรม Billing ของตูส้าขาของบริษัทไดน้อกจากนีม้ิเตอร ์kWh หนึ่งเฟสแบบบตัรเติมเงินผ่านบตัร RFID และมิเตอรน์  า้ท่ีต่อ
เขา้กบัระบบประมวลผลอตัโนมตัิร่วมกบัมิเตอร ์kWh และสามารถเพิ่มผ่านทางอุปกรณ์รบัส่งขอ้มลูแบบ Wireless เพ่ือใหอ้่านค่า
น า้อตัโนมตัไิด ้เป็นตน้ 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ธุรกิจจ าหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม จัดจ าหน่ายทัง้อุปกรณ์และซอฟทแ์วรข์องระบบ ใน
รูปแบบ GPS Tracking และ IOT Solution อย่างครบวงจร ซึง่เป็นท่ียอมรบัดา้นคณุภาพจากหน่วยงาน 

1)  ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม ระบบติดตามยานพาหนะดว้ย 
ระบบ GPS (Global Positioning System) และระบบซอฟแวรท่ี์แสดงเสน้ทาง
ของยานพาหนะตามเสน้ทาง 
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2.6 ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning)  
ด าเนินธุรกิจโดย บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บรษิัท ฟอรท์ คอนซลัติง้ จ  ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย

ท่ีบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 100 ใหบ้ริการวางระบบบริหารทรพัยากรองคก์ร ใหก้บัองคก์รของรฐัและรฐัวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง 
การรถไฟแหง่ประเทศไทย บมจ. การบนิไทย เป็นตน้ 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ธุรกิจวางระบบบรหิารทรพัยากรองคก์ร ใหบ้รกิารวางระบบบรหิารทรพัยากรองคก์ร ERP โดยเฉพาะโปรแกรม
ส าเรจ็รูป SAP โดยการวางแผนและบรหิารโครงการของหน่วยงานในองคก์รตา่งๆ 

3. สายธุรกิจสมารท์ เซอรว์สิ (Smart Service) 

3.1. ธุรกิจให้บริการผ่านเคร่ืองรับช าระเงนิอัตโนมัติ 

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 49.50  (รอ้ย
ละ 50.50 ถือหุน้โดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกัน) ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้                    ใหบ้ริการรบัช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
บรกิารรบัช าระเงินแทน และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และบริการสินเช่ือรายย่อย (Personal Loans)  โดยบริษัทเป็นผู้
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้ออนไลน์อัตโนมัติ  ภายใต้เครื่องหมายการค้า    หรือตูบุ้ญเติม ท่ีมีบริการท่ี
หลากหลาย อาท ิบรกิารเตมิเงินโทรศพัทมื์อถือประเภทเตมิเงินล่วงหนา้ (Prepaid) บรกิารเติมเงินเขา้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์(e-
Wallet) บริการฝากเงินเขา้บญัชีธนาคาร บริการขายสติกเกอรไ์ลน ์บริการจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค สินเช่ือ บตัรเครดิต บริการรบั
ช าระเงินค่าสินคา้และบรกิารอ่ืนๆ รวมกว่า 70 รายการ สามารถรองรบัไดถ้ึง 4 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาพม่า 
และภาษากัมพูชา โดยลูกคา้สามารถท ารายการต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านตูบุ้ญเติมท่ีกระจายครอบคลุมทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศไทยกว่า 130,000 ตู ้พรอ้มทัง้มีศูนยบ์ริการบุญเติม Boonterm Call  Center (โทร.1220)) ท่ีคอยใหบ้ริการ
ลกูคา้ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยบริษัทด  าเนินธุรกิจตูบุ้ญเติม ในรูปแบบของระบบเครือข่ายผ่านตวัแทนบริการ (Agent) กว่า 200 ราย
ทั่วประเทศ และการบรหิารจดัการตูร้ว่มกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) ชัน้น า เช่น รา้นสะดวกซือ้ สถานีบริการน า้มัน 
บริษัทขนส่ง เป็นตน้ บริษัทมีผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์“บุญเติม” ไดแ้ก่ ตูเ้ติมเงินออนไลน ์บุญเติมเคาทเ์ตอรเ์ซอรว์ิส ตูก้ดน า้ดื่ม
สะอาดและเติมเงิน (Water Vending & Top Up Machine) และตูบุ้ญเติมพรอ้มบริการจ าหน่ายซิมการด์และพิสูจน์ตัวตนทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(Selling SIM Card with e-KYC Service Kiosk) เป็นตน้ 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ธุรกิจใหบ้รกิารผ่านเครื่องรบัช าระเงินอตัโนมตั ิเป็นช่องทางที่ผูใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึไดส้ะดวกและง่ายตอ่การใชง้าน 
โดยมีผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 

1 ตู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพทม์ือถือและรับช าระเงินระบบอัตโนมัติ (ขนาดจอ 
7 นิว้และ 10 นิว้) ใหบ้รกิารดว้ยระบบการใหบ้รกิารรบัช าระเงินออนไลนผ์่าน Kiosk 
โดยสามารถเช่ือมต่อระบบกับผู้ใหบ้ริการต่างๆ อาทิ ค่ายโทรศพัทมื์อถือ (Mobile 
Operators) ธนาคาร (Banks)  และผู้ให้บริการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้
โดยตรง ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถท ารายการไดส้ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการท ารายการไดอ้ย่างถูกต้องและแม่นย า และทราบผลการท า
รายการไดใ้นทนัที โดยรองรบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการไดม้ากถึง 4 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ ภาษาพม่า และภาษากมัพชูา  

2 เคาน์เตอร์เซอร์วิส บริษัทได้พัฒนาตู้บุญเติมเคาน์เตอรเ์ซอรว์ิส ซึ่งสามารถ
ใหบ้รกิารเช่นเดียวกบั ตูบ้ญุเตมิ  
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3 ตู้ขายซิมพร้อมบริการเติมเงนิ ตูข้ายซมิพรอ้มบริการเติมเงิน สามารถใหบ้รกิาร
ซือ้ซิมการด์โทรศ พทมื์อถือและเลือกเบอรโ์ทรศพัทข์องคา่ย AIS ไดด้ว้ยตนเองพรอ้ม
กบัมีบริการระบบยืนยนัตวัตน (e-KYC) ดว้ยกระบวนการเสียบบตัรประชาชน และ
ถ่ายรูปท่ีหนา้ตู ้(Face Recognition) เพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูลจากบัตรประชาชนกับ
ภาพถ่ายในการลงทะเบียนซิมการด์ และเติมเงินค่าโทรหรือซือ้ชั่วโมงอินเตอรเ์น็ตได้
ท่ีตู ้

 

 

4 ตู้ให้บริการยืนยันตัวตนธนาคารกสิกรไทย (K Check ID) ธนาคารกสิกรไทย 
ผลิตตูยื้นยนัตวัตนส าหรบัลูกคา้ KBANK โดยใชช่ื้อเรียก คือ K CHECK ID ส าหรบั
ใหบ้ริการลูกคา้ KBANK ไดยื้นยันตวัตนหลังจากท าการเปิดบญัชีออมทรพัยด์ิจิทลั
บน K PLUS ด้วยวิธีการยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่อง K 
CHECK ID ซึ่งมีความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง 
พรอ้มดว้ยการสแกนใบหนา้ดว้ยวิธีการ Face Recognition เพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูล
รูปภาพจากบตัรประชาชน 

 

5 ตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญและเติมเงินออนไลน ์สามารถใหบ้ริการช าระเงินออนไลน์
และกดน า้ดื่มได ้โดยจะใช้หลักการของระบบ R.O. (Reverse Osmosis) ซึ่งไดร้ับ
การยอมรบัจากทั่วโลกว่าเป็นระบบการผลิตน า้ดื่มท่ีทนัสมยัและปลอดภยัมากท่ีสุด
ระบบหนึ่ง โดยการใชแ้รงดนัของน า้ไปบงัคบัน า้ใหผ้่านตวัฟอกคณุภาพสูง ท่ีเรียกว่า
เย่ือ TFC เมมเบรน (ThinFilm Composite Membrane) ท่ีประกอบดว้ยรูพรุนเล็ก ๆ 
จ านวนมากท่ีมีความละเอียดสูงถงึ 0.0001 ไมครอน (1 ส่วน 10 ลา้นมิลลิเมตร) ซึง่มี
ขนาดใกลเ้คียงกบัอณูของน า้ และจะยอมให้เฉพาะอณูของน า้เท่านัน้ท่ีจะสามารถ
ซมึผ่านไปได ้ส่วนสิ่งสกปรก เชือ้โรค ไวรสั แบคทีเรีย สารพิษและสารเคมีต่าง ๆ ท่ี
ปะปนมากบัน า้ดิบจะถูกขจดัออกไปพรอ้มกบัน า้ท่ีเหลือจากระบบ วสัดอุุปกรณ์ท่ีใช้
ในการผลิตและประกอบเครื่องจกัรทกุชิน้ส่วนลว้นผ่านการออกแบบจากทีมวิศวกร
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นอย่างดี การเลือกใชอุ้ปกรณ์ภายในคัดสรรเฉพาะท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานเช่นเดียวกนั ดว้ยวสัด ุFood Grade เพ่ือความมั่นใจใจความปลอดภยัของ
ผูบ้รโิภค 

 
 
 

- รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) ของ บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน)- 
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3.2. ธุรกิจเคร่ืองจ าหน่ายเคร่ืองดืม่และสินค้าอัตโนมัติ 

ด าเนินธุรกิจโดยบริษัท ฟอรท์ เวนดิง้ จ  ากดั โดยบรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ 
เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้ในบริษัทดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 45 และ รอ้ยละ 10 ตามล าดับ (รอ้ยละ 45 ถือหุน้โดย
บุคคลท่ีไม่เก่ียวกัน) ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้                    เพ่ือด  าเนินธุรกิจตูจ้  าหน่ายเครื่องดื่มและสินคา้อัตโนมัติ   อาทิ น า้
กระป๋อง ขนมขบเคีย้ว ยาสามัญประจ าบา้น และสินคา้อุปโภคบริโภค พรอ้มกับบริการเติมเงินโทรศพัทมื์อถือประเภทเติมเงิน
ล่วงหน้า (Pre-paid) และบริการรับช าระเงินออนไลน์ของบุญเติม  และด าเนินธุรกิจตู้จ  าหน่ายกาแฟสด (Coffee Vending 
Machine) โดยจ าหน่ายเมนกูาแฟท่ีหลากหลาย อาท ิอเมรกิาโน ่เอสเปรสโซ ่มอคคา่ ลาเต ้และเมนกูาแฟอ่ืนๆ ซึ่งเมล็ดกาแฟสดจะ
ผ่านการบดใหม่แก้วต่อแกว้ และเมนูเครื่องดื่มอ่ืนๆ เช่น โกโก ้ชาไทย ชาไตห้วนั เป็นตน้ พรอ้มดว้ยระบบการท าน า้แข็งอัตโนมัติ
ภายในตวัเครื่อง ท  าใหส้ามารถจ าหน่ายเครื่องดื่มไดท้ัง้เมนรูอ้นและเย็น อีกทัง้เลือกระดบัความหวานของแต่ละเมนไูดด้ว้ยตนเอง
ผ่านหนา้จอระบบสมัผสัที่ทนัสมยั และรองรบัการช าระเงินทัง้ในรูปแบบเงินสดและเงินอิเล็กทรอนิกส ์(QR Code) 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
ธุรกิจเครื่องจ าหน่ายเครื่องดื่มและสินคา้อตัโนมตั ิ(Vending Machine)  ท่ีผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลือกซือ้

เครื่องดื่มและสินคา้ไดด้ว้ยตนเอง โดยมีผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 

1  ตู้จ าหน่ายเคร่ืองดื่มอัตโนมัติและเติมเงินออนไลน ์จ าหน่ายเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 
และมีบริการการช าระเงินออนไลน์ของบุญเติม พรอ้มดว้ยหนา้จอ LED ขนาด 40 นิว้ 
ท  าใหส้ามารถแสดงผลและการใชง้านท่ีสะดวกมากยิ่งขึน้อีกทัง้ยงัเป็นการต่อยอดการ
ใหบ้ริการใหม่ ๆ เช่น ส่ือโฆษณาบนหน้าจอ LED เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีระบบการ
เช่ือมโยงข้อมูลแบบออนไลน์ซึ่งสามารถส่งต่อข้อมูลยอดขายสินค้ากลับไปยัง
ศนูยบ์ริการ เพ่ือการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จ านวนสินคา้ท่ีตอ้งน าไป
บรรจทุดแทนสินคา้ท่ีไดจ้  าหน่ายออกไป   

 

 

2 ตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จ าหน่ายสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น ซอง ถ้วย 
กล่อง ขวด และกระป๋อง เป็นตน้ มีระบบลิฟท์รบัสินคา้ท าใหส้ินคา้ไม่เสียหาย และมี
ระบบท าความเย็น โดยตูช้นิดนีจ้ะต่อพ่วงกับตูจ้  าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ รวมทัง้รบั
ช าระเงินทัง้ในรูปแบบเงินสด และเงินอิเล็กทรอนิกส ์(QR Code)  

 

 

 

3 ตู้จ าหน่ายกาแฟสดอัตโนมัติ จ าหน่ายเมนูกาแฟสดท่ีเมล็ดกาแฟผ่านการบดใหม่
แกว้ต่อแกว้และอีกหลากหลายเมนเูครื่องดื่ม พรอ้มระบบการท าน า้แข็งอตัโนมตัิ ท  าให้
จ  าหน่ายเครื่องดื่มไดท้ัง้เมนรูอ้นและเย็น และสามารถเลือกระดบัความหวานของแตล่ะ
เมนูไดด้ว้ยตนเองผ่านหนา้จอระบบสัมผัสท่ีทนัสมัย รวมทัง้รบัช าระเงินทัง้ในรูปแบบ
เงินสด และเงินอิเล็กทรอนิกส ์(QR Code)  
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3.3. ธุรกิจตลาดกลางในการซือ้ขายออนไลนแ์ละธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ด าเนินธุรกิจโดยบริษัท ฟอรท์ สมารท์ ดิจิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ  ากดั (โดย
บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ ดจิิตอล จ ากดั ถือหุน้รอ้ยละ 60) ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้                     เพ่ือด  าเนินธุรกิจเป็นตลาดกลางใน
การซือ้ขายออนไลน ์(e-Marketplace) ภายใตช่ื้อ BeMall และรองรบัการขยายตวัของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์
(e-Commerce) ธุรกิจกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ บีวอลเล็ต BeWallet ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บน 
Smartphone ท่ีใหบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินโทรศพัทมื์อถือ เติมเกม ช าระบิล ซือ้บตัรเงินสด และ
อ่ืนๆ ท่ีจะท าใหท้กุการใชจ้่ายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ 

วงจรธุรกิจบริการเตมิเงนิมือถอืและเตมิเงนิออนไลนผ่์านตู้เตมิเงนิอัตโนมัต ิ

 
 

 

สิทธปิระโยชนจ์ากบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย  

สามารถสรุปสิทธิประโยชนจ์ากบตัรส่งเสรมิการลงทนุได ้ดงันี ้

เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขทีบั่ตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชนท์ีไ่ด้รับการส่งเสริม 

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

1) ไดร้ับอนุญาตใหน้ าคนต่างดา้วซึ่งเป็นช่างฝีมือ
หรือผู้ช  านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ ใน
อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาใน
ราชอาณาจกัรได ้ตามมาตรา 25 และมาตรา 26  
2) ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัร 
3) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร
สทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริม

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 

มีก าหนดเวลา 8 ปี  
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 ้

บมจ. 
ฟอรท์ 
คอร์

ปอเรชั่น/ 
บจก. 
ฟอรท์ 
อีเอ็มเอส 

60-0766-1-
04-1-0/ 13 
ก.ค. 2560/ 
62-1342-1-
04-1-2/ 3 
ธ.ค. 2562(1) 

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
ผลิตชิน้ส่วนส าหรบัผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกสอ่ื์นๆ ซึง่เป็น
การปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือการใช้พลังงาน
ทดแทนตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 3010/ว./2545 ลงวนัท่ี 4 
กนัยายน 2545 ขนาดของกิจกรรมเป็นดงันี ้

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 
3) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร
สทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริม
มีก าหนดเวลา 3 ปี โดยภาษีเงินไดท่ี้ไดร้บัยกเวน้มี
มลูคา่ไม่เกิน 6.75 ลา้นบาท 
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เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขทีบั่ตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชนท์ีไ่ด้รับการส่งเสริม 

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 

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
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 ้

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
ก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปี
ใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได ้
4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ไดร้ับการส่งเสริมได้รับ
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เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขทีบั่ตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชนท์ีไ่ด้รับการส่งเสริม 

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลนัน้ 
5) ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดิบและ
วสัดุจ  าเป็นท่ีต้องน 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 ้

หมายเหต:ุ  (1) บจก. ฟอรท์ อีเอ็มเอส รบัโอนสิทธิและประโยชนเ์ท่าท่ีเหลืออยู่ตามบตัรส่งเสรมิการลงทนุเลขท่ี 60-0766-1-04-1-0 ของ 
บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น 
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2.2 โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิัท ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 3 ปี แสดงไวใ้นตาราง ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2562 2561 2560 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รายได้จากธรุกิจหลกั       
ธรุกจิอเีอม็เอส       

- การผลติแผงวงจรและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภ์ายใต้ตรา
สนิคา้ของลูกคา้ 

521 7.66 673 8.33 1,347 18.80 

- การจ าหน่ายชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ 936 13.78 985 12.19 953 13.30 

ธรุกจิเอน็เตอรไ์พรซ ์โซลูชัน่ส ์
- รบังานโครงการ จดัหา จดัจา้ง และวางระบบ
ต่างๆ จากภาครฐัและเอกชน 

 
959 

 
14.11 

 
818 

 
10.12 

 
483 

 

 
6.74 

 

- การจ าหน่าย และติดตัง้อุปกรณ์และระบบ
สญัญาณไฟจราจร กล้องวงจรปิด อุปกรณ์
และระบบป้ายอเิลก็ทรอนิกส ์

670 9.86 1,767 21.87 800 11.17 

- การวางระบบบริหารทรัพยากรองค์การ 
(ERP) 

11 0.16 9 0.11 70 0.98 

- อื่นๆ 61 0.89 82 1.01 43 0.60 

ธรุกจิสมารท์ เซอรว์สิ 3,361 49.44 3,481 43.08 3,254 45.41 
รวมรายได้จากธรุกิจหลกั 6,519 95.90 7,815 96.72 6,950 97.00 
รายไดอ้ื่นๆ 278 4.10 265 3.38 215 3.00 
รวมรายได้ 6,797 100.00 8,080 100.00 7,165 100.00 
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2.3 การตลาดและการแข่งขนั 

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไทยปี 2562 

ในปี 2562 ภาพรวมเศรษษฐกิจไทยเตบิโตรอ้ยละ 2.4 จากรอ้ยละ 4.1 ในปี 2561 โดยมลูค่าการส่งออกลดลง รอ้ยละ 2.0

การบรโิภคภาคเอกชนและการลงทนุรวมขยายตวั รอ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 2.7 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียรอ้ยละ 0.8 และ

บญัชีเดนิสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 6.2 ของ GDP  (ท่ีมา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ) 

ในส่วนของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม หดตวัรอ้ยละ 3.8 ในขณะท่ีปี 2561 ขยายตวัรอ้ยละ 3.6 โดยอตุสาหกรรมส าคญัท่ีหด

ตวัในปี 2562 อาทิ ผลิตภัณฑย์างอ่ืนๆ ท่ีไม่ยางลอ้ ตามปริมาณวตัถุดิบท่ีเขา้สู่ตลาดลดลงเน่ืองจากภยัธรรมชาติและโรคระบาด  การ

ชะลอตวัของตลาดจีน และความสามารถในการแข่งขันดา้นราคาท่ีลดลงยานยนต ์เป็นการลดลงของตลาดในประเทศเน่ืองจากภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวั ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเขม้งวดของสถาบนักการเงินในการอนมุตัสิินเอรถยนต ์และตลาดส่งออก

เน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ชะลอตวั ส่วนอุตสาหกรรมท่ีมีชยายตวัดีในปี 2562 อาทิ เครื่องปรบัอากาศ โดยเครื่องปรบัอากาศมี

ค  าสั่งซือ้จากตา่งประเทศเพิ่มขึน้โดยเฉพาะตลาดสหรฐัอเมริกา เภสชัภณัฑ ์มีค  าสั่งซือ้ท่ีเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในส่วนของยาเม็ดและยาผง

ท่ีผูผ้ลิตบางรายสามารถท าตลาดตา่งประเทศไดม้ากขึน้ ท  าใหมี้การผลิตเพ่ือส่งออกเพิ่มขึน้ (ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 ส านักงานยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค คาดการณ์เศรษฐกิจไทยยังมี

ขอ้จ ากดัจาการขยายตวัต  ่าของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ท่ามกลางความเส่ียงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ียัง

อยู่ในเกณฑส์ูง แมก้ระนัน้ก็ตาม เศรษฐกิจไทยในกรณีฐานมีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึน้จากปี 2562 ตามแนวโนม้การปรบัตวัดีขึน้อย่างชา้ๆ 

ของเศรษฐกิจโลก และการปรบัตวัของทิศทางการคา้และการลงทนุระหวา่งประเทศตอ่มาตรการกีดกนัทางการคา้ รวมทัง้การปรบัตวัดี

ขึน้ของแรงขบัเคล่ือนจากภาคการท่องเที่ยว และแรงขบัเคล่ือนจากอุปสงคใ์นประเทศท่ียงัมีปัจจยัพืน้ฐานอยู่ในเกณฑด์ี ทัง้ในดา้นการ

ลงทนุภาครฐัท่ีมีแนวโนม้เร่งตวัขึน้ตามการเบิกจ่ายภายใตโ้ครงการโครงสรา้งพืน้ฐานส าคญัๆ ท่ีมีก าหนดแลว้เสร็จและเปิดใหบ้ริการ

ในช่วงปี 2563 – 2564 และการเพิ่มขึน้ของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทนุ การลงทนุภาคเอกชนท่ีมีปัจจยัสนบัสนนุเพิ่มเตมิจากการ

ยา้ยฐานการผลิตระหว่างประเทศ และการใช้จ่ายภาคครวัเรือนท่ียังมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบีย้และอัตราเงินเฟ้อท่ีอยู่ใน     

ระดบัต ่า รวมทัง้แรงขบัเคล่ือนเพิ่มเตมิจากมาตรการบรหิารเศรษฐกิจของภาครฐั  

(ท่ีมา: กองยทุธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562) 

กลยุทธก์ารแข่งขันของกลุ่มบริษัท  

จากการด าเนินธุรกิจในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภัณฑใ์นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กว่า 3 ทศวรรษ บริษัทมีความพรอ้ม
ในดา้นการตลาด การวิจยั และการผลิต ท่ีครบวงจร ตลอดจนการมีบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมที่ด  าเนินธุรกิจส่งเสรมิกนั ดว้ยกลยุทธใ์น
การด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

 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 ้
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 การใช้เทคโนโลยกีารผลิตที ่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ 

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

 การมุ่งเน้นบริการหลังการขายทีต่่อเน่ือง และรักษาความพงึพอใจของลูกค้า 

 บริษัทมุ่งเน้นการใหบ้ริการหลังการขายท่ีต่อเน่ืองโดยฝ่ายบริการลูกคา้ของบริษัท และการไดร้บัการสนับสนุนจากตวัแทน
จ าหน่ายท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น การใหค้  าแนะน าในการใชผ้ลิตภัณฑด์ว้ยความเช่ียวชาญ การใหบ้ริการดา้นอะไหล่ท่ีมีส  า รอง
อย่างเพียงพอ และมีบรกิารซ่อมแซมแกไ้ขที่รวดเรว็ ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความรูส้กึท่ีดีตอ่การใชผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัท เป็นการท าใหลู้กค้า
จดจ าตราสินคา้ เกิดความเช่ือถือ และเกิดความมั่นใจในการใชผ้ลิตภัณฑห์รือบริการของบริษัท ส่งผลใหบ้ริษัทมีรายได ้นอกจากนี้
บรษิัทยงัสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ ดว้ยการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้เพ่ือการปรบัปรุงบรกิารใหด้ีขึน้ 

 การมุ่งเน้นการใช้เคร่ืองหมายการค้า FORTH เพือ่ท าการตลาดให้ผลิตภัณฑข์องบริษัท 

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

ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจ าหน่าย และกลยุทธก์าร
แข่งขันของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

1. ธุรกิจ EMS  

ภาวะอุตสาหกรรม 

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 เล็กทรอนิกส์ 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   
 



 
 

หนา้ที่ 35 

ภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์(ทีม่า: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ดชันีผลผลิต 110.17 97.27 101.78 101.2 105.8 96.5 

 การผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกสใ์นปี 2562 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.3 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยปรบัตวั ลดลงในส่วนของ 
HDD ,IC ,Semiconductor และ PCBA เป็นผลจากการหดตวัของสินคา้อิเล็กทรอนิกสข์องโลกชะลอลดลง ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น อาเซียน จีน 
สหภาพยโุรป และสหรญัอเมรกิา 

 โดยสินคา้อิเล็กทรอนิกสท่ี์มีการปรบัตวัลดลงไดแ้ก่ Semiconductor, HDD, PWB, Other IC และPCBA ลดลงรอ้ยละ 18.3, 
8.3, 6.5, 5.5 และ 2.1 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากความตอ้งการของสินคา้อิเล็กนิกสโ์ลกท่ีชะลอตวั รวมถึงสงครามการ
ส่งผลกระทบตอ่การส่งออกของไทย 

แนวโน้มการส่งออกอิเล็กทรอนิกสใ์นปี 2563 

 ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คาดการว่าจะมีการผลิตและการส่งออกสินคา้อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ไดร้อ้ยละ 1.6 และ 1.5 
ตามล าดับ เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกลดความรุนแรงและคาดว่าจะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรขาขึน้ของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์โลก นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาในสินคา้หลัก เช่น HDD ผู้ประกอบการผลิต HDD มีการยา้ยฐานการผลิตจากประเทศ
มาเลเซียมายงัประเทศไทยท าใหค้  าสั่งซือ้จากตลาดหลกัปรบัตวัเพิ่มขึน้  
 

การแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

 อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสถื์อไดว้า่เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถท า

รายไดจ้ากการส่งออกใหก้บัประเทศจ านวนมาก อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสมี์การขยายตวัอย่างรวดเรว็และตอ่เน่ือง จึงท  าให้

เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึน้ นอกจากนี ้ยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัในการรองรบั

แรงงานในภาคอตุสาหกรรม เพราะเป็นอตุสาหกรรมที่มีการจา้งแรงงานจ านวนมาก ประเทศไทยมีศกัยภาพในดา้นปัจจยัการผลิตไม่ว่า

จะเป็นทางดา้นทรพัยากรมนษุย ์ทรพัยากรความรู ้โดยมีการพฒันาลกัษณะการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายมากขึน้ 

และเม่ือวิเคราะหท์างดา้นภูมิศาสตรพ์บว่า ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบในเชิงการคา้ในภูมิภาคอินโดจีน และมีศกัยภาพในการเป็น

ศนูยก์ลางของภูมิภาค จงึเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกในดา้นการขนส่ง ซึง่อตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

ของประเทศไทยมีการขยายตวัอย่างรวดเรว็แบบกา้วกระโดด โดยส่งผลใหเ้กิดประโยชนต์อ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม คือ การจา้งงานและการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยงัขาดศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นนวตักรรมหรือความ

หลากหลายเชิงสรา้งสรรคเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน 

 ส าหรบัแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed circuit Board) ในการแข่งขันในตลาดโลกนับว่ามีการแข่งขันท่ีค่อนข้างรุนแรง 

โดยเฉพาะการแข่งขนัจากประเทศจีนซึ่งมีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการผลิต และยังเป็นผูผ้ลิตสินคา้ใหก้บับริษัทต่าง ๆ ในประเทศ

สหรฐัอเมริกา ประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป และประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งแมว้่าความกดดนัทางดา้นราคาท่ีเกิดจากผูผ้ลิต PCB ในจีนท่ีท  าใหมี้

การผลิตสินค้าราคาถูกเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึน้และส่งผลให้เกิดการเปรียบเทียบราคาทางอ้อม แต่ผลิตภัณฑ์แผ่นพิมพ์วงจร

อิเล็กทรอนิกสท่ี์ผลิตในประเทศจีนไม่ใช่คูแ่ข่งโดยตรงของบริษัท เน่ืองจาก ผูผ้ลิตในประเทศจีนจะเนน้กลุ่มตลาดสินคา้ระดบัล่างเพราะ

เทคโนโลยีในการผลิตท่ีใชเ้ป็นแบบ Mass Production ซึง่เนน้การผลิตในปริมาณมาก มีตน้ทนุต  ่า และมีมาตรฐานคณุภาพสินคา้ท่ีต  ่า

กว่าเม่ือเทียบกบัประเทศไทย ซึ่งบริษัทนบัว่าเป็นผูผ้ลิต PCB ท่ีใชเ้ทคโนโลยีสูงซึ่งหากสามารถควบคมุตน้ทนุการผลิตไดด้ีจะไม่ไดร้บั

ผลกระทบดงักล่าวเน่ืองจากเป็นการแข่งขนัท่ีเนน้ดา้นคณุภาพและความน่าเช่ือถือมากกวา่การแข่งขนัทางดา้นราคา นอกจากนี ้ตน้ทนุ

การผลิตของประเทศจีนก็มีแนวโนม้สูงขึน้ ประเทศไทยจงึยงัมีความไดเ้ปรียบในการผลิตแผงวงจรเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์ม่ือ
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เทียบกับคู่แข่งในอาเซียนอ่ืน ๆ นอกจากนี ้การขยายตวัของบริษัทรบัจา้งประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Contracted Electronic 

Manufacturing : CEM) ท าใหป้ระเทศไทยซึง่นบัเป็นตลาดหลกัของการรบัจา้งประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ี์ส าคญัมีโอกาสเติบโต

ในอนาคต และ ทางบรษิัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้ทัง้ในและต่างประเทศใหผ้ลิตอย่างตอ่เน่ือง  

 ส าหรบัระยะยาวมองวา่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทยจะตอ้งมาปรบักลยุทธใ์หม่เพ่ือรกัษาฐานการผลิตกลุ่มนีใ้ห้

อยู่กบัไทยตอ่ไป โดยกลยทุธท่ี์ส  าคญัคือการน าเทคโนโลยีขัน้สงูเขา้มาผลิต ก็จะเกิดความทา้ทายเพราะเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา โดยใชแ้รงงานท่ีมีทักษะมากขึน้ซึ่งตรงนีจ้ะเกิดขึน้ไดก้็ตอ้งอาศยัความร่วมมือระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และการศกึษา 

รวมถงึการใหค้วามส าคญักบัระบบซพัพลายเชนใหเ้ขม้แข็งขึน้ 

กลยุทธก์ารแข่งขันของธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายอิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณไ์ฟฟ้า 

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
อยา่งมีประสิทธิภาพภายใตค้  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 าขอ้ตกลงกบัเจา้ของเทคโนโลยีการผลิตรายหนึ่ง 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
รบัเหมาผลิต (Turnkey) มากขึน้ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตเครื่องปรบัอากาศ บริษัท โตชิบา แคเรียร ์(ประเทศไทย) จ ากัด)  ผูผ้ลิตชิน้ส่วนรถยนต ์
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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 ลูกคา้จะมีการเขา้
มาเย่ียมชมหรือตรวจสอบโรงงานก่อนมีการตกลงใหบ้ริษัทผลิตสินคา้ให ้และลูกคา้บางรายอาจจะมีการส่งทีมงานฝ่ายเทคนิคเข้า
ท างานร่วมกบัฝ่ายผลิตของบริษัทเพ่ือรว่มวางแผนดว้ย โดยท่ีกระบวนการผลิตสินคา้ประกอบดว้ย การออกแบบกระบวนการผลิต และ
วิเคราะหต์น้ทนุในการผลิตเพ่ือท าขอ้เสนอใหก้ับลูกคา้ การผลิตสินคา้ตวัอย่าง (Pilot Run) จนถึงการเริ่มด  าเนินการผลิตและส่งมอบ
สินคา้ตามค าสั่งซือ้ของลูกคา้ นอกจากนี ้บริษัทยังใชช้่องทางการหาลูกคา้ใหม่ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเวป ไซตข์องบริษัท 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 
 

2. ธุรกิจ Enterprise Solutions 

ภาวะอุตสาหกรรม 

 ธุรกิจโทรคมนาคม 

ตลาดอุปกรณโ์ครงข่ายโทรคมนาคม 

 ปัจจุบัน อุตสาหกรรมดิจิทัลท่ียังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง คือ กลุ่มธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐาน(Infrastructure) โดย Fiber 
Optic ไดก้ลายมาเป็นเทคโนโลยีหลกัในการเขา้ถงึอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูบา้นเรือน โดยเม่ือเทียบกบัปี 2561 Fiber Optic มีอตัราการ
ใช้งานเพิ่มขึน้ 14.85% ในขณะท่ีเทคโนโลยีอ่ืนมีอัตราการใชง้านลดลง เช่น Cable Broadband มีอัตราลดลง 18.30% และ xDSL 
ลดลง 7.03% ในปี 2563 เทคโนโลยี 5G ซึ่งมีประสิทธิภาพท่ีสูงกว่า 4G ถึง 10 เท่าจะช่วยยกระดบัของโครงสรา้งพืน้ฐานในปัจจุบัน 
และเพิ่มอัตราการเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็วขึน้ ส่งเสริมการพัฒนาดิจิทลัคอนเทนต์ รวมไปถึงระบบออนไลนซ์ึ่งเป็นส่วนส าคญัต่อภาค
ธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั สอดรบักบัการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของปรมิาณการรบัส่งขอ้มลู (Bandwidth) อย่างตอ่เน่ืองตลอด 2 ถงึ 3 ปี
ท่ีผ่านมาอันเน่ืองมาจากปัจจัยหลัก เช่น 1) ความหลากหลายของดิจิทัลคอนเทนตท่ี์มากขึน้  2) การใช ้Social Media ท่ีมากขึน้ 3) 
ระบบเก็บขอ้มลูแบบไรส้ายและเทคโนโลยี Cloud Computing ท่ีเขา้มาแทนท่ีระบบเก่า 
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นโยบายบรอดแบนดแ์ห่งชาต ิ

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

การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยังคงมีแนวโนม้เติบโตต่อเน่ือง  โดยมูลค่าตลาดอุปกรณ์ส่ือสารแบบใชส้ายมีการ
เติบโตไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัตลาดอุปกรณ์ส่ือสารแบบไรส้ายท่ีมีอตัราการเติบโตแบบกา้วกระโดด  อย่างไรก็ตามภาวะการแข่งขนัมี
ความรุนแรงจากผูใ้หบ้รกิารบรอดแบนดอ์ินเตอรเ์น็ตแบบใชส้าย โดยเฉพาะการเขา้มาในตลาดของผูเ้ล่นรายใหม่ท่ีเสนอบริการบรอด
แบนดผ์่านเทคโนโลยีโครงข่ายใยแกว้น าแสง ซึ่งเป็นการกระตุน้ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนตอ้งลงทุนและพัฒนาโครงข่ายของตนสู่เทคโนโลยี
ดงักล่าว เพ่ือเป็นการรกัษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ส าหรบัตลาดบริการส่ือสารโดยรวมมีแนวโนม้เติบโตจากการใหบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี แต่บริการโทรศพัทป์ระจ าท่ีมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และการใชอ้ินเตอรเ์น็ตผ่านสมารท์โฟน มีแนวโนม้เติบโตมากยิ่งขึน้ 
นอกจากนี ้ยงัไดร้บัการส่งเสริมจากรฐับาลส าหรบันโยบายบรอดแบนดแ์ห่งชาติ  โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือเป็นการสนบัสนนุและพฒันา
ใหมี้การใชบ้ริการบรอดแบนดใ์หเ้ป็นสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานส าหรบัประชาชน เพ่ือใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงและใชป้ระโยชนจ์ากการ
พฒันาบรอดแบนดไ์ดอ้ย่างเต็มที่ ซึง่จะช่วยลดความเหล่ือมล า้และยกระดบัคณุภาพชีวติของประชาชน และเป็นการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขนัทางดา้นโทรคมนาคมของประเทศ 

 บริษัทตัง้เป้าในการพฒันาผลิตภณัฑ ์และระบบการส่ือสารท่ีมีคณุภาพมากขึน้ และมีการประยุกตใ์ช ้ความรูด้า้นเทคโนโลยี
การส่ือสารหลากหลายรูปแบบ ท าใหส้ามารถเขา้ถึงตลาดใหม่ๆ หรือประยุกตใ์ชเ้ครื่องมือดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือสนองตอบความ
ตอ้งการท่ีหลากหลายไดม้ากยิ่งขึน้ จะเห็นไดจ้ากการท่ีบรษิัทสามารถเขา้ประมลูงาน ดา้นการวางเครือข่ายใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง
มากขึน้ โครงการ AMR ท่ีผสานความรูด้า้นการส่ือสารระหว่างอุปกรณม์ิเตอรเ์พ่ือส่งขอ้มลูใหก้บัการไฟฟ้าใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เพ่ือ
ทดแทนการใชค้นในการจดเลขมิเตอรไ์ฟฟ้า นอกจากนีบ้ริษัทยังพัฒนาระบบก าไลขอ้เทา้ เพ่ือการติดตามตัวใหก้ั บหน่วยงานของ
กระทรวงยตุธิรรม เพ่ือใชใ้นการเฝา้ติดตามตวับคุคลแทนการจบักมุหรือคมุขงั และยงัสามารถประยกุตอ์ปุกรณใ์นลกัษณะเดียวกนั เพ่ือ
ใชค้วบคมุการเฝา้ตดิตามในระบบเรือประมง 

 บริษัทยังคงมุ่งเนน้พัฒนาอุปกรณ์ในลักษณะท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถสนองตอบต่ อความตอ้งการท่ี
เปล่ียนแปลงไปในหน่วยงานราชการ และเป็นการเพิ่มโอกาสของบริษัทท่ีจะเขา้ประมลูงานใหม่ๆ ท่ีมีมลูคา่และการแข่งขนัยงัไม่สงูมาก
ไดอี้กช่องทางหนึ่ง 

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 าเรจ็ของชมุสาย MSAN ท่ีไดพ้ฒันาขึน้   

ปัจจุบนัยงัมีความตอ้งการ MSAN ขนาดเล็กท่ีติดตัง้บนเสาไฟฟ้าเพ่ือการใหบ้ริการ Broadband internet หรือระบบโทรศพัท์
ในบรเิวณท่ีมีผูใ้ชจ้  านวนไม่มากนกั หรือมีการติดตัง้แบบกระจายตวั  ซึง่ถา้เป็นการลงทนุติดตัง้ MSAN ท่ีมีจ  านวนพอรต์ไม่มากอาจจะ
ไม่คุม้ค่าในการลงทุนติดตัง้  บริษัทจึงไดพ้ัฒนา Mini-MSAN ซึ่งมีจ านวน พอรตน์อ้ยกว่าและมีขนาดเล็กกว่า  แต่มีความทนทานและ
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ระยะเวลาการใชง้านเทียบเท่า MSAN ซึ่งอุปกรณ์ Mini-MSAN นีจ้ะช่วยใหผู้ใ้หบ้ริการสามารถขยายความตอ้งการใช ้Broadband 
อินเตอรเ์น็ตไดอ้ย่างรวดเรว็และทนัความตอ้งการของลกูคา้ 

ท่ีผ่านมาทางบริษัทได้พัฒนาสินค้าเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท 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 

ส าหรบัอปุกรณช์ุมสาย OLT แบบ Multi-PON และ การด์ Multi -PON เพ่ือใหบ้รกิาร Fiber to the home บอรด์แบรนดบ์นสาย 
Fiber Optic เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดท่ีตอ้งการแบนดว์ดิธท่ี์เพิ่มขึน้อย่างไม่หยุดยัง้ของการใชง้านอินเตอรเ์น็ตความเร็ว
สูง, video on demand, IPTV และ VOIP ส าหรบั อุปกรณ์ OLT สามารถรองรบัการส่ือสารขอ้มูลดว้ยอัตราเร็วท่ีสูงขึ ้นถึง 1.25 -2.5 
Gbps   และไกลขึน้ รวมถงึ มีกลไกรกัษาความปลอดภยัใหก้บัขอ้มลูที่ดีกวา่   

ส าหรบัผลิตภณัฑร์ะบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ในอดีต โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ทัง้ภาครฐัและเอกชนส่วนใหญ่
จะสั่งซือ้จากผูผ้ลิตในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น  AIPHONE  ซึง่บรษิัทไดเ้ล็งเห็นโอกาสจงึไดพ้ฒันาและผลิตระบบ Nurse Call ขึน้เป็นรายแรก
ในประเทศไทย โดยสามารถติดตัง้เพ่ือใชง้านทดแทนผลิตภัณฑข์องคู่แข่งไดท้นัที และยังออกแบบการใชง้านใหไ้ดต้รงกบัตามความ
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  

ส าหรบัระบบการควบคุมการเปิดปิดแขนประตูอัตโนมัติ (Remote Car Access Control) โดยมีหลายรูปแบบทัง้การกดปุ่ ม 
Remote หรือระบบการรบัสญัญาน และระบบเปิดอตัโนมตั ิอีกทัง้ยงัเป็นการบนัทกึการเขา้ - ออก และบนัทกึวดิีโอเพ่ือช่วยในการรกัษา
ความปลอดภยัไดอ้ย่างครบวงจร 

กลยุทธก์ารแข่งขันในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

พฒันาผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ 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) อปุกรณ์
ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) และระบบควบคมุการเปิดปิดแขนประตอูตัโนมตัิ (Remote Car Access Control) เป็นตน้ ซึ่งจะท า
ใหบ้รษิัทสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และสรา้งฐานลกูคา้ไดม้ากขึน้  

 
มีตราสินคา้ FORTH ท่ีมีช่ือเสียงมานาน 

บริษัทด  าเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ในการผลิตและจ าหน่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสแ์ละผลิตภัณฑอ์ุปกรณ์โทรคมนาคม
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ FORTH มาจนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑข์องบริษัทเป็นท่ีรูจ้ักและไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางในดา้น
คุณภาพ และการบริการ ท  าใหก้ารน าเสนอผลิตภัณฑใ์หม่ของบริษัทภายใตช่ื้อ FORTH เป็นท่ียอมรบัของผู้บริโภคผ่านการอ้างอิง
มาตรฐานจากการผ่านงานประมลูของหน่วยงานราชการ 
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ผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพและทนัสมยัดว้ยราคาท่ีแข่งขนัได ้

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

มีบรกิารหลงัการขายท่ีทั่วถงึ 

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

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ปลายทาง (End User) ซึ่งมีความตอ้งการหลากหลายแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ผลิตภณัฑ ์โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) ตูส้าขาโทรศพัท ์และระบบศนูยใ์หบ้ริการขอ้มลูทางโทรศพัท ์(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 

5) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต์ิดตามตวั (EM Monitoring) เพ่ือการติดตามตวัใหก้ับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใชใ้น
การเฝ้าติดตามตวับุคคลแทนการจบักุมหรือคุมขัง และยงัสามารถประยุกตอ์ุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน เพ่ือใชค้วบคุม
การเฝา้ตดิตามในระบบเรือประมง 
 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“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 โดยเป็นผูมี้ความรูพื้น้ฐานในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส ์ความสามารถบริการหลังการขาย และความสามารถท า
การตลาดใหก้บับรษิัทได ้เป็นตน้  

 

 
 



 
 

หนา้ที่ 41 

 ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 

ภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 

 บริษัทนับว่าเป็นผู้น  าตลาดของประเทศในธุรกิจผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณไฟจราจร จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบ
สญัญาณไฟจราจร LED ขึน้เป็นบรษิัทแรกในประเทศไทย โดยมีผลงานท่ีโดดเดน่จากการทดสอบใชง้านของหน่วยงานต่างๆ ผลิตภณัฑ์
ตูค้วบคมุสญัญาณไฟจราจร โคมสญัญาณไฟจราจรชนิด LED และเครื่องนบัเวลาถอยหลงั ชนิด LED ไดผ้่านการรบัรองคณุภาพจาก
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ ์(มอก.) ผลิตภณัฑโ์คมสญัญาณไฟจราจร และโคมสญัญาณไฟจราจรส าหรบัคนขา้มถนน ไดผ้่านการ
รบัรองจากกรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร เป็นตน้ และดว้ยคณุสมบตัขิองหลอด LED ดงักล่าวท่ีใชก้ระแสไฟฟ้านอ้ยกวา่หลอดแบบ Halogen 
มีอายุการใช้งานนานกว่าแบบเดิม 5 - 10 ปี และให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใชถ้นนสูงกว่า เน่ืองจากในโคมสัญญาณไฟจราจร 
ประกอบดว้ยหลอด LED จ านวนมาก หากมีหลอดใดหลอดหนึ่งหมดอายุการใชง้านหรือเส่ือมสภาพ โคมสญัญาณไฟนัน้ก็จะยงัคงใช้
งานไดอ้ย่างเป็นปกติโดยผู้ใช้รถใช้ถนนอาจไม่รูส้ึกถึงความแตกต่าง ดังนั้น หน่วยงานราชการต่างๆ ทัง้ในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจงัหวดัต่างใหก้ารยอมรบัผลิตภณัฑข์องบริษัทเพ่ือใชต้ิดตัง้ทดแทนสญัญาณไฟจราจรเดิมท่ีเส่ือมสภาพลง หรือใชต้ิดตัง้ตามทา ง
แยกท่ีเกิดขึน้ใหม่ ซึง่ปัจจบุนับรษิัทจงึเนน้การผลิตเพ่ือทดแทนสินคา้ท่ีใชอ้ยู่เดมิซึง่ช  ารุดและเส่ือมโทรมมากขึน้ 
 ปัจจุบนั บริษัทยังครองความเป็นผูน้  าผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจรในประเทศไทยทัง้หมด โดยไดร้บัความไวว้างใจ
จากกรุงเทพมหานคร ใหด้  าเนินโครงการติดตัง้สัญญาณไฟจราจรในกรุงเทพมหานครทัง้หมด และเพ่ือรกัษาความเป็นอันดับหนึ่ง 
บริษัทยังคงใหค้วามส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง ท  าให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งขันทั้งในประเทศและ
ตา่งประเทศ ทัง้ในดา้นการใหบ้รกิารหลงัการขายและใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาท่ีรวดเร็ว เน่ืองจากบรษิัทเป็นผูผ้ลิตมีการส ารองวตัถดุิบและ
อะไหล่ท่ีเพียงพอ ไม่ตอ้งรอสั่งซือ้อะไหล่จากต่างประเทศซึ่งตอ้งใชเ้วลานานกว่า คณุภาพท่ีเป็นมาตรฐานมากกว่าสินคา้จากประเทศ
จีนหรือไตห้วนัในราคาท่ีสามารถแข่งขนัได ้ 

กลยุทธก์ารแข่งขันของผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 

มีมาตรฐาน คณุภาพและคณุสมบตัิของสินคา้เป็นท่ียอมรบัจากหน่วยงานราชการ จากการท่ีผลิตภณัฑข์องบรษิัทเก่ียวขอ้งกบั
การใหส้ญัญาณไฟจราจร และระบบความปลอดภยัทางการจราจร ดงันัน้ ผลิตภณัฑต์่าง ๆ ของบริษัทจงึไดผ้่านการทดสอบคณุสมบตัิ
จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือมั่นใจไดว้่าจะมีคณุภาพและความทนทานต่อการใชง้าน นอกจากนี ้ผลิตภัณฑท่ี์บริษัทไดผ้ลิตและติดตัง้ไป
แล้วทั้งหมดมีคุณสมบัติท่ีโดดเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงานและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานราชการทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ซึ่งมาตรฐานของหน่วยงานราชการเหล่านีน้ับว่าเป็ นหลักฐานอ้างอิงถึงคุณภาพท่ีโดดเด่นของ
ผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอย่างดี 

มีความสามารถในการแข่งขันดา้นราคา บริษัทสามารถจัดซือ้วตัถุดิบส าคญัไดโ้ดยตรงจากผูผ้ลิต และจัดซือ้วตัถุดิบอ่ืนผ่าน
บริษัทในเครือ ประกอบกับการควบคุมตน้ทุนท่ีเหมาะสม จึงท  าใหบ้ริษัทมีตน้ทุนการผลิตเอือ้ใหส้ามารถก าหนดราคาท่ีแข่งขันกับ
ผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตในตา่งประเทศได ้

พฒันาผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และรกัษาความเป็นผูน้  าของผลิตภณัฑร์ะบบสญัญาณไฟจราจรในประเทศไทย 

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

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

การรบัประกนัคณุภาพสินคา้ บรษิัทมีนโยบายการรบัประกนัคณุภาพสินคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายจากบรษิัท หากลกูคา้พบปัญหา
ในระหวา่งระยะเวลารบัประกนั สามารถแจง้มายงับรษิัทเพ่ือด  าเนินการตรวจเช็คและซอ่มฟรีทัง้ค่าแรงและอะไหล่ โดยไม่เสียคา่ใชจ้่าย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจผลิตและตดิตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรเป็นหน่วยงานทางราชการท่ีรบัผิดชอบในดา้นการตดิตัง้
สญัญาณไฟจราจร ซึ่งส่วนใหญ่สามารถจัดสรรงบประมาณในการติดตัง้และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และระบบสญัญาณไฟจราจรไดเ้อง 
โดยสามารถแบง่กลุ่มลกูคา้ไดเ้ป็น 5 หน่วยงานหลกัตามลกัษณะของพืน้ท่ีความรบัผิดชอบ ไดแ้ก่  

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) ซึ่งเป็นผูมี้ประสบการณ์ติดต่องานกบัหน่วยงาน
ราชการตา่งๆ และมีความสามารถท าการตลาดใหก้บับริษัทได ้

 

 ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑห์ลอดไฟส่องสว่าง LED 

 ในปัจจุบนัสินคา้ประเภทหลอด LED ก าลังเป็นท่ีนิยมและมีการขยายตวัของตลาดเพิ่มขึน้ท่ีใชอ้ยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งได ้2 
ประเภท คือ หลอดส าเรจ็รูปประเภทตดิกบัโคมไฟ และ หลอดท่ีสามารถเปล่ียนใชไ้ดก้บัโคมไฟมาตรฐานทั่ วไป 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 
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 นอกจากนี ้ยงัไดมี้การน ามาใชง้านในลกัษณะต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ ไม่วา่จะเป็นการน ามาใชใ้นตูโ้ชวต์่าง ๆ ตูเ้ฟอรนิ์เจอร ์รวมไป
ถึงงานดิสเพลยท่ี์ตอ้งการความสวยงามรวมไปถึงใหไ้ฟสามารถเปล่ียนสีไดต้ามความตอ้งการ เพ่ือใหส้ินคา้ดมีูราคาท่ีสูงเพิ่มมากขึน้ 
นอกจากนี้ มีการน าไปใช้ตามตูแ้ช่สินค้าต่าง ๆ ซึ่งแอลอีดีสามารถช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานได้เป็นอย่างมาก เม่ือ
เปรียบเทียบคณุภาพระหว่างหลอดฟลอูอเรสเซนตก์บัหลอดไฟ LED หากในอุณหภมูิท่ีต  ่าประสิทธิภาพการใชง้านของหลอดฟลอูอเรส
เซนจะยิ่งต  ่า แต่หลอดไฟ LED ยิ่งอุณหภูมิต  ่าประสิทธิภาพจะยิ่งสูงขึน้ จึงท  าใหห้ลอดไฟประเภท LED เขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัเพิ่ม
มากขึน้ รวมไปถงึยงัช่วยใหส้ามารถประหยดัพลงังานและมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานกว่าหลอดฟลอูอเรสเซนตท่ี์ใชก้นัอยู่ 
 ปัจจบุนัการอนรุกัษ์พลงังานเขา้มามีบทบาทส าคญัในธุรกิจ ท  าใหผู้ผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑต์่างตื่นตวัท่ีจะคดิคน้สินคา้ท่ี
ช่วยประหยดัพลงังานออกมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยเฉพาะผลิตภณัฑป์ระเภท LED ท่ีมีกระแสตอบรบัรวมไปถึง
การใชง้านเพิ่มมากขึน้ เพราะคณุภาพและลกัษณะการใชง้านท่ีท าไดม้ากกว่าหลอดไฟท่ีใชใ้นปัจจุบนั และอีกปัจจยัท่ีถือเป็นทางเลือก
ส าคญัท่ีท  าใหผู้บ้รโิภคสนใจคือการประหยดัพลงังานและไฟฟ้า 

ตลาดและภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑห์ลอดไฟฟ้าและอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่าง 

 ตลาดหลอดไฟและโคมไฟส่องสว่างของไทยมูลค่า 2 หม่ืนล้านบาท ซึ่งมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตัวต่อเน่ือง สอดคล้องกับการ
ขยายตวัของภาคอสังริมทรพัย ์และค าสั่งซือ้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนีพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภค (End Consumer) ท่ี
ตอ้งการเปล่ียนมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดีกว่า ประหยัดพลังงานไดม้ากกว่า หรือมีรูปแบบท่ีสวยงามกว่า รวมถึงการเปล่ียน
ผลิตภณัฑใ์หม่แทนของเดิมท่ีช ารุดหรือหมดอายุ รวมถึงนโยบายของรฐัท่ีส่งเสริมใหใ้ชผ้ลิตภณัฑไ์ฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยดัพลงังานมี
ผลอย่างมากตอ่การเตบิโตของธุรกิจนี ้

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีหลอด LED เป็นท่ีนิยมเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากหลอด LED ประหยดัพลงังานมากกว่า อายุการใชง้านยืนยาว
กว่า และมีความยืดหยุ่นในการใชง้านมากกวา่ ถึงแมร้าคาสงูกว่าหลอดแบบเดิม แต่ประโยชนท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ท าใหไ้ดร้บัความนิยม
เพิ่มสูงขึน้ โดยผูป้ระกอบการคาดการณ์ว่าจะส่งผลใหต้ลาดหลอดไฟ LED เพิ่มสดัส่วนขึน้เป็น 50% ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ และเพิ่มขึน้
เป็น 80% ในอีก 10 ปี จากปัจจุบนัท่ีมีสดัส่วน 25% ของตลาดรวมหลอดไฟและโคมไฟแสงสวา่ง ขณะที่หลอดตะเกียบมีสดัส่วน 40% 
หลอดแสงจันทร ์25% และหลอดไส ้10% จากการเพิ่มสดัส่วนการตลาดดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง
และภาวะการแข่งขนั โดยมีผูป้ระกอบการรายใหม่ในธุรกิจเพิ่มมากขึน้ โดยจะตอ้งแข่งขนักนัทัง้ในเรื่องของคณุภาพ ราคา และความ
สวยงามของตวัสินคา้ ซึง่ผูป้ระกอบการท่ีปรบัตวัไม่ทนัจะไดร้บัผลกระทบและอาจตอ้งปิดกิจการ 

กลยุทธก์ารแข่งขันในธุรกิจจ 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 เอกชนและผูบ้รโิภค (End customer) 
 

 ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑร์ะบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทยีม (GPS Tracking) 

การแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑร์ะบบตดิตามยานพาหนะผ่านดาวเทยีม (GPS Tracking) 

 ในปี 2562 สภาวะตลาดอุปกรณ์ส  าหรบัระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) เติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการขยาย
ธุรกิจขนส่งภายในประเทศ และมีการเติบโตของตลาด AEC, CLMV อีกทัง้มีนโยบายจากกรมการขนส่งทางบกใหร้ถโดยสารและ
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รถบรรทกุตอ้งติดตัง้ GPS ท่ีผ่านการรบัรองและไดม้าตรฐาน ท าใหต้ลาด GPS Tracking ตื่นตวัค่อนขา้งมาก และมีการแข่งขนัท่ีสูง มี
ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย GPS Tracking หลายรายเขา้มาชิงส่วนแบง่ทางการตลาด โดยมีทัง้บรษิัทท่ีผลิตสินคา้เองและน าเขา้มาจ าหน่าย 

กลยุทธก์ารแข่งขันส าหรับผลิตภัณฑร์ะบบตดิตามยานพาหนะผ่านดาวเทยีม (GPS Tracking) 

บริษัท ฟอรท์ แทร็คกิง้ ซิสเต็ม จ ากัด ซือ้อุปกรณ์ส  าหรบัระบบติดตามยานพาหนะจากบริษัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ากัด (บริษัท
ย่อยของบริษัท) โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันท่ีมุ่งเนน้ดา้นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแ์ละบริการควบคู่กนัไป โดยพัฒนาอุปกรณ์ส  าหรบั
ระบบติตดตามยานพาหนะใหเ้ป็นสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมการเช่ือมโยงสิ่งต่างๆ เขา้สู่โลกอินเตอรเ์น็ตหรือท่ีเรียกว่า Internet of 
Things (IoT) ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีการติดตามมาพฒันาใหท้กุสิ่งสามารถติดตาม และเช่ือมต่อถึงกนัไดอ้ย่างง่ายดาย เรียกไดว้า่ เป็น
ระบบการติดตาม GPS Tracking ท่ีไม่ไดเ้นน้ไปท่ีรถเพียงอย่างเดียว แต่เนน้ไปท่ี Asset ซึง่จะช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน มี
การใชง้านง่ายผ่านสมารท์โฟน หรือผ่านแอปพลิเคชั่น ประหยดั และลดค่าใชจ้่าย ในดา้นบรกิารมุ่งพฒันาทีมงานใหมี้คณุภาพ มีความ
พรอ้ม ความรู ้ประสบการณก์ารตดิตัง้อย่างมืออาชีพและบรกิารดว้ยใจ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑร์ะบบตดิตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (GPS Tracking) 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและช่องทางการจ าหน่าย เนน้ตลาดผูป้ระกอบการขนส่งเป็นหลัก แต่ปัจจุบันไดว้างแผนการใชร้ะบบ
ตดิตามใหไ้ปอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ท าใหส้ามารถรองรบัและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นหลากหลายกลุ่ม
ธุรกิจ 
 

 ธุรกิจจ าหน่ายมิเตอรว์ัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์

กลยุทธก์ารแข่งขันส าหรับมิเตอรว์ัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์

บริษัท ฟอรท์ แทร็คกิง้ ซิสเต็ม จ ากดั ซือ้ผลิตภณัฑม์ิเตอรว์ดัไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จากบรษิัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ากดั (บริษัท
ย่อยของบริษัท) โดยมีกลยุทธก์ารแข่งขันท่ีมุ่งเนน้ดา้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีท่ีทนัสมัย และบริการหลังการขาย เพ่ือรองรบั
ความตอ้งการของทกุภาคส่วนท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปตามกระแสพลวตัของโลกที่เกิดขึน้  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของมิเตอรว์ัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและช่องทางการจ าหน่าย เนน้ตลาดครวัเรือนของประชากรในประเทศท่ีมีกวา่ 30 ลา้นครวัเรือน ภายใต้
การบรหิารจดัการของหน่วยงานราชการ อาท ิการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (กฟภ)  
 

3. ธุรกิจ Smart Service 

ภาวะอุตสาหกรรมตลาดบริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีภ่ายในประเทศ (Mobile Service) 

 อุตสาหกรรมตลาดบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Service) ยงัคงเติบโตต่อเน่ือง การเขา้ถึงเทคโนโลยียังคงมีการพัฒนา
มากยิ่งขึน้จากแรงขบัเคล่ือนของตลาดบริการดา้นขอ้มูล (Non-voice) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีกา้วเขา้สู่สงัคมอินเตอรเ์น็ตออนไลน์
ผ่านการใชส้มารท์โฟน โดยเฉพาะความนิยมการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social network) ท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ดว้ย
ปัจจยัสนบัสนนุทัง้ในส่วนของสมารท์โฟน แทบ็เล็ต และอุปกรณไ์อทีอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้ริโภคสามารถซือ้ในราคาท่ีเขา้ถึงไดง้่าย และการพฒันา
เทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีมีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ประกอบกับการแข่งขนัของผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือทัง้ระบบ
เติมเงินล่วงหน้า (Pre-Paid) และระบบรายเดือน (Post-paid) ท่ี เพิ่ มสูงขึ ้น  จึงส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจการให้บริการเติมเงิน
โทรศพัทมื์อถือ 
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 ช่องทางในการเตมิเงินโทรศพัทมื์อถือมีหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก ่การเตมิเงินผ่านแอพลิเคชั่นตา่งๆ บนสมารท์โฟน  การเติม
เงินผ่านโทรศพัทมื์อถือ (Refill On Mobile) รหสัเตมิเงินผ่านรา้นคา้สะดวกซือ้ (รหสั E-Pin) บตัรเตมิเงิน (Scratch Card) รวมถึงเครื่อง
เติมเงินอตัโนมัติ (Top-up Kiosk) เป็นตน้ โดยช่องทางการเติมเงินผ่านแอพลิเคชั่นบนสมารท์โฟนมีแนวโนม้ไดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้  
โดยเฉพาะจากกลุ่มลูกคา้ท่ีนิยมใชเ้งินอิเล็กทรอนิกสห์รือผูท่ี้มีเงินหมนุเวียนในบญัชีธนาคาร ขณะท่ีเครื่องรบัช าระเงินอตัโนมัติ (Top-
up Kiosk) จะเป็นช่องทางท่ีไดร้บัความนิยมในกลุ่มลกูคา้ผูท่ี้นิยมใชเ้งินสดหรือผูมี้รายไดน้อ้ย เพราะสามารถเตมิเงินสดท่ีมลูค่านอ้ยได ้
ดว้ยจ านวนเงินขัน้ต  ่าตัง้แต ่10 บาท พรอ้มทัง้มีการใชง้านท่ีง่าย สะดวก รวดเรว็ และใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง  

 นอกจากนีจ้ากการท่ีอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชยมี์ความพยายามลดตน้ทนุการด าเนินการดว้ยการลดจ านวนสาขาธนาคาร
ทั่วประเทศ และมีการส่งเสริมการโอนเงินออนไลนร์วมสูงถึง 5,700 ลา้นครัง้ เติบโต 87% จากปี 2561 จึงเป็นโอกาสส าหรบับริษัทใน
การด าเนินธุรกิจตวัแทนธนาคาร ซึ่งในปี 2562 ท่ีผ่านมามีการโอนเงินในเครือข่ายบุญเติม 12 ลา้นครัง้ เติบโตจากปี 2561 17% ทัง้นี ้
บริษัทถือเป็นตวัแทนธนาคารทัง้สิน้ 6 ธนาคาร ซึ่งมีจ านวนธนาคารใหบ้ริการมากท่ีสุดในประเทศ และยงัมีโอกาสใหบ้ริการเพิ่มเติบได้
อีกมาก 

การแข่งขันของธุรกิจ  

 ปัจจุบัน ธุรกิจให้บริการรบัช าระผ่านเครื่องรบัช าระเงินสดอัตโนมัติหรือธุรกิจตูเ้ติมเงิน  ยังคงมีการแข่งขันสูงตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอยู่จ  านวนมาก ส่งผลใหมี้จ านวนตูเ้ติมเงินและผูเ้ล่นในตลาดเพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2562 มีผูใ้ชบ้รกิารเติม
เงินผ่านตูบุ้ญเติม จ านวนกว่า 21 ลา้นเลขหมาย หรือคิดเป็นสัดส่วนท่ี 30% จากจ านวนเลขหมายโทรศพัทมื์อถือประเภทเติมเงิน
ล่วงหน้า (Pre-Paid) กว่า 69 ลา้นเลขหมายในประเทศ บริษัทยังคงรักษาความเป็นผู้น  าในธุรกิจเครื่องรบัช าระเงินอัตโนมัติอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยในปี 2562 บริษัทครองส่วนแบ่งทางการตลาดจากมลูค่าตลาดบรกิารโทรศพัทมื์อถือประเภทเตมิเงินล่วงหนา้ (Pre-Paid) 
ผ่านตูบ้ญุเตมิ คดิเป็นสดัส่วนกวา่ 20% จากมลูคา่ตลาดกวา่ 1.28 แสนลา้นบาท”  

กลยุทธก์ารแข่งขันในธุรกิจบริการเตมิเงนิออนไลน ์

 เนน้กลยทุธจ์ดุตดิตัง้ตูบ้ญุเตมิที่มีคณุภาพ โดยบรหิารยอดเตมิเงินรวมตอ่ตูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 ระบบออนไลน ์ตูบุ้ญเติมทกุตูท้  างานดว้ยระบบท่ีเช่ือมต่อกบั Server ของผูใ้หบ้ริการต่าง ๆ โดยตรง ท าใหส้ามารถตรวจสอบ
ยอดการท ารายการไดท้นัที มีความแม่นย าสงู ถูกตอ้งและรวดเรว็ 

 รองรบับรกิารท่ีหลากหลาย นอกเหนือไปจากการเติมเงินมือถือแลว้ ตูบุ้ญเติมยงัสามารถใหบ้ริการต่าง ๆ ได ้เช่น การซือ้บตัร
เงินสด (Cash Card) การใหบ้ริการเติมเงินเกมออนไลน ์การซือ้บตัรโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ การซือ้รหสัอินเตอรเ์น็ตแบบไร้
สายหรือ Wi-Fi (Wireless Fidelity) การช าระค่าโทรศัพท์รายเดือน  การซือ้ชั่ วโมงอินเตอรเ์น็ต  (Internet) การเติมเงินเข้า
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) การซือ้ประกัน การช าระค่าสินคา้ออนไลน ์การรบับริจาคเงินใหมู้ลนิธิต่าง ๆ รวมถึง
บรกิารเสรมิอ่ืน ๆ เช่น การดดูวง การดเูลขมงคล เป็นตน้ 

 รองรบับริการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งบุญเติมเป็นตูเ้ติมเงินรายแรกและรายเดียวท่ีไดร้บั
การแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนธนาคารท่ีไดร้บัอนมุัติโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้ระบบบริหารจดัการตูบุ้ญเติมไดถู้กพฒันา
และออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซึ่งตูบุ้ญเติมของบริษัทสามารถเพิ่มเติมบริการเติมเงิน หรือช าระค่าบริการ
ออนไลนใ์หม่ ๆ ในอนาคตไดอ้ย่างง่ายดาย ซึ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตูบุ้ญเติมมีจ านวนแอพพลิเคชั่นใหบ้ริการกว่า 70 
รายการ  

 สามารถใชง้านไดถ้งึ 4 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาพม่า และภาษากมัพูชา เพ่ือรองรบัการใชบ้ริการของลูกคา้
ท่ีหลากหลายทกุกลุ่มชมุชน 

 ความมีประสิทธิภาพของระบบการใหบ้รกิารรบัช าระเงินออนไลนข์องตูบ้ญุเติมที่มีความรวดเรว็ แม่นย า และน่าเช่ือถือ รวมทัง้
ศูนย์บริการลูกคา้ 1220 (Call Center) ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้ในระยะเวลาอันสั้นตลอด 24 ชั่วโมง 
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รวมทัง้การดแูลผูใ้ชบ้ริการเชิงรุก (Active call center) ท่ีมีการตรวจสอบ (Monitoring) และจดัการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้โดย
ไม่ตอ้งรอการแจง้ปัญหาเขา้มา 

 การท ารายการส่งเสรมิการขาย เช่น การสะสมแตม้เพ่ือสรา้งความภกัดีตอ่ตราสินคา้ (Brand loyalty) 

ผู้ประกอบการรายใหม่จะพบอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barriers to entry) 

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตอ้งการเขา้สู่ธุรกิจเครื่องรบัช าระเงินอัตโนมัติจะพบอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด (Barriers to entry) 
เช่น การประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) จ านวนเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุน (Capital Requirement) ความภักดีต่อตราสินคา้ 
(Brand Loyalty) ความรูแ้ละประสบการณใ์นการบริหารจดัการ (Learning Curve) ระบบเซิรฟ์เวอรแ์ละการบรหิารจดัการตวัแทน เป็น
ตน้ ขณะท่ีตูบุ้ญเติมมีจ านวนตูม้ากท่ีสุดในประเทศ ดว้ยเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นท่ีทั่วประเทศกว่า 130,481 ตู้ พรอ้มบริการท่ี
หลากหลาย ประสิทธิภาพและความแม่นย าของระบบเซริฟ์เวอร ์และความน่าเช่ือถือในการใหบ้รกิารทางการเงินดว้ยการบริหารจดัการ
ท่ีมีระบบมาตรฐาน ไดแ้ก่ การใหบ้ริการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งไดร้บัการ
อนมุตัิจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนธนาคาร รวมถงึการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง 
เช่น ตูบ้ญุเตมิขนาดหนา้จอ 10 นิว้พรอ้มเครื่องชั่งน า้หนกั บญุเตมิ เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ ตูก้ดน า้ดื่มสะอาดและเติมเงินมือถือ เป็นตน้ 
 จากจุดแข็งของบุญเติมท่ีลูกคา้ใหค้วามเช่ือมั่นในคุณภาพการใหบ้ริการมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี อีกทัง้การบริหารใน
รูปแบบแฟรนไชส์ท่ีด  าเนินการโดยตัวแทน และตัวแทนรายย่อย ท าใหข้ยายตูไ้ดอ้ย่างมีคุณภาพ รกัษายอดเติมเงินต่อตูด้ว้ยการ
คดัเลือกท าเลท่ีมีศกัยภาพ ส่งผลใหธุ้รกิจตูบุ้ญเติมคงความเป็นผู้น  าอันดับหนึ่งในธุรกิจเครื่องรบัช าระเงินอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง  
นอกจากนี ้บรษิัทยงัเพิ่มการพัฒนาตูข้ายสินคา้อตัโนมตัิแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือต่อยอดของการขายสินคา้รวมถึงเป็นการสรา้ง
ช่องทางใหม่ๆ ของการคา้ผ่านเครือข่ายตวัแทนของบริษัทเพิ่มเติม ในปี 2562 ธุรกิจตูข้ายสินคา้อตัโนมตัิภายใต ้บรษิัท Forth Vending 
ไดจ้ดัตัง้ตูข้ายสินคา้อตัโนมตัิ จ  านวนกว่า 3,497 ตู ้ทั่วประเทศแลว้ และยงัมีแผนท่ีจะขยายตูใ้หค้รอบคลุมใหม้ากขึน้ และสรา้งธุรกิจท่ี
จะมีความตอ่เน่ืองและยั่งย่ืนในอนาคต 

2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ ์

ก าลังการผลิต 

โรงงานของบริษัท ตัง้อยู่ท่ี 77 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต  าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม บนเนือ้ท่ี 66,000 
ตารางเมตร ประกอบดว้ยพืน้ท่ีอาคารโรงงาน 14,400 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพืน้ท่ีส  านักงาน 1,500 ตารางเมตรและพืน้ท่ีคลังสินคา้ 
4,830 ตารางเมตรพืน้ท่ีส่วนผลิต 5,900 ตารางเมตร และอ่ืนๆ 2,170 ตารางเมตร มีการจดัสรรก าลงัการผลิตของโรงงาน เพ่ือใชใ้นการ
ผลิตสินคา้ของบริษัทและบรษิัทย่อย โดยท่ีก าลงัการผลิตของโรงงานจะมีลกัษณะเป็นการวางชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสบ์นแผงวงจร และมี
หน่วยนบัเป็นจดุ (Point) ซึง่ก  าลงัการผลิตของบรษิัท เป็นดงันี ้

ก าลังการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 

 ปี2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก าลงัการผลิตสงูสดุ 
(ลา้นจดุ) 

5,363 6,062 5,261 4,880 3,052 2,454 2,335 2,298 2,046 

ก าลงัการผลิตจรงิ 
(ลา้นจดุ) 

3,172 3,165 1,444 1,890 1,305 1,120 982 1,013 849 

สดัส่วน (รอ้ยละ) 59 52 27 39 43 46 42 44 41.5 
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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 าแผงวงจรมาประกอบขึน้เป็นผลิตภัณฑส์ 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 

ข้ันตอนการผลิต 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหต ุ: * การผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ส่วนใหญ่จะไม่ผ่านขัน้ตอนการประกอบโครงผลิตภณัฑ  ์
 

* 

ค าสั่งซือ้   
ประมาณการยอดจ าหน่าย     วางแผนการผลติ 

ประกอบโครงผลติภณัฑ ์* 
( IPQC) 

ประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส ์
( IPQC) จดัเตรียมวตัถดุบิ 

จดัสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ / 
จดัเก็บในคลงัสนิคา้เพ่ือรอจ าหน่าย 

บรรจ ุ
( IPQC) 

สุม่ตรวจสอบคณุภาพ 
( OQC) 
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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 จะใชเ้ทคโนโลยีครบทุกแบบ แต่
ส  าหรบัการผลิตผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “FORTH” ส่วนใหญ่จะใชเ้ทคโนโลยีการผลิตแบบ SMT และ PTH เทา่นัน้ 

การจัดหาวัตถุดบิ และนโยบายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง 

1. ธุรกิจอีเอ็มเอส (Electronics Manufacturing Services) 

1.1 ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโ์ทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

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

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

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

1.2 ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

การจัดหาสินค้าของบริษัทในสายธุรกิจนี้ด  าเนินการโดยบริษัทย่อย ส่วนใหญ่จะมีการจัดซือ้จากผู้ผลิตหรือผู้จ  าหน่าย
ต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมริกา สิงคโปร ์ฮ่องกง ไตห้วนั จีน และไทย โดยมีนโยบายการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัขัน้ต  ่า  ส าหรบั
ลูกคา้ทั่วไปจะพิจารณาจากประวตัิการใชว้ัตถุดิบ และ ประมาณการความตอ้งการใชว้ตัถุดิบของลูกคา้  หากเป็นลูกคา้เฉพาะรายจะ
พิจารณาจากประมาณการหรือค  าสั่งซือ้และระยะเวลาท่ีรอสินคา้  
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2. ธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลูช่ันส ์(Enterprise Solutions) 

2.1 ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร 

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

2.2 ธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่าง 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ หลอดไฟ LED โดยสั่งซือ้วตัถุดิบจากประเทศ ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกา และ
ไทย  

2.3 ธุรกิจวางระบบและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑไ์ฟจราจรครบวงจร 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ หลอดไฟ LED แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์และ เปลือกตูค้วบคมุซึ่งท  าจาก
พลาสตกิ โดยสั่งซือ้วตัถดุบิจากประเทศ ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และไทย  

2.4 ธุรกิจจ าหน่ายระบบตดิตามยานพาหนะผ่านดาวเทยีม 

วตัถุดบิหลกัท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ ์มาจาก บรษิัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ากดัในการผลิตอุปกรณส์ าหรบัระบบตดิตาม
ยานพาหนะ 

2.5 ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning) 

ปัจจัยน าเขา้ ไดแ้ก่ ทรพัยากรบุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นวางระบบบริหารทรพัยากรองคก์ร โดยบริษัทมีพนักงานท่ีเป็นท่ี
ปรกึษาและเช่ียวชาญดา้นต่างๆ เก่ียวกบัระบบบริหารทรพัยากรองคก์ร ERP โดยเฉพาะโปรแกรมส าเร็จรูป SAP และการว่าจา้งบริษัท
ท่ีปรกึษาดา้นวางระบบภายนอก (outsource) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพนัธมิตรทางธุรกิจต่างๆ โดยมีการวางแผนและ
การบรหิารโครงการเพ่ือใหโ้ครงการตา่งๆ ส าเรจ็ลลุ่วงไปได ้

3. ธุรกิจสมารท์ เซอรว์สิ (Smart Service) 

ธุรกิจเติมเงินออนไลน ์ซึ่งด  าเนินการโดยบริษัทย่อย จะมีการจัดหาสินคา้และบริการต่างๆ 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 

2.5 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

โรงงานของบรษิัทย่อยไดร้บัการรบัรองการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 (2004) จากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน SGS โดยไดร้บั
การรบัรองทัง้จาก UKAS และ NAC เพ่ือเป็นการด าเนินการใหส้อดคลอ้งการกฏหมายสิ่งแวดลอ้ม  

ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องรอ้งเก่ียวกับการสรา้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทไดร้บัการต่ออายุ
ใบอนญุาตโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมมาโดยตลอด 

สัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค 

- ไม่มี – 
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2.6 งานทีอ่ยูร่ะหว่างส่งมอบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

1) 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 2562 บรษิัทมีภาระที่จะตอ้งปฏิบตัติามสญัญาคงเหลือเป็นระยะเวลารวมทัง้สิน้ 1 ปี 

2) โครงการเช่าและติดต้ังอุปกรณเ์คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสพ์ร้อมระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการ
เดนิทางของบุคคลในการปล่อยตัวช่ัวคราว (Electronic Monitoring) ระยะที ่2  

เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 บริษัทไดล้งนามในสญัญาเช่าและติดตัง้อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสพ์รอ้มระบบท่ีเก่ียวขอ้ง
ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยตัวชั่วคราว (Electronic Monitoring) ระยะท่ี 2 กับส านักงานศาล
ยุติธรรม โดยมีมูลค่าสัญญา 47,989,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 12 เดือน นับถัดจากวันท่ี
ส  านกังานศาลยตุธิรรมรบัมอบอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสค์รบถว้นแลว้ รายละเอียดการช าระคา่เช่า มีดงันี ้

 งวดท่ี 1 จ านวนรอ้ยละ 25 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 11,997,325 บาท ภายหลงัการส่งมอบอปุกรณแ์ละระบบและ
ใชง้านแลว้ 1 เดือน 

 งวดท่ี 2 จ านวนรอ้ยละ 20 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 9,597,860 บาท ภายหลงัใชง้านแลว้ 3 เดือน 

 งวดท่ี 3 จ านวนรอ้ยละ 15 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 7,198,395 บาท ภายหลงัใชง้านแลว้ 6 เดือน 

 งวดท่ี 4 จ านวนรอ้ยละ 15 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 7,198,395 บาท ภายหลงัใชง้านแลว้ 9 เดือน 

 งวดท่ี 5 จ านวนรอ้ยละ 25 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 11,997,325 บาท เม่ือครบระยะเวลาตามสัญญาเช่าและได้
สรุปรายงานและส่งมอบขอ้มลูเก่ียวกบัการใชอ้ปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ระบบควบคมุการท างานอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสด์ว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์(Software Management) และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ความคืบหนา้ของโครงการ 

ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีภาระท่ีจะต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่าซึ่ งจะครบก าหนดสิ ้นสุดสัญญาเช่าใน                    
วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

3) โครงการจ้างเหมาออกแบบ จัดหาพร้อมตดิต้ังระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ 

ตามท่ีกิจการคา้รว่มฟอรท์เรยเ์ทล ซึ่งประกอบดว้ย บรษิัทและบริษัท เรย ์เทล จ ากดั (สดัส่วนการคา้รว่มของบรษิัท คิดเป็นรอ้ย
ละ 60 ของมูลค่าโครงการ) ไดล้งนามในสัญญาจา้งเหมาออกแบบ จัดหาพรอ้มติดตัง้ระบบจัดการโครงข่ายส่ือสารแบบบูรณาการ 
(Integrated Network Management System : INMS) กับการไฟฟ้าสส่วนภูมิภาค เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 มูลค่าโครงการ 
395,000,000 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยมีสาระส าคญัของสญัญาดงันี ้

บริษัทจะตอ้งออกแบบ จัดหาพรอ้มติดตัง้ระบบจัดการโครงข่ายส่ือสารแบบบูรณาการ (Integrated Network Management 
System : INMS) ในพืน้ท่ีการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคทัง้ 12 เขต และส านกังานใหญ่ โดยบรษิัทจะตอ้งด  าเนินการตามงวดงานจ านวน 6 งวด
งานใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 450 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา โดยมีการก าหนดงวดการรบัเงินคา่งวดรวม 6 งวด คือ 

 งวดท่ี 1 จ านวนรอ้ยละ 10 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 39,500,000 บาท เม่ือบรษิัทส่งมอบงานงวดท่ี 1 

 งวดท่ี 2 จ านวนรอ้ยละ 20 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 79,000,000 บาท เม่ือบรษิัทส่งมอบงานงวดท่ี 2 

 งวดท่ี 3 จ านวนรอ้ยละ 15 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 59,250,000 บาท เม่ือบรษิัทส่งมอบงานงวดท่ี 3 

 งวดท่ี 4 จ านวนรอ้ยละ 10 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 39,500,000 บาท เม่ือบรษิัทส่งมอบงานงวดท่ี 4 

 งวดท่ี 5 จ านวนรอ้ยละ 20 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 79,000,000 บาท เม่ือบรษิัทส่งมอบงานงวดท่ี 5 

 งวดท่ี 6 จ านวนรอ้ยละ 25 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 98,750,000 บาท เม่ือบรษิัทส่งมอบงานงวดท่ี 6 

กิจการคา้ร่วมฟอรท์เรยเ์ทลจะรบัประกันต่อความช ารุดบกพรอ่ง หรือการขดัขอ้งของอุปกรณ์ตามสญัญา เป็นระยะเวลา 5 ปี 
นบัถดัจากวนัท่ีส่งมอบงานรบัจา้งทัง้หมดครบถว้นตามสญัญา 

ความคืบหนา้ของโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กิจการคา้รว่มฟอรท์เรยเ์ทลไดส้่งมอบงานงวดท่ี 3 เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ 

4) โครงการซือ้ขาย TOU Meter with RS232 port, 30(100) A, 230/400 V, three phase four wires จ านวน 85,000 ชุด 

ตามท่ีบริษัทได้ลงนามในสัญญาซือ้ขาย TOU Meter with RS232 port, 30(100) A, 230/400 V, three phase four wires 
จ านวน 85,000 ชุด กบัการไฟฟ้านครหลวง เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2562 มลูค่าโครงการ 135,879,300 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดยมี
สาระส าคญัของสญัญาดงันี ้

บริษัทจะตอ้งส่งมอบ TOU Meter with RS232 port, 30(100) A, 230/400 V, three phase four wires จ านวน 85,000 ชุด 

รวมทัง้ฝึกอบรมการใชแ้ละการบ ารุงรกัษา ใหแ้ก่การไฟฟ้านครหลวง รวมจำ  นวน 15 งวด โดยงวดแรกภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

และงวดสดุทา้ยภายในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

บริษัทจะรบัประกันต่อความช ารุดบกพร่อง หรือการขดัขอ้งของอุปกรณ์ตามสัญญา เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ือ้
ไดร้บัมอบอปุกรณง์วดสดุทา้ยครบถว้นตามสญัญา 

ความคืบหนา้ของโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทไดส้่งมอบ TOU Meter with RS232 port, 30(100) A, 230/400 V, three phase four wires 
จ านวนรวมทัง้สิน้ 53,000 ชดุ 
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5)  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและเพิม่เตมิกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) โดยรอบเขตพระราชฐาน 

ตามท่ีบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไดล้งนามในสัญญาโครงการจา้งเหมาปรบัปรุงและเพิ่มเติม
กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) โดยรอบเขตพระราชฐาน กบัส านกัการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2560 
มลูคา่โครงการ 422,200,000 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยมีสาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้

บริษัทย่อยจะตอ้งด  าเนินการปรบัปรุง ติดตัง้ เช่ือมโยงระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) โดยรอบเขตพระราชฐาน ใหแ้ล้ว
เสรจ็ภายใน 210 วนันบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา โดยมีการก าหนดงวดการรบัเงินค่าจา้งรวม 3 งวด คือ 

 งวดท่ี 1 จ  านวนรอ้ยละ 30 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 126,660,000 บาท เม่ือบรษิัทย่อยไดด้  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
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 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 126,660,000 บาท เม่ือบรษิัทย่อยไดด้  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 ของราคาตามสญัญา เป็นเงิน 168,880,000 บาท เม่ือบริษัทย่อยไดด้  าเนินการติดตัง้ระบบ
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 ้

บริษัทย่อยจะรบัประกนัต่อความช ารุดบกพรอ่ง หรือการขดัขอ้งของอุปกรณ์ตามสญัญา เป็นระยะเวลา 2 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผู้
วา่จา้งไดร้บัมอบงานดงักล่าว 

ความคืบหนา้ของโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทย่อยอยู่ระหวา่งการแกไ้ขสญัญากบัผูว้า่จา้ง เพ่ือตรวจรบังาน และวางบลิเรียกเก็บเงินตอ่ไป 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 บริษัทมีการประเมินความเส่ียงท่ีส  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. 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 ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงดงักล่าว บริษัทและบริษัทย่อยไดจ้ัดใหมี้การติดต่อส่ือสารและประสานงานกับ
ลกูคา้และบรษิัทผูผ้ลิตอยู่ตลอดเวลาเพ่ือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ไดท้นัเวลา 

2. ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

เน่ืองจาก นายพงษ์ชยั อมตานนท ์ซึ่งเป็นผูก้่อตัง้บรษิัทและด ารงต  าแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีประสบการณใ์นธุรกิจมา
เป็นเวลานาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีหน้าท่ีโดยตรงในการก าหนดนโยบายทิศทางและการตลาดของบริษัท  ดังนั้น หากมีการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารดงักล่าว อาจท าใหบ้รษิัทประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจในอนาคต ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการ
จดัการ บริษัทจึงจดัโครงสรา้งองคก์รใหมี้การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒิและมีประสบการณ์ในการบริหารและการด าเนินธุรกิจขึน้
และใหผู้บ้ริหารในระดบัรองนั้นไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจและก าหนดทิศทางของบริษัทมากขึน้  กระจายอ านาจการบริหารไปใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในงานดา้นต่างๆ อย่างชดัเจน โดยนายพงษ์ชยัจะเป็นผูก้  าหนด
นโยบายหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย และมีผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายมีอ านาจตดัสินใจด าเนินการดา้นต่างๆ ในส่วนรายละเอียด เพ่ือลด
ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้รหิาร 

3. ความเสี่ยงทางการเงนิ 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของการจ าหนา่ยผลิตภณัฑใ์หก้บัหน่วยงานราชการ 

ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ จะมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นหน่วยงานราชการ ซึ่งปกติจะมี
ก าหนดการช าระเงินท่ียาวนานกว่าภาคเอกชน โดยเฉล่ียแลว้ลูกคา้กลุ่มนีจ้ะมีระยะเวลาเก็บหนีป้ระมาณ 60 วนั ดงันัน้บริษัทและ
บริษัทย่อยจึงตอ้งมีระบบการบริหารสภาพคล่องท่ีดี เพ่ือรองรบัโครงการท่ีเนน้กลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม 
บริษัทและบริษัทย่อยมีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการรบังานโครงการราชการมานาน จึงมีความรูแ้ละช านาญในการบริหาร
สภาพคล่อง ส าหรบักลุ่มลูกคา้ราชการและลูกคา้ท่ีมีระยะเวลาการใหเ้ครดิตยาว โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินทุนหมนุเวียนจ านวน
หนึ่งไว ้เพ่ือรองรบัวงจรกระแสเงินสดท่ียาวขึน้ของกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวโดยเฉพาะ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเช่ือส ารองจาก
ธนาคารพาณิชยต์า่ง ๆ ท่ีเพียงพอ ประกอบกบับรษิัทและบรษิัทย่อยยงัมีความสามารถในการกูยื้มเพิ่มเตมิ เพ่ือรองรบัการบรหิารสภาพ
คล่องในระยะยาวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ความเสี่ยงทางการตลาด 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายรฐั 

ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งจะเก่ียวเน่ืองกบัการประมูลงานโครงการของหน่วยงานภาครฐั ซึ่งจ ะตอ้งไดร้บั
อนมุตัิงบประมาณโครงการจากรฐั ดงันัน้ หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายของรฐัในโครงการตา่งๆ อาจจะส่งผลกระทบทัง้บวกและลบ
ตอ่โอกาสทางธุรกิจของบรษิัท อย่างไรก็ตาม บรษิัทมีการตดิตามและประเมินสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด รวมทัง้มีการกระจายความเส่ียง
ไปยงัธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจเตมิเงินออนไลน ์เพ่ือลดความผนัผวนของรายไดแ้ละก าไรของบรษิัท 

ความเสีย่งจากการลา้สมยัของผลิตภณัฑท์ีส่ง่ผลถงึการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีการผลิต 

บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ าหน่ายสินคา้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ซึ่งเป็นสินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เพ่ือไม่ใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีสินคา้คงเหลือจ านวนมาก แต่ไม่สามารถจ าหน่ายออกไปไดท้นัเวลา ท าให้
สินคา้ลา้สมัย และมีตน้ทุนในการบริหารจัดการท่ีสูง บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีการทบทวนการตัง้ส  ารองค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมัยอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือใหค้รอบคลุมและสะทอ้นความเป็นจริงท่ีสุด ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารจัดการเพ่ือไม่ใหมี้สินคา้
คงเหลือคา้งนาน โดยมีการประชุมร่วมกนักับแผนกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจยั อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือหา
แนวทางแกไ้ขเก่ียวกับสินคา้คงเหลือ รวมไปถึงการใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการผลิต การพยากรณ์ยอดขาย การก าหนด
ปรมิาณสินคา้คงคลงั เป็นตน้ 

5. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย ์

ความเสีย่งจากบริษทัมีกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่มากกว่ารอ้ยละ 50  

ณ วนัท่ี 7 มกราาคม 2562 ครอบครวัอมตานนท ์ถือหุน้ในบริษัท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 54.44 ซึง่สงูกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้
สามญัท่ีเรียกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิัท จงึท  าใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้กลุ่มนีส้ามารถควบคมุมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการแต่งตัง้กรรมการหรือการขอมติท่ีตอ้งใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื่องท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทท่ี
ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติ 3 ใน 4 ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รายอ่ืนจงึอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุเรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้ 

 ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงของบริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ไดจ้ากรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

 

4. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ     

4.1 ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้

ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

(พันบาท) 
ท่ีดนิและส่วนปรบัปรุง เจา้ของ 785,843 
อาคารและส่วนปรบัปรุง เจา้ของ 311,669 

เครื่องจกัรและเครื่องมือ เจา้ของ 1,608,764 
ยานพาหนะ เจา้ของ 19,884 
อปุกรณส์ านกังานและเครื่องตกแตง่ เจา้ของ 75,021 

สินทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง เจา้ของ 7,850 
รวม 2,809,031 
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 รายละเอียดท่ีตัง้ที่ดนิ อาคารโรงงานและคลงัสินคา้ ของบรษิัทท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ลักษณะเบือ้งต้น ทีต้ั่ง 
มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี        
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน  226/12, 13, 16 สามเสนใน พญาไท กทม. 28.66 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังานสาขา 282 สามเสนใน พญาไท กทม. 3.00 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังานสาขา 284 สามเสนใน พญาไท กทม. 5.02 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน  
(ใหบ้รษิัทย่อยเช่า) 

256 สามเสนใน พญาไท กทม. 305.24 ปลอดภาระ 

ท่ีดนิเปล่ายงัไม่มีการก่อสรา้ง ไม่มีเลขท่ี สามเสนใน พญาไท กทม. 35.82 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน  226/6 สามเสนใน พญาไท กทม. 11.06 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน  
(ใหบ้รษิัทย่อยเช่า) 

228/1 สามเสนใน พญาไท กทม. 11.06 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน (ใหบ้รษิัทย่อยเช่า) 226/5 สามเสนใน พญาไท กทม 11.06 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารโรงงาน 66/350 ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 3.77 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารโรงงานและอาคารคลงัสินคา้ 
แหง่ที่ 1 (ใหบ้รษิัทย่อยเช่า) 

77 หมู่ท่ี 11 ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 83.00 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารโรงงานและอาคารคลงัสินคา้ 
แหง่ที่ 2 (ใหบ้รษิัทย่อยเช่า) 

79/2 หมู่ท่ี 10 ต.ไรข่ิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 287.39 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน (ใหบ้รษิัทย่อยเช่า) 308/2 สามเสนใน พญาไท กทม. 60.97 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารศนูยบ์รกิารหลงัการขาย 226/25-26 สามเสนใน พญาไท กทม. 10.75 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน 226/11 สามเสนใน พญาไท กทม. 19.95 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน 226/10 สามเสนใน พญาไท กทม. 28.31 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารส านกังาน 226/19 สามเสนใน พญาไท กทม 18.10 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารคลงัสินคา้ 
555/15 หมู่ท่ี 4 ต.มหาสวสัดิ ์อ.บางกรวย  
จ.นนทบรุี 

15.57 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อาคารคลงัสินคา้ 
23/1-2 ซ.ภาณมุาศ ถ.บา้นหมอ้ แขวงวงับรูพา
ภิรมย ์เขตพระนคร กทม. 

9.49 ปลอดภาระ 

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

8.74 ปลอดภาระ 

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

9.25 ปลอดภาระ 

ท่ีดนิลานจอดรถ ไม่มีเลขท่ี สามเสนใน พญาไท กทม. 30.62 ปลอดภาระ 

ท่ีดนิเปล่ายงัไม่มีการก่อสรา้ง ต.หนองอรุณ อ.บา้นบงึ (พนสันิคม) จ.ชลบรุี 1.90 ปลอดภาระ 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร - 98.78 ปลอดภาระ 
รวม 1,097.51  
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รายละเอียดเครื่องจกัรและเครื่องมือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประเภท มูลค่าสุทธิตามบัญชี (พันบาท) ภาระผูกพัน 
เครี่องจกัร 48,711 ปลอดภาระ 
เครื่องมือและเครื่องใช ้ 1,560,053 ปลอดภาระ 

รวม 1,608,764  
 

4.2 สัญญาเช่าทรัพยส์นิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสญัญาเช่าทรพัยส์ิน ดงันี ้

1. 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 2564 ในอตัราคา่เช่า 75,000 บาทตอ่เดือน  

2. บริษัทมีสญัญาเช่าท่ีดินพรอ้มอาคารส านักงาน 7 ชัน้ กบับริษัท กัญญารตัน ์จ ากัด 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 

3. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคารโรงงาน กับนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ซึ่งเป็น
กรรมการของบริษัท เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของอาคารโกดงัสินคา้ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 66/23-24 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 
ต  าบลไรข่ิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 9 ปี 9 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 
- วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2569 มีอตัราดงันี ้ 

วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 – วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 (57 เดือน) เดือนละ 20,000 บาท 
วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 – วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2569 (60 เดือน) เดือนละ 21,000 บาท 

4. 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 2564 ในอตัราคา่เช่า 100,000 บาทตอ่เดือน 

5. บรษิัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบันางสาวบุญศรี กนัยะลา 
เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของส านักงาน ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 226/29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565 ในอตัราคา่เช่า 30,000 บาทตอ่เดือน 

6.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 2 คูหา กบัคุณปราณี ภูตะเวช ซึ่ง
ตัง้อยู่เลขท่ี 226/27-28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของส านกังาน 
โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 ในอตัราคา่เช่า 60,000 บาทตอ่เดือน 

7. บรษิัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคารโรงงาน กบันายชเนษฏ ์ชินอานภุาพ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้
ของอาคารโกดงัสินคา้ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 449 ซอยรตันาธิเบศร ์22 ถนนรตันาธิเบศร ์ต  าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดั
นนทบรุี โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราคา่เช่า 47,368.42 บาทตอ่เดือน 

8. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสัญญาเช่าท่ีดิน กับนางสาวเยาวภา ลพหงษ์ เพ่ือใชเ้ป็นบา้นพัก
คนงาน ซึ่งตัง้อยู่โฉนดเลขท่ี 43908 และ 43909 (แปลงท่ี 4 และแปลงท่ี 5) ซอยรตันาธิเบศร ์22 ถนนรตันาธิเบศร ์
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ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สุดวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 ใน
อตัราคา่เช่า 31,500 บาทตอ่เดือน 

9. 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 

10. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 2 คูหา กับนางสาวเนตรดาว สวสัดิ์

พาณิชย ์ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 1031/3, 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
ส านกังาน โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2560 - วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2563 มีอตัราดงันี ้ 

วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2560 – วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2561 เดือนละ 79,860 บาท 

วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2561 – วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2562 เดือนละ 74,270 บาท 

วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2562 – วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2563 เดือนละ 69,070 บาท 

11. บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าพืน้ท่ีส  านกังานขาย กบักองมรดกเจา้พระยาเทเวศน ์วงษ์ววิฒัน ์
(มรว. หลานกุญชร) เพ่ือใชเ้ป็นส านักงานขายซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 77 และ 79 ถนนบา้นหมอ้ แขวงวงับูรพาภิรมย์ เขตพระ
นคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราคา่เช่า 166,000 บาทตอ่เดือน 

12. บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าพืน้ท่ีส  านกังานขาย กบักองมรดกเจา้พระยาเทเวศน ์วงษ์ววิฒัน ์
(มรว. หลานกุญชร) เพ่ือใชเ้ป็นส านกังานขายซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 5 ถนนบา้นหมอ้ แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร โดยมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราคา่เช่า 43,000 บาทตอ่เดือน  

13. 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 

14. บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั มหาชน (“FSS”) มีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบั บรษิัท ย.ูซี. เมทลั จ ากดั เพ่ือใชท้  า
สี และ Modify ตู ้ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 77/23 หมู่ท่ี 12 ต  าบลไร่ขิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลา
การเช่า 2 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ในอตัราคา่เช่า 53,000 บาทตอ่เดือน 

15. บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั มหาชน (“FSS”) มีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบั นางสาวสนัทนา ศรีแจ ้เพ่ือใชเ้ป็น
โกดงัเก็บของ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 66/39 หมู่ท่ี 12 ต  าบลไรข่ิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ในอตัราคา่เช่า 55,000 บาทตอ่เดือน 

16. บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั มหาชน (“FSS”) มีสญัญาเช่าอาคารส านกังานกบั บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) เพ่ือใชเ้ป็นส านกังานใหญ่ ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ในอตัราคา่เช่า 1,339,000 
บาทตอ่เดือน 

17. บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั มหาชน (“FSS”) มีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบั บรษิัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ 
จ ากดั เพ่ือใชเ้ป็นคลงัสินคา้ ซอ่ม ประกอบตู ้และใชเ้ป็นส านกังานของแผนก Call Center ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 66/23-24 หมู่
ท่ี 12 ต  าบลไรข่ิง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 9 ปี 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2569 ในอตัราคา่เช่า 20,000 บาทตอ่เดือน 
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4.3 รายละเอียดสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยสินทรพัยไ์ม่ตวัตนท่ีมีสาระส าคญัดงันี ้ 

1. บริษัทมีเครื่องหมายการคา้ “FORTH” ส าหรบัสินคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม
บรษิัทไม่ไดว้ดัมลูคา่และบนัทกึบญัชีไวเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบรษิัท 

2. บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (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 9/2/2572 
 

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 
 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

- ไม่มี - 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

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  : ธุรกิจ ดา้นวจิยั พฒันา ผลิต จ าหน่าย ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและ 
อิเล็กทรอนิกสท์กุรูปแบบ รวมทัง้เครือข่ายช่องทางบรกิารอตัโนมตัแิละการเงินแบบครบวงจร 

ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่  : เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน  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 ์ : 0-2265-6700, 0-2271-2888 
โทรสาร : 0-2265-6799, 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 าดับที่ ชื่อธุรกิจ/สถานทีต้ั่ง ประเภทธุรกิจ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้นที่
ถอื 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 

1 บรษิัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จ ากดั 
77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไรข่ิง  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  
โทรศพัท ์: 0-2811-7925 แฟกซ ์: 0-2811-7935 

จดัหาและจ าหน่าย
อปุกรณส์ญัญาณไฟ

จราจร 

สามญั 2,000,000  1,999,994  100.00% 

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

จดัหาและจ าหน่าย 
ชิน้ส่วนอิเลคทรอนิคส ์

สามญั 500,000  499,994  100.00% 

3 กิจการรว่มคา้ Genius 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

รบัสมัปทานโครงการปา้ย
จราจรอจัฉรยิะ 

- - -  100.00% 

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

บรกิารเตมิเงินออนไลน์
และเตมิเงินมือถือ

อตัโนมตัิ 

สามญั 800,000,000  395,965,800  49.50%(1) 

5 บรษิัท 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  าปรกึษาในการ
จดัการขอ้มลูและจดัระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

สามญั 330,000  329,998  100.00% 

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

จดัหาและจ าหน่าย
หลอดไฟและอปุกรณ์
ส  าหรบัใหแ้สงสว่าง 

สามญั 100,000 9,996 100.00% 

7 บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเตม็ จ ากดั 
252 อาคารเอส พี อี ชัน้ 12 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 0-2615-0808 แฟ็กซ ์: 0-2615-0809 

จ าหน่ายอปุกรณต์ดิตาม
ยานพาหนะ 

สามญั 300,000  101,991  34.00% 

8 บรษิัท ฟอรท์ มิเตอร ์จ ากดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  

จ าหน่ายอปุกรณม์ิเตอร์
ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส ์

สามญั 4,000,000  3,399,997  85.00% 

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

บรหิารจดัการเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 

สามญั 
 

62,000,000 34,099,970 55.00% (2) 
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ล าดับที่ ชื่อธุรกิจ/สถานทีต้ั่ง ประเภทธุรกิจ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้นที่
ถอื 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 

10 Mindmap Commtech Inc.  
8th Floor, Salamin Building, 197 Salcedo, 
Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, 
Philippines 

ไม่ไดด้  าเนินกิจการแลว้ สามญั 150,000  150,000  100.00%  

11 FPT Payment Technology JSC 
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  าเนินกิจการแลว้ สามญั 4,200,000  1,260,000  30.00% 

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

ขายสินคา้และบรกิารอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตูบ้ญุเตมิ 

สามญั 30,000,000  29,997,000  100.00%(3) 

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

ลงทนุในบรษิัทท่ีด  าเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทางเลือก 

สามญั 2,000,000 200,000 10.00% 

14 บรษิัท ฟอรท์ สมารท์ ดจิิตอล จ ากดั 
226/12,13,16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ขายปลีกและเป็นตลาด
กลางในการซือ้ขายสินคา้

ทางอินเตอรเ์น็ต 

สามญั 10,000,000 5,999,998 60.00% (4) 

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

รบัเหมาตดิตัง้
กลอ้งโทรทศันว์งจรปืด 

- - - 100.00%   

16 บรษิัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ากดั 
77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต  าบลไรข่ิง 
อ  าเภอสามพราน จงัหวดัปฐม 73210 

ธุรกิจผลิตแผงวงจรและ
อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสแ์ละ
โทรคมนาคมภายใตต้รา

สินคา้ของลกูคา้ 

สามญั 25,000,000 24,999,994 100.00% 

17 กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ เซอรเ์วย ์
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

รบัจา้งปรบัปรุงระบบ
ขอ้มลูแนวเขตปกครองใน
ระบบภมูิสารสนเทศ 

- - - 49.00% 

18 กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ดีวอนส ์
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

จ าหน่ายระบบตอ่ตา้น
อากาศยานไรค้นขบั 

- - - 75.00% 

19 กิจการรว่มคา้ ฟอรท์และยิบอินซอย 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

รบัจดัท าระบบ         
Smart Metro Grid 

- - - 50.00% 
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ล าดับที่ ชื่อธุรกิจ/สถานทีต้ั่ง ประเภทธุรกิจ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้นที่
ถอื 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 

20 บรษิัท กิจการรว่มคา้ฟอรท์ รอยลั จ ากดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

จ าหน่ายเครื่องบนิ สามญั 200,000 99,998 50.00% 

21 บรษิัท กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ กรุ๊ป จ ากดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

รือ้ยา้ยเครื่องจกัร/อปุกรณ ์ สามญั 100,000 54,000 54.00% 

หมายเหต:ุ  (1) นบัรวมหุน้ทนุซือ้คืนท่ีถือโดย บรษัิท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 
 (2) ถือหุน้โดยบรษัิท รอ้ยละ 45 และโดยบรษัิท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 10 
 (3) ถือหุน้โดยบรษัิท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 100  
 (4) ถือหุน้โดยบรษัิท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ ากดั รอ้ยละ 60 
 

6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 

 -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น  

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จ านวน 480 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 960 ล้านหุ้น      
มลูค่าท่ีตราไว ้0.5 บาท และทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ จ านวน 480 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญ จ านวน 960 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ  0.5 บาท 

หุ้นสามัญซือ้คืนของบริษัท 

 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิโครงการซือ้หุน้คืนเพ่ือบรหิารทางการเงินโดยมีวงเงิน
สงูสุดท่ีจะซือ้หุน้คืนไม่เกิน 300 ลา้นบาท และจ านวนหุน้ท่ีจะซือ้คืนไม่เกิน 50,000,000 หุน้ (มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิดเป็นไม่
เกินรอ้ยละ 5.21 ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยจะด าเนินการซือ้หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 
2562 ถึงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2563 และมีก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุน้ซือ้คืนภายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซือ้หุน้คืนแลว้เสร็จแต่ตอ้งไม่
เกิน 3 ปี 

 ในระหว่างปี 2562 มีหุน้สามัญท่ีซือ้คืนโดยบริษัทรวมเป็นจ านวน 6,413,900 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท) คิดเป็น
รอ้ยละ 0.7 ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายทัง้หมด มลูคา่รวมของหุน้สามญัซือ้คืนเป็นจ านวนเงิน 36.8 ลา้นบาท และบรษิัทไดจ้ดัสรรก าไรสะสมเป็น
ส ารองส าหรบัหุน้สามญัซือ้คืนเป็นจ านวนเงิน 36.8 ลา้นบาท แลว้ 

7.2 ผู้ถอืหุ้น  

ผูถื้อหุน้ 10 ล าดบัแรกของบรษิัท ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับที ่ รายชื่อ  จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1 กลุ่มอมตานนท ์   522,657,900  54.44 

 นายพงษช์ยั อมตานนท ์  366,744,400    

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

 นายชวิน เลิศไตรภิญโญ  2,150,000    
 นางสาวราศณีิ เลิศไตรภิญโญ  1,494,400    
 นายพทัธนนัท ์อมตานนท ์  193,000    
 นายอฐัศลิา อมตานนท ์  257,100    
 นางสาวนิศา อมตานนท ์  191,300    
 นายสิทธิโชค อมตานนท ์  28,600    
 นางสาวลกัษิกา อมตานนท ์  20,000    

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    
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ล าดับที ่ รายชื่อ  จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

3 กลุ่มนินเนินนนท ์   48,353,700  5.04 
 นายบญุยงค ์นินเนินนนท ์  41,913,400    
 นางสาวบญุญนิตย ์นินเนินนนท ์  6,440,300    
4 กลุ่มศริพิงศป์รีดา   34,831,900  3.63 
 นายพนูศกัดิ์ ศริพิงศป์รีดา  32,431,900    
 นายสมฤกษ ์ศริพิงศป์รีดา  2,400,000    

5 มาทินี วนัดีภิรมย ์  24,750,400   24,750,400  2.58 
6 กลุ่มตนัตพิานิชพนัธ ์   24,711,400  2.57 

 
นางวภิาวรรณ ตนัตพิานิชพนัธ์  13,350,000    
นายบญุญา ตนัตพิานิชพนัธ์  11,361,400    

7 กลุ่มพงษร์ตันกลู   21,104,600  2.20 
 นายสพุฒัน ์พงษร์ตันกลู  21,102,300    

 นายสมชาย พงษร์ตันกลู  2,300    
8 กลุ่มลีลาธีระกลุ   15,492,600  1.61 
 นายก าธร ลีลาธีระกลุ  15,457,600    
 นางดวงพร ลีลาธีระกลุ  25,000    
 นางสาวจิตตมิา ลีลาธีระกลุ  10,000    
9 กลุ่มสจัจะบรบิรูณ ์   12,379,100  1.33 
 นางชลีุพร สจัจะบรบิรูณ ์  4,334,800    
 นายธานิน สจัจะบรบิรูณ ์  3,039,300    
 นายวรกลู สจัจะบรบิรูณ์  1,735,000    
 นายกรสาร สจัจะบรบิรูณ ์  1,930,000    
 นายสุวกิจ สจัจะบรบิรูณ ์  1,340,000    

10 บรษิัทไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 12,685,197  12,685,197  1.32 

 อ่ืน ๆ   181,795,103 18.90 
 รวม   960,000,000  100.00 
 
 
7.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

-ไม่มี- 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลและขาดทนุสะสม (ถา้มี) ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอัตรานอ้ยกว่าอัตราท่ีก 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 

 2562 2561 2560 

อตัราก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.30 0.31 0.41 
อตัราเงินปันผลตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.42 0.55 0.42 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 140 177 102 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างองคก์ร 

 
 

8.2 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชดุ  

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

รายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะคณะมีดงัต่อไปนี ้

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 6 ท่าน หรือเป็นคิดรอ้ยละ 60 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการอิสระจ านวน 4 ทา่นหรือคดิเป็นรอ้ยละ 40 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

รายช่ือคณะกรรมการของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ 
2. นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า กรรมการ 

3. นางวลิาสินี พทุธิการนัต ์ กรรมการ 
4. นางพรทพิย ์เลิศทนงศกัดิ ์ กรรมการ 
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ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

5. นางสาวนพรตัน ์ศริพิงศป์รีดา กรรมการ 
6. นายพงษช์ยั อมตานนท ์ กรรมการ 
7. นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการ 

8. นายแกลิก อมตานนท ์ กรรมการ 
9. นางมาทนีิ วนัดีภิรมย ์ กรรมการ 

10. นายบญุญา ตนัตพิานิชพนัธ ์ กรรมการ 

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

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม ประกอบดว้ย นายพงษ์ชัย อมตานนท ์ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายแกลิก อมตานนท ์หรือ       
นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ หรือ นางมาทนีิ วนัดีภิรมย ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิัท  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตท่ีิประชุมผูถื้อ
หุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

2. จดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบรษิัท 
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 ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซือ้หรื อขาย
ทรพัยส์ินท่ีส  าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

10. พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืน รวมทัง้
ประเมินผลการด าเนินงานของประธานกรรมการบริหาร เพ่ือติดตามความคืบหนา้ในการบรรลุวตัถุประสงคข์องการด าเนิน
กิจการของบรษิัท 
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11. กรรมการตอ้งแจ้งการมีส่วนไดส้่วนเสียกับบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การถือหุน้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ใน
จ านวนเพิ่มขึน้หรือลดลง เป็นตน้ 

ทัง้นี ้กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่วา่จะเป็นเพ่ือประโยชนต์นหรือเพ่ือผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้ อหุน้
ทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

ขอบเขตอ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทมีขอบเขตอ านาจอนมุตัใินเรื่องตา่งๆ พอสรุปได ้ดงันี ้

-    พิจารณางานดา้นบรหิาร 

-    พิจารณาอนมุตัแิผนงาน กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ 

-    พิจารณาอนมุตังิบประมาณประจ าปี 

-    พิจารณาอนมุตัวิสิยัทศัน ์และพนัธกิจ 

-    พิจารณาอนมุตัเิรื่องตา่งๆ ในงานการบรหิาร การตดัสินใจ 

-    พิจารณางานดา้นปฏิบตักิาร 

-    พิจารณาอนมุตันิโยบายตา่งๆ 

-    พิจารณาอนมุตักิารขออนญุาตตอ่หน่วยงานราชการ 

-    พิจารณาอนมุตัเิรื่องตา่งๆ ตามที่พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั ก าหนด 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ  

บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการ มีหนา้ท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันี ้

-    ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ  

-    ลงคะแนนเสียงชีข้าด ในกรณีท่ีประชมุคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ขา้งเทา่กนั 

-    เป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการ 

-    ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

สถิตกิารเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิัทในปี 2562 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ/จ านวนครัง้ที่ประชมุ 

1. นายสนิท  วรปัญญา 7/7 

2. นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า 6/7 

3. นางวลิาสินี พทุธิการนัต ์ 6/7 

4. นางพรทพิย ์เลิศทนงศกัดิ ์ 7/7 

5. นางสาวนพรตัน ์ ศริพิงศป์รีดา 7/7 

6. นายพงษช์ยั  อมตานนท ์ 6/7 

7. นางรงัษี  เลิศไตรภิญโญ 7/7 

8. นายแกลิก  อมตานนท ์ 7/7 

9. นางมาทนีิ  วนัดีภิรมย ์ 7/7 

10. นายบญุญา  ตนัตพิานิชพนัธ ์ 7/7 
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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. 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 4 คน จากกรรมการทัง้หมดของบริษัทจ านวน 10 คน ซึ่งคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมี
รายช่ือดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสนิท  วรปัญญา กรรมการอิสระ 
2. นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า กรรมการอิสระ 

3. นางวลิาสินี พทุธิการนัต ์ กรรมการอิสระ 

4. นางพรทพิย ์เลิศทนงศกัดิ ์ กรรมการอิสระ 

 

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต  าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต  าแหน่งกรรมการบริษัท บริษัทได้ก าหนด
คณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบไวด้งันี ้
1. เป็นกรรมการอิสระ 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

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

การเงิน 
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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 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทมีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางวลิาสินี พทุธิการนัต ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางพรทพิย ์เลิศทนงศกัดิ ์ กรรมการตรวจสอบ 

      ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบล าดับท่ี 3 เป็นผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  

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

system) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือประกอบความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ จดัใหมี้การประชุม
รว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลักทรพัยแ์ละส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่ นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บรษิัท 

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

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(4) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(5) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(7) ความเหน็หรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
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(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 2562 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ/จ านวนครัง้ที่ประชมุ 

1. นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า 4/4 

2. นางวลิาสินี พทุธิการนัต ์ 3/4 

3. นางพรทพิย ์เลิศทนงศกัดิ ์ 4/4 
 

8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต  าแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทไดก้  าหนดคุณสมบตัิของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงไวด้งันี ้

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

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจัดใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และมีอ านาจในการเรียก
ประชมุเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางพรทพิย ์เลิศทนงศกัดิ ์ 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  
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2. วางกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายบริหารความเส่ียงโดยสามารถประเมิน  ตรวจติดตามและควบคุมความเส่ียงของบริษัท 
โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้ 

3. สนบัสนนุผลักดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบรหิารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบรหิารความเส่ียง โดยรวมถงึความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตัติามนโยบาย  

4. จัดใหมี้การประเมินและวิเคราะหค์วามเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้อย่ างเป็นระบบและต่อเน่ืองทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การส ารวจความเส่ียงไดค้รอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ  

5. สนบัสนนุและพฒันาการบรหิารความเส่ียงใหเ้กิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองทั่วทัง้องคก์รและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  
6. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในสิ่งที่ตอ้งด  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธท่ี์

ก าหนด 
7. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงสามารถจดัจา้งที่ปรกึษาจากภายนอกเพ่ือขอค าแนะน าไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัท  โดยตอ้ง

ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิัท  
8. ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

สถิตกิารเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงในปี 2562 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ/จ านวนครัง้ที่ประชมุ 

1. นางพรทพิย ์เลิศทนงศกัดิ ์ 2/2 

2. นายพงษช์ยั  อมตานนท ์ 1/2 

3. นางรงัษี  เลิศไตรภิญโญ  2/2 

4. นายบญุญา  ตนัตพิานิชพนัธ ์ 2/2 

5. นายชชัวนิ  พิพฒันโ์ชตธิรรม 2/2 
 

8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต  าแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไวด้งันี ้

1. เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิัท และ/หรือผูท้รงคณุวฒุิ 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 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีจ านวน 4 คน ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นางวลิาสินี พทุธิการนัต ์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4. นางมาทนีิ วนัดีภิรมย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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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 าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี  

4. ปฏิบตักิารอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย  

สถิตกิารเขา้ประชมุของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในปี 2562 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ/จ านวนครัง้ที่ประชมุ 

1. นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า 2/2 

2. นางวลิาสินี พทุธิการนัต ์ 2/2 

3. นางรงัษี  เลิศไตรภิญโญ  2/2 

4. นางมาทนีิ  วนัดีภิรมย ์ 2/2 

 

8.2.5 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมีกรรมการบรหิาร 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพงษช์ยั อมตานนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการบรหิาร 

3. นายบญุญา ตนัตพิานิชพนัธ ์ กรรมการบรหิาร 
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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 

4. มีอ  านาจพิจารณาอนุมตัิการเบิกถอนเงินเพ่ือด  าเนินธุรกิจตามปกติ รวมทัง้อนุมตัิการใชจ้่ายเงินลงทนุท่ีส  าคญัท่ีก าหนดไวใ้น
งบประมาณประจ าปีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเ้คยมีมติ อนุมัติใน
หลกัการไวแ้ลว้ 

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

คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร และการเลิกจา้ง 
7. ใหมี้อ  านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด 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 ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดงักล่าวจะตอ้ งเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุัติรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด  

คณะผู้บริหาร 

  ผูบ้รหิารของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

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

4. นายอรนิทร ์แจ่มนารี ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายกตญัญ ูวไิลแกว้ ผูอ้  านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา 

 

ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ี
ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบรหิารของบรษิัท 
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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 ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเ พ่ือ
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 ากิจการใหบ้รษิัท  

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 เวน้แต่จะไดร้บัการอนุมัติรายการดังกล่าวจากท่ีป ระชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้  

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 ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้นึ่งผูใ้ดมากหรือนอ้ยไม่ได ้และบคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบั
ลงมาจะเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี  หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้ท่ี้เป็นประธานท่ีประชุม
มีเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง 

กรณีท่ีต  าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตอ่ืุนนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตัง้เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งจะ
เหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตน
แทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู่ 
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ในการสรรหาผูม้าด  ารงต  าแหน่งประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณา
เบือ้งตน้ ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษิัทและเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างดี และสามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมาย
ท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวไ้ด ้และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ตง่ตัง้นายอรนิทร ์ แจ่มนารี ใหด้  ารงต  าแหน่งเลขานกุารบรษิัท  

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 

บรษัิทไดเ้ปิดเผยคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเลขานกุารบรษัิทไวใ้นเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทไดก้  าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงไดพ้ิจารณาจากภาระหนา้ท่ีและขอบเขตความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการหรือผูบ้ริหารแต่ละราย 
รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัท โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัอตัราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรม โดยบริษัทไดก้  าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นเบีย้ประชมุและเงินบ าเหน็จประจ าปี   

คา่ตอบแทนกรรมการซึง่ไดร้บัการอนมุตัจิากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 มีดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุม บาทต่อคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

ประธานกรรมการบรษัิท 33,000 

กรรมการบรษัิท 22,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 49,500 

กรรมการตรวจสอบ 46,200 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง    15,000 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 10,000 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 
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เงนิบ าเหน็จประจ าปี 
วงเงินไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท โดยก าหนดจดัสรรใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้รหิาร  

8.3.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ        หน่วย: บาท 

รายช่ือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
นายสนิท วรปัญญา 606,000 198,000 - 421,200 - - - - 
นายพงษช์ยั อมตานนท ์ 132,000 110,000 - - - - 20,000 - 
นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ 154,000 132,000 - - 20,000 20,000 20,000 - 
นายบญุญา ตนัติพานิชพนัธ ์ 154,000 110,000 - - - - 20,000 - 
นางมาทินี วนัดีภิรมย ์ 154,000 110,000 - - 20,000 20,000 - - 
นายแกลิก อมตานนท ์ 154,000 132,000 - - - - - - 
นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม - - - - - - 20,000 - 
นางสาวนพรตัน ์ศิรพิงศป์รดีา 154,000 66,000 - - - - - - 
นายสมบรูณ ์มว่งกล ่า 132,000 110,000  573,000 523,500  30,000 15,000 - - 
นางวิลาสินี พทุธิการนัต ์ 132,000 88,000 513,600 467,400 20,000 10,000 - - 
นางพรทิพย ์เลิศทนงศกัดิ ์ 154,000 110,000 559,800 513,600 - - 30,000 - 
รวม 1,926,000 1,276,000 1,646,400 2,021,400 90,000 90,000 110,000 - 

 
2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร (ลา้นบาท)  67.72 67.48 71.24 
จ านวนผูบ้รหิาร (ราย) 17 16 16 

รูปแบบคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เงินเดือน คา่ประกนัสงัคม 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

โบนสั คา่น า้มนัและคา่ซอ่ม
บ ารุงรถประจ าต  าแหน่ง 

เงินเดือน คา่ประกนัสงัคม 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

โบนสั คา่น า้มนัและคา่ซอ่ม
บ ารุงรถประจ าต  าแหน่ง 

เงินเดือน คา่ประกนัสงัคม 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

โบนสั คา่น า้มนัและคา่ซอ่ม
บ ารุงรถประจ าต  าแหน่ง 

รูปแบบคา่ตอบแทนอ่ืน รถประจ าต  าแหน่ง 
โทรศพัทมื์อถือ 

รถประจ าต  าแหน่ง 
โทรศพัทมื์อถือ 

รถประจ าต  าแหน่ง 
โทรศพัทมื์อถือ 

3. ค่าตอบแทนอื่น  

-ไม่มี- 

8.4 บุคลากร 

บริษัทมีความเช่ือมั่นว่าการเจริญเติบโตของบริษัทขึน้อยู่กบัความร่วมมือและคุณภาพของพนกังาน ดงันัน้ พนักงานทกุคนจึง
เป็นศนูยก์ลางในการพฒันาของบรษิัทอย่างยั่งยืน   
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8.5 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน 

จ านวนพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผูบ้รหิาร) สามารถสรุปไดด้งันี ้

ผลตอบแทนรวม  

ล าดบั สถานท่ีปฏิบตังิาน 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน
เงิน (ลา้น
บาท) 1. บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น 307 

 
179.51 1,439 312.02 1,492 337.67 

2. บจก. อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ 199 96.90 204 94.33 198 100.76 

3. บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ 310 99.20 306 101.73 406 93.44 

4. กิจการรว่มคา้ จีเนียส - - 2 0.35 25 6.03 

5. บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ 306 97.70 334 96.63 331 93.75 

6. บจก ฟอรท์ คอนซลัติง้ - - - - 1 0.76 

7. บจก.ฟอรท์ ไลทต์ิง้ 18 7.42 12 4.41 21 7.47 

8. บจก.ฟอรท์ มิเตอร ์ - - 13 0.81 13 3.94 

9. บจก. ฟอรท์ เวนดิง้ 64 11.87 45 9.53 26 7.46 

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

11. บจก. ฟอรท์ สมารท์ ดจิิตอล 15 4.51 14 5.63 30 2.60 

12. กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ จีเนียส - - - - - - 

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

14. บจก. ฟอรท์ อีเอ็มเอส 706 61.58 - - - - 

15. บจก. กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ กรุ๊ป - - - - - - 

16. กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ดีวอนส ์ - - - - - - 
 รวม 1,925 533.67 2,369 625.44 2,592 659.30 

ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลา 3  ปีท่ีผ่านมา บรษิัทไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีเป็นนยัส าคญั อนัมีผลกระทบทางดา้นลบตอ่บรษิัท 

ผลตอบแทนเพือ่จูงใจในการท างานอื่น 

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

8.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

1)   คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีประจ าปี 2562 ใหแ้ก่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นจ านวนเงิน

รวม 5,960,500 บาท 
2)   คา่บรกิารอ่ืน (Non-audit fee) 

บรษิัทและบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบรกิารอ่ืนใหแ้ก่บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปี 2562 ซึง่ไดแ้ก่ ค่าบรกิารเขา้
รว่มสงัเกตการณก์ารท าลายสินคา้คงเหลือของบรษิัท จ านวน 60,000 บาท  
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9. การก ากับดูแลกจิการ 

9.1   นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัดีวา่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีนัน้เป็นปัจจยัส าคญัในการปฏิบตัท่ีิจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดตอ่ผู้
ถือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการน ามาซึ่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจและเสริมสรา้งองคก์รใหเ้ติบโต
อย่างยั่งยืน ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้  าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใตห้ลกัธรรมภิบาล
ท่ีดีตามแนวทางการปฏิบตัิของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)  เพ่ือใหม้ั่นใจว่านโยบายท่ีมี สามารถปรบั
ใชต้ามบรบิททางธุรกิจของบรษิัท และคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดย้อมรบัพรอ้มน าไปปฏิบตัอิย่างเครง่ครดั 

ในปี 2562 บรษิัทไดถื้อปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้

หมวดที ่1  

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานของผูถื้อหุน้ โดยวางหลกัการในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเป็น
ธรรม และเป็นไปตามกฎหมายมาโดยตลอดนบัตัง้แต่ระยะเวลาท่ีไดเ้ขา้ตลาดหลกัทรพัยด์ว้ยความเป็นธรรม เช่น สิทธิในการซือ้ขาย
และโอนหุน้ สิทธิในการรบัเงินปันผล สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของบรษิัท สิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้  สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ท่ีพิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการและผูส้อบบญัชี สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการล่วงหนา้ 
เป็นตน้ และไดด้แูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิดงักล่าวโดยเครง่ครดั และไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  

การจัดประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทไดจ้ัดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยปฏิบตัิตาม  
แนวทางการจัดการประชุมผูถื้อหุน้ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนใช้คู่มือ 
Annual General Meeting Checklist ซึ่งเป็นโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน โดยในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทยไดป้ระเมินผลการจดัการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ของบริษัท โดยไดร้บั
คะแนน 96 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน สงูกวา่คะแนนเฉล่ียซึง่อยู่ท่ี 93.70 คะแนน 

การก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท บริษัทจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายในก าหนดระยะเวลา 4 เดือน นบัจากวนั
สิน้งวดบญัชีประจ าปี โดยในปี 2562 บรษิัทไดจ้ดัการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีขึน้ในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ 
หอ้งประชมุ ชัน้ 7 อาคารส านกังานของบริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 

ก่อนวันประชุม 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ บริษัทไดม้อบหมายใหบ้ริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
ในฐานะนายทะเบียนหุน้ของบรษิัท เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ รวมทัง้เอกสารประกอบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
เขา้ร่วมประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ เอกสารดงักล่าวมุ่งท่ีจะช่วยใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มลูเพียงพอใน
การพิจารณาลงมตใินแตล่ะวาระการประชมุและเอือ้อ  านวยใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิไดเ้ตม็ท่ี ซึง่ประกอบดว้ย 
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 ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุลพรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการส าหรบัแตล่ะวาระ 

 ขอ้มลูประกอบท่ีส าคญั เช่น ประวตัิของกรรมการรายบุคคลและค านิยามของกรรมการอิสระ ส าหรบัการพิจารณาในวาระ
การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรบั
การน าเสนอพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 

 รายละเอียดขัน้ตอนการประชมุและการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระได ้โดย
แบบฟอรม์การมอบฉนัทะเป็นแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถระบคุวามเหน็ในการลงคะแนนเสียงได  ้

 บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักับการเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยในประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 บริษัทไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญัในท่ีประชมุอย่างกะทนัหนั 

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

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิัทอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส รวมทัง้สรา้งบรรยากาศให้ ผูถื้อ
หุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที่ ดงันี ้ 

 สนบัสนนุใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือตอบค าถามและรบัทราบความเหน็ของผูถื้อ
หุน้ โดยในปี 2562 มีกรรมการเขา้ร่วมการประชมุรวม 8 ท่าน จากจ านวน 10 ทา่นคิดเป็นรอ้ยละ 80 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด   

 ด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

 ใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น การถามค าถามต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม 
และประธานในท่ีประชมุไดใ้หค้วามส าคญัและตอบขอ้ซกัถามในทกุประเดน็ โดยมีการบนัทกึการประชมุอย่างครบถว้น 

 ประธานกรรมการในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยใหมี้การ
ลงคะแนนและสรุปมตท่ีิประชมุแตล่ะวาระ 

 จดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับ 1 
หุน้เป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมติวาระปกติ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูชี้ข้าดอีกเสียงหนึ่ง
ต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ ส  าหรบัการออกเสียงในวาระพิเศษใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัท หรือกฎหมายและขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด   

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผูถื้อหุน้ท่านนัน้จะถกูหา้มออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ 

 วา่จา้งที่ปรกึษากฎหมายภายนอก เป็น Inspector เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบผลของมตแิละผลการลงคะแนน  

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2562 บรษิัทแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภายในวนัท าการถดัไปโดยมตดิงักล่าว
ระบุผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งมีการระบุรายช่ือกรรมการ / ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระท่ีเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุน้ รวมทัง้
ประเดน็ท่ีส  าคญั ๆ ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระและการชีแ้จงจากทางคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียดใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์
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แห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.forth.co.th) ดว้ย 

หมวดที ่2  

การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหมี้การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั โดยใหค้วามส าคญักับการใหค้วามเท่าเทียมกันของ
สิทธิขัน้พืน้ฐานแก่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

ก.  สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถใชส้ิทธิในการมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือกรรมการ
อิสระของบริษัท ท่ีบริษัทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งส่งหนงัสือ
มอบฉันทะท่ีระบุรายละเอียดครบถว้นพรอ้มทัง้ส  าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนด
กลบัมายังบริษัทก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งบริษัทไดจ้ัดส่งรายละเอียดการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะไปพรอ้มกบัหนังสือเชิญ
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  าแหน่งกรรมการบรษัิท โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคณุสมบตัิ
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 

คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัสรรผูท่ี้มีคณุสมบตัเิหมาะสม เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาลงมต ิแต่หากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่คัดเลือกท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้ ผู้ท่ีไดร้ับเสนอช่ือดังกล่าวจะถูกเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหท่ี้ประชุมลงมติครัง้สุดทา้ย ซึ่งเอกสารท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบมาดว้ยในการ
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เสนอช่ือเสนอบุคคลเพ่ือเขา้ด  ารงต  าแหน่ง ไดแ้ก่ (1) แบบฟอรม์เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการ และ (2) ขอ้มลูบุคคลผู้
ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุน้หรือหนงัสือยืนยนัการถือหุ้นจากบรษิัทหลกัทรพัย/์ตวัแทน ซึ่งเจา้ของขอ้มลู
ตอ้งลงนามยินยอมและรบัรองและส่งไปรษณียล์งทะเบียนถงึบรษิัทภายในระยะเวลาท่ีบรษิัทก าหนด  

ง.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายจ ากัดการใชข้อ้มูลภายในใหอ้ยู่ในวงเฉพาะผูบ้ริหารตัง้แต่ระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีเก่ี ยวขอ้งภายในบริษัท
เท่านัน้ ส  าหรบังบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้จะถูกเก็บไวท่ี้ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ขอ้มลูท่ีเป็นความลบัอ่ืนจะใชเ้พ่ือ
การปรกึษาหารือกบับุคคลในระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปเท่านัน้ บรษิัทมีบทลงโทษกบับุคคลที่เก่ียวขอ้ง หากมีการใชข้อ้มลูภายในท่ีท าใหเ้กิด
ความเสียหาย   

นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
และรบัทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัยโ์ดยคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัย ์และใหแ้จง้
เลขานกุารบริษัทรบัทราบเพ่ือจดัท าบนัทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือ
น าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัททราบในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ถดัไป  

จ.  การก ากับดูแลเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพยภ์ายใน 

บรษิัทมีนโยบายไม่ใหพ้นกังาน ผูบ้รหิาร และผูท้ราบขอ้มลูผลการด าเนินงานภายใน งบการเงินหรือขอ้มลูอื่น ท่ีมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรพัยข์องบริษัทท่ีทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และหา้มท าการซือ้ขายหลักทรพัยใ์นช่วง 1 
เดือน ก่อนท่ีขอ้มลูงบการเงินหรือขอ้มลูอื่นท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน บรษิัทมีบทลงโทษกบั
บคุคลที่เก่ียวขอ้ง หากมีการใชข้อ้มลูภายในเพ่ือเป็นการสรา้งราคาใหก้บัหลกัทรพัยข์องบรษิัท  

หมวดที ่3  

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัท ไดใ้หส้ิทธิและความส าคญัแก่ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม อันไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้  พนักงาน  คู่คา้ เจา้หนีต้่างๆ รวมทัง้
สิ่งแวดลอ้มและสงัคม โดยมุ่งปฏิบตัติอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่งๆ ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ 

บริษัท ค  านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างสูงสุด โดยมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินกิจการใหมี้การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
พรอ้มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และบรหิารความเส่ียงเพ่ือเพิ่มมลูคา่ใหก้บับรษิัทในระยะยาว  

พนกังาน 

บริษัทถือว่าทรพัยากรบุคคลเป็นทรพัยส์ินท่ีมีค่าสูงสุด มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิไดร้บัการคุม้ครองไม่ใหล้ะเมิดสิทธิส่วน
บุคคล รวมทัง้สิทธิในการไดร้บัการปฏิบตัิ และไดร้บัโอกาสเท่าเทียมกนั  ซึ่งบริษัทใหค้วามส าคญัในดา้นการก าหนดค่าตอบแทน การ
ดแูลสวสัดกิาร และความปลอดภยัของพนกังานตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  คา่ตอบแทนพนกังาน 

บรษิัทไดก้  าหนดนโยบายคา่ตอบแทนพนกังาน และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
และสะทอ้นกบัความรูค้วามสามารถของพนกังาน โดยอาศยัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) 
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เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารค่าตอบแทน รวมถึงสวสัดิการอ่ืน และก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเทียบเคียงกับ
บรษิัทอ่ืนในอตุสาหกรรม เพ่ือรกัษาและสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานในการปฏิบตังิานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

  สวสัดกิารของพนกังาน  
1. ประกนัอบุตัเิหต ุ
2. ประกนัชีวติและประกนัสขุภาพ 
3. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุประกนัสงัคม 
4. เงินช่วยเหลือกรณี พนกังาน บดิา มารดา ภรรยา หรือบตุรเสียชีวติ 
5. เครื่องแบบพนกังาน และลานกีฬาของพนกังาน 
6. การจดังานสงัสรรคป์ระจ าปี การทอ่งเท่ียวตา่งจงัหวดัประจ าปี และงานกีฬาสีประจ าปี 
7. รางวลัพนกังานครบอายงุาน 10 ปี, 20 ปี 
8. การตรวจสขุภาพประจ าปี และการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ่    

   นโยบายพฒันาพนกังาน 
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 2562 พนักงานในกลุ่มบริษัท มีชั่วโมงการฝึกอบรมเพ่ือใหค้วามรูแ้ก่พนักงานเฉล่ีย 12.74 ชั่วโมงต่อคนต่อปี  
ประกอบดว้ยหลกัสตูร 

  นโยบายความปลอดภยัของพนกังาน 
บริษัทไดมุ้่งมั่นในการสรา้งระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 (2007) ท่ีเน้นเรื่องความ

ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน โดยมีการออกแบบระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช ้เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภัยสูงสุดตาม
มาตรฐานสากล API อาทิเช่น พนักงานในส่วนการผลิตจะตอ้งมีการใส่ ถุงมือ สายกราวด ์และรองเทา้ เพ่ือคลายไฟฟ้าสถิต 
รวมถึงการติดตัง้อุปกรณป์้องกนัและระงบัอคัคีภยัต่างๆ เช่น ระบบ Water spray, Fire alarm smoke detector ฯลฯ พรอ้มทัง้
ด  าเนินการประเมินความเส่ียงทกุจุดของการปฏิบตัิงาน และจดัฝึกอบรมการซอ้มหนีไฟและป้องกนัอคัคีภยัใหก้บัพนกังานเป็น
ประจ าทกุปี 

ทัง้นี ้ในปี 2562 ขอ้มลูสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตจุากการท างานของกลุ่มบรษิัท ไม่เกิดอบุตัเิหตจุากการท างาน 

ลกูคา้ 

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

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

 มีการคดัเลือกคูค่า้จากราคาและคณุภาพ 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 

บริษัทไดย้ึดมั่นและพรอ้มจะปฎิบัติตามการก ากับดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบตัิของ
หน่วยงานของรฐั 

นโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

 บริษัทไดก้  าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ดว้ยการด าเนิน
ธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับทรพัย์สินทางปัญญา การรกัษาความลับทางการค้า และใหค้วามเคารพกับสิทธิใน
ทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดใหใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง โดยหา้มติดตัง้และใชง้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ลิขสิทธ์ิไม่ถกูตอ้งในบรษัิทโดยเดด็ขาด 
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นโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิในการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยดัพลงังานและน าทรพัยากรกลับมาใช้
ใหม่ เช่น การควบคมุอุณหภูมิเครื่องปรบัอากาศในส านกังานใหเ้หมาะสม การปิดเครื่องปรบัอากาศและปิดไฟช่วงพกัเที่ยง การเปล่ียน
หลอดไฟแสงสว่างส านักงานเป็นหลอดไฟ LED การติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์การเปิดไฟเฉพาะจุดท่ีตอ้งการใช้
งาน การเดนิขึน้ลงบนัไดแทนการใชล้ิฟต ์การใชก้ระดาษ reuse เป็นตน้ 

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

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

มาตรการเก่ียวกบัการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม  

บริษัทค  านึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม และระมัดระวงัยิ่งต่อผลท่ีอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุมชนใกล้เคียง ทัง้นี ้
โรงงานของบรษิัทไดร้บัการรบัรองการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 (2004) จากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน SGS โดยไดร้บัการรบัรอง
ทั้งจาก UKAS และ NAC เพ่ือเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องการกฎหมายสิ่งแวดล้อม ท าให้มั่นใจว่าโรงงานจะไม่ปล่อยขยะ
อุตสาหกรรมไปยังสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทเริ่มตัง้แต่การออกแบบโรงงานใหมี้ระบบจัดการของเสีย การแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ 
ระบบบ าบัดอากาศแบบเปียก Wet Scrubber ซึ่งเป็นการบ าบัด ฝุ่ น ควันต่าง ๆ จากขั้นตอนการผลิตของโรงงาน ใหเ้ป็นอากาศท่ี
สะอาดก่อนปล่อยออกไปสู่สิ่งแวดลอ้ม รวมถงึการปรบัปรุงการด าเนินงานจดัการสิ่งแวดลอ้มอย่างตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้บริษัทไดก้  าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมผ่านการส่งเสริมการใหค้วามรู ้  และ
ฝึกอบรมพนักงานในองคก์รใหต้ระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและมาตรฐานการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยในการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่เสมอ ไดแ้ก่ การรณรงคใ์หใ้ชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า ประหยดั และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง  

กลไกการรอ้งเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  การรอ้งเรียน 

บริษัทไดก้  าหนดช่องทางเพ่ือรบัขอ้รอ้งเรียนจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยผูร้อ้งเรียนสามารถน าส่งขอ้รอ้งเรียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและมีขอ้มูลอย่างเพียงพอ รวมทัง้ระบุช่ือ-สกุลและท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อกลับไดส้ะดวกของผูร้อ้งเรียนมาท่ีเลขานุการ
บริษัท ตามท่ีอยู่หรืออีเมลข์องบริษัท ท่ีระบุขา้งล่าง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งขอ้รอ้งเรียนต่อไปยังคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผูบ้รหิารเพ่ือท าการตรวจสอบและแกไ้ขแลว้แตก่รณีดงันี ้

1) กรณีท่ีเป็นขอ้รอ้งเรียนจากผูถื้อหุน้ จะส่งต่อไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบรษิัท ในกรณีนี ้ผูถื้อ
หุน้อาจตดิตอ่ประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามที่อยู่บรษิัทท่ีระบไุว ้

2) กรณีท่ีเป็นข้อรอ้งเรียนของลูกคา้ คู่คา้ ประชาชนทั่วไป จะน าส่งไปยังคณะผู้บริหารเพ่ือหาทางแก้ไข แล้วรายงานให้
คณะกรรมการบรษิัททราบ 

3) กรณีท่ีเป็นขอ้รอ้งเรียนจากเจา้หนี ้ ขอ้รอ้งเรียนจะส่งไปยงัคณะผูบ้รหิาร  หรือผูบ้รหิารอาจพิจารณาส่งขอ้รอ้งเรียนดงักล่าว
ไปยงัคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 
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ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถตดิตอ่เพ่ือรอ้งเรียนถงึคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี้ 

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 

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพ่ือให้ผู้มีส่วนไดเ้สียสามารถ
รบัทราบขอ้มลูที่แสดงใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และขอ้มลูอื่น ๆ โดยผูส้นใจสามารถเขา้ถงึขอ้มลูตา่ง ๆ ของบริษัท 
ไดแ้ก่ งบการเงิน รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ไดอ้ย่างสะดวกจากเว็บไซตข์องหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซตข์องบริษัท  (www.forth.co.th) โดยบริษัทไดมี้การ
ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

ในระหว่างปี บรษิัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มลูต่อนกัลงทนุและผูมี้ส่วนไดเ้สีย บริษัท จึงมีนโยบายใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังาน กลต. ในรายงานประจ าปีและหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ เก่ียวกบั
บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ท่ีกรรมการเขา้
รว่มประชมุคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดแ้สดงรายงานความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินไวค้วบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชี 

หน่วยงานนักลงทุน 

บริษัทไดจ้ัดตัง้แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะในการรบัผิดชอบงาน       
นักลงทุนความสัมพันธ์ โดยรับผิดชอบจัดท าแผนงาน กิจกรรม และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษัทใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ นั กลงทุน 
นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และส่ือมวลชน เพ่ือเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ ์และความน่าเช่ือถือในการด าเนินกิจการของบริษัท โดยบริษัท
ไดก้  าหนดจรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธไ์วเ้พ่ือถือปฏิบตัดิงันี ้
จรรณยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ ์

1. ปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 

2. เปิดเผยขอ้มลูที่จ  าเป็นอย่างครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุกลุ่มอย่างเท่าเทียม 

3. เปิดโอกาสใหบ้คุคลที่เก่ียวขอ้งทกุกลุ่มสามารถเขา้ถงึและสอบถามขอ้มลูได ้

4. ปฏิบตัหินา้ท่ีโดยยดึถือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นท่ีตัง้ 

5. รกัษาความลบัของบรษิัทและไม่ใชข้อ้มลูภายในเพ่ือประโยชนส์่วนตน 

6. ปฏิบตัหินา้ท่ีอย่างเตม็ที่และมีความเป็นมืออาชีพ 
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7. หมั่นศกึษาหาความรูเ้พ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 

ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตดิตอ่นกัลงทนุสมัพนัธต์ามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

แผนกนักลงทุนสัมพันธ ์ 
เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 0-2265-6700 โทรสาร: 0-2265-6799 ตอ่ 1224 
เวบ็ไซต:์ http://www.forth.co.th/investor  
อีเมล ์: investor@forth.co.th 

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

หมวดที ่5  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแลกิจการ บริษัทจึงมีนโยบายเก่ียวกับคณะกรรมการในเรื่ องต่างๆ เพ่ือ
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัท ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุทา่น โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้

คุณสมบัติและโครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการ 10 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดเพ่ือเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบตัิของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑท่ี์ส านักงาน กลต. ก าหนด คุณสมบตัิของ
กรรมการอิสระ รายช่ือและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารไดแ้สดงอยู่ในหวัขอ้ 
“โครงสร้างการจัดการ” 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บริษัทไดมี้นโยบายในการก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการและกรรมการผู้จัดการแต่ละท่านสามารถด ารงต  าแหน่ง  โดย

ก าหนดใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต  าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ไดก้  าหนด
จ านวนวาระการด ารงต  าแหน่งของกรรมการ แตไ่ดย้ดึถือความรูแ้ละความสามารถท่ีจะสามารถด ารงต  าแหน่งกรรมการของบรษิัทตอ่ไป  

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผูด้  ารงต  าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารใหเ้ป็นคนละบุคคล เพ่ือความชดัเจน และ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบของประธานบริหารไวอ้ย่างชดัเจน รวมถึง
เปิดเผยขอ้มลูคณุสมบตัิและวาระการด ารงต  าแหน่งของกรรมการแตล่ะทา่นไวใ้นเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 
56-1) 

การด าเนินงานของคณะกรรมการ  

 การก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไวอ้ย่างชัดเจน โดยเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ “วิสัยทัศน์และพันธกิจ” โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนและอนุมัติ นโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจเป็นประจ าทุกปี เพ่ือใหบ้ริษัทมีแผนกลยุทธท่ี์จะ

http://www.forth.co.th/investor
mailto:investor@forth.co.th
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บรรลุเปา้หมายในแต่ละปีไดอ้ย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ทัง้นี ้จะติดตามการด าเนิน
ธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแผนกลยทุธป์ระจ าปี 

 การก าหนดนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

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

การก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียง 

 บริษัทไดก้  าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงจากการประเมินความเส่ียงทัง้เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จากภายนอกและภายใน
บรษิัท ดงันี ้

1.   การก าหนดแผนการบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานภายในบรษิัทตามแผนงานหลกัของบริษัทและความเส่ียงในการ
ด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือใหแ้ผนงานการบริหารความเส่ียงสอดคลอ้งกบัแผนงานและเป้าหมายในการด าเนิน
ธุรกิจ 

2.   การจดัการความเส่ียงตามแผนงานในการบรหิารความเส่ียงขา้งตน้ แตล่ะหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะไดจ้ดัล าดบัความส าคญั
ของความเส่ียงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีความเส่ียงดงักล่าวจะมีต่อองคก์ร แลว้จึงก าหนดมาตรการในการ
จดัการกบัความเส่ียงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้รว่มสอบทานความ
เส่ียงตามมาตรการลดความเส่ียงดงักล่าว 

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

การประชมุคณะกรรมการ 

บริษัทไดก้  าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี และแจง้ใหก้รรมการทกุคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการ
สามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชมุไดอ้ย่างพรอ้มเพรียงกนั และก าหนดนโยบายใหมี้องคป์ระชุมขัน้ต  ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลง
มตใินท่ีประชมุ โดยตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึครบเป็นองคป์ระชมุ โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมร่วมกันทั้งสิน้ 7 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในหัวข้อ 
“โครงสร้างการจัดการ” 

บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 7 วนั ยกเวน้การประชมุในวาระพิเศษหากมีความจ าเป็น 

การประชมุกนัเองระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

 บรษิัทไดจ้ดัใหมี้การประชมุของกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารไดป้ระชมุกนัเอง ตามความเหมาะสม เพ่ือเปิดโอกาสใหก้รรมการ
ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารไดอ้ภิปรายหารือ ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดในบรษิัท และประเดน็เสนอแนะที่ควรน าไปพฒันาการด าเนินการของบรษิัท 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

 คณะกรรมการบรษิัทไดส้่งเสรมิใหจ้ดัท  าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส  าหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน ไดย้ดึถือและ
ปฏิบตัิ โดยถือเป็นภาระและความรบัผิดชอบทั่วกนั เพ่ือประโยชนส์ูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียของบรษิัท ตลอดจนสรา้งความน่าเช่ือถือ
ในการด าเนินกิจการอนัจะท าใหบ้รษิัทเตบิโตอย่างยั่งยืน 

การก ากบัดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 

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

 นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยโ์ดย คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ทัง้นีก้รรมการและ
ผูบ้ริหารตอ้งจัดส่งส าเนาการรายงานดงักล่าวแก่บริษัทในวนัเดียวกับท่ีรายงานต่อส านกังาน กลต. ซึ่งก าหนดใหแ้จง้ภายใน 3 วนัท  า
การ 

 แนวทางการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

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

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

การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

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

 การประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าปี 

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

ในการประเมินผลงานคณะกรรมการ จะมีการประเมินในแบบรายคณะ รายบคุคล และการประเมินผลกรรมการชุดย่อยทกุชุด 
โดยเลขานกุารบริษัทจะน าส่งแบบประเมินใหค้ณะกรรมการทกุคนประเมิน ภายหลงัการประเมินเ รียบรอ้ยแลว้ จะน าส่งแบบประเมิน
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กลบัมายงัเลขานกุารบริษัท เพ่ือรวบรวมผลคะแนนการประเมินและสรุปผลวิเคราะหก์ารปฏิบตัิงานของคณะกรรมการในรอบปี และ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาตอ่ไป 

หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการแบบรายคณะ รายบคุคล และการประเมินผลกรรมการชุดย่อย
ทกุชดุ จะครอบคลมุประเดน็ส าคญั ดงันี ้

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

ผลการประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิัทแบบรายคณะ รายบคุคล และคณะกรรมการชดุย่อย ในปี 2562 มีดงันี ้

 ผลการประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิัท รายคณะ อยู่ในระดบั ดีมาก คดิเป็นรอ้ยละ 87.06% 

 ผลการประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ รายบคุคลเฉล่ีย อยู่ในระดบั ดีเย่ียม คดิเป็นรอ้ยละ 96.35% 

 ผลการประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุย่อย เฉล่ีย อยู่ในระดบั ดีเย่ียม  คดิเป็นรอ้ยละ 96.30% 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสรา้งกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร รายช่ือ คณุสมบตัแิละขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการทัง้ 4 ชดุดงักล่าว ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจัดการ” 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

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

แผนสืบทอด (Succession Plan) 

 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูบ้รหิาร และนโยบายสืบทอดต าแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือ
เกษียณของผูบ้รหิาร โดยมีกระบวนการท่ีโปรง่ใส ซึง่จะพิจารณาจากความรูแ้ละความสามารถ รวมทัง้ประสบการณแ์ละจรยิธรรม 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

 ส าหรบักรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทไดจ้ัดเตรียมขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับบริษัทอันไดแ้ก่โครงสรา้งองคก์รและผู้บริหาร 
ลกัษณะการด าเนินงาน สินคา้หลัก ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทรวมทัง้ขอ้ก าหนดของส านักงาน 
กลต. และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยใหแ้ก่กรรมการใหม่ เพ่ือใหก้รรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการด า เนินงานของบริษัท 
รวมทัง้รบัทราบบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 

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 
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คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบริหารเป็นผูค้ดัเลือกและแต่งตัง้บุคคลท่ีจะด ารงต  าแหน่งกรรมการของ
บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม โดยบคุคลท่ีเป็นกรรมการของบรษิัทย่อยจะเป็นกรรมการของบรษิัทดว้ย โดยดจูากความเหมาะสมดา้นต่างๆ 
อาทิ คุณวุฒิ ทกัษะและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการแต่งตัง้ผูบ้ริหารส าคญัของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทัง้นี ้
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ดงักล่าวจะตอ้งด  าเนินการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายไว ้โดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกิจการ ตลอดจน การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับรายการเก่ียวโยงและการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์ิน การจดัท าขอ้มลูและรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการจดัใหมี้ระบบการควบคมุ
ภายในท่ีเหมาะสมและรดักมุเพียงพอ  

หลักปฏิบัตสิ าหรับคณะกรรมการ 

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทน าหลัก
ปฏิบตัิส  าหรบัคณะกรรมการมาปรบัใชใ้หเ้กิดการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม เป็นประโยชนต์่อการสรา้งคณุค่าให้แก่บรษิัทอย่างยั่งยืน โดย
หลกัปฏิบตัสิ  าหรบัคณะกรรมการ 8 ประการ มีดงันี ้

หลกัปฏิบตั ิ1 ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าท่ีสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน 
หลกัปฏิบตั ิ2 ก าหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 
หลกัปฏิบตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบตั ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและบรหิารบคุลากร 
หลกัปฏิบตั ิ5 ส่งเสรมินวตักรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
หลกัปฏิบตั ิ6 ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  
หลกัปฏิบตั ิ7 รกัษาความน่าเข่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
หลกัปฏิบตั ิ8 สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ท่ีบริษัทยังไม่ได้
ปฏิบตั ิและบรษิัทจะน าไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมตอ่ไป ไดแ้ก่ 

ข้อทียั่งไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 

บริษั ทค วรจัด ให้ มี ก าร ฝึ กอบ รมแก่
พนักงาน เพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชนัของบรษิัท 

บรษิัทอยู่ระหว่างพิจารณาการจดัการฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังาน แต่ทัง้นี ้บรษิัทมีการก าหนด
นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นเพ่ือเป็นการป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่น โดย
ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการท่ี
เหมาะสม มีการชีแ้จง และท าความเขา้ใจ รวมทัง้ส่ือสารถงึมาตรฐานการปฏิบตัตินใหแ้ก่
กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งทกุคนของบรษิัทรวมถงึบรษิัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีและ
เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจและ /หรือคู่ มือ
จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท และควรก าหนด
และเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมใหเ้กิด
การปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและ/
หรือคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงการติดตาม
การปฏิบตัดิงักล่าว 
 

บรษิัทมีการด าเนินธุรกิจและปฏิบตัติามจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจอยู่แลว้ แตย่งั
มิไดมี้การจดัท ารายงานคูมื่อจรรยาบรรณแบบเป็นรูปเล่มอย่างเป็นทางการ 
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ข้อทียั่งไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 

คณะกรรมการบริษัทควรระบุวาระการ
ด ารงต  าแหน่งของกรรมการอิสระไวอ้ย่าง
ชดัเจนในนโยบายก ากับดูแลกิจการ โดย
ควรก าหนด ไว้ไม่ เกิ น  9 ปี  โด ย ไม่ มี
ขอ้ยกเวน้ 

กรรมการบริษัทจ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายสนิท วรปัญญา ด ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ
เป็นระยะเวลาตอ่เน่ืองเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาเหน็ว่า 
นายสนิท วรปัญญา มีคุณสมบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของ
คณะกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการ กลต. 

คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการ
ประเมินผลงานประจ าปีของผู้บริหาร
สงูสดุ (CEO) ขององคก์ร 
คณะกรรมการบริษัทควรเปิดเผยนโยบาย
ค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงาน
ของ CEO 

เน่ืองจาก ผูบ้ริหารสูงสุด (CEO) ขององคก์ร อยู่ในคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งบริษัทจดัใหมี้
การประเมินคณะกรรมการเป็นรายคณะ  

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง CG 
Committee 

บรษิัทยงัไม่ไดมี้การแตง่ตัง้ CG Committee 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและการรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

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

การก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี 

บริษัทจะจดัใหมี้ระบบบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้ซึง่จะช่วยสรา้งความเช่ือมั่น  และความ
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 

บรษิัทสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณะประโยชนแ์ก่ชุมชนและสงัคม พรอ้มกบัส่งเสรมิและสนบัสนนุใหพ้นกังานมีจิตอาสา  และมี
ส่วนรว่มในการด าเนินกิจกรรมการพฒันาชมุชนและสงัคม 

การดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

 บรษิัทมุ่งมั่นบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐานและยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั เพ่ือป้องกนั
และลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้การเขา้ไปมีส่วนรว่มกบัภาคส่วนอ่ืน ๆ ของสงัคมในการจดักิจกรรมเพ่ือรกัษาและปรบัปรุงคณุภาพ
สิ่งแวดลอ้มดว้ย  
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10.2  รายงานกิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

โดยในปี 2562 บรษิัทไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมเพ่ือประโยชนต์อ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม (CSR After Process) ดงันี ้

 โครงการบริจาคโลหติ จดัใหพ้นกังานและผูบ้รหิาร ไดมี้ส่วนรว่มบรจิาคโลหติ โดยจดัอย่างตอ่เน่ืองประจ าทกุๆ ปี 

                   

 โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 บริษัทไดย้ึดแนวปฏิบตัิโดยสนบัสนนุเงินใหแ้ก่ผูพ้ิการ
ไดน้ าไปประกอบอาชีพ สรา้งรายไดใ้หต้วัเอง เช่น  

- นาย ดนยั ค  าแคว่น ณ ต าบลบ่อเกลือใต ้อ  าเภอบอ่เกลือ จงัหวดัน่าน ไดป้ระกอบอาชีพการเลีย้งไก่ หม ูววัพืน้บา้น และ
ปลา 

 
- นาย นิยม จันทรเ์รือง ณ ต  าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หลังจากไดเ้งินสนับสนุนได้เริ่มก่อสรา้ง

โรงเรือนและซือ้พนัธุโ์คขนุ 

 

 โครงการตู้ชื่นใจช่วยเหลือทางสังคม โดยแบ่งรายได ้รอ้ยละ 5 จากยอดจ าหน่ายเครื่องดื่ม เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมมลูนิธิ
นวตักรรมเพ่ือช่วยเหลือผูพ้ิการใหมี้งานท าและช่วยปรบัปรุงซอ่มแซมท่ีอยู่อาศยัใหผู้พ้ิการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้  
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 กิจกรรม การลด คัดแยกขยะ (รีไซเคิล) และการก าจัดขยะอย่างถูกวธีิ: เพ่ือใหพ้นกังานทกุคนรว่มกนัมีส่วนในการช่วย
ดแูลสิ่งแวดลอ้ม รว่มกนัลดการใชพ้ลาสตกิ คดัแยกขยะภายในเพ่ือก าจดัขยะอย่างถกูวิธี ตลอดจนการขอความรว่มมือกบัไป
ยงัรา้นคา้ต่างๆ ภายในโรงอาหาร ใหป้รบัลดราคาสินคา้ในกรณีท่ีพนกังานไม่รบัแกว้พลาสติก และงดใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 
 

10.3  การป้องกนัการมีสว่นเกี่ยวขอ้งกับการคอรรั์ปชั่น 

 คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัดีว่า การด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม มีอุดมการณใ์นการตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่นทกุรูป
แบบอย่างมุ่งมั่น เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัอันจะน ามาซึ่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจและเสริมสรา้งใหอ้งคก์รเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน 
ดังนั้น เพ่ือแสดงเจตจ านงอันแน่วแน่ของบริษัทในการด าเนินธุรกิจท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอรร์ปัชั่น ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 จึงไดมี้มติก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น (Anti-corruption Policy) โดยก าหนด
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม โดยบรษิัทไดจ้ดัท  า “นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น” 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 เพ่ือใหบุ้คคลดังกล่าวกระท 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 ้หรือผูเ้สนอให้ 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลใหมี้ระบบท่ีสนับสนุนการต่อตา้น
คอรร์ปัชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ทกุคนในบรษิัทไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้จาก
การทจุรติและคอรร์ปัชั่น และปลกูฝังจนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม  
เหมาะสม ทนัสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีหนา้ท่ีรบัเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าอันทจุริตและคอรร์ปัชั่น ท่ีคนใน
องคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตามท่ีไดร้บัแจง้ และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรหิารรว่มกนัพิจารณา
ลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

3. ประธานกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการก าหนดใหมี้ระบบและใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนนุ
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรร์ัปชั่น เพ่ื อส่ือสารไปยังพนักงานและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย รวมทัง้ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอ้เท็จจริงตามท่ีไดร้บัแจง้หรืองานท่ี
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบสวนเรื่องการทจุรติและคอรร์ปัชั่น โดยสามารถมอบหมาย
งานใหก้บัทีมผูบ้รหิารท่ีเหน็ว่าสามารถช่วยสืบหาขอ้เทจ็จรงิได ้

4. ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ  านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับ
ดูแล เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ และ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร พนกังานและลูกจา้งบริษัททกุคน ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น โดย
ตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้
ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

3. พนกังานจะตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบับรษิัท เพ่ือใหบ้คุลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

4. บรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะสรา้ง ปลกูฝังและรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมั่นวา่การทจุรติและคอรร์ปัชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรบัไม่ได้ 

ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

1. นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นนีใ้หค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการ
คดัเลือกบคุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตังิานพนกังาน และการใหผ้ลตอบแทน โดย
ก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจ กบัพนกังานเพ่ือใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ
และควบคมุดแูลการปฏิบตัใิหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงสงูกบัการเกิดการทจุรติและคอรร์ปัชั่น กรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร 
พนกังานและลกูจา้งทกุคนตอ้งปฏิบตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ของก านลั การเลีย้งรบัรองและคา่ใชจ้่าย 

การให ้มอบ หรือรบั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง ตอ้งไม่มีเจตนาเพ่ือชกัน าหรือละเวน้การกระท าท่ีไม่ถกูตอ้ง รวมทัง้
ตอ้งไม่เป็นสิ่งของหรือการกระท าท่ีผิดกฎหมายและจารีตประเพณี 

2.2 เงินบรจิาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ 
  การใหห้รือรบัเงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจว่าเงิน

บรจิาค หรือเงินสนบัสนนุไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการตดิสินบน 
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2.3 ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้ จดัจา้งกบัภาครฐั 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทและการติดต่องานกับภาครฐัจะตอ้งด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
ตรงไปตรงมาและเป็นไปอย่างโปรง่ใส 

การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1. ก าหนดใหฝ่้ายบริหารท าการประเมินความเส่ียงอนัอาจเกิดการทจุริตคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุ
เหตกุารณท่ี์มีความเส่ียงสงู และประเมินระดบัความเส่ียงทัง้โอกาสเกิดและผลกระทบเป็นประจ าทกุปี 

2. จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคมุภายในท่ีครอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เช่น การจดัซือ้จดัจา้ง การจดัท า
สญัญา การจดัท าและควบคมุงบประมาณ รวมถงึระบบการบนัทกึบญัชี การจ่าย/รบัช าระเงิน เป็นตน้ และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบั
แนวทางแกไ้ขที่เหมาะสม 

3. ก าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษิัทตามล าดบั 

4. ตดิตามการประเมินผลการปฏิบตัติามแผนการบรหิารความเส่ียง ตลอดจนทบทวนความเส่ียงเพ่ือสามารถวางแนวทางการป้องกนั
ไดอ้ย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บริษัทจัดใหมี้มาตรการในการแจง้เบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน เก่ียวกับ การกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือ 
พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ปัชั่นของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานในองคก์ร โดยจัดช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลา ย
ช่องทาง เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน มายงับรษิัท ไดส้ะดวกและเหมาะสม โดย   
ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบรุายละเอียดของเรื่องที่แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้มช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถ
ตดิตอ่ได ้ส่งมายงัช่องทางการรบัเรื่อง ตามที่บรษิัทก าหนด 

1. ช่องทางการรบัแจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียนการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

บรษิัทไดก้  าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรือรบัขอ้รอ้งเรียน ไวด้งันี ้

• ทางไปรษณีย ์

 น าส่งท่ี ประธานกรรมการบรษิัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

• ทางอีเมล ์

  ประธานกรรมการตรวจสอบ : somboon.m@outlook.com 

    เลขานกุารบรษิัท : arin@forth.co.th  

• ทางเวบ็ไซตข์องบรษิัท www.forth.co.th 

• กล่องรบัขอ้เสนอแนะ/ ความคดิเหน็/ ขอ้รอ้งเรียน ภายในบรษิัท 
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2.   มาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบั 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผู้รอ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่หรือขอ้มูลใดๆ ท่ี
สามารถระบุตวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูล และเก็บรกัษาขอ้มูลของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลับ โดยจะจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มี
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเทา่นัน้ ท่ีสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได  ้

ในกรณีท่ีมีการรอ้งเรียนเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นของผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ท่ีในการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบุคคลที่ใหข้อ้มลูในการสืบสวนขอ้เทจ็จรงิ ไม่ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตรายใดหรือ  
ความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล 

 ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องรอ้งเรียน มีหน้าท่ีเก็บรกัษาข้อมูล ข้อรอ้งเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลับ หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิด เผย
หนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

การฝ่าฝืนนโยบายและบทลงโทษ 

1. หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระท าการทุจริตคอรร์ปัชั่นจริง ผูก้ระท าผิด (กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน) จะไดร้บัโทษทางวินัย และ
ผูก้ระท าผิดอาจตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย 

2. ผูบ้ังคับบัญชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือรบัทราบว่ามีการกระท าผิด แต่ไม่ด  าเนินการจัดการใหถู้กตอ้งตาม
นโยบายฉบบันี ้ผูบ้งัคบับญัชาจะไดร้บัโทษทางวินยัและอาจตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย 

3. การไม่ไดร้บัรูถ้งึนโยบายฉบบันีแ้ละ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จะใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบตัติาม ไม่ได  ้

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง น าขอ้มลูของผูใ้หเ้บาะแส ผูร้อ้งเรียน ขอ้รอ้งเรียน และเอกสารหลักฐาน ไปเปิดเผย ไม่
เก็บไวเ้ป็นความลบั ผูน้ัน้จะไดร้บัโทษทางวนิยั เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

5. การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้ไม่ว่าจะโดยกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการ
ทางวนิยั ของบรษิัท นอกจากนัน้ ยงัอาจมีการด าเนินคดีทัง้ทางแพ่งและอาญาหากพบวา่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัโิดยเจตนา 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท 

ในการประชุมกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ ์2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุดว้ย 
คณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินระบบควบคุมภายในโดยซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหารเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัททัง้ 5 ส่วน คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และระบบการติดตาม ซึ่งคณะกรรมการไดป้ระเมินและมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายใน
เรื่องการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอแลว้ และมีระบบควบคมุ
ภายในในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 ส่วนท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกนัทรพัยส์ินอนัเกิดจากการท่ีผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือ
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 2562 ไดป้ระเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท ตามท่ีเห็นว่าจ าเป็น ซึ่งไม่พบว่ามีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีมี
สาระส าคญั 

การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในส าหรบัปี 2562 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ลือกตรวจสอบระบบงานหลักของโรงงานของ
บริษัท และบรษิัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั โดยไดเ้ลือกตรวจสอบทัง้หมด 3 ระบบงาน ไดแ้ก่ ระบบงานขายท่ีโรงงาน ระบบงาน
จดัซือ้ และระบบงานซ่อมบ ารุงตามสญัญา รวมทัง้ไดมี้การตรวจตดิตามผลการตรวจสอบภายในของระบบงานทัง้ 3 ระบบงานดงักล่าว 
นอกจากนีไ้ดต้ิดตามการบริหารความเส่ียงและประเมินระบบการควบคมุภายในประจ าปี ทัง้นี ้การพิจารณาจดัท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีนัน้จะใชปั้จจยัแวดลอ้มทางธุรกิจและปัจจยัเส่ียงเป็นหลกั โดยปัจจยัเหล่านีจ้ะถกูตดิตามการเปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอเพ่ือ
น ามาปรบัเปล่ียนแผนการตรวจสอบประจ าปีหากพบว่ามีปัจจัยเส่ียงท่ีมีความส าคัญมากกว่า ส  าหรับผลการตรวจสอบนั้นจะถูก
น าเสนอและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป  
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในส าหรับปี 2562 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบว่ามีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในท่ีมี
สาระส าคญั 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในเอกสารแนบทา้ยของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)   

11.2 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2562 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ไดแ้ต่งตัง้ นายคณพศ แซ่ตัง้ เป็นผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ปฏิบตัิงานหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
ระบบควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตังิานของทัง้องคก์ร รวมทัง้บรษิัทในเครือ 

 ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัขิองผู้
ตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบทา้ยของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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12. รายการระหว่างกัน  

12.1  การเปิดเผยรายการระหว่างกนั 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีการท ารายการระหว่างกนักบักิจการหรือบุคคลเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  ทัง้นี ้อาจมีความเก่ียวขอ้งกันโดยการเป็นผูถื้อหุน้ หรือมีผูถื้อหุน้ร่วมกัน หรือมีกรรมการ
รว่มกนั ซึง่สามารถสรุปรายการทางบญัชีของรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญั สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 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 

2562 

31 
ธันวาคม 

2561 

รายจ่าย        
ซือ้สินคา้/บรกิาร บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ  ากดั X   X 7.75 9.46 
คา่เช่าจ่าย นายพงษช์ยั อมตานนท ์  X X  0.26 0.32 
 นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ   X  1.35 0.90 
 นางพรรณี ศริพิงศป์รีดา    X  - - 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ  ากดั X   X 0.12 0.22 
รายได ้        
ขายสินคา้/บรกิาร บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ  ากดั X   X 10.33 24.63 

คา่เช่ารบั บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ  ากดั X   X - 0.08 
รายไดอ่ื้น บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ  ากดั X   X 0.05 0.09 
 กิจการรว่มคา้ ฟอรท์และยิบอินซอย X    0.01 - 
รายไดค้่าธรรมเนียมค า้
ประกนั 

กิจการรว่มคา้ ฟอรท์และยิบอินซอย X    0.04 - 

เงินปันผล บรษิัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ  ากดั X   X 6.83 10.2 
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ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกนั 
1. รายการธุรกิจปกติ 
ซือ้สินคา้/บรกิาร นโยบายท่ีใชใ้นการจัดซือ้สินคา้/บริการกบับริษัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกับท่ีใชก้ับคู่คา้

ทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพ่ือใหไ้ดก้  าไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนัทาง
ธุรกิจได ้ 

ขายสินคา้/บรกิาร นโยบายท่ีใชใ้นการขายสินคา้/บรกิารใหแ้ก่บริษัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกับท่ีใชก้บัคู่คา้
ทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพ่ือใหไ้ดก้  าไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนัทาง
ธุรกิจได ้ 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
คา่เช่าจ่าย เป็นการเช่าท่ีดินหรืออาคารเพ่ือใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยจาก

บคุคลที่เก่ียวโยง โดยมีการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขของรายการโดยอา้งอิงราคาตลาด และ/
หรือตน้ทนุของการไดม้ารวมคา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

คา่เช่ารบั เป็นการใหเ้ช่าอาคารเพ่ือใชเ้ป็นสถานประกอบการของบริษัทร่วม โดยมีการก าหนดราคา
หรือเง่ือนไขของรายการโดยอา้งอิงราคาตลาด และ/หรือตน้ทนุของการไดม้ารวมค่าใชจ้่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ซึง่มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

เงินปันผลรบั เงินปันผลท่ีไดร้บัจากเงินลงทุนในบริษัท โดยขึน้อยู่กับผลประกอบการของบริษัทร่วมโดย
ขึน้อยู่กับผลประกอบการของบริษัทร่วมและเป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทรว่ม 

รายไดอ่ื้น นโยบายในการขายสินคา้/บริการใหแ้ก่บริษัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกบัคู่คา้ทั่วไป โดยมี
การเจรจาตอ่รองราคา เพ่ือใหไ้ดร้าคาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเหมาะสม 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร นโยบายในการจดัซือ้สินคา้/บรกิารกบับรษิัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกบัคู่คา้ทั่วไป โดยมี
การเจรจาตอ่รองราคา เพ่ือใหไ้ดร้าคาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเหมาะสม 

3. รายการรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 
ดอกเบีย้รบั นโยบายการก าหนดอัตราดอกเบีย้ของเงินใหกู้ยื้มแก่บริษัทร่วมอ้างอิงอัตราดอกเบีย้เงิน

กู้ยืมของบริษัทท่ีไดร้ับจากสถาบนัการเงิน   
รายไดค้่าธรรมเนียมค า้
ประกนั 

นโยบายการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษัทร่วมอา้งอิงอัตรา
คา่ธรรมเนียมค า้ประกนัของบรษิัทท่ีไดร้บัจากสภาบนัการเงิน 

12.2  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

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

12.3  นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกนัในอนาคต 

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 าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัใินหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบตัดิงักล่าว 

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 
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13. ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ  

13.1 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป  

 ตารางที่ 1  สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560-2562 

 งบการเงนิรวม 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 998,629 12.26 696,327 7.85 681,811 8.95 
เงินลงทนุชั่วคราว - 0.00 - 0.00 50,000 0.66 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 1,471,969 18.06 2,681,345 30.23 1,584,787 20.81 
รายไดค้า้งรบัที่ยงัไมไ่ดเ้รยีกช าระ 525,055 6.44 641,240 7.23 496,135 6.51 
สินคา้คงเหลือ – สทุธิ 1,103,822 13.55 967,726 10.91 978.892 12.85 
สว่นของเงินใหกู้ย้ืมแก่ตวัแทน
บรกิารที่จะถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

 
 

- 0.00 

 
 

- 0.00 

 
 

25,045 0.33 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 391,216 4.80 261,366 2.94 298,495 3.92 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4,490,691 55,11 5,248,004 59.16 4,115,165 54.03 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 396 0.00 9,919 0.11 441 0.01 
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 37,083 0.46 32,464 0.37 33,464 0.44 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 31,152 0.38 31,152 0.35 31,152 0.41 
เงินใหกู้ย้ืมแก่ตวัแทนบรกิาร - สทุธิ
จากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

 
 

- 0.00 

 
 

- 0.00 

 
 

27,658 0.36 
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ - 0.00 104,806 1.18 103,745 1.36 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์-  สทุธิ 3,151,541 38.67 2,942,237 33.17 2,809,032 36.88 
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 67,641 0.83 105,314 1.19 112,706 1.48 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 284,054 3.49 273,915 3.09 285,754 3.75 
สิทธิการเชา่ - สทุธิ 17,153 0.21 16,028 0.18 14,903 0.19 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 69,127 0.85 106,529 1.20 82,997 1.10 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,658,147 44.89 3,622,364 40.84 3,501,852 45.97 
รวมสินทรัพย ์ 8,148,838 100.00 8,870,368 100.00 7,617,017 100.00 
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 งบการเงนิรวม 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

หนีสิ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสัน้ 2,251,000 27.62 2,996,067 33.78 2,679,515 35.18 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 976,092 11.98 1,347,652 15.19 834,639 10.96 

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนด
ช าระในหนึ่งปี 

 
580,544 

 
7.12 

 
545,728 

 
6.15 

 
283,737 

 
3.72 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจา่ย 20,813 0.26 34,101 0.38 25,754 0.34 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 981,585 12.04 979,728 11.05 1,096,178 14.39 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,810,034 59.02 5,903,276 66.55 4,919,823 64.59 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาว - สทุธิ 557,479 6.84 374,207 4.22 116,695 1.53 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังาน 

 
60,815 

 
0.75 

 
86,401 

 
0.97 

 
132,453 

 
1.74 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 732 0.01 - 0.00 1,958 0.03 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 619,026 7.60 460,608 5.19 251,106 3.30 
รวมหนี้สิน 5,429,060 66.62 6,363,884 71.74 5,170,929 67.89 

ส่วนของผู้ถือหุน้       

ทนุจดทะเบียน  480,000 5.89 480,000 5.41 480,000 6.30 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 480,000 5.89 480,000 5.41 480,000 6.30 

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 362,558 4.45 362,558 4.09 362,558 4.76 

ก าไรสะสมที่เป็นสว่นของบรษัิทยอ่ยซึง่
เกิดจากการที่บรษัิทแลกหุน้ของบรษัิท
ยอ่ยในราคาที่ต  ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีอง
บรษัิทยอ่ย 40,891 0.50 40,891 0.46 40,891 0.54 
สว่นเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่น
การถือหุน้ในบรษัิทยอ่ย 159,140 1.95 (89,292) (1.01) (160,879) (2.11) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที่เป็น
เงินตราตา่งประเทศ (6,971) (0.08) (5,659) (0.06) (3,555) (0.05) 
ก าไรสะสม       

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 48,000 0.59 48,000 0.54 48,000 0.63 

   จดัสรรแลว้ – ส ารองหุน้สามญัซือ้คืน - 0.00 - 0.00 36,836 0.48 

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 810,904 9.95 848,381 9.57 739,835 9.71 

หุน้สามญัซือ้คืน - 0.00 - 0.00 (36,836) (0.48) 

ส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัท 1,894,522 23.25 1,684,879 19.00 1,506,850 19.78 
สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยในบรษัิทยอ่ย 825,256 10.13 821,605 9.26 939,238 12.33 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 2,719,778 33.38 2,506,484 28.26 2,446,088 32.11 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 8,148,838 100.00 8,870,368 100.00 7,617,017 100.00 
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ตารางที่ 2  สรุปงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากการด าเนินงาน       

     รายไดจ้ากการขาย 2,734,559 38.17 2,967,128 36.72 1,867,549 27.47 
     รายไดจ้ากการบรกิาร 3,516,025 49.07 4,090,758 50.63 4,097,441 60.28 
     รายไดจ้ากการรบัเหมาโครงการ 699,643 9.76 757,074 9.37 553,897 8.15 
          รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 6,950,227 97.00 7,814,960 96.72 6,518,887 95.90 
รายไดอ่ื้น 214,772 3.00 265,109 3.28 278,485 4.10 
รวมรายได้ 7,164,999 100.00 8,080,069 100.00 6,797,372 100.00 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน       
     ตน้ทนุขาย 2,184,317 30.49 2,399,335 29.69 1,495,128 22.00 
     ตน้ทนุบรกิาร 2,470,518 34.48 2,990,431 37.01 3,032,323 44.61 
     ตน้ทนุจากการรบัเหมาโครงการ 665,112 9.28 654,952 8.11 453,975 6.68 
          รวมต้นทุนจากธุรกิจหลัก 5,319,947 74.25 6,044,718 74.81 4,981,426 73.29 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 1,109,087 15.48 958,816 11.87 1,018,406 14.98 
รวมค่าใช้จ่าย 6,429,034 89.73 7,003,534 86.68 5,999,832 88.27 
สว่นแบง่ผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตาม
วิธีสว่นไดเ้สียในบรษัิทรว่ม 9,191 0.13 5,580 0.07 4,827 0.07 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี
เงนิได้นิติบุคคล 745,156 10.40 1,082,115 13.39 802,367 11.80 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน 124,160 1.73 128,127 1.59 101,990 1.50 
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 60,963 0.85 134,182 1.66 94,543 1.39 
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 288,495 4.03 293,658 3.63 274,478 4.04 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 271,538 3.79 526,148 6.51 331,356 4.87 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)  0.28  0.55  0.35  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุน้) 960,000  960,000  958,235  
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ตารางที่ 3 งบกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิก่อนภาษี 620,996 953,988 700,377 
ปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมด าเนินงาน     
คา่เสื่อมราคา 410,740 470,817 472,209 
คา่ตดัจ  าหนา่ยสิทธิการเชา่และอ่ืนๆ 1,341 1,125 1,125 
คา่ตดัจ  าหนา่ยสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 6,351 10,749 14,982 
คา่ตดัจ  าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 3,165 2,545 4,196 
หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 32,789 2,128 16,818 
ตดัจ าหน่ายหนีส้ญู 1,028 - - 
ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (โอนกลบั) 31,341 57,418 26,131 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ 11,490 13,625 47,097 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์(โอนกลบั) 43,040 313 (3,363) 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้จรงิ 1,410 (727) 764 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ ์ 196 (5,196) (3,094) 
ขาดทนุจากการรบัโอนหุน้จากผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจ
ควบคมุของบรษัิทยอ่ย - -  
สว่นแบง่ขาดทนุ(ก าไร)จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (9,191) (5,580) (4,828) 
คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 92,114 104,630 80,365 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ด าเนินงาน:- 1,246,811 1,605,835 1,352,779 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 23,827 (1,210,137) 1,078,817 
สินคา้คงเหลือ 30,109 78,678 (37,296) 
รายไดค้า้งรบัที่ยงัไมไ่ดเ้รยีกช าระ (162,844) (116,185) 145,105 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (19,749) 73,178 (17,688) 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น (17,897) 26,261 24,778 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 12,157 370,991 (514,401) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 214,532 (1,625) 116,578 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น (629) - - 
เงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,326,317 826,996 2,148,672 
จา่ยดอกเบีย้ (91,241) (104,651) (80,566) 
จา่ยภาษีเงินได ้ (114,992) (124,453) (139,079) 
รบัคืนภาษีเงินไดห้กัณ ที่จา่ย  80,516 10,157 5,973 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
พันบาท พันบาท พันบาท 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,200,600 608,049 1,935,000 

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน    

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง 20,481 (9,523) 9,477 
เงินลงทนุชั่วคราวเพ่ิมขึน้ - - (50,000) 
เงินลงทนุระยะยาวอื่นเพ่ิมขึน้ (11,152) - - 
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 1,264 6,275 6,842 
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ (1,097,897) (265,127) (339,543) 
ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ - (105,128) - 
ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (35,667) (48,421) (22,374) 
เงินสดจา่ยจากการใหกู้ย้ืมเงินแก่ตวัแทนบรกิาร - - (89,460) 
เงินสดรบัจากเงินปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม - - 36,758 
เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม 3,468 10,199 6,833 
เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย - (117,584) (94,356) 
เงินลงทนุในบรษัิทรว่มเพิ่มขึน้ - - (3,005) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (1,119,503) (529,309) (538,828) 

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัเพ่ิมขึน้(ลดลง) 703,000 745,067 (316,552) 
รบัเงินกูย้ืมระยะยาว 710,000 352,900 17,000 
จา่ยช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (458,636) (570,989) (536,503) 
จา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (639) (964) (1,151) 
เงินสดจา่ยเงินปันผล (326,400) (480,000) (403,066) 
เงินสดจา่ยซือ้หุน้สามญัซือ้คืนของบรษัิทฯ - - (36,836) 
เงินสดจา่ยซือ้หุน้สามญัซือ้คืนของบรษัิทยอ่ย - (187,341) - 
จา่ยเงินปันผลสว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของ
บรษัิทยอ่ย (216,999) (251,826) (248,539) 
เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุจากผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 72,000 12,000 114,463 
เงินสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยออกหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ย 10,000 - - 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 492,326 (381,153) (1,411,184) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพ่ิมขึน้ (2,921) 110 497 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 570,502 (302,303) (14,515) 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินตน้งวด 428,128 998,630 696,326 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินปลายงวด 998,630 696,327 681,811 
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ตารางที่ 4 อตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  0.93 0.89 0.84 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่)  0.51 0.57 0.47 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่)  3.57 2.94 2.41 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  103 124 151 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เทา่)  4.67 5.84 5.12 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั)  79 63 72 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้(เทา่)  5.46 5.20 4.57 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  67 70 80 
Cash Cycle (วนั)  115 117 143 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%)  23.71 22.65 23.58 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  10.72 13.85 12.31 
อตัราก าไรสทุธิ (%)  8.06 10.49 9.29 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  9.98 20.99 13.55 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%)  6.87 9.24 7.95 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%)  30.80 43.87 38.38 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เทา่)  0.85 0.88 0.86 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ     
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)  2.00 2.54 2.11 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  6.00 8.45 7.87 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (เทา่)  120.20 91.23 121.64 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท)  0.28 0.55 0.35 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธิตอ่หุน้ (บาท)  2.83 2.61 2.55 
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ลา้นบาท 
 ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

รายไดร้วม 6,797  8,080 (1,283) (16%) 
ก าไรสทุธิ 331  526 (195) (37%) 

กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมส าหรบัปี 2562 จ านวน 6,797 ลา้นบาท ลดลง 1,283 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 16 เม่ือเปรียบเทียบกับ
รายไดร้วมส าหรบัปี 2561 ซึง่มีจ านวน 8,080 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลชูั่น 

กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิส าหรบัปี 2562 จ านวน 331 ลา้นบาท ลดลง 195 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 37 เม่ือเปรียบเทียบกับก าไร
สทุธิส  าหรบัปี 2561 ซึง่มีจ านวน 526 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการการลดลงของก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจเอ็น
เตอรไ์พรซ ์โซลชูั่นส ์

การวเิคราะหร์ายได้ 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรับ ปี 2562 จ านวน 1,457 ล้านบาท ลดลง 201 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12 เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีจ านวน 1,658 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของค าสั่งผลิตจากลูกคา้
รายใหญ่รายหนึ่งของส่วนงานรบัจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์

ธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลูช่ันส ์

บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลูชั่นส าหรับปี 2562 จ านวน 1,701 ลา้นบาท ลดลง 975 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 36 
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 2,676 ล้านบาท เน่ืองจากงานโครงการท่ีเกิดขึน้ในปี  2561 เป็น
โครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการซึง่ไดด้  าเนินการแลว้เสรจ็และส่งมอบในปี 2561 เรียบรอ้ยแลว้ ในขณะท่ีงานโครงการท่ีเกิดขึน้ในปี 
2562 เป็นโครงการขนาดเล็กถงึขนาดปานกลางหลายโครงการ 

ธุรกิจสมารท์ เซอรว์สิ 

บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจสมารท์ เซอรว์ิส ส  าหรบัปี 2562 จ านวน 3,361 ล้านบาท ลดลง 120 ลา้นบาทหรือลดลงรอ้ยละ 3 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 3,481 ลา้นบาท ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน  

 
ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากธุรกิจหลัก       

ธุรกิจอีเอ็มเอส 1,457 21% 1,658 21% (201) (12%) 
ธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลชูั่นส ์ 1,701 25% 2,676 33% (975) (36%) 
ธุรกิจสมารท์ เซอรว์สิ 3,361 50% 3,481 43% (120) (3%) 
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 6,519 96% 7,815 97% (1,296) (17%) 
รายไดอ่ื้น 278 4% 265 3% 13 5% 
รวมรายได้ 6,797 100% 8,080 100% (1,283) (16%) 
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ก าไรข้ันต้นและอัตราก าไรข้ันต้นต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

ก าไรขัน้ตน้ส าหรบั ปี 2562 จ านวน 264 ลา้นบาท ลดลง 98 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 27 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมี
ก าไรขัน้ตน้จ านวน 362 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้ของ ปี 2562 ลดลงจากรอ้ยละ 22 เป็นรอ้ยละ 18 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของ
รายการปลับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนขายโดยท าใหต้น้ทนุขาย
เพิ่มขึน้ 

ธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลูช่ันส ์

ก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2562 จ านวน 472 ลา้นบาท ลดลง 85 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 15 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมี
ก าไรขัน้ตน้จ านวน 557 ลา้นบาท และอตัราก าไรขัน้ตน้ของปี 2562 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 21 เป็นรอ้ยละ 28 เน่ืองจากการลดลงของ
รายการปรบัลดราคาทนุสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดร้บั ซึง่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุขาย โดยท าใหต้น้ทนุขายลดลง 

ธุรกิจสมารท์ เซอรว์สิ 

ก าไรขัน้ตน้ปี 2562 จ  านวน 801 ลา้นบาท ลดลง 49 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ตน้
จ านวน 850 ล้านบาท และอัตราก าไรขั้นต้นของปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 24 ซึ่งไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 104 2% 108 1% (4) (4%) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 914 14% 853 11% 61 7% 
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน 102 2% 128 2% (26) (20%) 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 95 1% 134 2% (39) (29%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัปี 2562 และอตัราค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดจ้ากธุรกิจหลกัไม่มีการเปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารส าหรบัปี 2562 มีจ านวน 914 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 61 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้่ายในการบรหิารซึง่ไดแ้ก่ หนีส้งสยัจะสญูและผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

 
ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจอีเอ็มเอส 264 18% 362 22% (98) (27%) 

ธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลชูั่นส ์ 472 28% 557 21% (85) (15%) 
ธุรกิจสมารท์ เซอรว์สิ 801 24% 850 24% (49) (6%) 
รวมก าไรข้ันต้น 1,537 24% 1,769 23% (232) (13%) 



หนา้ท่ี 114 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินปี 2562 มีจ านวน 102 ลา้นบาท ลดลง 26 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 20 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
โดยสอดคลอ้งกบัการลดลงของเงินกูยื้มระยะสัน้และเงินกูยื้มระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้  าหรบัปี 2562 มีจ านวน 95 ลา้นบาท ลดลง 39 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 29 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ซึง่สอดคลอ้งกบัก าไรท่ีลดลง 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

    หน่วย: ลา้นบาท 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 

สินทรพัยห์มนุเวียน 4,115 5,248 (1,133) (22%) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,502 3,622 (120) (3%) 
สินทรัพยร์วม 7,617 8,870 (1,253) (14%) 

สินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 7,617 ลา้นบาท ลดลง 1,253 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 14 เม่ือเปรียบเทียบ
กับสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจ านวน 8,870 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกหนีก้ารคา้ และรายไดท่ี้ยัง
ไม่ไดเ้รียกช าระ 

คุณภาพสินทรัพย ์

ลูกหนีก้ารค้า  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ลกูหนีก้ารคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,377 2,452 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (81) (52) 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 1,296 2,400 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษัทบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 81 ลา้นบาท และ 52 ลา้น
บาท ตามล าดบั ซึ่งนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของกลุ่มบรษิัทจะขึน้อยู่กบัประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีตและอายุของ
หนีท่ี้คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ ฝ่ายบรหิารเช่ือวา่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมีความเพียงพอแล้ว 
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สินค้าคงเหลือ 

        หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

สินคา้คงเหลือ 1,372 
 

1,335 
 รายการปรบัลดราคาทนุใหเ้ป็นมลูคา่สุทธิท่ีคาดว่าจะไดร้บั (393) (367) 

สินคา้คงเหลือ - สทุธิ 
 

979 968 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทบนัทึกรายการปรบัลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดร้บั
ของสินคา้คงเหลือ จ านวน 393 ลา้นบาท และ 367 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัของ
สินคา้คงเหลือจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ภายหลังวนัสิ ้นงวด และ
ค านงึถงึการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ ฝ่ายบรหิารเช่ือวา่รายการปรบัลดสินคา้คงเหลือ
ใหเ้ป็นมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะไดร้บัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมีความเพียงพอแลว้ 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
    หน่วย: ลา้นบาท 

 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เพิม่ (ลด) % เพิม่ (ลด) 
หนีส้ินหมนุเวียน 4,919 5,903 (984) (17%) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน 251 461 (210) (46%) 
หนีส้ินรวม 5,171 6,364 (1,193) (19%) 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 2,446 2,506 (60) (2%) 

หนีส้ินรวม 

หนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 5,171 ลา้นบาท ลดลง 1,193 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 19 เม่ือเปรียบเทียบกับ
หนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจ านวน 6,364 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ  เงินกูยื้มระยะสั้นจาก
ธนาคาร เงินกูยื้มระยะยาวและเจา้หนีก้ารคา้ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 2,446 ลา้นบาท ลดลง 60 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่มีจ  านวน 2,506 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเน่ืองจากก าไรสุทธิ การจ่ายเงิน
ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษัทและบริษัทย่อย การเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุของบริษัทย่อย และการซือ้หุน้คืนของ
บรษิัท 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 2.11:1 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่เทา่กบั 2.5:1 เน่ืองจากการลดลงของหนีส้ินหมนุเวียน 
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สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 
  หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,935 608 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (538) (529) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1,411) (381) 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบัปี 2562 มีจ านวน 1,935 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,327 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 608 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของเงินทนุหมุนเวียน เช่น ลูกหนีก้ารคา้ รายไดท่ี้ยงัไม่
เรียกช าระ เจา้หนีก้ารคา้ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนส าหรบัปี 2562 มีจ านวน 538 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9 ล้านบาท ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปก่อน  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงินส าหรบัปี 2562 มีจ านวน 1,411 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,030 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีจ  านวน 381 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของเงินกูยื้มระยะสัน้จากธนาคาร  

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.84:1 ซึ่งใกลเ้คียงกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ซึง่เทา่กบั 0.89:1  
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การรับรองความถกูต้องของขอ้มูล 
 
 

 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 2562 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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



หนา้ที่ 120 

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 

81 ไมมี่ ไมมี่ - ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ 

บมจ. ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

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

   

    - ปรญิญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.) 

2549-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. อีเลคทรอนิกส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเลคทรอนิกส ์

    - อบรม Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย รุน่ 24/2004 วนัที่ 9 กนัยายน 
2547 

2549-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีส
เต็ม 

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 ์

     2549-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 

บจม. ไทยซมัมิท ฮาเนส ผลิตชิน้สว่นรถยนต ์

     2552-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บมจ. อาคเนยป์ระกนัชีวิต ธุรกิจประกนัชีวิต 

     2552-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บมจ. อาคเนยป์ระกนัภยั ธุรกิจประกนัชีวิต 
     2552-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บมจ. อาคเนยแ์คบปิตอล บริหารและจัดการ การใช้รถยนต์ส  าหรับ

บรษัิทและองคก์รขนาดใหญ่อยา่งครบวงจร 
     2539-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ไทยวิจยัและฝึกอบรม รบัด  าเนินการจดัการฝึกอบรมภายในองคก์ร 
     2558-2561 

 
ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

         
 



หนา้ที่ 121 

ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพงษช์ยั         
อมตานนท ์

56 41.75            
(*) นบัรวมคู่
สมรสและบตุรที่
ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

นอ้งชายคณุรงัษี 
เลิศไตรภิญโญ
และคณุแกลิก 
อมตานนท ์

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 

2548-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/กรรมการ 
บรหิาร/ กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 

บมจ. ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

   - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร
การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  

- รุน่ที่ 58 

2559-ปัจจบุนั กรรมหารบรษัิท บจก. ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ ขายสินคา้และบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับตูบุ้ญ
เติม 

    - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 14 

2558-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ เวนดิง้ บรหิารจดัการเครือ่งจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 

    - อบรม Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย รุน่ 30/2004 วนัที่ 
15 ธันวาคม 2547 

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

    
2554-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ คอนซลัติง้ บรกิารใหค้  าปรกึษาในการจดัการขอ้มลูและ

จดัระบบโปรแรมคอมพิวเตอร ์
     2551-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์

     

2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.จีเนียส  ทราฟฟิค ซีส
เต็ม 

ผลิต จ าหน่ายและรบัเหมา ติดตัง้ผลิตภณัฑ ์
ที่เก่ียวกับระบบจราจรพรอ้มทั้งอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง และผลิตและจ าหน่ ายป้ าย
อิเล็กทรอนิกส ์

     
2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.ฟอรท์ มิเตอร ์ จ าหน่ายมิเตอรว์ดัไฟฟา้ kWh แบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

     

2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเต็ม การวิจยั คน้ควา้เทคโนโลยี และจ าหนา่ย
อปุกรณร์บัสง่ขอ้มลูผ่านดาวเทียมตดิ
ยานพาหนะ 

 

 



หนา้ที่ 122 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพงษช์ยั     
อมตานนท ์ 
(ตอ่) 

    2551-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/ประธาน
กรรมการบรหิาร 

บมจ. ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส ใหบ้ริการเติมเงินออนไลน์และเติม
เงินตูมื้อถืออตัโนมตัิ 

    
2560-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. โอดิน พาวเวอร ์ ล งทุ น ในบ ริ ษั ท ที่ ด  า เนิ น ธุ ร กิ จ

โรงไฟฟา้พลงังานทางเลือก 

     

2556 - 2558 กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์ บริการรบัเหมาออกแบบติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคม 

     

2560  กรรมการบรษัิท บจก. บ๊อกช ์24 บริการรับ -ส่ ง -ฝากสินค้าผ่ านตู ้
locker โดยมีบริการหลัก คือ ซักอบ
รดี ส่งพสัดดุ่วน รบัสินคา้ Shopping 
Online ฝากสิ่งของ และบริการ Bill 
Payment 

     
2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ. การบินไทย การบิ นพ า ณิ ชย์ใน ป ระ เทศ แล

ระหวา่งประเทศ 

     
2562-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ อีเอ็มเอส ประกอบธุรกิจบริการผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกสแ์บบครบวงจร 
     2562-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. กิจการรว่มคา้ฟอรท์ รอยลั จ าหน่ายเครือ่งบิน 
นายแกลิก 
อมตานนท ์

64 6.03 พี่ชายคณุพงษช์ยั 
อมตานนทแ์ละ
คณุรงัษี              
เลิศไตรภิญโญ 

- ปวช. สาขาการบญัชี วิทยาลยัเชตพุน 
- อบรมDirector Accreditation Program 

(DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย รุน่ 30/2004  วนัที่ 15 
ธันวาคม 2547 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิ ต แ ล ะ จัด จ าห น่ า ย อุป ก รณ์
โ ท ร ค ม น า ค ม แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
อิ เล็ กทรอนิกส์และรับจ้างผลิต /
ป ร ะ ก อ บ แ ผ ง ว ง จ ร อุ ป ก รณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

    2531 -  ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์



หนา้ที่ 123 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางรงัษี 
เลิศไตรภิญโญ 

59 6.19 พี่สาวคณุพงษช์ยั 
อมตานนท ์

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ           
(การบญัชี) มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

- อบรมDirector Accreditation Program 
(DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย รุน่ 30/2004  วนัที่ 15 
ธันวาคม 2547 

- การอบรมเรือ่งภาษีที่ดินและสิ่งปลกู
สรา้ง เม่ือวนัที่ 11-12 มิถนุายน 2562 

- การอบรมเรือ่ง IPO TOTAL 
STRATEGY เม่ือวนัที่ 2-3 เมษายน 
2562 

- การอบรมเรือ่ง PROPERTY TAX เม่ือ
วนัที่ 11-12 มิถนุายน 2562 

2561 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/ กรรมการ 
บรหิาร/กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน/
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บมจ. ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิ ต แ ล ะ จัด จ าห น่ า ย อุป ก รณ์
โ ท ร ค ม น า ค ม แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต /
ป ร ะ ก อ บ แ ผ ง ว ง จ ร อุ ป ก รณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

2551 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/
กรรมการบรหิาร 

บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส 
 

ใหบ้ริการเติมเงินออนไลน์และเติม
เงินตูมื้อถืออตัโนมตัิ 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ คอนซลัติง้ 
 

บริการให้ค  าปรึกษาในการจัดการ
ข้อมูลและและจัดระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

    2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์

    
 

2556 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการบรษัิท 
 

บจก. ฟอรท์ ไลทต์ิง้ 
 

ผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟและ
อปุกรณส์  าหรบัใหแ้สงสวา่ง 

    
 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.ฟอรท์ เวนดิง้ บริหารจัดการเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิ 

    
 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท  
 

บจก. ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ ข า ย สิ น ค้ า แ ล ะบ ริ ก า ร อ่ื น ๆ  ที่
เก่ียวเน่ืองกบัตูบ้ญุเติม 

    
 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท  
 

บจก. กิจการร่วมค้าฟอร์ท 
กรุป๊ จ  ากดั 

รือ้ยา้ยเครือ่งจกัร/อปุกรณ ์



หนา้ที่ 124 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางรงัษี         
เลิศไตรภิญโญ 
(ตอ่) 

   

 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.ฟอรท์ สมารท์ ดิจิตอล ตลาดกลางในการซือ้ขายออนไ์ลน ์
(e-Marketplace) ภายใตช้ื่อ Be 
Mall และรองรบัการขยายตวัของ
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Commerce) 

    

 

2548 -  2560 กรรมการบรษัิท/ กรรมการ 
บรหิาร/รองประธาน
กรรมการบรหิาร/กรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบ 
แทน/กรรมการ บริหาร
ความเสี่ยง/เลขานกุาร
บรษัิท 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

    
 

2561-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ มิเตอร ์ จ าหน่ายมิเตอรว์ัดไฟฟ้า Kwh แบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

    

 

2556 - 2558 กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์ บริการรบัเหมาออกแบบติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคม 

    

 

2562-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ อีเอ็มเอส ประกอบธุ รกิ จบริการผลิ ตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกสแ์บบครบวงจร 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายบญุญา     
ตนัติพานิชพนัธ ์

58 2.57 (*) 
(*)  นบัรวมคู่
สมรสและบตุรที่
ยงัไมบ่รรลนิุติ
ภาวะ 

ไมมี่ - ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรส์ถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 
- อบรม Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษัิทไทย รุน่ 30/2004  วนัที่ 15 ธันวาคม 
2547 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/
กรรมการบรหิาร/
กรรมการบรหิารความ
เสี่ยง 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/
กรรมการบรหิาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม ผลิต จ  าหนา่ย และรบัเหมา ติดตัง้
ผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัระบบจราจร
พรอ้มทัง้อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง และ
ผลิตและจ าหน่ายปา้ยอิเล็กทรอนิกส ์

2556 - 2558 กรรมการบรษัิท บจก.ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์ บรกิารรบัเหมาออกแบบตดิตัง้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโทรคมนาคม 

นางมาทินี      
วนัดีภิรมย ์

58 2.58 พี่สาวของภรรยา         
คณุพงษช์ยั 
อมตานนท ์

- ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรส์ถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 
- อบรม Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย รุน่ 30/2004  วนัที่ 15 ธันวาคม 
2547 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/กรรมการ
สรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

    2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/
กรรมการบรหิาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม ผลิต จ  าหนา่ย และรบัเหมา ติดตัง้
ผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัระบบจราจร
พรอ้มทัง้อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง และ
ผลิตและจ าหน่ายปา้ยอิเล็กทรอนิกส ์

     2551 -  2556 กรรมการบรษัิท บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส ใหบ้รกิารเติมเงินออนไลนแ์ละเติม
เงินตูมื้อถืออตัโนมตัิ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางวิลาสินี   
พทุธิการนัต ์
 
 
 

65 ไมมี่ ไมมี่ - Bachelor Degree of Science  
สาขาเศรษฐศาสตร,์ East Texas State 
University, 

- Director Certification Program  
รุน่ที่ 134/2010 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

- Advanced Audit Committee Program 
(AACP) รุน่ที่ 29/2018 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล
ทางการแพทย ์ส  าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู     
แพทยส์ภา   

- หลกัสตูร Capital Market Academy 
(CMA) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูร Strategic Customer 
Management Universal Network 
Intelligent, Singapore 

- หลกัสตูร The 7 Habits of Highly 
Effective people KLC, United 
Kingdom 

2561-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและก าหนคา่ตอบแทน 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

2560-ปัจจบุนั กรรมการ โรงพยาบาลพระรามเกา้ กิจการสถานพยาบาลประเภทที่รบั
ผูป่้วยไวค้า้งคืน ในลกัษณะ
โรงพยาบาลทั่วไป(General 
Hospital) 

2560-ปัจจบุนั ที่ปรกึษา  บจก.เอสซีบี อบาคสั บรกิารจดัเก็บ รวบรวม วิเคราะห ์
จดัท  าจดพิมพแ์ละเผยแพรส่ถิติ 
ขอ้มลูทางการเกษตร อตุสาหกรรม 

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/
กรรมการบรหิาร  

บมจ.เอสซี แอสเสท ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์บบครบวงจร 
ทัง้อาคารส  านกังานใหเ้ชา่ โครงการ
ที่พกั อาศยั อาทิ บา้นเดี่ยว ทาวน์
โฮม และคอนโดมิเนียม พบกบับา้น 
ทาวนโ์ฮม และคอนโดหรู ใจกลาง
เมือง 

2558-ปัจจบุนั ที่ปรกึษา   ใหบ้รกิารสื่อสารโทรคมนาคมโดย 
รวมถึงธุรกิจใหบ้รกิารโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็
สงู และธุรกิจดิจิทลั เซอรว์ิส 

2556-2558 หวัหนา้คณะผูบ้รหิาร
ดา้นลกูคา้และบรกิาร  

 

2550-2555 รองกรรมการ
ผูอ้  านวยการ สว่นงาน
บรหิารลกูคา้และบรกิาร 

 

บมจ.แอดวานซ ์อินโฟร ์
เซอรว์ิส คอรป์อเรชั่น 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนพรตัน ์       
ศิรพิงศป์รดีา 

45 ไมมี่ ไมมี่ - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Director Accreditation Program รุน่ที่ 
- 154/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

2561-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

    2561-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์
     2551-2559 Cluster Sales & 

Operations Planning 
Manager (SEA & East 
Macro Distributors)  

บรษัิท Shell Eastern 
Petroleum (Pte) Ltd. 

ผลิตผลติและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
น า้มนัและก๊าซส าหรบัใชใ้นประเทศ
อตุสาหกรรมและการขนสง่ 

นายสมบรูณ ์
มว่งกล ่า 

68 ไมมี่ ไมมี่ - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- เนติบณัฑิตไทย ส  านกัอบรมศกึษา
กฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 

- Directors Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที่ 77/2009 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

2561-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท/
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

2557-ปัจจบุนั สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

สภากรุงเทพมหานคร  

2556-ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ  สถาบนัสง่เสรมิการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

 

2556-2561 กรรมการ กองทนุเงินทดแทน  

2556-2558 ที่ปรกึษาผูท้รงคณุวฒิุ กองทนุประกนัสงัคม  

2552-2557 กรรมการ การไฟฟา้นครหลวง  
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางพรทิพย ์ 
ลิศทนงศกัดิ ์

43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละ
การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Director Accreditation Program รุน่ที่ 
152/2018 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

- อบรมเรือ่ง “UP DATE ภาษีทีส่  าคญัปี 
2562 และประเด็นปัญหาภาษีตา่ง ๆ” 
เม่ือวนัที่ 10 มกราคม 2562 

- อบรมเรือ่ง"มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที่ 9 เรือ่ง เครื่องมือทาง
การเงิน" เม่ือวนัที่ 4 มิถนุายน 2562 

- อบรมเรือ่ง "บทบาทของผูส้อบบญัชีตอ่
การประเมินความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบ IT application control" เม่ือ
วนัที่ 5 มิถนุายน 2562 

- สมัมนาพิจารณเ์รือ่ง "(รา่ง) มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัปรบัปรุง 
2562 (BV 2019)ที่มีการปรบัปรุง/
เพ่ิมเติมหลกัการ (8 ฉบบั)" เม่ือวนัที่ 18 
มิถนุายน 2562 

- เขา้รว่มเสวนาเรือ่ง "4 รูก้บัสินทรพัย์
ดิจิทลั" เม่ือวนัที่ 11 กรกฎาคม 2562 

2561-ปัจจบุนั กรรมบรษัิท/กรรมการ
อิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบรหิารความ
เสี่ยง 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

2560-ปัจจบุนั Audit Partner บจก.เอเอสที มาสเตอร ์ สอบบญัช ี

2545-2546 ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ี บจก. เคพีเอ็มจี บรกิารใหค้  าปรกึษาดา้นกฎหมาย 
บญัชี จดัท  าบญัช ี
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางพรทิพย ์
เลิศทนงศกัดิ ์
(ตอ่) 

 
 
 

 
 

 
 

- สมัมนาเชิงปฏิบตัิการเรือ่ง "มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรือ่ง
เครือ่งมือทางการเงิน (TFRS 9) และ
มาตรฐานการรายงานทางกาเงิน ฉบบัที่ 
16 เรื่อง สญัญาเชา่ (TFRS 16)" เม่ือ
วนัที่ 12 กนัยายน 2562 

- สมัมนาเรือ่ง “มาตรฐานการบรหิาร
คณุภาพระหวา่งประเทศ ฉบบัที่ 1 และ 
2 (“ISQM 1 และ 2”) และพ.ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
รวมทัง้ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร”์ 
เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

- สมัมนาเรือ่ง  "ประเด็นที่ผูส้อบบญัชีตอ้ง
พิจารณาในการปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การรายงานทางกากรเงิน TFRS9, 
TFRS15 และประเด็นปัญหาการ
ปฏิบตัิงานสอบบญัชีที่พบของบรษัิทจด
ทะเบียนที่ผ่านมาสิน้สดุไตรมาส 2 ปี 
2562" เม่ือวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

- เป็นวิทยากรใหก้บับรษัิท เอเอสที 
มาสเตอร ์จ  ากดั หลกัสตูร: Accounting 
Technical Excellence 2019 ระหวา่ง
วนัที่ 17, 19-21 มิถนุายน 2562 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางพรทิพย ์
เลิศทนงศกัดิ ์
(ตอ่) 

   - เป็นวิทยากรใหก้บับรษัิท เอเอสที 
มาสเตอร ์จ  ากดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 
เรือ่ง : สรุปภาพรวมแนวการตรวจสอบ
ระหวา่งวนัที่ 19-20 กนัยายน 2562 

    

นายชชัวิน  
พิพฒันโ์ชติธรรม       

47 ไมมี่ ไมมี่ -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ  
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
-  ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี  
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

2553 -  ปัจจบุนั 
 
 

ผูช้ว่ยประธานกรรมการ 
บรหิาร/กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น 
 
 
 

ผลิ ต แ ล ะ จัด จ าห น่ า ย อุ ป ก รณ์
โ ท ร ค ม น า ค ม แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
อิ เล็ กทรอนิกส์และรับจ้างผลิต /
ป ร ะ ก อ บ แ ผ ง ว ง จ ร อุ ป ก รณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

     2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ ข า ย สิ น ค้ า แ ล ะบ ริ ก า ร อ่ื น ๆ  ที่
เก่ียวเน่ืองกบัตูบ้ญุเติม 

     2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ เวนดิง้ บริหารจัดการเครื่องจ าหน่ายสินคา้     
อตัโนมตัิ 

     2562 -  ปัจจบุนั 
 

กรรมการบรษัิท บจก. ฟอรท์ อีเอ็มเอส ประกอบธุรกิจบริการผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกสแ์บบครบวงจร 

นายอรนิทร ์  
แจม่นาร ี

47 ไมมี่ ไมมี่ -  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ   
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี   
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2551 -  ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

 
 
 

ผลิ ต แ ล ะ จัด จ าห น่ า ย อุป ก รณ์
โ ท ร ค ม น า ค ม แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
อิ เล็ กทรอนิกส์และรับจ้างผลิต /
ป ร ะ ก อ บ แ ผ ง ว ง จ ร อุ ป ก รณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

    2560 – ปัจจบุนั เลขานกุารบรษัิท 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น 



หนา้ที่ 131 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุน้บริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายปราโมทย ์
พนัธินา 

51 ไมมี่ ไมมี่ - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส ์วทิยาลยัชา่ง
กลปทมุวนั 

2548 – 2562 ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

นายกตญัญ ู 
วิไลแกว้ 

50 0.02 ไมมี่ - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาอิเลคทรอนิคส ์สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล 

- ปวส. สาขาอิเลคทรอนิคส ์สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล 

2559 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยั
และพฒันา 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์

นายกตญัญ ู 
วิไลแกว้ (ตอ่) 

    
 

2548 - 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายวิจยัและ
พฒันา 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ์
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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

ยส
นิท

  
วร
ปัญ

ญ
ำ 

นา
ยส
มบ

รูณ
 ์  ม

่วง
กล
 ่า 

นำ
งพ
รท
พิย

 ์  เ
ลศิ
ทน
งศ
กัด
ิ ์

นำ
งว
ิลำ
สนิี
    
พทุ

ธิก
ำร
นัต

 ์

นำ
ยพ

งษ
์ชยั

  
อม
ตำ
นน
ท ์

นำ
งร
งัษี

  
เล
ศิไ
ตร
ภิญ

โญ
 

นำ
ยแ
กล
กิ 

 อ
มต
ำน
นท

 ์

นำ
งม
ำท
นิี 

 ว
นัดี
ภิร
มย

 ์

นำ
ยบ
ญุ
ญ
ำ 

 ต
นัต
พิำ
นิช
พนั

ธ ์

นำ
งส
ำว
นพ

รตั
น ์
    
ศริ
พิง
ศป์
รีด
ำ 

นำ
ยก
ตญั

ญ
 ู  ว

ิไล
แก
ว้ 

นำ
ยช
ชัว
ิน 
พิพ

ฒั
นโ์
ชต
ธิร
รม

 

นำ
ยอ
รนิ
ทร

 ์แ
จ่ม
นำ
ร ี

1 บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น A,B B B B B,C B,C B B B,C B 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 จีเนียส     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 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  ฟอรท์ จีเนียส     B B  B B     

15 บจก. ฟอรท์ อีเอ็มเอส     B B      B  

16 บจก.กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ กรุ๊ป จ ากดั      B        

17 กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ดีวอนส ์      B        

18 กิจการรว่มคา้ ฟอรท์และยิบอินซอย     B B        

19 บจก. กิจการรว่มคา้ฟอรท์ รอยลั     B         
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อย 

  บริษัทยอ่ย 

 รายชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. นายสนิท  วรปัญญา / /              

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

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

4. นายแกลกิ  อมตานนท ์ /,//               

5. นางมาทินี  วนัดีภิรมย ์  /,// /         /    

6. นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ ์  /,// /         /    

7. นายพนูศกัดิ ์ศิรพิงศป์รดีา /               

8. นางสาวนพรตัน ์ศิรพิงศป์รดีา /,//               

9. นายสทิธิโชค อมตานนท ์      /          

10. นายพทัธนนัท ์อมตานนท ์  /     /   / /  /   

11. นายชวิน เลศิไตรภิญโญ      / /      /   

12. นายพิชิต นิ่มกลุ    /,X            

13. นายด ารง แกว้ประสทิธ์ิ    /            

14. นายบญุชยั โสวรรณวณิชกลุ    /            

15. พล.ต.ท. บรหิาร เสีย่งอารมณ ์    /            

16. พล.ร.อ ไกรสร จนัทรส์วุานิชย ์    /            

17. นายศวิพนัธ ์รตันวิโรจนว์งศ ์    /            

18. นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม        /  /   /   

19. นายภรูติ ภิรมยภ์กัด ี        /        

20. นายสธรรดร สตัตบศุย ์        /        

21. นายวรภทัร ชวนะนิกลุ        /        

22. นายณรงคศ์กัดิ ์เลศิทรพัยท์ว ี    /,//      / /     

23. Mrs. Veronica Tercio         /       

24. นายวรศกัดิ ์ตนัติวงศ ์         /       

25. Mr.Jimson Magada         /       

26. นางสาวนิศา อมตานนท ์             /   

27. นางสาวผสุดี ด าเกิงสรุเดช               / 

28. นายจิรพนัธ ์ป้ันประไพ              /  

 
 



หนา้ที่ 134 

 

 

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 ฟอรท์ จีเนียส 
บรษัิทยอ่ย 13 ไดแ้ก่ บรษัิท ฟอรท์ อีเอมเอส จ ากดั  
บรษัิทยอ่ย 14 ไดแ้ก่ บรษัิท กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ กรุป๊ จ ากดั 
บรษัิทยอ่ย 15 ไดแ้ก่ กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ดีวอนส ์
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ไดแ้ตง่ตัง้ให ้นายคณพศ แซ่ตัง้ เป็นผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ปฏิบตัิงานหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในแทน นายชัชวิน พิพัฒนโ์ชติธรรม รกัษาการผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการ
ปฏิบตังิานของทัง้องคก์ร รวมทัง้บรษิัทในเครือ ประวตัโิดยสงัเขปของผูต้รวจสอบภายในสามารถสรุปไดด้งันี ้

ชื่อ-สกุล: นายคณพศ แซต่ัง้  

ต าแหน่ง: ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แต ่พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั 

การศกึษา:  ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจบณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรม Tools and Techniques for the audit Manager 

 Value-Added Business Control: The Right Way to Manage Risks 

 Risk Based Audit 

 การปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน หลกัสตูร 2 (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 

ประสบการณ:์  2562 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 2550 – 2561  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน กลุ่มบรษิัทเซ็นทรลั 

 2548 – 2550 ผูต้รวจสอบภายใน บรษิัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 

หน้าทีรั่บผิดชอบ:  ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตังิานของทัง้ 

 องคก์รรวมทัง้บรษิัทในเครือ 
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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 2562
คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ีการประชมุจ านวน 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทกุท่านเขา้รว่มประชมุทกุครัง้ และมี
ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหาร ตลอดจนฝ่ายตรวจสอบภายในเขา้รว่มประชุมเพื่อรว่มเสนอขอ้มูลและข้อเสนอแนะตามวาระที่
เก่ียวขอ้ง โดยสรุปเรือ่งพิจารณาที่ส  าคญัไดด้งันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2562 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 
2562 

6. คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประเมินผลการด าเนินงานของตนเองส าหรบัปี 2562 ผลของการประเมิน
อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม และไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบแลว้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินและรายการทางการเงิน ประจ าไตรมาสและประจ าปี 2562 ได้
จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้มีการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันอย่างครบถว้น ถกูตอ้งและมี
รายละเอียดเพียงพอ อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสทิธิภาพเพียงพอ ตลอดจนยึดมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรยิธรรมธุรกิจ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  
 ส าหรบังบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง การแต่งตัง้
ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทจะไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ที่จะมีขึน้ในเดือนเมษายน 2563 
เพื่อใหค้วามเห็นชอบตอ่ไป 
 
      

( นายสมบูรณ ์ ม่วงกล ่า )  ( นางวิลาสนีิ พุทธิการันต ์) ( นางพรทิพย ์เลิศทนงศักดิ์ ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

 


