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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

1

1.

โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (บริษัท) เป็ นหนึ่งในผูป้ ระกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสื่อสำรโทรคมนำคมที่
ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรสำรสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบมำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 30 ปี โดยบริษัทดำเนินธุรกิจตัง้ แต่กำรรับจ้ำง
ประกอบและรับเหมำผลิตแผงวงจรไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดหำและจัดจำหน่ำยชิน้ ส่วน อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ กำรให้บริกำร
งำนระบบและบริกำรโซลูช่ นั ทำงด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำร ตลอดจนกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนตูอ้ อนไลน์อตั โนมัติ บริษัทมีนโยบำย
สำคัญด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) ในกำรค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์เและสินค้ำนวัตกรรมที่เป็ นของเรำเอง เพื่อนำไป
ต่อยอดในกำรดำเนินธุรกิจที่มีควำมหลำกหลำยและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรให้กับลูกค้ำทัง้ องค์กรภำครัฐและเอกชน ตลอดจนถึง
ลูกค้ำรำยย่อยทั่วไปได้ โดยบริษัทตระหนักว่ำกำรที่จะทำให้บริษัทสำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืน จะต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรพร้อมไป
กับกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีควำมทันสมัย บริษัทจึงมีกำรลงทุนทัง้ ด้ำนกำรอบรมพัฒนำพนักงำนและกำรลงทุนเครื่องจักร
ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับกำรผลิตสินค้ำต้นแบบ (Phototype) ได้อย่ำงรวดเร็ว และเนื่องด้วยประสบกำรณ์และควำมรู ท้ ี่ส่ งั สมมำ
หลำยสิบปี ของทีมวิจัยและพัฒ นำของบริษัทจึงทำให้สำมำรถออกแบบ พัฒ นำและสรรค์สร้ำงผลิตภัณ ฑ์ตลอดจนมอบโซลูช่ ัน ใหม่ๆ ได้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม โดยปั จจุบนั บริษทั ได้แบ่งกำรดำเนินธุรกิจออกเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอีเอ็ม
เอส (EMS Business) ซึ่งให้บริกำรแก่กลุ่มลูกค้ำ ที่ต้องกำรผลิตหรือ ประกอบผลิตภัณ ฑ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์
โซลูช่ นั ส์ (Enterprise Solutions Business) ซึ่งให้บริกำรจัดหำและจำหน่ำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคมตลอดจนให้บริกำรวำง
ระบบแบบครบวงจร (System Intregration) ให้กั บ กลุ่ม ลูก ค้ำ องค์ก รภำครัฐ และเอกชน กลุ่ม ธุ ร กิ จ สมำร์ท เซอร์วิ ส (Smart Services
Business) ให้บริกำรทำงด้ำนกำรทำธุรกรรมกำรเงิน เติมเงิน และชำระเงิน ตลอดจนกำรจำหน่ำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนตูอ้ อนไลน์อตั โนมัติ
ให้กบั กลุ่มลูกค้ำรำยย่อยทั่วไป โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
- กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส (EMS Business) ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly:
PCBA) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Device) ทัง้ ในรูปแบบของกำรรับเหมำผลิต (Turnkey) และรับจ้ำงประกอบ (Consign
Part) ให้กับลูกค้ำทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงบริกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยชิน้ ส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
โรงงำนอุตสำหกรรมและลูกค้ำทั่วไป ตัง้ แต่เซมิคอนดักเตอร์ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเครื่องมือวัดและทดสอบต่ำงๆ
- กลุ่ม ธุ ร กิ จ เอ็ น เตอร์ไพรซ์ โซลูช่ ัน ส์ (Enterprise Solutions Business) ด ำเนิ นธุ รกิ จด้ำนเครือข่ ำยสื่ อสำรโทรคมนำคมครบวงจร โดย
ให้บริกำรงำนรับเหมำโครงกำรต่ำงๆ ขององค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่งำนสำรวจพืน้ ที่ งำนออกแบบ งำนวำงระบบและ
ติดตัง้ และงำนปรับปรุงและบำรุงรักษำอุปกรณ์และ/ หรือโครงข่ำยระบบสื่อสำรต่ำงๆ อำทิ งำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงแบบสำยใย
แก้วนำแสง งำนระบบควบคุมไฟสัญญำณจรำจร งำนระบบพลังงำนไฟฟ้ำอัจฉริยะ หรืองำนระบบจัดกำรข้อมูลและวำงแผนทรัพยำกรทำง
ธุรกิ จขององค์กร อีกทั้ง มีบริกำรจัดหำและจำหน่ ำยอุปกรณ์ ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นอุปกรณ์ โทรคมนำคม (Telecommunication Equipment)
อุปกรณ์ไฟส่องสว่ำง (LED Street Light, LED Residential Light) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Device) ตลอดจนบริกำรจัดหำ
จัดจำหน่ำยและซ่อมแซมบำรุงรักษำเครื่องบิน
- กลุ่มธุรกิจสมำร์ท เซอร์วิส (Smart Services Business) ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรรับชำระเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ บริกำร
ชำระเงินแทน บริกำรโอนเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินครบวงจรผ่ำนตู้
ออนไลน์อัตโนมัติ รวมไปถึงกำรให้บริกำรสิ นเชื่อส่ วนบุคคล ตลอดจนธุรกิ จจำหน่ำยเครื่องดื่ มและสินค้ำผ่ ำนตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ
(Vending Machine)
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1.1.1 วิสัยทัศน์ เป้ าหมายและกลยุทธ์
วิสัยทัศน์
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) เป็ นองค์กรด้ำนวิจัย พัฒนำ ผลิต จำหน่ำย และให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำร
สื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์ทกุ รูปแบบ รวมทัง้ เครือข่ำยช่องทำงบริกำรอัตโนมัติและกำรเงิน แบบครบวงจรที่ดีเลิศ ภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี โดยมุ่งกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
• ส่งเสริมกำรค้นคว้ำและวิจย
ั เพื่อขยำยธุรกิจในกำรสร้ำงสินค้ำและบริกำรที่หลำกหลำย
• ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจตำมกระแสพลวัตรของกำรกำรตลำด และควำมคำดหวังของผูม
้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร
• เติมเต็มขีดควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำ กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรออกแบบ กำรพัฒนำ กำรเสำะหำ กำรผลิต กำรขำย กำรตลำด
และช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
• เข้ำถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำและบริกำรหลังกำรขำย
• รักษำผลประโยชน์ให้กบ
ั ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภำครัฐ
วัฒนธรรมองค์กร
F: Faithful

ซื่อสัตย์ และศรัทธำในองค์กร

O: Optimist

มองโลกในแง่บวก มีทศั นคติที่ดี

R: Responsible

มีควำมรับผิดชอบ

T: Thoughtful

ละเอียด รอบคอบ

H: Harmony

เข้ำกันได้ทำงำนเป็ นทีม

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2532 ภำยใต้ช่ือเดิม คือ บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซีสเต็ม จำกัด
โดยกลุ่มอมตำนนท์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตู้สำขำโทรศัพท์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ FORTH
รวมทัง้ ดำเนินกำรผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมำมีกำรเพิ่มทุนและขยำยสำยงำนไปยังธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง
เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ต่อมำในปี 2548 บริษัทได้เข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชน รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ เป็ น บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหำชน) รำยละเอียดควำมเป็ นมำของบริษัท มีดงั นี ้
ปี 2530 กลุ่มอมตำนนท์และนำยพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดำ เริ่มก่อตัง้ บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”) ซึ่งเป็ นธุรกิจเริ่มต้นของบริษัท
เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ำยชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ปี 2532 กลุ่มอมตำนนท์ก่อ ตั้ง บริษัท จีเนี ยส คอมมูนิเคชั่น ซีสเต็ม จำกัด เพื่อ ดำเนินธุ รกิจผลิตและจำหน่ ำยตู้สำขำโทรศัพท์ภ ำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ FORTH โดยมีสำนักงำนและสถำนที่ผลิตสินค้ำตั้งอยู่เลขที่ 280,282,284 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร
ปี 2538 บริษัทลงทุนซือ้ ที่ดินและสร้ำงโรงงำนขยำยฐำนกำรผลิต เพื่อ รองรับกำรเติบโตของธุร กิจผลิ ตประกอบแผงวงจรและอุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยโรงงำนดังกล่ำวตัง้ อยู่ที่ Factory Land ถ.พุทธมณฑลสำย 5 จังหวัดนครปฐม
3

ปี 2539 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20.0 ล้ำนบำท เป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เพื่อซือ้ เครื่องจักร
ขยำยกำลังกำรผลิต
ปี 2540 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 150.0 ล้ำนบำท เป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,500,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เพื่อซือ้ ที่ดิน
จำนวน 5 ไร่ ตัง้ อยู่เลขที่ 77 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสำย 5 จังหวัดนครปฐม สำหรับตัง้ โรงงำนใหม่ รวมทัง้ มีกำรลงทุนในเครื่องจัก ร
เพือ่ ขยำยกำลังกำรผลิต
ปี 2541 บริษั ท เพิ่ ม ทุนจดทะเบี ย นเป็ น 180.0 ล้ำนบำท เป็ นหุ้น สำมัญ จำนวน 1,800,000 หุ้น มูล ค่ำที่ ต รำไว้หุ้นละ 100 บำท เพื่ อ ซื อ้
เครื่องจักรขยำยกำลังกำรผลิตรองรับลูกค้ำจำกประเทศญี่ปนุ่ ที่ยำ้ ยฐำนกำรผลิตมำในประเทศไทย
ปี 2542 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 330.0 ล้ำนบำท เป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 3,300,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เพื่อซือ้ ที่ดิน
เพิ่มเติมจำนวน 5 ไร่ (เป็ นพืน้ ที่ติดกับที่ดินที่บริษัทซือ้ ในปี 2540) เพื่อสร้ำงโรงงำน และซือ้ เครื่องจักรขยำยกำลังกำรผลิต
ปี 2543 บริษัทย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังโรงงำนแห่งใหม่ที่ ถ.พุทธมณฑลสำย 5 จังหวัดนครปฐม
ปี 2545 เดือนพฤศจิกำยน บริษัทได้ร ับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2000 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน SGS (Thailand) Limited
System & Services Certification ด้ำนระบบกำรจัดกำรคุณ ภำพ สำหรับกำรผลิต Print Circuit Board Assembly : PCBA และ
กำรวิจัย และพัฒ นำผลิ ตภัณ ฑ์ตู้สำขำโทรศัพ ท์ (Private Automatic Branch Exchange: PABX) สิ นค้ำควบคุม กำรประจุและ
แปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter Charger) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้รบั สิทธิประโยชน์จำกสำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุน
(BOI) สำหรับภำษี นำเข้ำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกิจกำรผลิต PCBA PABX อุปกรณ์โทรศัพท์ ชิน้ ส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป
ปี 2546 GTS ได้ร ับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณ ฑ์เครื่อ งนับเวลำถอยหลังชนิด Light Emitting Diodes (“LED”) สำหรับกำรจรำจร, โคม
สัญญำณไฟจรำจรชนิด LED, และตูค้ วบคุมสัญญำณไฟจรำจร จำกสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรม
ปี 2547 บริษัทร่วมกับผูบ้ ริหำรและผูถ้ ือหุน้ ก่อตัง้ บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จำกัด (“GEM”) ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท เพื่อ
ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยมิเตอร์ไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแรกเริ่มมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นต่อทุนจดทะเบียน
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ร้อยละ 40
ผูบ้ ริหำร คือ นำยพงษ์ชยั อมตำนนท์, นำงรังษี เลิศไตรภิญโญ,
ถือหุน้ รวมในสัดส่วนร้อยละ 5
นำยบุญญำ ตันติพำนิชพันธ์
นำยจำเริญ เจริญพัฒนำสถิต, นำยณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ,
ถือหุน้ รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 55
นำยศรำวุธ เพียรพิทกั ษ์
GEM ได้ร ับสิท ธิ ประโยชน์จำกสำนักงำนส่งเสริม กำรลงทุน (BOI) สำหรับผลิ ตภัณ ฑ์จำกกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิ กส์ ใน
ลักษณะ PROTOTYPE DESIGN หรือผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
- ในเดือนกันยำยน บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 386.1 ล้ำนบำท จำกกำรออก
หุน้ สำมัญ ใหม่เพิ่มทุนจำนวน 561,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท โดยชำระเงินค่ำหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนจำนวน
679 หุน้ รำคำหุน้ ละ 100 บำท และหุน้ สำมัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือชำระโดยกำรแลกกับหุน้ สำมัญทัง้ หมดจำกผูถ้ ือหุน้ เดิม
ของ ES และ GTS ที่รำคำตำมมูลค่ำทำงบัญ ชี ณ 31 ธันวำคม 2546 หลังจำกหักเงินปั นผลให้ผู้ถือ หุ้นเดิม ตำมผล
ประกอบกำรของปี 2546 และจ่ำยเงินปันผลแล้วในปี 2547 สัดส่วนกำรแลกหุน้ เป็ น ดังนี ้
• หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จ ำนวน 549,758หุ้น แลกกั บ หุ้น ES ของผู้ถื อ หุ้น เดิ ม จ ำนวน 499,994 หุ้น ใน
อัตรำส่วน 1.099 : 1 หุน้
• หุ้นสำมัญ เพิ่ม ทุน ของบริษั ทจำนวน 10,563 หุ้น แลกกับหุ้นของผู้ถือ หุ้นเดิม ของ GTS จำนวน 9,994 หุ้นด้วย
สัดส่วน 1.057 : 1
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ดังนัน้ บริษัทจึงได้เข้ำถือหุน้ ของ GTS และ ES ในสัดส่วนร้อยละ 100
โครงสร้างเดิมของกลุ่มบริษัทก่อน 30 กันยายน 2547
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โครงสร้ำงเดิ มของกลุ่มบริษั ทก่อ นปรับโครงสร้ำงในเดือ นกันยำยน 2547 ถื อ หุ้นโดยคณะบุคคลในกลุ่มอมตำนนท์ ซึ่งเป็ น กลุ่ม
ผูบ้ ริหำร และบริษัทซึ่งเป็ นนิติบุคคลเข้ำถือหุน้ ใน บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จำกัด เพียงแห่งเดียว อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังได้มีกำรปรับ
โครงสร้ำงโดยบริษัทเข้ำลงทุนโดยกำรแลกหุน้ ES และ GTS ดังกล่ำวข้ำงต้น โครงสร้ำงใหม่ของบริษัทจึงเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
โครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษัทหลัง 30 กันยายน 2547
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หมำยเหตุ ในปี 2548 บริษัทเข้ำซือ้ หุน้ GEM เพิ่มเติมจำกกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมซึ่งเป็ นผูบ้ ริหำรของบริษัท ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ เพิ่มเป็ น ร้อยละ 45

ปี 2548
• GTS ได้ร ับ สิ ท ธิ บั ต รส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น จำก BOI ส ำหรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ำกกำรออกแบบทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในลั ก ษณะ
PROTOTYPE DESIGN
• บริษัททำข้อตกลงร่วมกับ GTS เพื่อก่อตัง้ กิจกำรร่วมค้ำ จีเนียส (JV Genius) โดยแบ่งเงินลงทุนและผลกำไรในสัดส่วนร้อยละ
20 : 80 ทั้งนี ้ กิจกำรร่วมค้ำ จีเนียส ได้รบั สิทธิ จำกกรุ งเทพมหำนคร ในกำรติดตั้งป้ำยจรำจรอัจฉริ ยะ จำนวน 40 จุด พร้อ ม
สัญญำกำรดูแลรักษำและระบบศูนย์ควบคุมเครือข่ำย อีกทัง้ ดำเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ดำ้ นกำรโฆษณำในงำนสัมปทำน
ติดตัง้ ป้ำยจรำจรอัจฉริยะทุกจุด
• บริษัทร่วม GEM ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 25 ล้ำนบำท โดยบริษัทเข้ำซือ้ หุน้ เพิ่มเติมจำกกลุ่มผูถ้ ือหุ้นเดิมซึ่งเป็ นผูบ้ ริหำรของ
บริษัท จำนวน 924,999 หุน้ รำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ หุน้ ละ 10 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวม 9,249,990 บำท สัดส่วนกำรถือหุน้ ของ
บริษัทอยู่ที่รอ้ ยละ 45 วัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเป็ นทุ นหมุนเวียนเพิ่มเติมรองรับกำรขยำยตัวของบริษัท เนื่องจำก
ผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ GEM ได้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนสินค้ำ IEC 62053-21 และ IEC 62052-11
จำกสถำบัน Parkside Laboratory ประเทศนิวซีแลนด์
• บริษัทร่วมกับ นำยมนตรี วรรณำ, นำยศรำวุธ เพียรพิ ทกั ษ์, นำยณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ และนำยชำญเรือง เหลือนิมิตมำศ
ก่อตัง้ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จำกัด (“FTS”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 34 ของ
ทุนจดทะเบียน และนำยมนตรี วรรณำ, นำยศรำวุธ เพียรพิทักษ์ , นำยณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ และนำยชำญเรือง เหลือ
นิมิต มำศ ถื อ หุ้นรวมกัน ในสัดส่ วนร้อ ยละ 66 เพื่อ ดำเนิ นธุร กิจเป็ น ผู้วิจัย ค้นคว้ำและจัดจำหน่ ำยอุป กรณ์ร ับส่ งข้อ มูลผ่ ำน
ดำวเทียมติดยำนพำหนะ (“Vehicle Tracking System”)
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• บริษัทย้ำยที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่ มำที่ 226/12, 13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร พร้อม

ทัง้ ดำเนินกำรขออนุญำตเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชน รวมทัง้ เปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) โดยแปลงมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้จำกหุน้ ละ 100 บำทเป็ นหุน้ ละ 1 บำท
• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 386.1 ล้ำนบำท เป็ น 515 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน 128.9 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปในครำวเดียวหรือต่ำงครำวกัน
ปี 2549
• เดือนเมษำยน 2549 ที่ประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ มีม ติเปลี่ยนแปลงลดจำนวนหุน้ ที่จะเสนอขำยต่อประชำชน จำก 128.9 ล้ำนหุ้น
เหลือ 93.9 ล้ำนหุน้ สำหรับทุนส่วนที่เหลือบริษัทยังไม่มีนโยบำยในกำรเพิ่มทุนเรียกชำระ
• เดือนกันยำยน 2549 บริษัทได้รบั อนุญำตให้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนเข้ำทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เดือนธันวำคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 515 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 515 ล้ำนหุน้ โดยเป็ นหุน้ สำมัญที่
ออกและเรียกชำระแล้ว 480 ล้ำนบำท คิดเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 480 ล้ำนหุน้
ปี 2550
• บริษัทร่วม GEM ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 40 ล้ำนบำท โดยบริษัทเข้ำซือ้ หุน้ เพิ่มเติม จำนวน 675,000 หุน้ รำคำตำมมูล ค่ำที่
ตรำไว้ หุน้ ละ 10 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวม 6,750,000 บำท สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษัทคงเดิมที่รอ้ ยละ 45
ปี 2551
• เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2551 บริษัทย่อย GTS ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 10 ล้ำนบำท เป็ น 50 ล้ำนบำท บริษัทได้ใช้สิทธิซือ้ หุน้
เพิ่มทุนดังกล่ำว เพื่อดำรงสัดส่วนกำรถือหุน้ ไว้คงเดิม
• วันที่ 20 มิถุนำยน 2551 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ มีมติลดทุนจดทะเบียนจำก 515 ล้ำนบำท เป็ น 480 ล้ำนบำท โดยลดจำนวน
หุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจำหน่ำยจำนวน 35 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท และได้มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำ
ไว้จำกหุน้ ละ 1 บำท เป็ นหุน้ ละ 0.5 บำท เป็ นผลให้จำนวนหุน้ ที่จดทะเบียนและออกชำระแล้วเพิ่มขึน้ จำก 480 ล้ำนหุน้ เป็ น 960
ล้ำนหุน้
• วันที่ 7 ตุลำคม 2551 บริษัทร่วมกับนำงสุทิน นิยมศิลป์ ก่อตัง้ บริษัท อุตสำหกรรมนำ้ ไทย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท
โดยบริษัทเริ่มต้นถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งนำ้ ดิบจำกแหล่งนำ้ ธรรมชำติ และ
ป้อนนำ้ ดิบให้ค่คู ำ้ ในกำรพัฒนำแหล่งนำ้ และจัดระบบท่อส่งนำ้ ดิบสำยหลัก ให้แก่นิคมอุตสำหกรรม โรงงำนอุตสำหกรรม รวมทัง้
กำรประปำส่วนภูมิภำค และต่อมำในเดือนธันวำคม 2551 บริษัทได้เข้ำซือ้ หุน้ เพิ่มจำกผูถ้ ือหุน้ เดิมรวมจำนวน 3,000 หุน้ ทำให้
บริษัทมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ เพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
• วัน ที่ 13 พฤศจิกำยน 2551 บริษัท ร่ว มกับ นำยศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ และนำยอนุพัน ธ์ ภัก ดี ศุภ ฤทธิ์ ก่ อ ตั้ง บริษัท ฟอร์ท
สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน เพื่อดำเนิน
ธุรกิจผูใ้ ห้บริกำรเติมเงินมือถืออัตโนมัติ โดยบริษัทเป็ นผูผ้ ลิตตูเ้ ติมเงินมือถือและให้บริกำรกับดี ลเลอร์ในด้ำนกำรบริหำรและ
จัดเก็บรำยได้ ซึ่งธุรกิจดังกล่ำวยังมีศักยภำพสูงในกำรขยำยธุรกิจไปยังบริกำรอื่นเพิ่มเติม เช่น บริกำรชำระค่ำสำธำรณูปโภค
ชำระบัตรเครดิตอิออน เทสโก้ เฟริส์ ช้อยส์ เป็ นต้น
• บริษั ทดำเนินกำรปิ ดกิจกำรร่วมค้ำ จีเนียส ทรำฟฟิ ค แอนด์ เซอร์วิส อิน เตอร์คอล หลังจำกส่ งมอบงำนปรับ ปรุ ง และติดตั้ง
สัญญำณไฟจรำจรในเขตเทศบำลนครตรังเสร็จสิน้
ปี 2552
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• ในปี 2552 บริษัทลงทุนซือ้ เครื่องจักร เพื่อรองรับคำสั่งผลิตของลูกค้ำรำยใหญ่ คือ เวสเทิรน์ ดิจิตอล มูลค่ำกำรลงทุน ประมำณ
60 ล้ำนบำท
• บริษัทได้รบั รำงวัล Best Supplier จำก บริษัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
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• ในเดือนตุลำคม 2552 บริษัทได้รบั รำงวัลชนะเลิศ ด้ำนเศรษฐกิจ ในกำรประกวดผลงำนรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติประจำปี 2552

จำกสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
• ในเดื อ นธันวำคม 2552 บริษัทได้ร ับรำงวัล นวัตกรรมโทรคมนำคมยอดเยี่ยมประเภทผลิ ตภัณ ฑ์โทรคมนำคมหรือ Telecom
Product ประจำปี 2552 จำกสถำบัน วิจัย และพัฒ นำอุต สำหกรรมโทรคมนำคม (สพท.) ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกิ จ กำร
โทรคมนำคม (สำนักงำน กทช.) ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์ชุมสำยโทรศัพท์แ ละอิ นเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง หรือ Multi-Service Access
Network (MSAN)
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด
• ในเดือนเมษำยน 2552 บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ล้ำนบำท เป็ น 5 ล้ำนบำท โดยกำรออก
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท และเริ่มดำเนินธุรกิจเชิงพำณิชย์ให้บริกำรเติมเงินออนไลน์
และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ
บริษัท อุตสาหกรรมน้าไทย จากัด (TIW)
• ในเดือนสิงหำคม 2552 บริษัทย่อย TIW ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ล้ำนบำท เป็ น 77 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
จำนวน 760,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท
• ในเดือนกันยำยน 2552 TIW ได้ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยนำ้ ดิบ เพื่อจำหน่ำยนำ้ ดิบให้แก่ บมจ.จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรนำ้
ภำคตะวันออก สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 10 ปี มูลค่ำรำยได้โดยประมำณตลอดอำยุสญ
ั ญำ จำนวน 570 ล้ำนบำท
ปี 2553
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• ในเดือนมีนำคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติให้ขำยเงินลงทุนในหุน้ สำมัญของ บริษัท อุตสำหกรรมนำ้ ไทย จำกัด
จำนวน 539,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนให้แก่บริษัท แหล่งนำ้ สยำม จำกัด และบริษัทได้โอนหุน้ และ
รับชำระเงินค่ ำหุ้นจำนวนเงิน 55 ล้ำนบำท (สุทธิ จ ำกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อ ง) มีผลทำให้บริษัท อุตสำหกรรมนำ้ ไทย จำกัด สิน้
สภำพกำรเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษำยน 2553
• บริษัทได้ขยำยกำรลงทุนไปยังประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยจัดตั้งบริษัท Mindmap Commtech Inc. ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 150 ล้ำนเป
โซ (หุน้ สำมัญจำนวน 150,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1,000 เปโซ) และดำเนินธุรกิจหลักคือ ให้บริกำรเติมเงินออนไลน์และ
เติมเงินมือถืออัตโนมัติ โดยบริษัทถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
• บริษัทได้รบั รำงวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป ในกำรประกวดรำงวัลเจ้ำฟ้ำไอที รัตนรำชสุดำ สำรสนเทศ ครัง้ ที่ 5 ประจำปี
2553 จำก มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (FRIT) จำกผลิตภัณ ฑ์ชุมสำยโทรศัพท์แ ละอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง หรือ MultiService Access Network (MSAN)
• บริษั ท ได้รบั รำงวัล ดี เด่ นจำกกำรประกวดสุด ยอดนวัต กรรมโทรคมนำคมไทยประจำปี 2553 จำก สถำบั น วิจัยและพัฒ นำ
อุตสำหกรรมโทรคมนำคม (TRIDI) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รำงวัล คือ FORTH X- TRANS WDM Access Switch ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์
Access Switch สำหรับผูใ้ ห้บริกำรเครือ ข่ำยบรอดแบนด์ เพื่อเชื่อมต่อจำกตู้ชุมสำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (MSAN) เข้ำสู่
Core Network ที่มี Bandwidth สูง และอีก 2 รำงวัลจำกโครงกำรผลิตภัณฑ์ดีเด่นทำงด้ำนระบบสมองกลฝั งตัวของประเทศไทย
โดยได้ร ับ รำงวัล ชนะเลิ ศ ภำยใต้ป ระเภท Living and Life Style คื อ Nurse Call System ซึ่งเป็ น ระบบสื่ อ สำรภำยในสถำน
พยำบำล และ รำงวัล ทำงด้ำ นนวัต กรรมประเภท Productivity & Tools จำกผลงำน Forth Android Development Board
Tablet ซึ่งเป็ นกำรออกแบบผลิตบอร์ดทดลองเพื่อใช้ในกำรพัฒนำระบบปฏิบตั ิกำร Android
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด
• ในเดือนพฤศจิกำยน 2553 บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 50,000 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท) เป็ น 15 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 150,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน 100,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท
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ปี 2554
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• ในเดือ นพฤษภำคม 2554 บริษั ทลงทุน จัดตั้ง บริษัท ย่อ ยแห่ง ใหม่ ช่ือ ว่ำ บริษั ท ฟอร์ท คอนซัล ติง้ จำกัด เพื่ อ ดำเนิ นธุ รกิจให้
คำปรึกษำในกำรจัดกำรข้อมูลและจัดระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุน้ ในอัตรำ
ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
• บริษัทได้รบั รำงวัลดีเด่น “Best Supplier Award” 3 ปี ซอ้ น จำก บริษัท ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จากัด
• ในเดือนกุมภำพันธ์ 2554 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 10 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 100,000 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท) เป็ น 20 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน 100,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท
Mindmap Commtech Inc.
• Mindmap Commtech Inc. ออกจ ำหน่ ำ ยหุ้ น เพิ่ ม จำก 50.4 ล้ ำ นเปโซฟิ ลิ ป ปิ นส์ (50,400 หุ้ น มู ล ค่ ำ หุ้ น ละ 1,000 เปโซ
ฟิ ลิปปิ นส์) เป็ น 100.8 ล้ำนเปโซฟิ ลิปปิ นส์ (100,800 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1,000 เปโซฟิ ลิปปิ นส์)
ปี 2555
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• บริษัทขยำยกำรลงทุนไปยังประเทศเวียดนำม โดยจัดตัง้ บริษั ท FPT Payment Technology Joint Stock Company ซึ่งมีทุนจด
ทะเบี ย น 42,000 ล้ำนดอง (หุ้น สำมัญ จำนวน 4,200,000 หุ้น มูลค่ ำที่ ต รำไว้หุ้นละ 10,000 ดอง) และดำเนิ น ธุร กิจ หลัก คื อ
ให้บริกำรเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ โดยบริษัทถือหุน้ ในบริษัทดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 30 รำคำทุนของเงิน
ลงทุนในบริษัทดังกล่ำว 18.5 ล้ำนบำท
• บริษัทได้ซือ้ หุ้นสำมัญ ของ บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (FSS) จำนวน 15,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็ น
มูลค่ำ 1.50 ล้ำนบำท จำกผูถ้ ือหุน้ รำยหนึ่งของ FSS ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัทดังกล่ำวเพิ่มขึน้ จำกร้อยละ 51 เป็ น ร้อยละ
61 นอกจำกนี ้ บริษัทได้ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่ำวตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษัทจำนวน 1,453,500 หุน้ และส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ รำยดังกล่ำวที่สสะสิทธิกำรซือ้ หุน้ จำนวน 285,000 หุน้ รวมจำนวนหุน้ เพิ่มทุนทั้งสิน้ 1,738,500 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ
100 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ 173.85 ล้ำนบำท รวมมูลค่ำเงินลงทุนทัง้ สิน้ 175.35 ล้ำนบำท
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด
• บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 15 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 150,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100
บำท) เป็ น 300 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่ ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมัญ เพิ่มทุน จำนวน
2,850,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท
ปี 2556
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• บริษัทอนุมัติแผนกำรนำ บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และ
อนุมตั ิในหลักกำรกำรจัดโครงสร้ำงทุนของ บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด ตำมแผนกำร Spin-off
• บริษัทจ่ำยชำระค่ำหุน้ ใน Mindmap Commtech Inc. ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุน้ ในบริษัทดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 40 คิด
เป็ นจำนวน 105 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทร่วมดังกล่ำว
• นำยพงษ์ชัย อมตำนนท์ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัทได้ขำยหุน้ ของบริษัท จำนวน 100 ล้ำนหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10.4 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้แก่นักลงทุน 2 รำย คือ นำยวิชยั ทองแตง และนำงสำวกนำนุช เล็กวิจิตร อย่ำงไรก็ตำม กำรขำยหุน้
ของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้ำงกำรจัดกำรและนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่ำงใด
• บริษัทลงทุนจัดตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 แห่ง คือ บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จำกัด และบริษัท ฟอร์ท ไลท์ตงิ ้ จำกัด
• บริ ษั ท ลงนำมในสั ญ ญ ำ Joint Venture Termination Agreement เพื่ อ ยกเลิ ก สั ญ ญ ำ Joint Venture and Shareholders
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Agreement ซึ่งเป็ นกำรยกเลิกกำรร่วมทุนใน FPT Payment Technology Joint Stock Company
• บริษัทหยุดรับคำสั่งผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์ ของ บริษัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ น
ลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัท ตัง้ แต่สิน้ เดือนกรกฎำคม 2556
• บริษัทย้ำยสำนักงำนใหญ่จำกเดิมเลขที่ 226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ไปยัง
เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
• บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัทย่อยจำกเดิมหุน้ ละ 100 บำท จำนวน 3
ล้ำนหุน้ เป็ นหุน้ ละ 0.5 บำท จำนวน 600 ล้ำนหุน้
• บริษัทย่อยเพิ่ มทุนจดทะเบียนจำก 300 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 600 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.5 ) เป็ น 400 ล้ำนบำท (หุน้
สำมัญ 800 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.5 บำท) โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.5
บำท เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษทั และประชำชนทั่วไป (IPO)
• บริษัทย่อยแปรสภำพจำกบริษัทจำกัดเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด
• บริษัทย่อยย้ำยสำนักงำนใหญ่ จำกเดิมเลขที่ 1031/3-4 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ไปยัง
เลขที่ 226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร
บริษทั ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จากัด
• บริษัทย่อยดังกล่ำวจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2556 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 10,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ
100 บำท ธุรกิจหลักคือ บริกำรรับเหมำออกแบบ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโทรคมนำคม รวมถึงกำรจำหน่ำย
อุปกรณ์สื่อสำรและระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทถือหุน้ ในบริษัทย่อยดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 51
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ตงิ้ จากัด
• บริษัทย่อยดังกล่ำวจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2556 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 10,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 100 บำท ธุรกิจหลักคือ ผลิตและจำหน่ำยหลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่ำง บริษัทถือหุน้ ในบริษัทในอัตรำร้อยละ 100
FPT Payment Technology Joint Stock Company
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ FPT Payment Technology Joint Stock Company มีมติอนุมตั ิกำรเลิกบริษัท และขำยเครื่องรับชำระเงิน
อัตโนมัติคืนให้กับบริษัท เนื่องจำก สภำวะตลำดเติมเงินมือถือยังไม่เอือ้ อำนวย ผูบ้ ริโภคยังคงนิยมใช้บตั รเติมเงินแบบขูดมำกกว่ำกำร
เติมเงินผ่ำนตูเ้ ติมเงิน
ปี 2557
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• บริษัทใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็ นบริษั ทย่อยของบริษัท จำนวน 1,500,000 หุน้ ใน
รำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท คิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุน 150 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ เพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุน้ ไว้คงเดิม
• บริษัทใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฟอร์ท ไลท์ตงิ ้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 90,000 หุน้ ในรำคำตำมมูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท คิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุน 9 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ เพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุน้ ไว้คงเดิม
• บริษัทใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษั ทร่วมของบริษัท จำนวน 34,000 หุน้ ในรำคำตำมมูลค่ำ

ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท คิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุน 3.4 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ เพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุน้ ไว้คงเดิม
• สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษัทใน บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ลดลงจำกร้อยละ 61 เหลือ
ร้อยละ 46 เนื่องจำก บริษัทย่อยดังกล่ำวเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย จำนวน 200 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.5 บำท
ในรำคำหุน้ ละ 2.5 บำท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทและประชำชนทั่วไป
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• บริษัทรับโอนหุน้ สำมัญของ บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมของบริษัท จำนวน 1,599,998 หุน้ โดยไม่คิดมูลค่ำ จำกผูถ้ ือ

หุน้ 3 รำย ที่มีควำมประสงค์จะโอนหุน้ ที่ถืออยู่ทงั้ หมดให้แก่บริษัท กำรรับโอนหุน้ ดังกล่ำวทำให้บริษัทมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ เพิ่มขึน้ จำกร้อ ย
ละ 45 เป็ นร้อยละ 85
• บริษัทรับโอนหุน้ สำมัญ ของ บริษัท ฟอร์ท คอนซัลติง้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 30,000 หุน้ โดยไม่คิดมูลค่ำ จำกผูถ้ ือ
หุน้ รำยหนึ่งที่มีควำมประสงค์จะโอนหุน้ ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บริษัท กำรรับโอนหุน้ ดังกล่ำวทำให้บริษัทมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ เพิ่มขึ ้ นจำก
ร้อยละ 70 เป็ นร้อยละ 100
• บริษัทได้อนุมตั ิกำรเลิกกิจกำรของ บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจำก บริษัทดังกล่ำวยังไม่ได้เริ่ม
ดำเนินกำรและมีผลขำดทุนสะสมเกินกว่ำทุนจดทะเบียน
• บริษัทได้ซือ้ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งตัง้ อยู่บนถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร เนือ้ ที่รวม 349 ตำรำงวำ
คิดเป็ นมูลค่ำ 316 ล้ำนบำท จำกบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท เพื่อไว้รองรับกำรขยำยกิจกำรของบริษัท
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
• บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทและประชำชนทั่วไป จำนวน 200 ล้ำน
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.5 บำท ในรำคำหุน้ ละ 2.5 บำท และได้จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
และเริ่มทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตัง้ แต่วนั ที่ 14 ตุลำคม 2557 โดยมีช่อื ย่อหลักทรัพย์ คือ FSMART
บริษัท จีเนียส ทราฟฟิ ค ซีสเต็ม จากัด
• บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 50 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 500,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท)
เป็ น 200 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 2,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) โดยกำรออกหุน้ สำมัญ เพิ่มทุน จำนวน 1,500,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ 100 บำท
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ตงิ้ จากัด
• บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 10,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท) เป็ น 10 ล้ำน
บำท (หุน้ สำมัญ 100,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท) โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน จำนวน 90,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ 100
บำท
บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จากัด
• บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2557
ปี 2558
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญดังนี้
• บริษัท, บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) และกลุ่มบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ได้ร่ วมลงทุนจัดตัง้ บริษัท ฟอร์ท เวนดิง้ จำกัด
เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเครื่องจำหน่ำยสินค้ำอัตโนมัติ (Vending Machine) โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 80 ล้ำน
บำท (หุน้ สำมัญ 8 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท) บริษัท และบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ในบริษัท
ดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 45 และ ร้อยละ 10 ตำมลำดับ
• บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ได้รบั ใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็ นผูใ้ ห้บริกำรกำรชำระ
เงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรให้บริกำรรับชำระเงินแทน
• บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเสร็จกำรชำระบัญชีกบั กระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558
ปี 2559
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญดังนี้
• บริษัทซือ้ หุน้ ทั้งหมดจำกผูถ้ ือหุน้ ของ Mindmap Commtech Inc. จำนวน 90,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 500 เปโซฟิ ลิปปิ นส์ รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 45 ล้ำนเปโซฟิ ลิปปิ นส์ (ประมำณ 33 ล้ำนบำท) ทำให้บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 100 และส่งผลให้ Mindmap Commtech Inc. เปลี่ยน
สถำนะจำกบริษัทร่วมเป็ นบริษัทย่อย
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• บริษัทได้ลงทุนซือ้ หุน้ สำมัญของ บริษัท โอดินพำวเวอร์ จำกัด จำนวน 200,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ของบริษัทดังกล่ำว คิดเป็ นมูลค่ำ 20 ล้ำนบำท บริษัทดังกล่ำวดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทำงเลือก
• บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ได้จดั ตัง้ บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เทรดดิง้ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรขำยสินค้ำและ
บริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตูบ้ ุญเติม โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 100,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท) บริษัท
ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ร้อยละ 97
ปี 2560
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญดังนี้
• บริษัท ฟอร์ท เวนดิง้ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 80 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 8,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท) เป็ น 320
ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 32,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท) โดยกำรออกหุน้ สำมัญ เพิ่มทุน จำนวน 24,000,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ 10 บำท จำหน่ำยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิม
• บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) อนุมตั ิกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ให้กับ บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เทรดดิง้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ของบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ในมูลค่ำรวม 98,841,721 บำท (ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม)
• บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เทรดดิง้ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 100,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท) เป็ น 100
ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท) และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 100 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 10,000,000 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) เป็ น 300 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) โดยบริษั ท ฟอร์ท สมำร์ท
เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 99.99
• บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เทรดดิง้ จำกัด ลงทุนจัดตัง้ บริษัท บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท ดิจิตอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน
100 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท) เพื่อดำเนินธุรกิจเป็ นตลำดกลำงในกำรซือ้ ขำยออนไลน์ (eMarketplace) ภำยใต้ช่ือ “BeMall” และรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้อ งกับพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce)
โดย บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เทรดดิง้ จำกัด ถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 60
• บริษัทมีมติอนุมัติกำรหยุดดำเนินกิจกำรของ Mindmap Commtech Inc. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจำก บริษัทย่อยดังกล่ำว
ประสบปัญหำในกำรดำเนินงำนและไม่เป็ นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
• บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เทรดดิง้ จำกัด เข้ำซือ้ หุน้ บุริมสิทธิ์ของ บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด จำนวน 6,195 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 8 ของ ทุนจด
ทะเบียน 7,118,800 บำท (หุน้ สำมัญ 53,223 หุน้ หุน้ บุริมสิทธิ์ 17,965 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท)
ปี 2561
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ ดังนี้
•

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ดำเนินกำรซือ้ หุน้ สำมัญของ บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ทำให้สัดส่วน
กำรถือครองหุน้ เพิ่มขึน้ จำก ร้อยละ 45.75 เพิ่มเป็ น ร้อยละ 47.74

•

บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ได้ทำกำรซือ้ หุน้ คืนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำนวน 20,000,000 หุน้ คิด
เป็ น ร้อยละ 2.50 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว

•

บริษัท ฟอร์ท คอนซัลติง้ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 10 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 330,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท) โดย
ออกจำหน่ำยหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 230,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม

•

กิจกำรร่วมค้ำ จีเนียส ลดทุนจดทะเบียนจำก 25 ล้ำนบำท เป็ น 15 ล้ำนบำท และได้จ่ำยเงินคืนทุนให้กับผู้ร่วมค้ำทั้ ง 2 บริษัทตำม
สัดส่วนกำรลงทุนของผูร้ ว่ มค้ำ
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ปี 2562
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ ดังนี้
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

ในเดือนเมษำยน บริษัทลงทุนจัดตั้ง บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ท กรุ๊ป จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจบริกำรรือ้ ถอน ขนย้ำย ขนส่ง ประกอบ
ติดตัง้ จัดสร้ำง ปรับแต่ง วำงระบบ ทดสอบประสิทธิภำพเครื่องจักร โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 100,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท) และบริษัทถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน
ในเดือนมีนำคม บริษัทลงทุนจัดตัง้ กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ทดีวอนส์ เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบต่อต้ำนอำกำศยำนไร้คนขับ โดยมีทนุ จด
ทะเบียน 10,000 บำท และบริษัทถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียน
ในเดือนพฤษภำคม บริษัทลงทุนจัดตัง้ บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจบริกำรผลิต ผลิตภัณ ฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบ
วงจรโดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 100,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท) และบริษัทถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน
ในเดือนพฤษภำคม บริษัทลงทุนจัดตั้ง กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ทเซอร์เวย์ เพื่อดำเนินธุรกิจรับจ้ำงปรับปรุงระบบข้อมูลแนวเขตปกครองใน
ระบบภูมิสำรสนเทศโดยมีทนุ จดทะเบียน 10,000 บำท และบริษัทถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน
ในเดือนกรกฎำคม บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 100,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ
10 บำท) เป็ น 250 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 25 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท) บริษัทได้เข้ำซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่ำวทั้งจำนวน เพื่อ
รักษำสัดส่วนกำรถือหุน้ ไว้คงเดิม
ในเดือนกรกฎำคม คณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมัติโครงกำรซือ้ หุน้ คืนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อบริหำรทำงกำรเงิน
จำนวนไม่เกิน 50 ล้ำนหุน้ หรือวงเงินไม่เกิน 300 ล้ำนบำท โดยกำหนดระยะเวลำที่ซือ้ หุน้ คืนตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหำคม 2562 ถึงวันที่ 14
กุมภำพันธ์ 2563
ในเดือนกรกฎำคม บริษัทโอนธุรกิจบำงส่วนของบริษัท ซึ่งได้แก่ ธุรกิจบริกำรผลิตผลิตภัณ ฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ทรัพย์สิน
หนีส้ ินและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่ำวให้แก่ บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด
ในเดือนกันยำยน บริษัทลงทุนจัดตัง้ กิจกำรร่วมค้ำฟอร์ทและยิบอินซอย เพื่อดำเนินธุรกิจวำงระบบโครงข่ำย Smart Metro Grid โดยมี
ทุนจดทะเบียน 4 ล้ำนบำท และบริษัทถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
ในเดือนตุลำคม บริษัท ฟอร์ท เวนดิง้ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 320 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 32 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10
บำท) เป็ น 620 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 62 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท) โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน จำนวน 30 ล้ำนหุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุน้ 10 บำท บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ใช้สิทธิซือ้ หุน้
เพิ่มทุนของบริษัทดังกล่ำวเพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุน้ ไว้คงเดิม
ในเดือนธันวำคม บริษัทลงทุนจัดตัง้ บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ท รอยัล จำกัด โดยทุนจดทะเบียน 2 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 200,000 หุน้
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) เพื่อ ดำเนินธุรกิจจำหน่ำยเครื่อ งบินและอำกำศยำน โดยบริษัทถื อหุ้นในอัตรำร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียน
ในเดื อ นธั น วำคม คณะกรรมกำรบริษั ท มี ม ติ อ นุ มัติ ซือ้ หุ้น สำมัญ ของ บริษั ท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) ผ่ ำนตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนหุน้ ที่จะซือ้ ไม่เกิน 30 ล้ำนหุน้ หรือวงเงินไม่เกิน 210 ล้ำนบำท ซึ่งจะทำให้สดั ส่วนกำรถือ
ครองหุน้ เพิ่มขึน้ จำกร้อยละ 50.76 เพิ่มเป็ น ร้อยละ 54.61

ปี 2563
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ ดังนี้
•

บริษัทได้ทำกำรซือ้ หุน้ คืนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 24,625,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.57 ของทุนจดทะเบีย นและ
ชำระแล้ว
• บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ได้ทำกำรซือ้ หุน้ คืนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 26,858,700 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 3.36 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
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•

บริษัทลงทุนจัดตั้ง บริษัท ฟอร์ท เอ็มอำร์โอ เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงเก็บอำกำศยำนและซ่อมบำรุงอำกำศยำน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 4 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 400,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท) บริษัทถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 10 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 100,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท) เป็ น 20
ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100) บริษัทได้เข้ำซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่ำวทัง้ จำนวนเพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุน้
ไว้คงเดิม
บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ลงทุนจัดตั้ง บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท ดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจขำยสินค้ำและ
ให้บริกำรอื่นๆ ที่เกี่ ยวเนื่อ งกับเครื่อ งรับ ชำระเงินอัตโนมัติ ธุร กิจจำหน่ ำยยำเส้นและธุรกิ จสื่อ โฆษณำประชำสัมพันธ์ โดยมีทุน จด
ทะเบียน 200 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 20 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท) บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ใน
อัตรำร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เทรดดิง้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ฟอร์ท
สมำร์ท แคปปิ ตอล จำกัด และได้โอนกิจกำรบำงส่วน ได้แ ก่ ธุร กิจขำยสินค้ำและให้บริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ ยวเนื่อ งกับเครื่อ งรับชำระเงิน
อัตโนมัติ ธุรกิจจำหน่ำยยำเส้นและธุรกิจสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ สินค้ำคงเหลือและสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องให้กบั บริษัท ฟอร์ท
สมำร์ท ดิสทริบิวชั่น จำกัด และได้เข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท ดิจิตอล จำกัด เพิ่มเติมทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ เพิ่มขึน้ จำก
ร้อยละ 60 เป็ นร้อยละ 99.99
บริษัท ฟอร์ท เวนดิง้ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 620 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 62 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท) เป็ น 670
ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 67 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท) โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ
10 บำท บริษัทและบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ได้ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่ำวเพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุน้ ไว้คงเดิม

•

•

•

•

1.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ
2563
ล้านบาท

2562
%

ล้านบาท

2561
%

ล้านบาท

%

รายได้จากธุรกิจหลัก
ธุรกิจอีเอ็มเอส

- กำรผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

425

6.00

521

7.66

673

8.33

837

11.82

936

13.78

985

12.19

1,680

23.02

959

14.10

818

10.12

745

10.52

670

9.85

1,767

21.87

27
49

0.38
0.69

11
61

0.16
0.90

9
82

0.11
1.01

3,078
6,791
291
7,082

43.46
95.89
4.11
100.00

3,361
6,519
284
6,803

49.40
95.83
4.17
100.00

3,481
7,815
215
7,165

43.08
96.72
3.00
100.00

โทรคมนำคม และอิเล็กทรอนิกส์ภ ำยใต้ตรำ
สินค้ำของลูกค้ำ

- กำรจำหน่ำยชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่นั ส์
- รับงำนโครงกำร จัดหำ จัดจ้ำ ง และวำงระบบ
ต่ำงๆ จำกภำครัฐและเอกชน
- กำรจ ำหน่ ำ ย และติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ แ ละระบบ
สัญ ญำณไฟจรำจร กล้อ งวงจรปิ ด อุป กรณ์
และระบบป้ำยอิเล็กทรอนิกส์
- กำรวำงระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กำร (ERP)

- อื่นๆ
ธุรกิจสมำร์ท เซอร์วิส
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการของ 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส (Electronics Manufacturing Services Business)
ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Device) ทั้งในรู ปแบบของกำรรับเหมำผลิต (Turnkey) และรับจ้ำงประกอบ (Consign Part) ให้กับลูกค้ำทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ และบริกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยชิน้ ส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและลูกค้ำ
ทั่วไป ตัง้ แต่เซมิคอนดักเตอร์ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเครื่องมือวัดและทดสอบ ประกอบด้วย บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท ฟอร์ท
อีเอ็มเอส จำกัด และ บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1.1. ธุรกิจการผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
ดำเนินธุรกิจบริษัทให้บริกำรออกแบบ ผลิต ประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเครื่องจักรที่ทนั สมัยพร้อมทีม
วิศวกรและทีมงำนที่มำกประสบกำรณ์และมี ควำมเชี่ยวชำญ ให้กับลูกค้ำในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ อำทิ แผงวงจร
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ แผงวงจรอุปกรณ์คอมพิ วเตอร์ แผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนำคม แผงวงจรอุปกรณ์รบั ส่งข้อมูลผ่ำนดำวเทียมติดตำมยำนพำหนะ
แผงวงจรมิ เตอร์วัดไฟฟ้ ำ รวมถึ งระบบควบคุ ม (Control System) ของอุ ปกรณ์ ในกลุ่ม อุตสำหกรรมต่ ำงๆ อำทิ กลุ่ม เครื่ อ งใช้ไฟฟ้ ำ กลุ่ม
โทรคมนำคม กลุ่มอุปกรณ์เครื่องมื อแพทย์ (Medical Devices) และกลุ่ม ยำนยนต์ (Automotive, EV Charger) โดยรู ปแบบของกำรผลิตแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1. กำรรับจ้ำงประกอบ (Consign Parts) และ 2. กำรรับเหมำผลิต (Turnkey) โดยลูกค้ำของบริษัทจะเป็ นบริษัทใน
กลุ่มอุปกรณ์ไอที กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้ำ กลุ่มอุปกรณ์โทรคมนำคม และกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุ ร กิ จ ผลิ ต และประกอบแผงวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Products) ซึ่งถือเป็ นอุตสำหกรรมขัน้ ปลำย (Down Stream) ในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งกำรผลิต
ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) การประกอบ (Consign Parts) คือ กำรผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั ลูกค้ำ โดยทีมงำนวิศวกรของบริษัท
จะร่วมออกแบบกำรผลิตและประกอบแผงวงจรร่วมกับลูกค้ำ จนถึงกำรวำงแผนประกอบแผงวงจร ซึ่งแผงวงจรที่บริษัทประกอบ ได้แ ก่
แผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้ำ แผงวงจรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนำคม และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ เป็ นต้น ทัง้ นี ้
บริษัทใช้วตั ถุดิบที่ลกู ค้ำเป็ นผูจ้ ัดหำให้ โดยลูกค้ำจะเป็ นผูต้ ิดต่อกับผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบให้จดั ส่งวัตถุดิบแก่บริษัท และลูกค้ำเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในค่ำวัตถุดิบเอง ดังนัน้ บริษัทจึงไม่มีควำมเสี่ยงในเรื่องกำรบริหำรต้นทุนวัตถุดิบในสำยกำรประกอบนี ้
2) การรับเหมาผลิต (Turnkey) คือ กำรผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเหมำ
ซึ่งทีมงำนวิศวกรของบริษั ทจะร่วมออกแบบกำรผลิ ตและประกอบแผงวงจรร่วมกับ ลูกค้ำ จนถึงกำรวำงแผนประกอบแผงวงจร ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทรับเหมำผลิต ได้แก่ แผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้ำ แผงวงจรอุปกรณ์ค อมพิวเตอร์ แผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนำคม แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรมิเตอร์วดั ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์รบั ส่งข้อมูลผ่ำนดำวเทียมติดยำนพำหนะ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัทสำมำรถจัดหำวัตถุดิบ
ได้เอง โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภำพตำมที่ลกู ค้ำต้องกำร ดำเนินกำรติดต่อสั่งซือ้ วัตถุดิบ ตลอดจนกำรที่บริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่อง
กำรบริ ห ำรต้น ทุน วัต ถุดิ บ เอง ทั้ง นี ้ แผงวงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Products) ที่บริษัทผลิตตำมคำสั่งทัง้ หมด ประกอบด้วย
1) แผงวงจรส าห รั บ เครื่ อ งใช้ ไ ฟ ฟ้ า ได้ แ ก่ แผงวงจรควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ น
เครื่องปรับอำกำศ (Air Controller) แผงวงจรวิทยุติดรถยนต์ และแผงวงจรเครื่องเล่น
ดีวีดี แผงวงจรบัลลำดอิเล็กทรอนิกส์ และแผงวงจรควบคุมอุณหภูมิในตูเ้ ย็น เป็ นต้น
แผงวงจรสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
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แผงวงจรสำหรับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

2) แผงวงจรและอุป กรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงวงจรคียบ์ อร์ดคอมพิวเตอร์ชนิ ด
ธรรมดำ และชนิ ด ไร้ส ำย (Wireless Keyboard) รวมถึ ง กำรรับ ผลิ ต แผงวงจรชุ ด
คียบ์ อร์ดสำหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็ นต้น
3) แผงวงจรส าหรั บ อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ได้แ ก่ แผงวงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ใ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น

แผงวงจรสำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคม

1.2. ธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายชิน้ ส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินธุรกิจให้บริกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยชิน้ ส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสินค้ำครอบคลุมตัง้ แต่กลุ่มเซมิ คอนดักเตอร์
อำทิ ไอซี ทรำนซิสเตอร์ ไดโอด เซไมคอนดัคเตอร์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ Display Device รีเลย์ แบตเตอรี คอนเน็คเตอร์ ออดไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟ
EMC ฟิ ลเตอร์ เทอร์มอลพริ นเตอร์ (thermal printer) ตัวเก็ บประจุ (capacitor) รีซิ สเตอร์ (resistor) crystal oscillator เป็ นต้น อันเป็ น
วัต ถุ ดิ บ เพื่ อ ผลิ ต แผงวงจรอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ต่ ำงๆ รวมไปถึ ง เครื่ อ งมื อ วัด และทดสอบ ตลอดจนระบบเทคโนโลยี แ ขนกล (Industrial
Automation) โดยบริษัทได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกบริษัทชัน้ นำของโลกทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ แต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำใน
ประเทศไทยอย่ำงเป็ นทำงกำร อำทิ FUJITSU, DELTA, MICROCHIP, KEC, SCHAFFNER, ETT, SILA, CPi, GlORY, EATON, OMRON,
TAEIN, EPSON, FLLIKE และบริษัทชัน้ นำอื่นๆ โดย บริษัทมีบริกำรตั้งแต่กำรให้คำปรึกษำ กำรออกแบบ กำรทำโมเดลขึน้ รูปต้นแบบของ
ผลิตภัณฑ์ กำรทดสอบ จนถึงกำรส่งมอบอย่ำงครบวงจร และด้วยประสบกำรณ์แ ละควำมชำนำญกว่ำ 30 ปี ทำให้บริษัทป็ นที่รูจ้ ัก
แพร่หลำยในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แ ละเป็ นที่ยอมรับไว้วำงใจในกำรสั่งซือ้ วัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิ ตจำกลูกค้ำ
โรงงำนผลิตมำกกว่ำ 300 รำย
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
สิน ค้ำที่ จำหน่ ำยส่ วนใหญ่ เป็ น วัต ถุดิ บ เพื่ อ กำรผลิ ต แผงวงจรอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ส ำหรับ ชิน้ ส่ วนอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ที่
จำหน่ำยนัน้ สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1) กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนา (Active device) เช่น ไดโอด
(Diode) ไอซี (IC) และ ทรำนซิสเตอร์ (Transistor) เป็ นต้น

2) กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ผลิตจากสารกึ่งตัวนา (Passive device) เช่น
คอนเน็กเตอร์ (Connector) และตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ (Capacitor) เป็ นต้น

2. กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เอ็ น เตอร์ไ พรซ์ โซลู ช่ั น ส์ (Enterprise Solution Business) ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ำ นเครื อ ข่ ำ ยสื่ อ สำร
โทรคมนำคมครบวงจร โดยให้บริกำรงำนรับเหมำโครงกำรต่ำงๆ ขององค์กรทัง้ ภำครัฐและเอกชน ซึ่งครอบคลุมตัง้ แต่งำนสำรวจพืน้ ที่
งำนออกแบบ งำนวำงระบบและติดตั้ง และงำนปรับปรุ งและบำรุ งรักษำอุปกรณ์และ/ หรือโครงข่ำยระบบสื่อ สำรต่ำงๆ อำทิ งำน
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงแบบสำยใยแก้วนำแสง งำนระบบควบคุมไฟสัญญำณจรำจร งำนระบบพลังงำนไฟฟ้ำอัจฉริยะ หรือ
งำนระบบจัดกำรข้อ มูลและวำงแผนทรัพยำกรทำงธุรกิจขององค์กร อีกทั้ง มีบริกำรจัดหำและจำหน่ำยอุปกรณ์ ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ น
อุป กรณ์ โทรคมนำคม (Telecommunication Equipment) อุป กรณ์ ไฟส่ อ งสว่ ำง (LED Street Light, LED Residential Light) และ
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Device) ตลอดจนบริกำรจัดหำ จัดจำหน่ำยและซ่อมแซมบำรุงรักษำเครื่องบิน ซึ่งกลุ่มธุรกิจนี ้
ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 5 บริษัท คือ บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด บริษัท
ฟอร์ท ไลท์ติง้ จำกัด บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จำกัด บริษัท แอโร ฟอร์ท และ บริษัท ฟอร์ท เอ็มอำร์โอ เซอร์วิส จำกัด โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้
2.1 ธุรกิจเครือข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ให้บริกำรวำงระบบเครื อข่ ำยสื่ อ สำรโทรคมนำคม (Telecommunication Network System) งำนระบบสำรสนเทศ
(Information System) โดยให้บริกำรตัง้ แต่กำรออกแบบ กำรวำงระบบ กำรติดตัง้ กำรบำรุงรักษำ โดยทีมวิศวกรที่มีประสบกำรณ์และชำนำญ
กำรพร้อมด้วยทีมบริหำรโครงกำรที่มีศกั ยภำพและประสบกำรณ์ที่มีผลงำนกำรบริหำรโครงกำรมำกกว่ำ 100 โครงกำร ตัง้ แต่โครงกำรมูลค่ำ
หลักล้ำนบำทไปจนถึงมูลค่ำกว่ำพันล้ำนบำท อำทิ โครงกำรชุมสำยโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต (MSAN: Multi Service Access Node) หรือ
โครงกำรวำงระบบโครงข่ ำยไฟฟ้ ำอัจฉริ ยะ (Smart Grid) ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรไฟฟ้ ำอย่ ำงเป็ นระบบผ่ ำนกำรเชื่ อ มต่ อ ข้อ มูลทำง
อินเทอร์เน็ ต ระหว่ำงหน่ วยงำนของกำรไฟฟ้ ำกับมิ เตอร์อัจ ฉริยะ (Smart Meter) ของครัวเรือน รวมถึงบริษัทมีบริกำรจัดหำและจำหน่ำย
อุปกรณ์โทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อำทิ อุปกรณ์สื่อสัญญำณสำหรับผูใ้ ห้บริกำรเครือข่ำยบรอดแบรนด์ (FORTH WDM Access
Switch) อุ ป กรณ์ ป ลำยทำงส ำหรับ ผู้ ให้ บ ริ ก ำร Wi-Fi (Modem & Router, Wi-Fi Access Point, Hot Spot Wi-Fi Access point) อุ ป กรณ์
ควบคุมกำรเปิ ดปิ ดของไม้กั้นรถเข้ำออกอัตโนมัติ (Remote Car Access Control) อุปกรณ์และระบบเรียกพยำบำลในโรงพยำบำล (Nurse
Call System) ผลิตภัณ ฑ์มิ เตอร์ไฟฟ้ ำและมิเตอร์นำ้ อิเล็กทรอนิ กส์และระบบจัดเก็บเงิน (Electronics Meter) ผลิตภัณ ฑ์มิ เตอร์อัจฉริยะ
(Smart Meter) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัวหรือสำยรัดข้อเท้ำนักโทษ (EM: Electronic Monitoring) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตำม
เรือ (EM เรือ) สำหรับใช้ควบคุมหรือติดตำมบุคคล และสำหรับควบคุมเรือให้อยู่ในพืน้ ที่ที่กำหนด
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจเครื่อ ขำยสื่อสำรและโทรคมนำคม จัดจำหน่ำยสินค้ำและบริกำรโซลูช่ ัน ให้กับลูกค้ำองค์กรทั้งหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน และลูกค้ำทั่วไป โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย ได้แก่
1) SMART IP PHONE เป็ นโทรศัพ ท์ร ะบบ IP ที่ ส ำมำรถใช้ง ำนร่ว มกั บ ตู้ส ำขำ
โทรศัพท์รุ่น IPX หรือสำมำรถใช้งำนกับอุปกรณ์ IP-PBX ทั่วไปได้โดยใช้ระบบ SIP
Protocol เป็ นมำตรฐำน สำมำรถแสดงผลหน้ำจอเป็ นภำษำไทยได้ และรองรับ
กำรใช้ง ำนแบบ Touch Screen สำมำรถปรับ แต่ ง กำรฟั งก์ช่ ั น กำรใช้ง ำนได้
หลำกหลำยตำมควำมต้อ งกำร มี คุณ สมบัติ ที่ โ ดดเด่ น เช่ น หน้ำจอ Color TFT
LCD ขนำด 4.3” ควำมละเอียดสูง 480x272 pixel รองรับกับ Application ใหม่ๆ
SMART IP PHONE
อีกมำกมำย เป็ นต้น

ผลิตภัณฑ์ FORTH IPX

2) FORTH IPX อุปกรณ์ตูส้ ำขำโทรศัพท์อัตโนมัติที่ ใช้งำนร่วมกับระบบ IP เดิมโดย
เพิ่มเทคโนโลยีสื่อสำรบนโครงข่ำย IP หรือระบบ Internet ได้ที่รูจ้ ักกันในนำม VoIP
ซึ่งช่วยลดค่ำใช้จ่ำยโทรศัพท์ทั้งทำงไกลในประเทศและต่ำงประเทศรวมถึงมือถือ
ต่ ำงๆได้สูง เหมำะกับ กำรใช้งำนของธุ ร กิจ ขนำดกลำง และขนำดเล็ ก (SMEs)
ตลอดจนเหมำะกับหน่วยงำนหรือองค์กรที่มีสำขำย่ อยกระจำยอยู่หลำยจุดทั้งใน
ประเทศเดียวกันหรือหลำยประเทศ ให้กำรใช้งำนที่หลำกหลำยรองรับทัง้ ระบบเก่ำ
และระบบใหม่ บำรุงดูแลรักษำง่ำย สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบ WiFi เสมือนว่ำ
ผู้ใช้งำนพกพำเครื่อ งโทรศัพ ท์ภ ำยในไว้กับตัว จึงไม่ พ ลำดกำรติ ด ต่ อ เมื่ อ อยู่ใน
สำนักงำน
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Mini MSAN

Forth WDM

3) MSAN และ Mini MSAN อุ ป กรณ์ ชุ ม สาย MSAN (Multi Service Access
Node) เป็ นอุปกรณ์ชุมสำยที่ออกแบบมำเพื่อให้บริกำรเลขหมำยโทรศัพท์พืน้ ฐำน,
โทรศัพท์สำธำรณะ, อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงด้วย ADSL, วงจรสื่อสำรควำมเร็วสูง
ผ่ ำ นสำย Optical Fiber (PON) สื บ เนื่ อ งจำกกำรขยำยตั ว ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร
อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกปี จึงทำให้ผใู้ ห้บริกำรเกิดกำรลงทุนอุปกรณ์ชมุ สำย
เพื่อแข่งขันกันขยำยกำรให้บริกำรเป็ นจำนวนมำก ชุมสำย MSAN เป็ นอุปกรณ์ที่
สำมำรถตอบสนองได้อย่ำงลงตัว เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำรในกลุ่มเป้ำหมำย
เล็ ก เช่ น ชุม ชนขนำดย่อ ม บริ ษั ท จึ งได้ท ำกำรวิ จัย และพัฒ นำอุป กรณ์ ชุม สำย
MSAN ขนำดเล็ ก ที่ ส ำมำรถติ ด ตั้ ง บนเสำไฟฟ้ ำได้ คื อ Mini MSAN เพื่ อ กำร
ให้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงหรือระบบโทรศัพท์ในบริเวณที่มีผูใ้ ช้จำนวนไม่
มำกนัก หรือมีกำรติ ดตั้งแบบกระจำยตัว ซึ่งถ้ำเป็ นกำรลงทุนติดตั้ ง MSAN ที่มี
จำนวน ports น้อ ย อำจทำให้เกิดค่ ำใช้จ่ำยต้นทุนที่สูงไม่คุ้มค่ำกำรลงทุน ด้วย
เหตุผลดังกล่ำวจึงสอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุนของผูใ้ ห้บริกำรอย่ำงยิ่ง
4) FORTH X- TRANS WDM Access Switch ซึ่ งเป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ Access
Switch สาหรับผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบรนด์ เพื่อเชื่อมต่อจำกตูช้ ุมสำย
อินเตอร์เน็ต ควำมเร็วสูง (MSAN) เข้ำสู่ Core Network ที่มี Bandwidth สูง โดย
ยัง สำมำรถรวมสัญ ญำนข้อ มูล จ ำนวนมำก ผ่ ำนระบบ WDM เพื่ อ กำรส่ งถ่ ำ ย
ข้อมูลสูงถึง 400 Gbps ในสำยไฟเบอร์ออฟติกเพียงเส้นเดียว ซึ่งทำให้สำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยได้เป็ นจำนวนมำกจำกกำรพึ่งพำระบบจำกต่ำงประเทศที่มีรำคำสูงมำก
5) ระบบศู น ย์ใ ห้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางโทรศั พ ท์ (Call Center) เป็ นอุ ป กรณ์ แ ละ
ระบบซอฟท์แวร์ ที่ บริษัทพัฒนำขึน้ เพื่อใช้ร่วมกับระบบตูส้ ำขำโทรศัพท์ ทำหน้ำที่
เป็ นศูนย์ขอ้ มูลสำหรับงำนบริกำรลูกค้ำของบริษทั ทีต่ ิดตัง้ ระบบ Call Center
6) ระบบเรียกพยาบาลสาหรับใช้ในโรงพยาบาล (Nurse Call) เป็ นอุปกรณ์และ
ระบบเรียกพยำบำล ที่บริษัทพัฒนำและผลิตขึน้ เป็ นรำยแรกของประเทศไทย ทำ
หน้ำ ที่ ส่ ง สัญ ญำณเรี ย กซึ่ ง แสดงหมำยเลขห้อ งพั ก ของผู้ป่ วยที่ ติ ด ต่ อ แสดง
สัญ ญำณไฟที่หน้ำห้อ งผู้ป่วย และเจ้ำหน้ำที่ พยำบำลสำมำรถสนทนำกับผูป้ ่ วย
ผ่ำนอุปกรณ์ได้ โดยในกำรเรียกแต่ละครัง้ ระบบจะบันทึกข้อมูลไว้ในหน่วยควำมจำ
ซึ่งสำมำรถสั่งพิมพ์ออกมำตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้ ผูใ้ ช้ยังสำมำรถบริหำรลำดับ
กำรเรียกตำมลำดับของควำมเร่งด่วนของเหตุฉกุ เฉิน
7) อุ ป กรณ์ ป ลายทาง Modem & Router , Wifi Access Point , FTTH ONT เป็ น
อุปกรณ์สื่อสำรทำงฝั่งผูใ้ ช้ที่เชื่อมต่อเข้ำกับระบบ Network ของผูใ้ ช้ทงั้ ทำง ADSL,
LAN , FTTH , Wireless LAN ซึ่งในปั จจุบันตลำดผู้ใช้มีควำมต้องกำรเป็ นอย่ำง
มำก โดย FORTH เป็ นผูผ้ ลิตไทยรำยเดียวที่พัฒนำอุปกรณ์ได้ตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ
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8) Hot Spot WIFI Access Point เป็ นอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร WIFI ในที่
สำธำรณะ เช่น โครงกำร ICT Free Wifi หรือกำรให้บริกำร WIFI ในโรงเรียนหรือ
สถำนที่ ร ำชกำรต่ ำงๆ ปั จ จุบัน มี ค วำมต้อ งกำรสูงมำก ผู้ให้บ ริกำรเจ้ำต่ ำงๆก็ มี
บริกำรเสริมแบบ WIFI เพรำะมีควำมเร็วสูง และอุปกรณ์ต่ำงๆมำกมำยที่รองรับ
WIFI เป็ นพืน้ ฐำน และยังเป็ นช่องทำง off load ของทำงำนของเครือข่ำย 3G
9) Golf Caddie เป็ นอุปกรณ์รบั สัญ ญำนดำวเทียม GPS และนำมำประยุกต์ใช้กับ
กำรเล่นกีฬำกอล์ฟ โดยเป็ นของเล่นที่ม่งุ เจำะกลุ่มลูกค้ำสนำมกอล์ฟทั่วประเทศ ให้
สำมำรถแจ้งพิกัด ระยะทำงในกำรตีระยะต่ำง ๆ ซึ่งถือเป็ นตลำดใหม่ที่ทำงบริษัท
นำควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบอุปกรณ์ระบบสื่อสำรมำประยุกต์ใช้กับกำรเล่น
กีฬำ
10) Remote Car Access Control เป็ น อุ ป กรณ์ ก ำรควบคุ ม กำรเปิ ดปิ ดแขนประตู
อัตโนมัติ ที่ม่งุ เจำะกลุ่มผูใ้ ช้งำนในหมู่บำ้ นต่ำงๆ โดยมีหลำยรูปแบบทัง้ กำรกดปุ่ ม
Remote หรือ ระบบกำรรับ สัญ ญำน และระบบเปิ ด อัต โนมัติ อี ก ทั้งยัง เป็ นกำร
บันทึกกำรเข้ำ - ออก และบันทึกวิดีโอเพื่อช่วยในกำรรักษำควำมปลอดภัยได้อย่ำง
ครบวงจร
11) FORTH IPX MINI เป็ นตูส้ ำขำโทรศัพท์ระบบไอพีที่มีขนำดเล็ก ซึ่งถูกออกแบบมำ
เพื่อรองรับกำรใช้งำนของธุรกิจขนำดกลำง และขนำดเล็ ก หรือ Home office โดย
ระบบกำรท ำงำนเหมื อ นกับ IPX series แต่มี คุณ สมบัติ กิน ไฟน้อ ย และใช้พื ้น ที่
ติดตัง้ น้อยกว่ำ IPX series
12) สายรัด ข้ อ เท้ านั ก โทษ (Electronic Monitoring) อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ
Electronic Monitoring (EM) ได้ร ับ กำรพัฒ นำและผลิ ต จำกบริษั ท ฟอร์ท อี เอ็ ม
เอส จำกัด ซึ่งได้รบั มำตรฐำน IP 68 (มำตรฐำนกำรป้องกันนำ้ ลึก 21 เมตร) ทำงำน
ด้วยระบบ 3G และ 4G รับส่งพิกัด GPS ได้อย่ำงแม่นยำ โดยจะสำมำรถติดตำม
ตรวจสอบ และจำกัดกำรเดินทำงของบุคคลได้ดว้ ยกำรสวมใส่กับข้อเท้ำ สำมำรถ
ระบุตำแหน่งที่อยู่และจัดส่งข้อมูลพิกัดของผู้ถูกสวมใส่ทุกๆ 2 นำที รวมทั้งมีกำร
แจ้งเตือนแบบ Real- time เมื่อเกิดเหตุกับอุปกรณ์ เช่น มีกำรทุบ ทำลำย ตัด หรือ
ถอดอุปกรณ์โดยไม่ได้รบั กำรอนุญำต
2.2 ธุรกิจรับวางระบบและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟจราจรครบวงจร
ดำเนินธุรกิจให้บริกำรวำงระบบและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบไฟจรำจรอย่ำงครบวงจร เนื่องจำกบริษัทมี
ควำมเชียวชำญในด้ำนกำรทำ SI (System Integration) ที่ครอบคลุมตัง้ แต่กำรให้คำปรึกษำ กำรออกแบบ รับเหมำติดตัง้ กำรบริหำรจัดกำรระบบ
บนกำรเชื่อมต่อเทคโนโลยีผ่ำนโครงข่ำยที่สำมำรถควบคุมกำรทำงำนได้จำกส่วนกลำง รวมไปถึงกำรบำรุงรักษำระบบให้แก่องค์กรทัง้ ภำครัฐและ
เอกชน รวมไปถึ งจั ดจ ำหน่ ำยอุ ปกรณ์ ที่ เกี่ ยวข้อ งต่ ำงๆ อำทิ จอสี แสดงผล LED (Full Color LED Screen) ป้ ำยแสดงข้อ ควำม (VMS) HID
Electronic Ballast โคมสัญญำณไฟ เครื่องนับเวลำถอยหลังของคนข้ำมถนน กล้อง CCTV อุปกรณ์ไฟกระพริบจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ระบบ
สัญญำณไฟคนข้ำมถนนอัจฉริยะ ระบบควบคุมสัญญำณ ไฟจรำจรด้วยคอมพิวเตอร์
ธุรกิจรับวำงระบบและจำหน่ำยผลิตภัณ ฑ์ไฟจรำจรครบวงจร จัดจำหน่ำยและรับเหมำติดตั้งอุปกรณ์แ ละระบบ
สัญญำณไฟจรำจรแบบครบวงจร ซึ่งเป็ นที่ยอมรับด้ำนคุณภำพจำกหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
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1) โคมสัญ ญาณไฟจราจรชนิ ด LED (LED Traffic Light) เป็ นโคมสัญ ญำณไฟ
จรำจรที่ ใช้ห ลอดไฟชนิ ด Light Emitting Diode: LED เป็ น ตัวก ำเนิด แสงที่ให้แ สง
สว่ำง มีควำมเข้มของแสงได้มำตรฐำน มีควำมคมชัดของสี ประหยัดพลังงำน และมี
อำยุกำรใช้งำนได้นำนกว่ำ แบบ Halogen (แบบเดิม) ประมำณ 5 ปี
โคมสัญญำณไฟจรำจร

2) เครื่องนั บ เวลาถอยหลังสัญ ญาณไฟจราจร (Traffic Countdown Display)
เป็ นเครื่อ งแสดงเวลำนับถอยหลังสัญ ญำณไฟจรำจรเพื่อ ทำให้ผูข้ ับขี่ ยำนพำหนะ
ทรำบเวลำก่อนที่จะเปลี่ยนสัญญำณไฟ
เครื่องนับเวลำถอยหลังสัญญำณไฟจรำจร

3) ตู้ค วบคุม สัญ ญาณไฟจราจร (Traffic Signal Controller) เป็ นเครื่องควบคุม
สัญ ญำณไฟจรำจรซึ่งมี หน้ำที่ ในกำรควบคุมกำรเปลี่ยนสัญญำณไฟจรำจรตำมท้อง
ถนนและตำมแยกต่ำงๆ ที่มีควำมทันสมัย ควำมทนทำนและมีคุณภำพสูง พร้อมด้วย
ระบบป้องกันกำรผลิดพลำดอย่ำงครบครัน โดยเน้นที่กำรติดตัง้ และใช้งำนง่ำย เป็ นหลัก
ตูค้ วบคุมสัญญำณไฟจรำจร

4) สัญ ญาณไฟคนเดิน ข้ามอั จฉริยะ เป็ นเครื่อ งแสดงสัญ ญำณไฟเพื่อ อ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผสู้ ญ
ั จร ซึ่งเป็ นสัญญำณไฟจรำจรทำงข้ำมชนิดกดปุ่ ม ประกอบด้วย
โคมสัญญำณไฟจรำจรชนิด LED สำหรับคนข้ำมถนน อุปกรณ์นับเวลำคนข้ำม และ
กล่องไฟรูปคนข้ำมชนิด LED เป็ นต้น
ชุดอุปกรณ์สญ
ั ญำณไฟคนเดินข้ำมอัจฉริยะ

5) สัญ ญาณไฟสลับ ช่องทางจราจร เป็ นเครื่อ งแสดงสัญ ญำณไฟให้ผู้ใช้ร ถใช้
ถนนทรำบถึงสถำนะของช่องทำงเดินรถในขณะนัน้ ว่ำยังสำมำรถใช้ช่องทำงนัน้ ได้
หรือไม่ โดยส่วนใหญ่ จะติดตั้งบนสะพำน และบริเวณทำงเข้ำอุโมงค์ลอดทำงแยก
ต่ำง ๆ
สัญญาณไฟสลับช่องทางจราจร

ระบบโครงข่ายควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ระบบอุปกรณ์โครงข่ำยควบคุม
สัญญำณไฟจรำจร (ATC)

6) ระบบอุ ป กรณ์ โครงข่ า ยควบคุ ม สั ญ ญาณไฟจราจร (Automatic Traffic
Control: ATC) เป็ น โครงกำรที่ ใช้ร ะบบคอมพิ วเตอร์ค วบคุมไฟจรำจรได้ทั้งระบบ
สำมำรถกำหนดและปรับเปลี่ยนจังหวะสัญญำณไฟของแต่ละทำงแยกให้สอดคล้อง
กับปริมำณรถ โดยอำศัยเครื่องตรวจจับที่สำมำรถหำปริมำณควำมหนำแน่นของรถ
ในแต่ละทำงแยก เพื่อนำมำคำนวณหำเวลำกำรปล่อ ยสัญ ญำณไฟเขียวในแต่ละ
จังหวะให้สอดคล้องกับปริมำณรถและสัมพันธ์กนั ทัง้ โครงข่ำย
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7) โคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบมำเพื่อใช้งำนในจุดที่
ไฟฟ้ำยังเข้ำไม่ถึง หรือจุดที่ตอ้ งกำรประหยัดพลังงำน โดยแผงโซล่ำเซลล์ดำ้ นบนจะ
ทำหน้ำที่รบั พลังงำนแสงอำทิตย์ ในช่วงเวลำกลำงวันแล้วเปลี่ ยนเป็ นพลังงำนไฟฟ้ ำ
เก็บไว้ในรู ปแบบของแบตเตอรรี่ ซึ่งจะเป็ นแหล่งพลังงำนสำหรับหลอดไฟในเวลำ
กลำงคืน สำมำรถนำมำใช้เป็ นไฟให้ควำมสว่ำงเพื่อแบ่งช่องกำรจรำจรสำหรับช่อง
จรำจรปกติกับช่องจรำจรพิเศษ นอกจำกนีย้ งั สำมำรถใช้ในกำรบอกเขตของไหล่ทำง
ซึ่งแสงไฟกระพริบในเวลำกลำงคืน จะช่วยดึงควำมสนใจจำกผูข้ บั รถได้ดีขนึ ้ ช่วยลด
ปริมำณกำรเกิดอุบตั ิเหตุโดยเฉพำะในเวลำกลำงคืน
8) ป้ ายแสดงข้ อ ความหรือ รู ป ภาพ (Moving Sign Board/ Variable Message
Sign: VMS) คือ ป้ ำยแสดงข้อ ควำมหรือ รู ป ภำพที่ สำมำรถแสดงผลได้ 16 เฉดสี
สำมำรถแสดงผลที่หลำกหลำย เช่น ข้อควำมที่วิ่งจำกซ้ำยไปขวำ หรือ ข้อควำมที่วิ่ง
จำกด้ำนบนลงสู่ดำ้ นล่ำง เป็ นต้น โดยผลิตขึน้ เป็ นชิน้ เล็ก (Modular) ที่สำมำรถนำมำ
ประกอบขึน้ เป็ นจอภำพที่มีขนำดตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
2.3 ธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายหลอดไฟฟ้ าและอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่าง
ดำเนินธุรกิจให้บริกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED และอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่ำงหลำกหลำย
ประเภท อำทิ โคมไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) โคมไฟส่องสว่ำงชนิด LED High Bay ซึ่งเหมำะสำหรับใช้ในพืน้ ที่หลังคำสูงและ
ต้องกำรแสงสว่ำงมำก ๆ เช่น โรงงำน คลังสินค้ำ ปั๊มนำ้ มัน ซุปเปอร์มำร์เก็ต และสนำมกีฬำ เป็ นต้น โดยเทคโนโลยีหลอดไฟ LED จะช่วย
ประหยัดพลังงำนได้มำกถึงร้อยละ 80 และมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนกว่ำและเกิดควำมร้อนน้อยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฟ้ำ
ธรรมดำทั่วไป เช่น หลอดชนิดขัว้ เกลียว (E27) หลอดฮำโลเจน (MR16) หลอดฟูออเรสเซนต์ (T8) เป็ นต้น
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจจำหน่ำยหลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่ำง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลัก 3 ประเภท ได้แก่

1) ไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) เป็ นโคมไฟที่ใช้ท ดแทนโคมไฟแสงสว่ำงที่ ติดบน
ถนนหลักและถนนรอง เช่นโคมชนิด High Pressure Sodium (HPS), Metal Halide (MH)
มีค่ำควำมสว่ำงผ่ำนตำมมำตรฐำนของกรมทำงหลวง

2) ไฟ High Bay (LED High Bay Light) เป็ นโคมไฟที่ ใช้ท ดแทนโคมไฟ High Bay ชนิ ด
ธรรมดำที่ติดตำมโรงงำนอุตสำหกรรม, โกดังสินค้ำ หรือร้ำนค้ำขนำดใหญ่

3) ไฟแสงสว่ำงสำหรับใช้ในที่อยู่อำศัย (Residential LED Light) เป็ นไฟแสงสว่ำงชนิด LED
ที่ผลิตขึน้ มำทดแทน หลอดไฟทั่วไปที่ใช้ในที่อยู่อำศัยประกอบด้ว ยไฟแสงสว่ำงชนิด T8,
E27 และ MR16
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2.4 ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้ าและมิเตอร์น้าระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินธุรกิจให้บริกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์มิเตอร์วดั ไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ มิเตอร์ kWh
ทัง้ หนึ่งเฟส และสำมเฟสแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ พร้อมเชื่อมต่อเป็ นระบบประมวลผลอัตโนมัติผ่ำนทำง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็ น
Ethernet และต่อ เข้ำกับโปรแกรม Billing ของตู้สำขำของบริษัท ได้นอกจำกนีม้ ิเตอร์ kWh หนึ่งเฟสแบบบัตรเติมเงินผ่ำนบัตร RFID และ
มิเตอร์นำ้ ที่ต่อเข้ำกับระบบประมวลผลอัตโนมัติร่วมกับมิเตอร์ kWh และสำมำรถเพิ่มผ่ำนทำงอุปกรณ์รบั ส่งข้อมูลแบบ Wireless เพื่อให้อ่ำน
ค่ำนำ้ อัตโนมัติได้ เป็ นต้น
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้ำและมิเตอร์นำ้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดจำหน่ำยและติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้ำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และมิเตอร์นำ้ ระบบ M-Bus Series โดยได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
1) มิเตอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มิเตอร์ไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์และมิเตอร์นำ้ ระบบ
M-Bus Series ที่ ได้ม ำตรฐำน IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จำก Parkside
Laboratory ประเทศนิวซีแลนด์

2.5 ธุรกิจจาหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม
ดำเนินธุรกิจให้บริกำรจัดจำหน่ำยมิเตอร์วดั ไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ มิเตอร์ kWh ทัง้ หนึ่ง
เฟส และสำมเฟสแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเชื่อมต่อเป็ นระบบประมวลผลอัตโนมัติผ่ำนทำง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็ น Ethernet และ
ต่ อเข้ำกับโปรแกรม Billing ของตู้สำขำของบริ ษั ทได้นอกจำกนี ้มิ เตอร์ kWh หนึ่ งเฟสแบบบัตรเติ มเงิ นผ่ ำนบัตร RFID และมิ เตอร์น ้ำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อเข้ำกับระบบประมวลผลอัตโนมัติร่วมกับมิเตอร์ kWh และสำมำรถเพิ่มผ่ำนทำงอุปกรณ์รบั ส่งข้อมูลแบบ Wireless เพื่อให้อ่ำน
ค่ำนำ้ อัตโนมัติได้
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจจำหน่ำยระบบติดตำมยำนพำหนะผ่ำนดำวเทียม จัดจำหน่ำยทั้งอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ของระบบ ในรูปแบบ
GPS Tracking และ IOT Solution อย่ำงครบวงจร ซึ่งเป็ นที่ยอมรับด้ำนคุณภำพจำกหน่วยงำน
1) ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม ระบบติดตำมยำนพำหนะด้วย ระบบ GPS
(Global Positioning System) และระบบซอฟแวร์ที่ แ สดงเส้น ทำงของยำนพำหนะตำม
เส้นทำง

2.6 ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)
ดำเนินธุรกิจให้บริกำรวำงระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร ให้กบั องค์กรของรัฐและรัฐวิสำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำนครหลวง
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย บมจ. กำรบินไทย เป็ นต้น
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจวำงระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร ให้บริกำรวำงระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร ERP โดยเฉพำะโปรแกรมสำเร็จรูป SAP
โดยกำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรของหน่วยงำนในองค์กรต่ำงๆ
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2.7 ธุรกิจจาหน่ายเครื่องบินและศูนย์ซ่อมอากาศยาน
ดำเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนจำหน่ำยเครื่องบิน Kodiak เพียงรำยเดียวในประเทศไทย พร้อมกับให้บริกำรกำรบำรุงรักษำ
เครื่องบินโดยทีมช่ำงชำนำญกำรที่ให้บริกำรตลอดอำยุกำรใช้งำน รวมไปถึงเป็ นผูใ้ ห้บริกำรศูนย์ซ่อมอำกำศยำน (MRO) แบบครบวงจร ที่มี
บริกำรตรวจซ่อมอำกำศยำนพำณิชย์ (Commercial Aircraft) และอำกำศยำนส่วนบุคล (General Aircraft) โดยเป็ นกำรตรวจซ่อมอำกำศยำน
ตำมกำหนด (Scheduled Maintenance) กำรตรวจซ่อมเมื่ออำกำศยำนบินได้ตำมชั่วโมงที่กำหนดหรืออำกำศยำนถูกใช้งำนเกินระยะเวลำที่
ระบุไว้ในแผนควบคุมกำรซ่อมบำรุ ง เช่น 2 ปี (C-Check) กำรตรวจซ่อมใหญ่ อำกำศยำนที่บินได้ช่ ัวโมงสูงขึน้ หรืออำกำศยำนถูกใช้งำน 8 ปี
(D-Check) และกำรตรวจซ่อมส่วนอื่นๆ ของอำกำศยำนตำมคู่มือกำรซ่อมบำรุงอำกำศยำนแต่ละแบบที่ได้กำหนดไว้
3. กลุ่มธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส (Smart Service Business) ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรรับชำระเงินด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ บริกำรชำระเงินแทน บริกำรโอนเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) บริกำรธุรกรรมทำง
กำรเงินครบวงจรผ่ำนตูอ้ อนไลน์อตั โนมัติ รวมไปถึงกำรให้บริกำรสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนธุรกิจจำหน่ำยเครื่องดื่มและสินค้ำผ่ำนตูห้ ยอด
เหรียญอัตโนมัติ (Vending Machine) ประกอบด้วย บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) และ บริษัท
ฟอร์ท เวนดิง้ จำกัด โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
3.1. ธุรกิจบริการการเงินครบวงจรผ่านเครือข่ายช่องทางตู้ออนไลน์อัตโนมัติ
ดำเนินธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริกำรรับชำระเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรชำระเงินแทน บริกำรโอนเงินด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินครบวงจรผ่ำนเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ภำยใต้เครื่องหมำย
กำรค้ำ
หรือ “ตูบ้ ุญเติม” ที่มีบริกำรที่หลำกหลำย อำทิ บริกำรเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้ำ (Prepaid) บริกำร
เติ ม เงิ น เข้ำกระเป๋ ำเงิ น อิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Wallet) บริ กำรรับ ฝำกเงิ น เข้ำบั ญ ชี ธนำคำร บริ กำรขำยสติ กเกอร์ไลน์ บริ กำรจ่ ำยบิ ลค่ ำ
สำธำรณูปโภค สินเชื่อ บัตรเครดิต บริกำรรับชำระเงินค่ำสินค้ำ บริกำรขำยประกันภัยและอุบตั ิเหตุ ประกันสุขภำพ และบริกำรอื่น ๆ เป็ นต้น มี
ลักษณะเป็ น Platform เชื่อมต่อผูใ้ ห้บริกำรและลูกค้ำ โดยลูกค้ำสำมำรถทำรำยกำรต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ผ่ำนตูบ้ ุญเติมที่
กระจำยครอบคลุมทุกภู มิ ภำคทั่วประเทศไทยมำกกว่ำ 130,000 ตู้ พร้อ มทั้งมี ศู นย์บริกำรบุญ เติ ม (Boonterm Call Center) หมำยเลข
โทรศัพท์ 1220 ที่ ให้บริกำรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษั ทบริหำรจัดกำรตู้บุญ เติ ม ในรู ปแบบของระบบเครือข่ำยผ่ำนตัวแทนบริกำร
(Master Agent) กว่ำ 170 รำยทั่วประเทศ และในรูปแบบของกำรบริหำรจัดกำรตูร้ ่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจ (Business Partner) ในโครงกำร
(Project) ต่ำง ๆ ซึ่งรำยได้ที่ได้รบั จำกผูใ้ ช้บริกำรตูบ้ ุญเติม จะมีกำรแบ่งกันระหว่ำงบริษัทและผูส้ นใจร่วมทำธุรกิจ นอกจำกนี ้ ยังมีผลิตภัณฑ์
ต่ำงๆ ภำยใต้แบรนด์ “บุญเติม” ได้แก่ บุญเติมเคำท์เตอร์เซอร์วิส ตูก้ ดนำ้ ดื่มสะอำดและเติมเงิน ตู้จำหน่ำยซิมกำร์ดและพิสูจน์ตัวตนทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ตูจ้ ำหน่ำยนำ้ มันอัตโนมัติที่มีบริกำรเติมเงินมือถือ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำ (EV Charger)
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจบริกำรกำรเงินครบวงจรผ่ำนเครือข่ำยช่องทำงตูอ้ อนไลน์อตั โนมัติ เป็ นช่องทำงที่ผใู้ ช้บริกำรเข้ำถึงได้สะดวก
และง่ำยต่อกำรใช้งำน โดยมีผลิตภัณฑ์และบริกำรที่หลำกหลำยทีม่ ำพร้อมกับระบบบริหำรจัดกำรที่เชื่อมต่อข้อมูลแบบออนไลน์กบั
เซิรฟ์ เวอร์ของผูใ้ ห้บริกำรซึ่งสำมำรถตรวจสอบยอดขำย และยอดกำรทำรำยกำรได้ทนั ที ดังนี ้
1) ตู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือและรับชาระเงินระบบอัตโนมัติ (ขนาด
จอ 7 นิ้วและ 10 นิ้ว) ให้บริกำรด้วยระบบกำรให้บริก ำรรับชำระเงิน ออนไลน์
ผ่ ำ น Kiosk โดยสำมำรถเชื่ อ มต่ อ ระบบกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรต่ ำ งๆ อำทิ ค่ ำ ย
โทรศัพ ท์มือ ถื อ (Mobile Operators) ธนำคำร (Banks) และผู้ให้บริกำรต่ำงๆ
ทัง้ ภำครัฐและเอกชนได้โดยตรง ทำให้ผใู้ ช้บริกำรสำมำรถทำรำยกำรได้สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย สำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรทำรำยกำรได้อย่ำงถูกต้องและ
แม่นยำ และทรำบผลกำรทำรำยกำรได้ในทันที โดยรองรับกลุ่มผูใ้ ช้บริกำรได้มำก
ถึง 4 ภำษำ ได้แก่ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำพม่ำ และภำษำกัมพูชำ
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2) ตู้จ าหน่ ายซิ ม มื อ ถือ พร้อ มบริ ก ารเติ ม เงิน สำมำรถให้บ ริก ำรซื อ้ ซิ มกำร์ด
โทรศพท์มือ ถือ และเลือกเบอร์โทรศัพท์ของค่ำย AIS ได้ด้วยตนเองพร้อ มกับมี
บริกำรระบบยืนยันตัวตน (e-KYC) ด้วยกระบวนกำรเสียบบัตรประชำชน และ
ถ่ำยรูปที่หน้ำตู้ (Face Recognition) เพื่อเปรียบเที ยบข้อมูลจำกบัตรประชำชน
กั บ ภำพถ่ ำ ยในกำรลงทะเบี ย นซิ ม กำร์ด และเติ ม เงิ น ค่ ำ โทรหรื อ ซื ้อ ชั่ ว โมง
อินเตอร์เน็ตได้ที่ตู้
3) ตู้ บุ ญ เติ ม พร้ อ มบริ ก ารเปิ ด บั ญ ชี โ ดยการพิ สู จ น์ และยื น ยั น ตั ว ตนด้ ว ยระบบ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-KYC) สำมำรถให้บ ริก ำรพิ สูจ น์แ ละยื น ยัน ตัวตนด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิ ดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทลั เพียงเสียบบัตรประชำชนเข้ำเครื่อง
ซึ่งมีควำมปลอดภัยด้วยกำรตรวจสอบข้อมูลจำกกรมกำรปกครอง พร้อ มด้วย
กำรสแกนใบหน้ำด้วยวิธีกำร Face Recognition เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลรูปภำพ
จำกบัตรประชำชน

4) ตู้ น้ า ดื่ ม หยอดเหรี ย ญและเติ ม เงิ น ออนไลน์ สำมำรถให้บ ริก ำรเติ ม เงิ น
ออนไลน์ แ ละกดน ้ ำ ดื่ ม ได้ โดยจะใช้ ห ลั ก กำรของระบบ R.O. (Reverse
Osmosis) ซึ่งได้รบั กำรยอมรับจำกทั่วโลกว่ำเป็ นระบบกำรผลิตนำ้ ดื่ม ที่ทนั สมัย
และปลอดภัยมำกที่สดุ ระบบหนึ่ง โดยกำรใช้แรงดันของนำ้ ไปบังคับนำ้ ให้ผ่ำนตัว
ฟ อ ก คุ ณ ภ ำพ สู ง ที่ เรี ย ก ว่ ำ เยื่ อ TFC เม ม เบ รน (ThinFilm Composite
Membrane) ที่ ป ระกอบด้วยรู พ รุ น เล็ ก ๆ จำนวนมำกที่ มี ค วำมละเอีย ดสูงถึ ง
0.0001 ไมครอน (1 ส่วน 10 ล้ำนมิลลิเมตร) ซึ่งมี ขนำดใกล้เคียงกับอณูของนำ้
และจะยอมให้เฉพำะอณูของนำ้ เท่ำนัน้ ที่จะสำมำรถซึมผ่ำนไปได้ ส่วนสิ่งสกปรก
เชือ้ โรค ไวรัส แบคทีเรีย สำรพิษและสำรเคมีต่ำง ๆ ที่ ปะปนมำกับนำ้ ดิบจะถูก
ขจัดออกไปพร้อ มกับนำ้ ที่เหลือ จำกระบบ กำรเลือ กใช้อุปกรณ์ภ ำยในคัดสรร
เฉพำะที่ มี คุณ ภำพและมำตรฐำนเดี ยวกัน ด้วยวัส ดุ Food Grade เพื่ อ ควำม
มั่นใจใจควำมปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
5) เคาน์เตอร์เซอร์วิส บริษัทได้พฒ
ั นำตูบ้ ุญ เติมเคำน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งสำมำรถให้
บริกำรเติมเงิน และรับชำระบิลทุกบริกำร เช่นเดียวกับตู้บุญ เติม และเพิ่มเติม
บริกำรกำรชำระบิลอื่น ๆ อีกมำกกว่ำ 40 รำยกำร ได้แก่ บริกำรรับ ชำระบิล ค่ำ
สำธำรณูปโภค เช่น ค่ำไฟฟ้ำนครหลวง ค่ำไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ค่ำนำ้ ประปำนคร
หลวง ค่ำนำ้ ประปำส่วนภูมิภำค เป็ นต้น
6) ตู้จาหน่ ายน้ามัน อัตโนมัติและเติมเงิน ออนไลน์ ตูจ้ ำหน่ำยนำ้ มันที่ได้
รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรชั่งตวงจำกกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน โดย
มีระบบบริกำรของตูบ้ ุญ เติม อำทิ เช่น เติมเงินมือถือ จำหน่ำยรหัสบัตรเงินสด/
รหัสเติมเกมส์ และชำระค่ำสินค้ำออนไลน์ เป็ นต้น ควบคุมระบบกำรทำงำนผ่ำน
เครือข่ำย 3G/4G
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7) ชาร์จ ยานยนต์ไฟฟ้ า สำมำรถชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ ำทั้งแบบ Normal Charge
และ Quick Charge พร้อ มระบบกำรจองล่วงหน้ำก่ อ นเข้ำบริกำรและกำรรับ
ช ำระเงิ น หลำกหลำยช่ อ งทำง เช่ น Application BeWallet บั ต รเครดิ ต หรื อ
Mobile Banking และมี บ ริก ำรแจ้งเตื อ นออนไลน์เมื่ อ แบตเตอรี่เต็ มหรือ หมด
เวลำชำร์จ รวมถึงสำมำรถบันทึกและเรียกดูบนั ทึกประวัติกำรชำร์จไฟได้

วงจรธุรกิจบริการเติมเงินมือถือและเติมเงินออนไลน์ผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ
ผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์ ได้แก่ AIS, DTAC,
TRUE, TOT, CAT

ให้สิทธิเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำและ
บริกำร/บริกำรรับชำระค่ำสินค้ำและ
บริกำรเงินผ่ำนตูเ้ ติมเงินของ FSMART

ผูใ้ ห้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินบนมือถือ
เช่น mPAY

ผลิตและจำหน่ำยตูเ้ ติมเงิน

นำส่งเงินที่ได้รบั จำกลูกค้ำให้แก่
FSMART โดยได้รบั ค่ำตอบแทนเป็ นรำย
เดือนตำมมูลค่ำกำรเติมเงินผ่ำนตูเ้ ติมเงิน
ตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำตัวแทนบริกำร

บมจ. ฟอร์ท สมำร์ท
เซอร์วิส (FSMART)

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
ได้รบั สิทธิเป็ นตัวแทนบริกำรรับชำระค่ำสินค้ำและบริกำร
ผ่ำนตูเ้ ติมเงินและระบบบริหำรจัดกำรของ FSMART โดย
จ่ำยค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่ FSMART

ตัวแทนบริกำร
จ่ำยชำระค่ำสินค้ำและบริกำร/เติมเงินมือถือและเติม
เงินออนไลน์ผ่ำนตูเ้ ติมเงิน โดยเสียค่ำธรรมเนียม
บริกำรตำมอัตรำที่ระบุไว้

ให้บริกำรเติมเงินมือถือ เติมเกมออนไลน์ ชำระค่ำ
สำธำรณูปโภคผ่ำนตูเ้ ติมเงิน

ผูบ้ ริโภค

- รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถดูได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (56-1) ของ บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)-

3.2. ธุรกิจจาหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติ
ดำเนินธุรกิจให้บริกำรจำหน่ำยเครื่องดื่มกระป๋ องและสินค้ำผ่ำนตูห้ ยอดเหรียญอัตโนมัติ (Vending Machine)โดยมี
สินค้ำหลำกหลำยประเภทวำงจำหน่ำยซึ่งครอบคลุมตัง้ แต่ เครื่องดื่มประเภทนำ้ กระป๋ องหรือนำ้ ขวดไปจนถึงขนมขบเคีย้ วและสินค้ำอุปโภค
บริโภคต่ำงๆ อีกทัง้ ยังมีบริกำรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ เติมเงินเข้ำกระเป๋ ำเงิน (e-Wallet) ฝำกเงินเข้ำบัญชีธนำคำร และบริกำรต่ำงๆ ของตูบ้ ุญ
เติม โดยตูอ้ ัตโนมัติดังกล่ำวรองรับกำรชำระเงินทั้งในรู ปแบบเงินสดและเงินอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) และเปิ ดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
(24/7) โดยให้บริกำรในพืน้ ที่ต่ำงๆ อำทิ โรงงำน โรงพยำบำล สถำนที่ทำงำน หรือสถำนีรถไฟฟ้ ำแอร์พอร์ตลิงค์ ซึ่งทุกตู้ที่ให้บริกำรเป็ นตู้
ออนไลน์ทงั้ หมด จึงสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรซือ้ สินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ ได้แบบเรียลไทม์ อีกทัง้ สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรเติมสินค้ำหรือ
วิเครำะห์ขอ้ มูลสำหรับแต่ละพืน้ ที่ได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งลักษณะกำรดำเนินธุรกิจจะเป็ นในรูปแบบของตัวแทนบริกำร (Agent) และรูปแบบ
ของควำมร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจ (Business Partner)
24

นอกจำกนี ้ ยังมีบริกำรจำหน่ำยเครื่องดื่มผ่ำนเครื่องชงเครื่องดื่มอัตโนมัติที่ถือว่ำเป็ นนวัตกรรมตัวใหม่ที่มีควำมโดด
เด่นในเรื่องของกำรรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มได้หลำกหลำย เพรำะมำพร้อมกับระบบกำรบดเมล็ดกำแฟ ระบบกำรทำนำ้ แข็ง และระบบกำรชง
เครื่องดื่มเมนูต่ำงๆ แบบอัตโนมัติในเครื่องเดียว ประหนึ่งมีห่นุ ยนต์บำริสต้ำ (Barista Bot) คอยบริกำรชงเครื่องดื่มให้แบบแก้วต่อแก้ว ตั้งแต่
เมนู ชำ กำแฟ นำ้ อัดลม นำ้ ผลไม้ โซดำ เวย์โปรตีน และอื่นๆ อีกมำกมำย ตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) โดยรองรับกำรชำระเงินทัง้ ในรูปแบบเงินสด
และเงินอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจจำหน่ำยเครื่องดื่มและสินค้ำผ่ำนตูอ้ ตั โนมัติ (Vending Machine) ทีผ่ ใู้ ช้บริกำรสำมำรถเลือกซือ้ เครื่องดื่ม
และสินค้ำได้ดว้ ยตนเอง ได้แก่
ตู้จาหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติและเติมเงินออนไลน์ จำหน่ำยเครื่องดื่มชนิดต่ำง ๆ และ
มีบริกำรกำรชำระเงินออนไลน์ข องบุญ เติม พร้อ มด้วยหน้ำจอ LED ขนำด 40 นิว้ ทำให้
สำมำรถแสดงผลและกำรใช้งำนที่สะดวกมำกยิ่งขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ น กำรต่อยอดกำรให้บริกำร
ใหม่ ๆ เช่น สื่อโฆษณำบนหน้ำจอ LED เป็ นต้น นอกจำกนีย้ ังมีร ะบบกำรเชื่อมโยงข้อมูล
แบบออนไลน์ซ่ึงสำมำรถส่งต่อข้อมูลยอดขำยสินค้ำกลับไปยังศูนย์บริกำร เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น จำนวนสินค้ำที่ตอ้ งนำไปบรรจุทดแทนสินค้ำที่ได้จำหน่ำย
ออกไป
ตู้จาหน่ ายสินค้าอัตโนมัติ จำหน่ำยสินค้ำได้หลำกหลำยประเภท เช่น ซอง ถ้วย กล่อ ง
ขวด และกระป๋ อง เป็ นต้น มี ระบบลิฟท์รบั สินค้ำทำให้สินค้ำไม่เสียหำย และมีระบบทำ
ควำมเย็น โดยตูช้ นิดนีจ้ ะต่อพ่วงกับตูจ้ ำหน่ำยเครื่องดื่มอัตโนมัติ รวมทัง้ รับชำระเงินทัง้ ใน
รูปแบบเงินสด และเงินอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

คาเฟ่ อัตโนมัติ “เต่าบิน” จำหน่ำยเมนูกำแฟสดที่เมล็ดกำแฟผ่ำนกำรบดใหม่แก้วต่อแก้ว
โดยภำยในเครื่องประกอบไปด้วยระบบเครื่องบดเมล็ดกำแฟ ระบบเครื่ องทำนำ้ แข็ง ระบบ
เครื่องทำควำมร้อนและโซดำ และระบบกำรชงเครื่องดื่มที่สำมำรถให้บริกำรเครื่องดื่ม ทำให้
จำหน่ำยเครื่อ งดื่มได้ทั้งเมนูรอ้ นและเย็น มำกกว่ำ 100 รำยกำร และสำมำรถเลื อ กระดับ
ควำมหวำนของแต่ละเมนูได้ดว้ ยตนเองผ่ำนหน้ำจอระบบสัมผัสที่ทนั สมัย รวมทัง้ รับชำระ
เงินทัง้ ในรูปแบบเงินสด และเงินอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)
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- สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
สำมำรถสรุปสิทธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนได้ ดังนี ้
เจ้าของบัตร
ส่งเสริม

บมจ. ฟอร์ท
คอร์ปอเรชั่น

บมจ. ฟอร์ท
คอร์ปอเรชั่น/
บจก. ฟอร์ท
อีเอ็มเอส

เลขทีบ่ ัตร
ส่งเสริม
ธุรกิจ/กาลังการผลิต
การลงทุน
/ วันที่
1231(4)/ ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรผลิตภัณฑ์จำกกำร
2558/ 26 ออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ PROTOTYPE
ก.พ. 2558 DESIGN ป ร ะ เภ ท 5.7 กิ จ ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ท ำ ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ขนำดของกิ จ กรรมมี ก ำลั ง กำรผลิ ต
ผลิตภัณ ฑ์ต่อเนื่องจำกกำรออกแบบทำงอิเล็ กทรอนิกส์
เช่ น BOX BUILD, ตู้เติ ม เงิ น ส ำหรับ โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่
เป็ นต้น ปี ละประมำณ 4,050,000 ชิน้

60-07661-04-1-0/
13 ก.ค.
2560/ 621342-1-

ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรผลิต PCBAได้ร ับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรผลิต PCBA, ชิน้ ส่วนหรือ
อุ ป ก รณ์ ที่ ใช้ กั บ เค รื่ อ งใช้ ไ ฟ ฟ้ ำแ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อิเล็ กทรอนิกส์แ ละผลิต ภัณ ฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรู ป ,
PABX, TELEPHONE SET ประเภท 5.2.5 กิ จ กำรผลิ ต
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สิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รับการส่งเสริม
1) ได้ร ับ อนุ ญ ำตให้น ำคนต่ ำงด้ำ วซึ่งเป็ น ช่ ำงฝี มื อ หรื อ
ผู้ช ำนำญกำร คู่ส มรสและบุค คลซึ่งอยู่ในอุป กำระของ
บุคคลทั้งสองประเภทนี ้ เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำม
มำตรำ 25 และมำตรำ 26
2) ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร
3) ได้รบั ยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ ได้
จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมมีกำหนดเวลำ
8 ปี
ในกรณี ที่ผู้ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รบั
ยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคล ผูไ้ ด้รบั กำรส่งเสริมจะได้รบั
อนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึน้ ในระหว่ำงเวลำ
นั้นไปหักออกจำกกำไรสุทธิที่เกิดขึน้ ภำยหลั งระยะเวลำ
ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุ คลซึ่งมีกำหนดระยะเวลำไม่
เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลำนั้น โดยจะเลือ ก
หักจำกกำไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรือหลำยปี ก็ได้
4) ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รบั กำร
ส่งเสริมซึ่งได้รบั ยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุ คคลตำมมำตรำ
31 ไปรวมคำนวณเพื่ อเสียภำษี เงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้
ได้รบั กำรส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุ คลนัน้
5) ได้รบั กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบ และวัส ดุ
จำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้นำเข้ำครัง้
แรก
6) ได้ ร ับ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรับ ของที่ ผู้ ไ ด้ร ับ กำร
ส่งเสริมนำเข้ำมำเพื่อ ส่งกลับออกไปเป็ นระยะเวลำ 1 ปี
นับแต่วนั นำเข้ำครัง้ แรก
7) ได้รบั อนุญำตให้นำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจั กร
เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศได้
1) ได้ร ับ อนุ ญ ำตให้น ำคนต่ ำ งด้ำวซึ่งเป็ น ช่ ำงฝี มื อ หรือ
ผู้ช ำนำญกำร คู่ส มรสและบุค คลซึ่ งอยู่ ในอุป กำระของ
บุคคลทั้งสองประเภทนี ้ เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำม
มำตรำ 25 และมำตรำ 26
2) ได้รบั กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัส ดุ

เจ้าของบัตร
ส่งเสริม

บจก. จีเนียส
ทรำฟฟิ ค
ซีสเต็ม

เลขทีบ่ ัตร
ส่งเสริม
ธุรกิจ/กาลังการผลิต
การลงทุน
/ วันที่
04-1-2/ 3 ชิน้ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ำอื่นๆ ประเภท 5.3.2.2 กิจกำรผลิต
ธ.ค.
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ส ำหรับ โทรคมนำคมอื่ น ๆ ประเภทกิ จ กำร
2562(1)
5.4.14 กิ จ ก ำ ร ผ ลิ ต PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY (PCBA) ทั่วไป และประเภท 5.4.19 กิจกำร
ผลิตชิน้ ส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งเป็ น
กำรปรับปรุ งประสิ ทธิภ ำพกำรผลิตเพื่อ กำรใช้พลังงำน
ทดแทนตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 3010/ว./2545 ลงวันที่ 4
กันยำยน 2545 ขนำดของกิจกรรมเป็ นดังนี ้
1) PCBA มี ก ำลัง กำรผลิ ต ปี ล ะประมำณ 30,000,000
ชิน้
2) PABX มีกำลังกำรผลิตปี ละ 12,000 เครื่อง
3) TELEPHONE SET มี ก ำลั ง กำรผลิ ต ปี ละประมำณ
120,000 เครื่อง (มีเวลำทำงำน 8 ชั่วโมง/วัน: 300 วัน/ปี )
4) ชิ ้น ส่ ว นหรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้กั บ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ ำ และ
ผลิตภัณ ฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณ ฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ส ำเร็ จ รู ป เช่ น COMPUTER BOX BULD เป็ นต้ น มี
กำลังกำรผลิตเป็ น ปี ละประมำณ 10,000,000 ชิน้

1699(4)/ ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร กำรออกแบบทำง
2557/ 14 อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจำกกำรออกแบบ
พ.ค. 2557 ทำงอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประเภท 5.7 กิจ กำรออกแบบทำง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ขนำดของกิ จ กรรมมี ก ำลั ง กำรผลิ ต
ผลิตภัณ ฑ์ต่อเนื่องจำกกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์
เช่น โคมไฟ LED เป็ นต้น ปี ละประมำณ 60,000 ชิน้
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สิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รับการส่งเสริม
จำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้นำเข้ำครัง้
แรก
3) ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร
3) ได้รบั ยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้
จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมมีกำหนดเวลำ
3 ปี โดยภำษี เงิ น ได้ที่ ได้ร ับ ยกเว้น มี มู ล ค่ ำ ไม่ เกิ น 6.75
ล้ำนบำท
ในกรณี ที่ผู้ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รบั
ยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคล ผูไ้ ด้รบั กำรส่งเสริมจะได้รบั
อนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึน้ ในระหว่ำงเวลำ
นั้นไปหักออกจำกกำไรสุทธิที่เกิดขึน้ ภำยหลังระยะเวลำ
ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นติ ิบคุ คลซึ่งมีกำหนดระยะเวลำไม่
เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลำนั้น โดยจะเลือ ก
หักจำกกำไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรือหลำยปี ก็ได้
4) ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำร
ส่งเสริมซึ่งได้รบั ยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ
31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษี เงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้
ได้รบั กำรส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุ คลนัน้
5) ได้รบั กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัส ดุ
จำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้นำเข้ำครัง้
แรก
6) ได้ ร ับ ยกเว้ น อำกรขำเข้ำ ส ำหรับ ของที่ ผู้ ไ ด้ ร ับ กำร
ส่งเสริมนำเข้ำมำเพื่อ ส่งกลับออกไปเป็ นระยะเวลำ 1 ปี
นับแต่วนั นำเข้ำครัง้ แรก
7) ได้รบั อนุญำตให้นำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักร
เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศได้
1) ได้ร ับ อนุญ ำตให้น ำคนต่ ำงด้ำ วซึ่งเป็ น ช่ ำงฝี มื อ หรื อ
ผู้ช ำนำญกำร คู่ส มรสและบุค คลซึ่งอยู่ ในอุ ป กำระของ
บุคคลทั้งสองประเภทนี ้ เข้ำมำในรำชอำณำจั กรได้ ตำม
มำตรำ 25 และมำตรำ 26
2) ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร
3) ได้รบั ยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้
จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมมีกำหนดเวลำ
8 ปี

เจ้าของบัตร
ส่งเสริม

บจก. ฟอร์ท
ไลท์ติง้

เลขทีบ่ ัตร
ส่งเสริม
การลงทุน
/ วันที่

58-22580-00-2-0/
2 ต.ค.
2558

สิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รับการส่งเสริม

ธุรกิจ/กาลังการผลิต

ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร กำรออกแบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจำกกำรออกแบบ
ทำงอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประเภท 5.7 กิจ กำรออกแบบทำง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ขนำดของกิ จ กรรมมี ก ำลั ง กำรผลิ ต
ผลิตภัณ ฑ์ต่อเนื่องจำกกำรออกแบบทำงอิ เล็กทรอนิกส์
เช่น โคมไฟ LED เป็ นต้น ปี ละประมำณ 60,000 ชิน้
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ในกรณี ที่ผู้ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รบั
ยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคล ผูไ้ ด้รบั กำรส่งเสริ มจะได้รบั
อนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึน้ ในระหว่ำงเวลำ
นั้นไปหักออกจำกกำไรสุทธิที่เกิดขึน้ ภำยหลังระยะเวลำ
ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุ คลซึ่งมีกำหนดระยะเวลำไม่
เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วัน ที่พ้นกำหนดเวลำนั้น โดยจะเลือ ก
หักจำกกำไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรือหลำยปี ก็ได้
4) ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้ร ับกำร
ส่งเสริมซึ่งได้ร ับยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ
31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษี เงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้
ได้รบั กำรส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุ คลนัน้
5) ได้รบั กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัส ดุ
จำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ที่ได้นำเข้ำครัง้
แรก
6) ได้ ร ับ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรับ ของที่ ผู้ ไ ด้ ร ับ กำร
ส่งเสริมนำเข้ำมำเพื่อ ส่งกลับออกไปเป็ นระยะเวลำ 1 ปี
นับแต่วนั นำเข้ำครัง้ แรก
7) ได้รบั อนุญำตให้นำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักร
เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศได้
1) ได้ร ับ อนุญ ำตให้น ำคนต่ ำงด้ำ วซึ่ งเป็ น ช่ ำงฝี มื อ หรื อ
ผู้ช ำนำญกำร คู่ส มรสและบุค คลซึ่งอยู่ในอุป กำระของ
บุคคลทั้งสองประเภทนี ้ เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ ตำม
มำตรำ 25 และมำตรำ 26
2) ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร
3) ได้รบั ยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้
จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมมีกำหนดเวลำ
8 ปี
ในกรณี ที่ผู้ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รบั
ยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคล ผูไ้ ด้รบั กำรส่งเสริมจะได้รบั
อนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึน้ ในระหว่ำงเวลำ
นั้นไปหักออกจำกกำไรสุทธิที่เกิดขึน้ ภำยหลังระยะเวลำ
ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุ คลซึ่งมีกำหนดระยะเวลำไม่
เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลำนั้น โดยจะเลือ ก
หักจำกกำไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรือหลำยปี ก็ได้
4) ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รบั กำร

เจ้าของบัตร
ส่งเสริม

เลขทีบ่ ัตร
ส่งเสริม
การลงทุน
/ วันที่

สิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รับการส่งเสริม

ธุรกิจ/กาลังการผลิต

ส่งเสริมซึ่งได้รบั ยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ
31 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษี เงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู้
ได้รบั กำรส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุ คลนัน้
5) ได้รบั กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัส ดุ
จำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้นำเข้ำครัง้
แรก
6) ได้ ร ับ ยกเว้ น อำกรขำเข้ำ ส ำหรับ ของที่ ผู้ ไ ด้ร ับ กำร
ส่งเสริมนำเข้ำมำเพื่อ ส่งกลั บออกไปเป็ นระยะเวลำ 1 ปี
นับแต่วนั นำเข้ำครัง้ แรก
7) ได้รบั อนุญำตให้นำหรือส่ งเงินออกนอกรำชอำณำจัก ร
เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศได้
หมำยเหตุ: (1) บจก. ฟอร์ท อีเอ็มเอส รับโอนสิทธิและประโยชน์เท่ำที่เหลืออยู่ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 60-0766-1-04-1-0 ของ
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

- การวิจัยและพัฒนา
อุปกรณ์ติดตามบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Monitoring Device)
ทีมวิจัยและพัฒ นำของฟอร์ทได้ออกแบบและวิจัยอุปกรณ์ติดตำมบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (สำยรัดข้อ เท้ำนักโทษ) หรือ Electronic
Monitoring (EM) รุ่นที่สอง ที่มีข นำดเล็กลงแต่ป ระสิทธิ ภ ำพสูงขึน้ สำหรับใช้ในกระบวนกำรศำลเพื่อ ควบคุมและติด ตำมกำรปล่อ ยตัว
ชั่วครำวผูต้ อ้ งหำ หรือจำเลยที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ เพื่อลดจำนวนผูต้ อ้ งขัง และลดควำมเหลื่อมลำ้ ทำงสังคมได้มำกขึน้ โดยอุปกรณ์นีจ้ ะ
สำมำรถติดตำมตรวจสอบและจำกัดกำรเดินทำงของบุคคลได้ดว้ ยกำรสวมใส่กบั ข้อเท้ำซึ่งจะทำให้สำมำรถระบุตำแหน่งที่อยู่และจัดส่งข้อมูล
พิกัดของผูถ้ ูกปล่อย ชั่วครำวทุกๆ 2 นำที รวมทัง้ มีกำรแจ้งเตือนแบบ Real-time เมื่อเกิดเหตุกับอุปกรณ์ เช่น มีกำรทุบ ทำลำย ตัด หรือถอด
อุปกรณ์โดยไม่ได้รบั กำรอนุญ ำต อีกทั้งยังเพิ่มควำมสำมำรถให้รองรับ 4G ซึ่งเป็ นมำตรฐำนปั จจุบันและอนำคตพร้อมทั้งระบบประหยัด
พลังงำนมำกขึน้
สถานีประจุไฟฟ้ ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ า (Electric Vehicle Charging Station)
ทีม วิจัยและพัฒ นำของฟอร์ท ได้วิจัยและพัฒ นำสถำนี ป ระจุไฟฟ้ ำรถยนต์พ ลังงำนไฟฟ้ ำ (Electric Vehicle Charging Station)
สำหรับกำรชำร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ำอย่ำงต่ อเนื่อง ทัง้ แบบติดผนัง (Wall Type) และสถำนีชำร์จ (Station) ซึ่งรองรับกำรใช้งำนหัวจ่ำย
ตำมมำตรฐำน J1772 Type1 (สำหรับรถยนต์จำกอเมริกำและญี่ ปน)
ุ่ และ 62196-2 Type2 (สำหรับรถยนต์จำกยุโรป) ทั้งนี ้ สำมำรถแบ่ง
ประเภทของสถำนี ป ระจุไฟฟ้ ำ รถยนต์พ ลังงำนไฟฟ้ ำ ออกเป็ น 2 รุ่น คื อ รุ่น ส ำหรับ ขำย ซึ่ง สำมำรถชำร์จ รถยนต์ไฟฟ้ ำ แบบอัต โนมัติ
(Standalone) และรุ่นที่จ่ำยตำมกำรใช้งำนจริงและชำระเงินผ่ำน Application BeWallet เพื่อตอบสนองกับควำมก้ำวลำ้ ของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั และบริษัทได้ออกแบบระบบ DC Charging ขึน้ มำ เพื่อลดเวลำกำรชำร์จในแต่ละครัง้ ซึ่งจะ Support ทัง้ CCS และ Chademo
ระบบควบคุมอัจฉริยะ Internet of Things (IoT Gateway)
ทำงที ม วิ จั ย และพั ฒ นำของฟอร์ท จึ ง ท ำกำรวิ จั ย และจั ด ท ำ IoT Gateway ขึ ้น ซึ่ ง เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรื อ
“อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมำยถึง กำรที่สิ่งต่ำงๆ ถูกเชื่อมโยงเข้ำสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สำมำรถสั่งกำร และควบคุมกำรใช้งำนอุปกรณ์
ต่ำงๆ ได้อย่ำงง่ำยดำยเพียงปลำยนิว้ ผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เช่น กำรสั่งเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำในอำคำร บ้ำนเรือน เครื่องใช้
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ในชีวิตประจำวันต่ำงๆ เป็ นต้น โดย IoT Gateway สำมำรถทำได้ตงั้ แต่กำรเช็คอุณหภูมิ ควำมชืน้ รวมถึงดูกล้องวงจรปิ ด ควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้ำต่ำงๆ และควบคุมจอแสดงผล LED ผ่ำนอินเตอร์เน็ตได้
ระบบเรียกพยาบาลผ่าน Internet Protocol (IP Nurse Call)
ระบบสื่อ สำรภำยในสถำนพยำบำลใช้ติด ต่อ ระหว่ำงผู้ป่วยกับพยำบำล ช่วยให้ผู้ป่ วยสำมำรถสื่อ สำรกับ พยำบำลได้ทุกเวลำที่
ต้องกำรโดยที่ผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งยกหู เพียงแค่กดปุ่ มเดียวก็สำมำรถพูดคุยได้เสมือนอยู่หอ้ งเดียวกัน อุปกรณ์ IP Nurse Call เป็ นกำรต่อยอดเพิ่ม
ควำมสำมำรถและเสถียรภำพของระบบจำกอุปกรณ์ Nurse Call แบบเดิมโดยกำรเปลี่ยนมำใช้กำรติดต่ อของอุปกรณ์ทงั้ หมดในระบบผ่ำน
Internet Protocol (IP) โดยสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพให้กับพยำบำล และช่วยสร้ำงควำมอุ่นใจ และ ควำมไว้วำงใจจำกผูป้ ่ วย และญำติ
ผูป้ ่ วยโดยเฉพำะในยำมที่ผูป้ ่ วย เกิดเหตุฉุกเฉิ นเรียกขอควำมช่วยเหลือได้ตลอดเวลำ ในปี 2563 ทีมวิจัยและพัฒนำของฟอร์ทได้พัฒนำ
ตัวเครื่องให้มีหน้ำจอที่ใหญ่ขนึ ้ และมี Feature ที่มำกขึน้ เพื่อสร้ำงระบบที่เหมำะสำหรับโรงพยำบำลขนำดเล็กจนถึงโรงพยำบำลขนำดใหญ่
ตู้จาหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์อัตโนมัติ (SIM Card Vending Machine)
ทีมวิจัยและพัฒ นำของฟอร์ทได้วิจัยและพัฒ นำตู้จำหน่ำยซิมกำร์ดโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ขึน้ มำเพื่อ ต่อ ยอดบริกำรสำหรับตู้เติมเงิน
ออนไลน์อตั โนมัติบุญเติม ซึ่งตูน้ ีจ้ ะมีลกั ษณะเป็ นขำตัง้ ตูท้ ี่ถกู ออกแบบมำสำหรับเชื่อมต่อกับตู้บุญเติม โดยภำยในจะประกอบไปด้วยเครื่อง
จ่ ำ ยซิ ม กำร์ด และเครื่อ งอ่ ำ นบัต รประชำชนที่ ร องรับ กระบวนกำรรู ้จั ก ลูก ค้ ำ ที่ ส ำมำรถระบุ ตัว ตน (Identification) และพิ สูจ น์ตัว ตน
(Verification) ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ซึ่งเป็ นกระบวนกำรสำหรับกำรจำหน่ำยซิมกำร์ด
ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ
ทีมวิจยั และพัฒนำของฟอร์ทได้วิจยั และพัฒนำตูถ้ อนเงินอัตโนมัติขึน้ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเบิกถอนเงินสดจำกธนำคำรต่ำงๆ สำหรับ
บำงพืน้ ที่ที่ประชำชนไม่สำมำรถเดินทำงไปหำตูถ้ อนเงินของธนำคำรได้ หรือตัง้ ร่วมกับตูถ้ อนเงินของธนำคำรแต่จ่ำยธนบัตรมูลค่ำน้อยที่ไม่
สำมำรถเบิกถอนได้ในตูถ้ อนเงินของธนำคำร โดยในปี 2563 บริษัทได้ลดต้นทุนและขนำดที่เล็กลง เพื่อใส่เป็ นขำสำหรับตูเ้ ติมเงินออนไลน์
อัตโนมัติบญ
ุ เติม
คาเฟ่ อัตโนมัติ “เต่าบิน”
ทีมวิจัยและพัฒนำของฟอร์ทได้วิจัยและพัฒนำเครื่องชงเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบใหม่ที่มีควำมแตกต่ำงจำกเครื่องชงกำแฟหรือตูก้ ดกำแฟ
ทั่วไป โดยกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ของกำรทำเครื่องดื่มที่สำมำรถรังสรรค์เมนูได้หลำกหลำยประเภทแบบอัตโนมัติในเครื่องเดียว โดยภำยในเครื่อง
จะประกอบไปด้วยระบบเครื่องบดเมล็ดกำแฟ ระบบเครื่องทำนำ้ แข็ง ระบบเครื่องทำควำมร้อนและโซดำ และระบบกำรชงเครื่องดื่มที่สำมำรถ
ให้บริกำรเครื่องดื่มทั้งเมนูรอ้ นและเย็ นได้มำกกว่ำ 100 รำยกำร ไม่ว่ำจะเป็ นเมนูชำ กำแฟ โกโก้ นำ้ อัดลม นำ้ ผลไม้ และเครื่องดื่มนำนำชนิด
ประหนึ่งมีห่นุ ยนต์บำริสต้ำ(Barista Bot) ที่คอยชงเครื่องดื่มรสชำติอร่อยที่ได้มำตรฐำนเดียวกันในทุกแก้ว

(2) การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไทยปี 2563
ในปี 2563 คำดว่ำภำพรวมเศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ -7.7 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่เติบโตกว่ำร้อยละ 2.4 โดยมูลค่ำกำรส่งออก
ลดลงร้อยละ 2.0 กำรบริโภคภำคเอกชนและกำรลงทุนรวมขยำยตัว ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.7 ตำมลำดับ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อย
ละ 0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP (ที่มำ: สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ)
ในส่วนของดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (MPI) หดตัวร้อยละ 8.0 ในขณะที่ปี 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม หดตัวร้อยละ 3.6 ซึ่ง
เป็ นกำรลดลงของตลำดในประเทศและตลำดส่งออกเนื่องจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสดควิด-19 ในหลำยประเทศทั่ว
โลก ส่วนปัจจัยในประเทศมีกำรหยุดกำรผลิตชั่วครำวช่วงเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2563 ตำมมำตรกำรลดกำรแพร่ระบำด ในประเทศ
และกำรส่งออกในปี นไี ้ ด้รบั ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจลดลงไปโดยเฉพำะภำคกำร
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ท่องเที่ยว ทำให้กำรเดินทำงของผูค้ นลดลงซึ่งสอดคล้องกับกำรหดตัวของอุตสำหกรรมรถยนต์ ส่วนอุตสำหกรรมที่มีกำรขยำยตัวดี อำทิ
เภสัชภัณฑ์ เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนตำมแนวโน้มควำมต้องกำรใช้ที่เพิ่มสูงขึน้ จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ของตลำดทัง้
ในและต่ำงประเทศและเป็ นผลมำจำกควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคเนือ้ สัตว์ที่ขยำยตัวต่อเนื่องในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด19 (ทีม่ ำ : สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ)
กลยุทธ์การแข่งขันของกลุ่มบริษัท
จำกกำรดำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กว่ำ 3 ทศวรรษ บริษัทมีควำมพร้อมใน
ด้ำนกำรตลำด กำรวิจัย และกำรผลิต ที่ครบวงจร ตลอดจนกำรมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจส่งเสริมกัน ด้วยกลยุทธ์ในกำร
ดำเนินธุรกิจ ดังนี ้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสายธุรกิจ
จำกประสบกำรณ์ในกำรทำธุรกิจมำเป็ นเวลำนำน บริษัทตระหนักว่ำกำรที่จะทำให้บริษัทสำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืน จะต้อง
เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีควำมหลำกหลำย และทำให้ผลิตภัณฑ์มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้น บริษัทจึงได้ให้ควำมสำคัญกับงำนวิจัยและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์มำโดยตลอด และจัดตัง้ ขึน้ เป็ นฝ่ ำยงำนซึ่งประกอบด้วยบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำยกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้ำที่พฒ
ั นำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งที่ผ่ำนมำฝ่ ำยงำนดังกล่ำวมีผลงำนกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเกิดขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ดังนัน้ ผลของกำรเพิ่มสำยธุ รกิจดังกล่ำวข้ำงต้น จะทำให้บริษัทมีฐำน
ลูกค้ำหลำกหลำยขึน้ และสำมำรถลดควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทได้
การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่
บริษัทมีนโยบำยลงทุนในเครื่องจักรที่ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อกำรรองรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีควำมซับซ้อนของ
ลูกค้ำ ทั้งนี ้ โรงงำนผลิ ต สิ น ค้ำยังมี ม ำตรฐำนกำรผลิ ต ได้ร ับ ใบรับ รองมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำกสถำบัน รับ รองมำตรฐำน SGS
(THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึ่งทำให้ลกู ค้ำมั่นใจว่ำบริษัทมีกระบวนกำรผลิตที่มีมำตรฐำน นอกจำกนี ้
ยังมีก ำรบริหำรสำยกำรผลิ ตให้ส ำมำรถรองรับกำรปรับเปลี่ย นเพื่ อ กำรผลิ ตสิ นค้ำรู ป แบบใหม่ เพื่ อ ให้ส ำม ำรถใช้เครื่อ งจัก รได้อ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพภำยใต้คำสั่งซือ้ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และยังสำมำรถรองรับกำรผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของบริษัทด้วย
การมุง่ เน้นบริการหลังการขายทีต่ ่อเนื่อง และรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัทมุ่งเน้นกำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่ต่อเนื่องโดยฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำของบริษัท และกำรได้รบั กำรสนับสนุนจำกตัวแทนจำหน่ำยที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น กำรให้คำแนะนำในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ดว้ ยควำมเชี่ยวชำญ กำรให้บริกำรด้ำนอะไหล่ที่มีสำรองอย่ำงเพียงพอ และมี
บริกำรซ่อมแซมแก้ไขที่รวดเร็ว ส่งผลให้ลกู ค้ำเกิดควำมรูส้ กึ ที่ดีต่อกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็ นกำรทำให้ลกู ค้ำจดจำตรำสินค้ำ เกิดควำม
เชื่อถือ และเกิดควำมมั่นใจในกำรใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีรำยได้ นอกจำกนีบ้ ริษัทยังสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้ำ ด้วยกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพื่อกำรปรับปรุงบริกำรให้ดีขนึ ้
การมุง่ เน้นการใช้เครื่องหมายการค้า FORTH เพื่อทาการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
จำกกำรที่บริษัทดำเนินธุรกิจมำเป็ นระยะเวลำนำน มีผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ FORTH เป็ นจำนวนมำก ดังนัน้ ใน
ปั จจุบัน ผลิตภัณ ฑ์ของบริษัทจึงเป็ นที่รูจ้ ักและได้รบั กำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในด้ำนคุณ ภำพ และกำรบริกำร ทำให้บริษัทสำมำรถทำ
กำรตลำดผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ผบู้ ริโภคยอมรับได้ง่ำยขึน้
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ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและช่องทางการจาหน่าย และกลยุทธ์การแข่งขัน
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
1. ธุรกิจ EMS
ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยงั คงมีควำมสำคัญต่ออุตสำหกรรมกำรผลิตในภำพรวมที่ตอ้ งใช้ชนิ ้ ส่ว นอิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่วนประกอบ
ในกำรผลิตสินค้ำสำเร็จรูปต่ำง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ฮำร์ดดิส เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เป็ นต้น โดยอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยโครงสร้ำง 3
ส่วน ได้แก่
1.
อุตสำหกรรมต้นนำ้ (Upstream Industry) เป็ นอุตสำหกรรมขั้นพืน้ ฐำนสำหรับกำรผลิตสินค้ำอิเล็ กทรอนิกส์ เช่น Water
Fabrication, PCB's Design, IC's Design เป็ นต้น ปัจจุบนั ประเทศไทยได้มีกำรผลิตอุตสำหกรรมต้นนำ้ บำงประเภท
2.
อุตสำหกรรมกลำงนำ้ (Midstream Industry) คืออุตสำหกรรมที่ผลิตชิน้ ส่วน และส่วนประกอบของสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
IC, PCB (Print Circuit Board), Capacitor เป็ นต้น ซึ่งในประเทศไทยได้มีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมประเภทนีส้ งู มำก ไม่ว่ำ
จะเป็ นกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ กำรร่วมลงทุน และบริษัทในประเทศเอง
3.
อุตสำหกรรมปลำยนำ้ (Downstream Industry) คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อุปกรณ์โทรคมนำคม เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ซึ่ ง
ผูผ้ ลิตมีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีกำรออกแบบและมีควำมสำมำรถในกำรผลิตชิน้ ส่วน ส่วนประกอบและ
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทำให้เครื่องใช้ภำยในบ้ำนที่ผลิตในประเทศไทยมีรูปแบบสวยงำม คุณภำพดี กำรผลิตเครื่องใช้ภำยใน
บ้ำน รวมทัง้ มีควำมเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมในประเทศสูง อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ชนิ ้ ส่วนภำยในประเทศของอุตสำหกรรมขัน้
ปลำยนำ้ นีค้ อ่ นข้ำงน้อย
ภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ดัชนีผลผลิต
110.17 97.27 101.78 101.2 105.8 95.0 94.0
กำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยปรับตัวลดลงในส่วนของ PCBA, Printer,
HDD และ IC ลดลงร้อยละ 6.2, 2.9, 1.6 และ 0.2 ตำมลำดับ เมื่อเทียบกับปี ก่อนเนื่องจำกควำมต้องกำรของสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ชะลอตัว
รวมถึงเทคโนโลยีที่มีกำรพัฒนำอย่ำงรวมเร็ว
แนวโน้มการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2564
อุต สำหกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ในปี 2564 คำดว่ำ จะมี ก ำรผลิ ต และกำรส่ งออกสิ น ค้ำ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 4.7 และ 5.0
ตำมลำดับ เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจำกสินค้ำอิเล็ก ทรอนิกส์เริ่มฟื ้ นตัวจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด – 19 ในปี 2563
รวมถึงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณ ฑ์สำหรับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทำง IT ส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรใช้สินค้ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ ในและต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ และคำดว่ำจะเริ่มเข้ำสู่วฏั จักรขำขึน้ ของอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก
การแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่ำเป็ นอุตสำหกรรมที่มีควำมสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสำมำรถทำรำยได้
จำกกำรส่งออกให้กับ ประเทศจำนวนมำก อุตสำหกรรมไฟฟ้ ำและอิเล็ก ทรอนิกส์มีกำรขยำยตัวอย่ ำงรวดเร็วและต่อ เนื่อ ง จึงทำให้เป็ น
อุตสำหกรรมที่มีควำมสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมำกขึน้ นอกจำกนี ้ ยังเป็ นอุตสำหกรรมที่ มีบทบำทสำคัญ ในกำรรองรับแรงงำนใน
ภำคอุตสำหกรรม เพรำะเป็ นอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนจำนวนมำก ประเทศไทยมีศกั ยภำพในด้ำนปั จจัยกำรผลิตไม่ว่ำจะเป็ นทำงด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์ ทรัพยำกรควำมรู ้ โดยมีกำรพัฒนำลักษณะกำรผลิตสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ และเมื่อวิเครำะห์
ทำงด้ำนภูมิศำสตร์พบว่ำ ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบในเชิงกำรค้ำในภูมิภำคอินโดจีน และมีศกั ยภำพในกำรเป็ นศูนย์กลำงของภูมิภำค จึง
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เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกในด้ำนกำรขนส่ง ซึ่งอัตรำกำรเติบโตของอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิคส์ของประเทศไทยมีกำรขยำยตัว
อย่ำงรวดเร็วแบบก้ำวกระโดด โดยส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งทำงตรงและทำงอ้อม คือ กำรจ้ำงงำนและกำร
ลงทุน ที่ เพิ่ ม ขึน้ แต่ อ ย่ ำงไรก็ ต ำมประเทศไทยยัง ขำดศัก ยภำพในกำรแข่ งขัน ด้ำ นนวัต กรรมหรือ ควำมหลำกหลำยเชิ งสร้ำ งสรรค์เมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น
สำหรับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed circuit Board) ในกำรแข่งขันในตลำดโลกนับว่ำมีกำรแข่งขันที่ ค่อนข้ำงรุนแรง โดยเฉพำะ
กำรแข่งขันจำกประเทศจีนซึ่งมีค วำมได้เปรียบด้ำนต้นทุนกำรผลิต และยังเป็ นผู้ผลิตสินค้ำให้กับบริษัทต่ำง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแม้ว่ำควำมกดดันทำงด้ำนรำคำที่เกิดจำกผูผ้ ลิต PCB ในจีนที่ทำให้มีกำรผลิตสินค้ำรำคำ
ถูกเข้ำสู่ตลำดเพิ่ มมำกขึน้ และส่งผลให้เกิดกำรเปรียบเทียบรำคำทำงอ้อม แต่ผลิตภัณฑ์แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในประเทศจีน
ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของบริษัท เนื่องจำก ผูผ้ ลิตในประเทศจีนจะเน้นกลุ่มตลำดสินค้ำระดับล่ำงเพรำะเทคโนโลยีในกำรผลิตที่ใช้ เป็ นแบบ
Mass Production ซึ่งเน้นกำรผลิตในปริมำณมำก มีตน้ ทุนต่ำ และมี มำตรฐำนคุณ ภำพสินค้ำที่ต่ำกว่ำเมื่อเทียบกับประเทศไทย ซึ่งบริ ษัท
นับว่ำเป็ นผูผ้ ลิต PCB ที่ใช้เทคโนโลยีสูงซึ่งหำกสำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลิตได้ดีจะไม่ได้รบั ผลกระทบดังกล่ำวเนื่องจำกเป็ นกำรแข่งขัน ที่
เน้นด้ำนคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือมำกกว่ำกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ นอกจำกนี ้ ต้นทุนกำรผลิตของประเทศจีนก็มีแนวโน้มสูงขึน้ ประเทศ
ไทยจึงยังมีควำมได้เปรียบในกำรผลิตแผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเทียบกับคู่แข่งในอำเซียนอื่น ๆ นอกจำกนี ้ กำรขยำยตัว
ของบริษัทรับจ้ำงประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Contracted Electronic Manufacturing : CEM) ทำให้ประเทศไทยซึ่งนับเป็ นตลำดหลัก
ของกำรรับจ้ำงประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญมีโอกำสเติบโตในอนำคต และ ทำงบริษัทฯ ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศให้ผลิตอย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับระยะยำวมองว่ำอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจะต้องมำปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อรักษำฐำนกำรผลิตกลุ่มนีใ้ ห้อยู่กับ
ไทยต่อไป โดยกลยุทธ์ที่สำคัญคือกำรนำเทคโนโลยีขนั้ สูงเข้ำมำผลิต ก็จะเกิดควำมท้ำทำยเพรำะเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
โดยใช้แ รงงำนที่มีทักษะมำกขึน้ ซึ่งตรงนีจ้ ะเกิดขึน้ ได้ก็ตอ้ งอำศัยควำมร่วมมือ ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และกำรศึกษำ รวมถึงกำรให้
ควำมสำคัญกับระบบซัพพลำยเชนให้เข้มแข็งขึน้
กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ า
1) กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิต ที่ สำมำรถรองรับ กำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตสิน ค้ำรู ปแบบใหม่ บริษั ทมีน โยบำยลงทุน ในเครื่อ งจักรที่ มี
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อกำรรองรับกำรผลิตผลิตภัณ ฑ์ที่มีควำมซับซ้อนของลูกค้ำ ทัง้ นี ้ โรงงำนผลิตสินค้ำของบริษัท
ยังมี ม ำตรฐำนกำรผลิ ต ได้ร ับ ใบรับ รองมำตรฐำน ISO 9001:2015 จำกสถำบัน รับ รองมำตรฐำน SGS (THAILAND) LIMITED
SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึ่งทำให้ลกู ค้ำมั่นใจว่ำบริษัทมีกระบวนกำรผลิตที่มีมำตรฐำน นอกจำกนี ้ ยังมีกำรบริหำร
สำยกำรผลิตให้สำมำรถรองรับกำรปรับเปลี่ยนเพื่อกำรผลิตสินค้ำรูปแบบใหม่ เพื่อให้สำมำรถใช้เ ครื่องจักรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภำยใต้คำสั่งซือ้ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และยังสำมำรถรองรับกำรผลิตให้กบั ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ของบริษัทด้วย
2) มีกำลังกำรผลิตที่เพียงพอที่รองรับควำมต้องกำรสั่งซือ้ เป็ นจำนวนมำก บริษัทมีกำรลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อนำเทคโนโลยีระดับสูง
มำใช้ในกระบวนกำรผลิต ทั้งนีเ้ พื่อให้มีกำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึน้ และมีควำมสำมำรถในกำรผลิตก้ำวทันเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ที่
เปลี่ยนแปลง และสำมำรถรักษำโอกำสในกำรแข่งขันได้
3) เน้นควำมหลำกหลำยของสินค้ำ และ มีรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ ปั จจุบันบริษัทและกลุ่มบริษัทฯในเครือมีผลิตภั ณ ฑ์เพื่อกำรจัด
จำหน่ำยมำกกว่ำ 10,000 รำยกำร และบริษัทให้ควำมสำคัญในกำรแข่งขันด้ำนรำคำ โดยพยำยำมที่จะรักษำระดับต้นทุนกำรผลิตให้
สำมำรถแข่งขันได้ โดยทำข้อตกลงกับเจ้ำของเทคโนโลยีกำรผลิตรำยหนึ่ง ให้บริษัทสำมำรถสั่งซือ้ วัตถุดิบผ่ำนได้ เพื่อให้ได้ประโยชน์
จำกกำรประหยัด ต่ อ ขนำด (Economy of Scale) ประกอบกับ กำรควบคุม ต้นทุน กำรผลิ ตในส่ว นต่ ำง ๆ ให้อ ยู่ในระดับ ที่ บ ริษั ท
สำมำรถแข่งขันด้ำนรำคำได้
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4) กำรมุ่งเน้นบริกำรหลังกำรขำยที่ต่อเนื่อง และรักษำควำมพึงพอใจของลูกค้ำ บริษัทมุ่งเน้นกำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่ต่อเนื่อง โดย
ฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำของบริษัท และกำรได้รบั กำรสนับสนุนจำกตัวแทนจำหน่ำยที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น กำรให้คำแนะนำในกำรใช้
ผลิตภัณ ฑ์ดว้ ยควำมเชี่ยวชำญ กำรให้บริกำรด้ำนอะไหล่ ที่มีสำรองอย่ำงเพียงพอ และมีบริ กำรซ่อมแซมแก้ไขที่รวดเร็ว ส่งผลให้
ลูกค้ำเกิดควำมรูส้ ึกที่ดีต่อกำรใช้ผลิตภัณ ฑ์ของบริษัท เป็ นกำรทำให้ลกู ค้ำจดจำตรำสินค้ำ เกิดควำมเชื่อถือ และเกิดควำมมั่นใจใน
กำรใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีรำยได้ นอกจำกนี ้ บริษัทยังสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ ด้วยกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพื่อกำรปรับปรุงบริกำรให้ดีขนึ ้

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจัดจาหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ า
สำหรับธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ ำภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ บริษัทจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยเป็ นกลุ่มผูผ้ ลิตสินค้ำต้นแบบ (Original Electronics Manufacturing: OEM) ซึ่งเป็ นเจ้ำของตรำสินค้ำจำกต่ำงประเทศที่มีฐำนกำร
ผลิตสินค้ำในประเทศไทย โดยในปั จจุบันบริษัทมีลูกค้ำอยู่ ในหมวดอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ได้แก่ ผูผ้ ลิตเครื่องปรับอำกำศ บริษัท เรกซ์แซม
(ประเทศไทย) จำกัด ผูผ้ ลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์ บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นต้น นอกจำกนี ้ บริษัทยังมี
นโยบำยที่จะขยำยฐำนลูกค้ำที่เป็ นผูจ้ ำหน่ำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ ที่ให้บริษัท เป็ นผูผ้ ลิตสินค้ำในลักษณะรับเหมำผลิต (Turnkey)
มำกขึน้ ได้แก่ ผูผ้ ลิตเครื่องปรับอำกำศ บริษัท โตชิบำ แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด) ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ บริษัท ซันยู เดนโซ (ประเทศไทย)
จ ำกั ด ผู้ผ ลิ ต เครื่ อ งเสี ย งติ ด เรื อ Garmin Switzerland และผู้ผ ลิ ต เครื่ อ งรู ด บั ต รเครดิ ต (Payment Terminal Machine) invenco group
limited เป็ นต้น
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจจัดจำหน่ำยชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผูผ้ ลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ โดยสำมำรถ
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ผูป้ ระกอบกำรภำยในประเทศ และบริษัทข้ำมชำติที่มีฐำนกำรผลิตในประเทศไทย โดยหำกไม่นับรวมกำรจำหน่ำย
ให้กับบริษัทในเครือแล้ว ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัท คือผูผ้ ลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ ได้แก่ เครื่องปรับอำกำศ พัดลม โทรทัศน์ เครื่องเสียง และ
มีลกู ค้ำเป็ นโรงงำนจำกประเทศนิวซีแลนด์ ญี่ปนุ่ และประเทศไต้หวัน เป็ นต้น

การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจัดจาหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ า
สำหรับธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิ เล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ภำยใต้ตรำสิ นค้ำของลูกค้ำ ปั จจุบัน บริษัทจะเน้นกำร
จำหน่ำยทำงตรงเป็ นหลัก เนื่อ งจำก บริษัทต้องกำรนำเสนอประสบกำรณ์ในกำรรับงำนของบริษัท เทคโนโลยีกำรผลิต กระบวนกำรผลิต
วิธีกำรเก็บวัตถุดิบ ประสบกำรณ์ของทีมงำน และผูบ้ ริหำร เพื่อทำให้ลกู ค้ำไว้วำงใจให้บริษัทผลิตสินค้ำ ดังนัน้ ลูกค้ำจะมีกำรเข้ำมำเยี่ยมชม
หรือตรวจสอบโรงงำนก่อนมีกำรตกลงให้บริษัทผลิตสินค้ำให้ และลูกค้ำบำงรำยอำจจะมีกำรส่งทีม งำนฝ่ ำยเทคนิคเข้ำทำงำนร่วมกับ ฝ่ ำย
ผลิตของบริษัทเพื่อร่วมวำงแผนด้วย โดยที่กระบวนกำรผลิตสินค้ำประกอบด้วย กำรออกแบบกระบวนกำรผลิต และวิเครำะห์ตน้ ทุนในกำร
ผลิตเพื่อทำข้อเสนอให้กบั ลูกค้ำ กำรผลิตสินค้ำตัวอย่ำง (Pilot Run) จนถึงกำรเริ่มดำเนินกำรผลิตและส่งมอบสินค้ำตำมคำสั่งซือ้ ของลูกค้ำ
นอกจำกนี ้ บริษัทยังใช้ช่องทำงกำรหำลูกค้ำใหม่ โดยกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเวปไซต์ของบริษัท คือ www.forth.co.th กำรแนะนำและชักชวน
จำกกลุ่มลูกค้ำปัจจุบนั ของบริษัท และจำกกำรแนะนำโดยผูบ้ ริหำรของบริษัท เป็ นต้น
สำหรับช่องทำงกำรจำหน่ำยของธุรกิจจัดจำหน่ำยชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ส่วนใหญ่จะติดต่อโดยทำงตรง (Direct) โดยมี
กำรใช้พนักงำนขำยของบริษัทเพื่อติดต่อและทำกำรตลำดกับลูกค้ำที่เป็ นโรงงำนผลิต โดยบริษัทมีพนักงำนขำยจำนวน 45 คน ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยของยอดขำยไว้ ทัง้ ที่เป็ นกำรขยำยฐำนลูกค้ำเดิม หรือเป็ นกำรขยำยตลำดเพื่อเพิ่มฐำน
ลูกค้ำใหม่ และบริษัทมีช่องทำงกำรจำหน่ำย ได้แก่ กำรจำหน่ำยปลีก ณ ที่ตงั้ สำขำของ ES จำนวน 2 สำขำ ซึ่งมุ่งเน้นจำหน่ำยให้กับลูกค้ำ
ทั่ ว ไป และลู ก ค้ำ โรงงำน นอกจำกนี ้ ยั ง มี ก ำรเผยแพร่ข ้อ มู ล และสำมำรถสั่ ง ซื ้อ ผ่ ำ นทำงเวปไซต์ คื อ www.es.co.th เพื่ อ เป็ นกำร
ประชำสัมพันธ์ และแสดงให้เห็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ำย และกำรจัดทำเว็บลิง้ ค์ เพื่อเชื่อมโยงให้มีผเู้ ข้ำชม และสั่งซือ้ สินค้ำผ่ำนเว็บไซต์ของ ES
เพิ่มขึน้
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2. ธุรกิจ Enterprise Solutions

ภาวะอุตสาหกรรม
•

ธุรกิจโทรคมนาคม

ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
ปัจจุบนั อุตสำหกรรมดิจิทลั ที่ยงั คงมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง คือ กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพืน้ ฐำน(Infrastructure) โดย Fiber Optic ได้
กลำยมำเป็ นเทคโนโลยีหลักในกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงบ้ำนเรือน โดยเมื่อเทียบกับปี 2561 Fiber Optic มีอตั รำกำรใช้งำนเพิ่มขึน้
14.85% ในขณะที่เทคโนโลยีอื่น มีอัตรำกำรใช้งำนลดลง เช่น Cable Broadband มี อัต รำลดลง 18.30% และ xDSL ลดลง 7.03% ในปี
2563 เทคโนโลยี 5G ซึ่งมีประสิทธิภำพที่สูงกว่ำ 4G ถึง 10 เท่ำจะช่วยยกระดับของโครงสร้ำงพืน้ ฐำนในปั จจุบัน และเพิ่มอัตรำกำรเข้ำถึง
ข้อมูลได้รวดเร็วขึน้ ส่งเสริมกำรพัฒนำดิจิทลั คอนเทนต์ รวมไปถึงระบบออนไลน์ซ่ึงเป็ นส่วนสำคัญต่อภำคธุรกิจอย่ำงมีนยั สำคัญ สอดรับกับ
กำรเพิ่มขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญของปริมำณกำรรับส่งข้อมูล (Bandwidth) อย่ำงต่อเนื่องตลอด 2 ถึง 3 ปี ที่ผ่ำนมำอันเนื่องมำจำกปั จจัยหลัก เช่น
1) ควำมหลำกหลำยของดิจิทลั คอนเทนต์ที่มำกขึน้ 2) กำรใช้ Social Media ที่มำกขึน้ 3) ระบบเก็บข้อมูลแบบไร้สำยและเทคโนโลยี Cloud
Computing ทีเ่ ข้ำมำแทนที่ระบบเก่ำ
นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
ตำมที่รฐั บำลไทยอนุมตั ินโยบำยบรอดแบนด์แห่งชำติ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นกำรสนับสนุนและพัฒนำให้มีกำรใช้บริกำรบรอด
แบนด์ให้เป็ นสำธำรณูปโภค ขั้นพืน้ ฐำนสำหรับประชำชน เพื่ อให้ประชำชนได้เข้ำถึ งและใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำบรอดแบนด์ได้อย่ำง
เต็ ม ที่ ซึ่งจะช่วยลดควำมเหลื่ อ มล ำ้ และยกระดับ คุณ ภำพชี วิ ต ของประชำชน และเป็ น กำรเพิ่ ม ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขัน ทำงด้ำ น
โทรคมนำคมของประเทศ ทัง้ นี ้ รัฐมีเป้ำหมำยพัฒนำโครงข่ำยบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมประชำกร ไม่ต่ำกว่ำ 80% ในปี 2558 และไม่ต่ำกว่ำ
95% ในปี 2563 รวมทัง้ ให้มีบริกำรบรอดแบนด์ควำมเร็วสูงผ่ำนเคเบิลใยแก้วนำแสงในเมื องที่เป็ นศูนย์กลำงเศรษฐกิจของภูมิภำค ควำมเร็ว
ไม่ต่ำกว่ำ 100 Mbps ในปี 2563

การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
ภำพรวมตลำดอุตสำหกรรมโทรคมนำคมยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมูลค่ำตลำดอุปกรณ์สื่อสำรแบบใช้สำยมีกำรเติบโตไม่
มำกนักเมื่อเทียบกับตลำดอุปกรณ์สื่อสำรแบบไร้สำยที่มีอตั รำกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด อย่ำงไรก็ตำมภำวะกำรแข่งขันมีควำมรุนแรงจำกผู้
ให้บริกำรบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตแบบใช้สำย โดยเฉพำะกำรเข้ำมำในตลำดของผูเ้ ล่นรำยใหม่ที่เสนอบริกำรบรอดแบนด์ผ่ำนเทคโนโลยี
โครงข่ำยใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็ นกำรกระตุน้ ผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่นต้องลงทุนและพัฒนำโครงข่ำยของตนสู่เทคโนโลยีดังกล่ำว เพื่อเป็ นกำรรักษำ
หรือเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด สำหรับตลำดบริกำรสื่อสำรโดยรวมมีแนวโน้มเติบโตจำกกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่บริกำรโทรศัพท์
ประจำที่มีแนวโน้มลดลง เนื่อ งจำกกำรเปลี่ ยนแปลงทำงเทคโนโลยีเครือข่ำยโทรคมนำคม และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่มีควำมต้องกำร
อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง และกำรใช้อินเตอร์เน็ตผ่ำนสมำร์ทโฟน มีแนวโน้ม เติบโตมำกยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้ ยังได้รบั กำรส่งเสริมจำกรัฐบำล
ส ำหรับ นโยบำยบรอดแบนด์แ ห่ ง ชำติ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น กำรสนั บ สนุ น และพั ฒ นำให้มี ก ำรใช้บ ริ ก ำรบรอดแบนด์ใ ห้เป็ น
สำธำรณูปโภคขัน้ พืน้ ฐำนสำหรับประชำชน เพื่อให้ประชำชนได้เข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำบรอดแบนด์ได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งจะช่วยลด
ควำมเหลื่อมลำ้ และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และเป็ นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนโทรคมนำคมของประเทศ
บริษัทตั้งเป้ำในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และระบบกำรสื่อสำรที่มีคุณภำพมำกขึน้ และมีกำรประยุกต์ใช้ ควำมรูด้ ำ้ นเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรหลำกหลำยรูปแบบ ทำให้สำมำรถเข้ำถึงตลำดใหม่ๆ หรือประยุกต์ใช้เครื่องมือด้ำนเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรที่
หลำกหลำยได้มำกยิ่งขึน้ จะเห็นได้จำกกำรที่บริษัทสำมำรถเข้ำประมูลงำน ด้ำนกำรวำงเครือข่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำนครหลวงมำกขึน้ โครงกำร
Smart Metro Grid ที่ผสำนควำมรูด้ ำ้ นกำรสื่อสำรระหว่ำงอุปกรณ์มิเตอร์เพื่อส่งข้อมูลให้กับกำรไฟฟ้ำให้มีประสิ ทธิภำพยิ่งขึน้ เพื่อทดแทน
กำรใช้คนในกำรจดเลขมิ เตอร์ไฟฟ้ำ นอกจำกนีบ้ ริษัทยังพัฒนำระบบกำไลข้อเท้ำ เพื่อกำรติดตำมตัวให้ กับหน่วยงำนของกระทรวงยุติธรรม
เพื่อใช้ในกำรเฝ้ำติ ดตำมตัวบุคคลแทนกำรจับกุม หรือ คุมขัง และยังสำมำรถประยุกต์อุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน เพื่อใช้ควบคุมกำรเฝ้ำ
ติดตำมในระบบเรือประมง
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บริ ษั ท ยัง คงมุ่ ง เน้น พัฒ นำอุ ป กรณ์ ในลัก ษณะที่ มี ค วำมหลำกหลำย เพื่ อ ให้บ ริ ษั ท สำมำรถสนองตอ บต่ อ ควำมต้อ งกำรที่
เปลี่ยนแปลงไปในหน่วยงำนรำชกำร และเป็ นกำรเพิ่มโอกำสของบริษัททีจ่ ะเข้ำประมูลงำนใหม่ๆ ที่มีมลู ค่ำและกำรแข่งขันยังไม่สงู มำกได้อีก
ช่องทำงหนึ่ง
ผลิตภัณ ฑ์หลักที่เป็ นจุดเด่น ได้แก่ ตู้ MSAN รวมถึง WDM Acccess Switch ที่บริษัทได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ร่วมกับ บมจ.ทีโอที จน
เป็ นผลส ำเร็จเป็ น รำยแรกของประเทศไทย เพื่ อ ใช้ในกำรติ ดตั้งทดแทนตู้ชุม สำยโทรศัพ ท์ชนิด Analog Loop Carrier (ALC) ที่กำลังจะ
หมดอำยุก ำรใช้งำน หรือ ติ ด ตั้ง เพื่ อ เพิ่ ม หมำยเลขใหม่ โดยบริษั ท มี คู่แ ข่ งขัน จำกต่ ำงประเทศได้แ ก่ จี น (Huawei Technologies, ZTE
Corporation) และ สวีเดน (Ericsson) และจำกควำมสำเร็จของชุมสำย MSAN ที่ได้พฒ
ั นำขึน้
ปั จจุบันยังมีควำมต้องกำร MSAN ขนำดเล็กที่ติดตั้งบนเสำไฟฟ้ ำเพื่อ กำรให้บริกำร Broadband internet หรือ ระบบโทรศัพท์ใน
บริเวณที่มีผใู้ ช้จำนวนไม่มำกนัก หรือมีกำรติดตัง้ แบบกระจำยตัว ซึ่งถ้ำเป็ นกำรลงทุนติดตัง้ MSAN ที่มีจำนวนพอร์ตไม่มำกอำจจะไม่คมุ้ ค่ำ
ในกำรลงทุนติดตัง้ บริษัทจึงได้พฒ
ั นำ Mini-MSAN ซึ่งมีจำนวน พอรต์นอ้ ยกว่ำและมีขนำดเล็กกว่ำ แต่มีควำมทนทำนและระยะเวลำกำรใช้
งำนเทียบเท่ำ MSAN ซึ่งอุปกรณ์ Mini-MSAN นี ้จะช่วยให้ผู้ให้บริ ก ำรสำมำรถขยำยควำมต้อ งกำรใช้ Broadband อิน เตอร์เน็ตได้อ ย่ำง
รวดเร็วและทันควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ที่ผ่ำนมำทำงบริษัทได้พัฒนำสินค้ำเพื่ อเพิ่มประสิทธิภ ำพในกำรทำงำนให้ MSAN มำกยิ่งขึน้ อำทิเช่น FORTH WDM Access
Switch ซึ่งเป็ นผลิตภัณ ฑ์ Access Switch สำหรับผู้ให้บริกำรเครือข่ำยบอร์ดแบนด์ เพื่อ เชื่อ มต่อ จำกตูช้ ุม สำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง
(MSAN) เข้ำสู่ Core Network ที่มี Bandwidth สูง โดยยังสำมำรถรวมสัญญำนข้อมูลจำนวนมำก ผ่ ำนระบบ WDM เพื่อกำรส่งถ่ำยข้อมูล
สูงถึง 400 Gbps ในสำยไฟเบอร์ออฟติกเพียงเส้นเดียว ซึ่งจะช่วยให้กำรบริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงที่ผ่ำนชุมสำย MSAN มีควำมเร็วสูง
มำกขึน้ และสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้เป็ นจำนวนมำกจำกกำรพึ่งพำระบบจำกต่ำงประเทศที่มีรำคำสูงมำก
สำหรับอุปกรณ์ชมุ สำย OLT แบบ Multi-PON และ กำร์ด Multi -PON เพื่อให้บริกำร Fiber to the home บอร์ดแบรนด์บนสำย Fiber
Optic เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดที่ตอ้ งกำรแบนด์วิดธ์ที่เพิ่มขึน้ อย่ำงไม่หยุดยัง้ ของกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง, video on
demand, IPTV และ VOIP สำหรับ อุปกรณ์ OLT สำมำรถรองรับกำรสื่อสำรข้อมูลด้วยอัตรำเร็วที่สูงขึน้ ถึง 1.25 -2.5 Gbps และไกลขึน้
รวมถึง มีกลไกรักษำควำมปลอดภัยให้กบั ข้อมูลที่ดกี ว่ำ
สำหรับ ผลิตภัณ ฑ์ระบบเรียกพยำบำล (Nurse Call) ในอดีต โรงพยำบำล และสถำนพยำบำล ทั้งภำครัฐและเอกชนส่ว นใหญ่ จะ
สั่งซือ้ จำกผู้ผลิตในประเทศญี่ ปุ่น เช่น AIPHONE ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นโอกำสจึงได้พั ฒ นำและผลิตระบบ Nurse Call ขึน้ เป็ นรำยแรกใน
ประเทศไทย โดยสำมำรถติดตัง้ เพื่อใช้งำนทดแทนผลิตภัณ ฑ์ของคู่แข่งได้ทนั ที และยังออกแบบกำรใช้งำนให้ได้ตรงกับตำมควำมต้องกำร
สะดวกในกำรใช้และมีรำคำที่แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของผูผ้ ลิตจำกต่ำงประเทศได้ อย่ำงไรก็ดี ปั จจุบันอุปกรณ์ Nurse Call ได้ถูกออกแบบ
และพัฒนำจำกผูผ้ ลิตภำยในประเทศเพิ่มขึน้ แต่ส่วนใหญ่เป็ นส่วนของซอร์ฟแวร์เท่ำนัน้ ในขณะที่บริษัทสำมำรถผลิตและจำหน่ำยครบวงจร
ทัง้ ซอร์ฟแวร์และฮำร์ดแวร์ บริษัทจึงยังคงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไว้ได้ โดยมีกำรติดตัง้ ใน โรงพยำบำลชัน้ นำในไทยและต่ำงประเทศ อำทิ เช่น
รพ. ศิริรำช รพ. วิชยั ยุทธ รพ. ตำรวจ รพ. กลำง รพ. รำชธำนี World citi medical (ฟิ ลิปปิ นส์) เป็ นต้น
สำหรับระบบกำรควบคุมกำรเปิ ดปิ ดแขนประตูอตั โนมัติ (Remote Car Access Control) โดยมีหลำยรูปแบบทัง้ กำรกดปุ่ ม Remote
หรือ ระบบกำรรับสัญ ญำน และระบบเปิ ด อัต โนมัติ อีกทั้งยังเป็ นกำรบัน ทึก กำรเข้ำ - ออก และบันทึ กวิดีโอเพื่ อ ช่วยในกำรรัก ษำควำม
ปลอดภัยได้อย่ำงครบวงจร
กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เครื่องหมายการค้า “FORTH”
พัฒนำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ และมีผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย
จำกกำรที่บริษัทพัฒนำผลิตภัณ ฑ์ในรู ปแบบใหม่อ ย่ำงต่อเนื่อง ทำให้มีผลิตภัณ ฑ์ที่หลำกหลำย เช่น ผลิตภัณ ฑ์ตู้สำขำโทรศัพท์
อุป กรณ์ ชุม สำยโทรศัพ ท์แ ละอิ น เตอร์เน็ ต ควำมเร็ว สูง (MSAN), อุ ป กรณ์ เชื่ อ มต่ อ FORTH X-TRANS WDM Access Switch ซึ่ งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ Access Switch สำหรับผูใ้ ห้บริกำรเครือข่ำยบอร์ดแบนด์ เพื่อเชื่อมต่อจำกตูช้ มุ สำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (MSAN) เข้ำสู่ Core
Network ที่มี Bandwidth สูง, ผลิตภัณฑ์ตชู้ ุมสำยโทรศัพท์ DLC ระบบศูนย์ให้บริกำรข้อมูลทำงโทรศัพท์ (Call Center) อุปกรณ์ระบบเรียก
พยำบำล (Nurse Call) และระบบควบคุมกำรเปิ ดปิ ดแขนประตูอตั โนมัติ (Remote Car Access Control) เป็ นต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสร้ำงฐำนลูกค้ำได้มำกขึน้
36

มีตรำสินค้ำ FORTH ที่มีช่ือเสียงมำนำน
บริษัทดำเนินธุรกิจมำนำนกว่ำ 30 ปี ในกำรผลิตและจำหน่ำย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณ ฑ์อุปกรณ์โทรคมนำคมภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ FORTH มำจนถึงปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็ นที่รูจ้ ักและได้รบั กำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในด้ำนคุณภำพ และกำร
บริกำร ทำให้กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทภำยใต้ช่ือ FORTH เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริโภคผ่ำนกำรอ้ำงอิงมำตรฐำนจำกกำรผ่ำนงำน
ประมูลของหน่วยงำนรำชกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพและทันสมัยด้วยรำคำที่แข่งขันได้
บริษัทสำมำรถวิจัยและพัฒนำให้เป็ นที่ยอมรับ โดยเฉพำะด้ำ นคุณภำพของผลิตภัณ ฑ์ ซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับยุคสมัย เช่น
จำกแนวโน้มกำรเติบโตของโครงกำรโทรศัพท์พนื ้ ฐำนจะลดลงอย่ำงต่อเนื่องในขณะที่กำรใช้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและอินเทอร์เน็ต
ไร้สำยมีกำรขยำยตัวมำกขึน้ ทำให้ธุรกิจบรอดแบนด์ยงั มีโอกำสเติบโตท่ำมกลำงเศรษฐกิจโลกซบเซำ บริษัทจึงเน้นปรับทิศทำงเชื่อมโยงธุรกิจ
หลัก ที่ เป็ น โครงข่ ำยโทรศัพ ท์พื ้ น ฐำนเข้ำกับ ธุร กิ จบรอดแบนด์ม ำกขึ น้ เป็ น โอกำสของบริ ษั ท ในกำรจ ำหน่ ำ ยอุป กรณ์ ส ำหรับ เชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เป็ นต้น ส่วนด้ำนรำคำที่ สำมำรถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศได้นนั้ เนื่องจำกบริษัทมีควำม
ได้เปรียบด้ำนต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำกว่ำผลิตภัณฑ์นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นกำรสั่งซือ้ ภำยในประเทศ
มีบริกำรหลังกำรขำยที่ท่วั ถึง
บริษัทให้ควำมสำคัญ กับบริกำรหลังกำรขำยมำโดยตลอด ทั้งด้ำนอะไหล่ และบริกำรรับซ่อม โดยผ่ำนฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำ หรือผ่ำน
ตัวแทนจำหน่ำยที่ตงั้ อยู่ท่ วั ประเทศ นอกจำกนีย้ ังเป็ นผูใ้ ห้คำแนะนำในกำรใช้ผลิ ตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นกับลูกค้ำในกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีกด้วย

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เครื่องหมายการค้า “FORTH”
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ำปลำยทำง (End User) ซึ่งมีควำมต้องกำรหลำกหลำยแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะผลิตภัณฑ์
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
1) ระบบศูนย์ให้บริกำรข้อมูล ทำงโทรศัพท์ (Call Center) มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็ นบริษัทเอกชน และจำหน่ำยให้กับหน่วยงำน
รำชกำรในลักษณะโครงกำร
2) ตูช้ มุ สำยโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรสัญญำณ (Operator) ในตลำด เช่น บริษัท
ทีโอที จำกัด (มหำชน)
3) ระบบเรียกพยำบำล (Nurse Call) มีกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย คือ โรงพยำบำล และสถำนพยำบำล ของรัฐบำล และเอกชนทั่ว
ประเทศ ที่ตอ้ งกำรติดตัง้ ใหม่ หรือใช้ทดแทนระบบเรียกพยำบำลเดิม
4) ระบบกำรควบคุ ม กำรเปิ ดปิ ดแขนประตู อั ต โนมั ติ (Remote Car Access Control) มี ก ลุ่ม ลูก ค้ำ เป้ ำ หมำย คื อ หมู่ บ้ ำ น
คอนโดมิเนียม เป็ นต้น
5) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัว (EM Monitoring) เพื่อกำรติดตำมตัวให้กบั หน่วยงำนของกระทรวงยุติธรรม เพื่อใช้ในกำรเฝ้ำ
ติดตำมตัวบุคคลแทนกำรจับกุมหรือคุมขัง และยังสำมำรถประยุกต์อุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน เพื่อใช้ควบคุมกำรเฝ้ำติดตำม
ในระบบเรือประมง
การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่ายของธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เครื่องหมายการค้า “FORTH”

กำรจัดจำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “FORTH” ของบริษัทใช้ช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำย 2 ทำงได้แก่ กำรจำหน่ำยทำงตรง (Direct) โดยมีทีมงำนขำยตรงแยกตำมสำยผลิตภัณ ฑ์โดยมีน โยบำยจำหน่ำยทำงตรงให้กับ
ลูกค้ำที่เป็ นโครงกำรขนำดใหญ่ นอกจำกนี ้ ยังจำหน่ ำยผลิตภัณ ฑ์ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย (Dealer) ซึ่งมีจำนวนมำกกว่ำ 150 รำยทั่วประเทศ
โดยเป็ นผูม้ ีควำมรูพ้ ืน้ ฐำนในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ ควำมสำมำรถบริกำรหลังกำรขำย และควำมสำมำรถทำกำรตลำดให้กับบริษัทได้ เป็ น
ต้น
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• ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณไฟจราจร

ภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณไฟจราจร
บริษัทนับว่ำเป็ นผูน้ ำตลำดของประเทศในธุ รกิจผลิตภัณฑ์ระบบสัญญำณไฟจรำจร จำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ระบบสัญญำณไฟ
จรำจร LED ขึน้ เป็ นบริษัท แรกในประเทศไทย โดยมีผ ลงำนที่ โดดเด่ นจำกกำรทดสอบใช้งำนของหน่ วยงำนต่ำงๆ ผลิต ภัณ ฑ์ตู้ค วบคุม
สัญ ญำณไฟจรำจร โคมสัญ ญำณไฟจรำจรชนิ ด LED และเครื่องนับ เวลำถอยหลัง ชนิด LED ได้ผ่ำนกำรรับรองคุณ ภำพจำกสำนักงำน
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ (มอก.) ผลิตภัณฑ์โคมสัญญำณไฟจรำจร และโคมสัญญำณไฟจรำจรสำหรับคนข้ำมถนน ได้ผ่ำนกำรรับรองจำกกรม
วิทยำศำสตร์บริกำร เป็ นต้น และด้วยคุณสมบัติของหลอด LED ดังกล่ำวที่ใช้กระแสไฟฟ้ ำน้อยกว่ำหลอดแบบ Halogen มีอำยุกำรใช้งำน
นำนกว่ำแบบเดิม 5 - 10 ปี และให้ควำมปลอดภัยต่อผูใ้ ช้รถใช้ถนนสูงกว่ำ เนื่องจำกในโคมสัญ ญำณไฟจรำจร ประกอบด้วยหลอด LED
จำนวนมำก หำกมีหลอดใดหลอดหนึ่งหมดอำยุกำรใช้งำนหรือเสื่อมสภำพ โคมสัญญำณไฟนัน้ ก็จะยัง คงใช้งำนได้อย่ำงเป็ นปกติโดยผูใ้ ช้รถ
ใช้ถนนอำจไม่รูส้ ึกถึงควำมแตกต่ำง ดังนัน้ หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ทัง้ ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัดต่ำงให้กำรยอมรับผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทเพื่อใช้ติดตัง้ ทดแทนสัญญำณไฟจรำจรเดิมที่เสื่อมสภำพลง หรือใช้ติดตัง้ ตำมทำงแยกที่เกิดขึน้ ใหม่ ซึ่ งปั จจุบนั บริษัทจึงเน้นกำรผลิต
เพื่อทดแทนสินค้ำที่ใช้อยู่เดิมซึ่งชำรุดและเสื่อมโทรมมำกขึน้
ปั จจุบัน บริษัทยังครองควำมเป็ นผู้นำผลิต ภัณ ฑ์ระบบสัญ ญำณไฟจรำจรในประเทศไทยทั้งหมด โดยได้รบั ควำมไว้วำงใจจำก
กรุงเทพมหำนคร ให้ดำเนินโครงกำรติดตัง้ สัญญำณไฟจรำจรในกรุงเทพมหำนครทัง้ หมด และเพื่อรักษำควำมเป็ นอันดับหนึ่ง บริษัทยังคงให้
ควำมสำคัญในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีควำมได้เปรียบคู่แข่งขันทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ทัง้ ในด้ำนกำร
ให้บริกำรหลังกำรขำยและให้บริกำรบำรุงรักษำที่รวดเร็ว เนื่องจำกบริษัทเป็ นผู้ผลิตมีกำรสำรองวัตถุดิบและอะไหล่ที่เพียงพอ ไม่ตอ้ งรอสั่งซือ้
อะไหล่จำกต่ำงประเทศซึ่งต้องใช้เวลำนำนกว่ำคุณภำพที่เป็ นมำตรฐำนมำกกว่ำสินค้ำจำกประเทศจีนหรือไต้หวันในรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้
กลยุทธ์การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณไฟจราจร
มีมำตรฐำน คุณภำพและคุณสมบัติของสินค้ำเป็ นที่ยอมรับจำกหน่วยงำนรำชกำร จำกกำรที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกี่ยวข้องกับกำรให้
สัญ ญำณไฟจรำจร และระบบควำมปลอดภัย ทำงกำรจรำจร ดังนั้น ผลิ ตภัณ ฑ์ต่ ำง ๆ ของบริษั ทจึง ได้ผ่ำนกำรทดสอบคุ ณ สมบัติ จำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อมั่นใจได้ว่ำจะมีคุณภำพและควำมทนทำนต่อกำรใช้งำน นอกจำกนี ้ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ผลิตและติดตัง้ ไปแล้วทัง้ หมด
มีคุณ สมบัติที่โดดเด่นในเรื่อ งของกำรประหยัดพลังงำนและมีคุณ ภำพเป็ นที่ ยอมรับจำกหน่วยงำนรำชกำรทั้งในกรุ งเทพมหำนคร และ
ต่ำงจังหวัด ซึ่งมำตรฐำนของหน่วยงำนรำชกำรเหล่ำนีน้ บั ว่ำเป็ นหลักฐำนอ้ำงอิงถึงคุณภำพที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่ำงดี
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนรำคำ บริษัทสำมำรถจัดซือ้ วัตถุดบิ สำคัญได้โดยตรงจำกผูผ้ ลิต และจัดซือ้ วัตถุดิบอื่นผ่ำนบริษัทใน
เครือ ประกอบกับกำรควบคุมต้นทุนที่เหมำะสม จึงทำให้บริษัทมีตน้ ทุนกำรผลิตเอือ้ ให้สำมำรถกำหนดรำคำที่แ ข่งขันกับผลิตภัณฑ์จำกผูผ้ ลิต
ในต่ำงประเทศได้
พัฒ นำผลิตภัณ ฑ์รูปแบบใหม่ เพื่ อตอบสนองควำมต้อ งกำรของลูกค้ำ บริษัทให้ควำมสำคัญ กับกำรพัฒ นำผลิตภัณ ฑ์ใหม่ เพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และรักษำควำมเป็ นผูน้ ำของผลิตภัณฑ์ระบบสัญญำณไฟจรำจรในประเทศไทย
มีวตั ถุดิบและอะไหล่สำรองที่เพียงพอ จำกกำรที่บริษัทมีผลงำนติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กบั หน่วยงำนรำชกำรหลำยแห่ง ซึ่งส่วน
ใหญ่จะมีกำรรับประกันผลงำนกำรติดตัง้ เป็ นเวลำประมำณ 2 ปี อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตระบบสัญญำณไฟจรำจรด้วย จึงมี
ควำมพร้อมด้ำนกำรสำรองวัตถุดิบและอะไหล่ที่เพียงพอ ทัง้ นี ้ บริษัทคำดว่ำจะสำมำรถให้บริกำรด้ำนอะไหล่ได้เป็ นระยะเวลำประมำณ 8 ปี
บริกำรหลังกำรขำยที่รวดเร็ว นอกจำกคุณ ภำพสิ นค้ำที่ดีแล้ว บริษัทยังให้ควำมสำคัญ กั บกำรบริกำรหลังกำรขำยที่รวดเร็ว โดยมี
นโยบำยให้บริกำรรับแจ้งปัญหำจำกลูกค้ำ 24 ชั่วโมง ตลอดทัง้ 7 วันทำกำร โดยทีม Service ที่มีควำมเชี่ยวชำญและพร้อมเข้ำถึงพืน้ ที่ทนั ที่ที่
ได้รบั แจ้ง มีเครื่องมือในกำรซ่อมที่ครบครัน และทันสมัย โดยมีขนั้ ตอนกำรดำเนินกำรที่เป็ นมำตรฐำนตำมข้อกำหนดของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด
กำรรับประกันคุณภำพสินค้ำ บริษัทมีนโยบำยกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำที่ ผลิตและจำหน่ำยจำกบริษัท หำกลูกค้ำพบปั ญหำใน
ระหว่ำงระยะเวลำรับประกัน สำมำรถแจ้งมำยังบริษัทเพื่อดำเนินกำรตรวจเช็คและซ่อมฟรีทงั้ ค่ำแรงและอะไหล่ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
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กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณไฟจราจร
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของธุรกิ จผลิตและติดตั้งระบบสัญ ญำณไฟจรำจรเป็ นหน่ วยงำนทำงรำชกำรที่รบั ผิดชอบในด้ำนกำรติดตั้ง
สัญ ญำณไฟจรำจร ซึ่งส่วนใหญ่ สำมำรถจัดสรรงบประมำณในกำรติดตั้งและบำรุ งรักษำอุปกรณ์และระบบสัญ ญำณไฟจรำจรได้เอง โดย
สำมำรถแบ่งกลุ่มลูกค้ำได้เป็ น 5 หน่วยงำนหลักตำมลักษณะของพืน้ ที่ควำมรับผิดชอบ ได้แก่
1) กรุงเทพมหำนคร รับผิดชอบในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหำนครซึ่งงบประมำณในกำรจัดกำรด้ำนกำรติดตัง้ ระบบสัญญำณไฟจรำจร
ของหน่วยงำนดังกล่ำวนี ้ ไม่ตอ้ งผ่ำนสำนักงบประมำณแผ่นดิน แต่จะแบ่งงบประมำณออกเป็ นสองส่วน คือ งบประมำณที่ได้รบั
กำรอุดหนุนจำกรัฐบำลและงบประมำณในส่วนของกรุงเทพมหำนคร
2) กรมทำงหลวง เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในโครงกำรเชื่อมโยงถนนสำยหลักของประเทศหรือเขตพืน้ ที่ระหว่ำงจังหวัดโดยงบประมำณใน
กำรจัดกำรด้ำนกำรติดตัง้ ระบบสัญญำณไฟจรำจรของหน่วยงำนดังกล่ำวนี ้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ งบประมำณจำกกระทรวง
คมนำคมและงบอุดหนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3) กรมทำงหลวงชนบท รับผิดชอบในโครงกำรเชื่อมโยงถนนสำยรองต่ำงๆ ทั่วประเทศ โดยงบประมำณในด้ำนกำรติดตั้งระบบ
สัญญำณไฟจรำจรของหน่วยงำนดังกล่ำว ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูเ้ กี่ยวข้องซึ่งผ่ำนทำงสำนักงบประมำณแผ่นดิน
4) องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ได้แ ก่ เทศบำล องค์ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบล (อบต.) และองค์ก ำรบริห ำรส่ วนจัง หวัด (อบจ.)
รับผิดชอบในเขตพืน้ ที่ โดยไม่ตอ้ งผ่ำนสำนักงบประมำณแผ่นดิน ซึ่งแต่ละจังหวัดมีอำนำจในกำรบริหำรและจัดกำรอย่ำงอิสระ
5) ลูกค้ำต่ำงประเทศ จำหน่ำยผลิตภัณ ฑ์ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยในประเทศเพื่อนบ้ำนใกล้เคีย ง ได้แก่ ประเทศเวี ยดนำม ลำว
มำเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชำ
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณไฟจราจร
บริษัทใช้ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย 2 ทำงได้แก่ กำรจำหน่ำยทำงตรง (Direct) โดยมีทีมงำนขำยตรงแยกตำมสำยผลิตภัณฑ์ มีควำม
เข้ำใจในลักษณะผลิตภัณฑ์ และมีควำมชำนำญในผลิตภัณฑ์ที่จดั จำหน่ำย โดยมีนโยบำยจำหน่ำยทำงตรงให้กับลูกค้ำที่เป็ นโครงกำรขนำด
ใหญ่ นอกจำกนี ้ ยังจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย (Dealer) ซึ่งเป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์ติดต่องำนกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ และมี
ควำมสำมำรถทำกำรตลำดให้กบั บริษัทได้
• ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์หลอดไฟส่องสว่าง LED

ในปั จจุบนั สินค้ำประเภทหลอด LED กำลังเป็ นทีน่ ิยมและมีกำรขยำยตัวของตลำดเพิ่มขึน้ ที่ใช้อยู่ท่ วั ไป ซึ่งสำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท
คือ หลอดสำเร็จรูปประเภทติดกับโคมไฟ และ หลอดที่สำมำรถเปลี่ยนใช้ได้กบั โคมไฟมำตรฐำนทั่วไป ด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีเซมิ
คอนดักเตอร์ที่มีขึน้ อย่ำงรวดเร็ว ทำให้เทคโนโลยีของหลอดไฟ LED ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็วด้วย เนื่องจำกได้มีกำรนำหลอดไฟ LED มำใช้
ประโยชน์กันอย่ำงแพร่หลำย เช่น สัญญำณจรำจร ไฟท้ำยรถยนต์ ป้ำยสัญญำณต่ำงๆ ไฟฉำย จอภำพยนตร์ขนำดใหญ่นอกจำกนัน้ จอ LCD
ของโทรศัพท์ที่ใช้กนั ก็ลว้ นแต่ใช้หลอดไฟ LED ทัง้ สิน้ ขณะเดียวกันรัฐบำล ประเทศต่ำงๆ ได้ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำก LED เพื่อลดกำรใช้
พลังงำน ทำให้ธุรกิจกำรขำยไฟ LED เป็ นธุรกิจที่น่ำสนใจอีกธุรกิจหนึ่ง
นอกจำกนี ้ ยังได้มีกำรนำมำใช้งำนในลักษณะต่ำง ๆ เพิ่มมำกขึน้ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรนำมำใช้ในตู้โชว์ต่ำง ๆ ตูเ้ ฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึง
งำนดิสเพลย์ที่ตอ้ งกำรควำมสวยงำมรวมไปถึงให้ไฟสำมำรถเปลี่ยนสีได้ตำมควำมต้องกำร เพื่อให้สินค้ำดูมีรำคำที่สงู เพิ่มมำกขึน้ นอกจำกนี ้
มีกำรนำไปใช้ตำมตูแ้ ช่สินค้ำต่ำง ๆ ซึ่งแอลอีดีสำมำรถช่วยให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำ ยและพลังงำนได้เป็ นอย่ำงมำก เมื่อเปรียบเทียบคุณภำพ
ระหว่ำงหลอดฟลูออเรสเซนต์กับหลอดไฟ LED หำกในอุณหภูมิที่ต่ำประสิทธิภำพกำรใช้งำนของหลอดฟลูออเรสเซนจะยิ่งต่ำ แต่หลอดไฟ
LED ยิ่งอุณ หภูมิต่ ำประสิทธิ ภ ำพจะยิ่งสูงขึน้ จึงทำให้หลอดไฟประเภท LED เข้ำมำมีบ ทบำทที่สำคัญ เพิ่ มมำกขึน้ รวมไปถึง ยังช่วยให้
สำมำรถประหยัดพลังงำนและมีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนกว่ำหลอดฟลูออเรสเซนต์ทใี่ ช้กนั อยู่
ปั จจุบนั กำรอนุรกั ษ์พลังงำนเข้ำมำมีบทบำทสำคัญในธุรกิจ ทำให้ผผู้ ลิตและผูจ้ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำงตื่นตัวที่จะคิดค้นสินค้ำที่ช่วย
ประหยัดพลังงำนออกมำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภค โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ประเภท LED ที่มีกระแสตอบรับรวมไปถึงกำรใช้
งำนเพิ่มมำกขึน้ เพรำะคุณภำพและลักษณะกำรใช้งำนที่ทำได้มำกกว่ำหลอดไฟที่ใช้ในปั จจุ บนั และอีกปั จจัยที่ถือเป็ นทำงเลือกสำคัญที่ทำ
ให้ผบู้ ริโภคสนใจคือกำรประหยัดพลังงำนและไฟฟ้ำ
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ตลาดและภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้ าและอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่าง
ตลำดหลอดไฟและโคมไฟส่องสว่ำงของไทยมูลค่ำ 2 หมื่นล้ำนบำท ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับกำรขยำยตัว
ของภำคอสังริมทรัพย์ และคำสั่งซือ้ จำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน นอกจำกนีพ้ ฤติ กรรมของผูบ้ ริโภค (End Consumer) ที่ตอ้ งกำรเปลี่ยน
มำใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพดีกว่ำ ประหยัดพลังงำนได้มำกกว่ำ หรือมีรูปแบบที่สวยงำมกว่ำ รวมถึงกำรเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่แทนของเดิมที่
ชำรุดหรือหมดอำยุ รวมถึงนโยบำยของรัฐที่ส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ประหยัดพลังงำนมีผลอย่ำงมำกต่อกำรเติบโตของธุรกิจ
นี ้
ปั จจุบนั เทคโนโลยีหลอด LED เป็ นที่นิยมเพิ่มมำกขึน้ เนื่องจำกหลอด LED ประหยัดพลังงำนมำกกว่ำ อำยุกำรใช้งำนยืนยำวกว่ำ
และมีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำนมำกกว่ำ ถึงแม้รำคำสูงกว่ำหลอดแบบเดิม แต่ประโยชน์ที่กล่ำวมำข้ำงต้นทำให้ได้รบั ควำมนิยมเพิ่มสูงขึน้
โดยผูป้ ระกอบกำรคำดกำรณ์ว่ำจะส่งผลให้ตลำดหลอดไฟ LED เพิ่มสัดส่วนขึน้ เป็ น 50% ในอีก 5 ปี ขำ้ งหน้ำ และเพิ่มขึน้ เป็ น 80% ในอีก 10
ปี จำกปั จจุบนั ที่มีสดั ส่วน 25% ของตลำดรวมหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่ำง ขณะที่หลอดตะเกียบมีสดั ส่วน 40% หลอดแสงจันทร์ 25% และ
หลอดไส้ 10% จำกกำรเพิ่ มสัด ส่วนกำรตลำดดังกล่ำวส่ งผลกระทบต่ อ สภำพอุตสำหกรรมไฟฟ้ ำแสงสว่ำงและภำวะกำรแข่ งขัน โดยมี
ผู้ป ระกอบกำรรำยใหม่ ในธุ ร กิ จ เพิ่ ม มำกขึ น้ โดยจะต้อ งแข่งขัน กัน ทั้ งในเรื่ อ งของคุ ณ ภำพ รำคำ และควำมสวยงำมของตัวสิ น ค้ำ ซึ่ง
ผูป้ ระกอบกำรที่ปรับตัวไม่ทนั จะได้รบั ผลกระทบและอำจต้องปิ ดกิจกำร
กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจจาหน่ายหลอดไฟฟ้ าและอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่าง
รำคำที่สำมำรถแข่ งขันได้ เนื่องจำกบริษัทได้มีโรงงำนเพื่ อทำกำรผลิตหลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่ำงเอง จึงทำให้
สำมำรถควบคุมต้นทุนและคุณภำพกำรผลิตสินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน บริษัทมีกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้มีผลิตภัณฑ์หลอด
ไฟฟ้ำและอุปกรณ์สำหรับให้แ สงสว่ำงที่หลำกหลำย ซึ่งสำมำรถตอบสนองต่อ ควำมต้อ งกำรได้ทุกกลุ่มผู้บริโภค เช่น LED Street Light
สำหรับหน่วยงำนรำชกำร LED High Bay สำหรับกลุ่มโรงงำน สนำมกีฬำ และห้ำงสรรพสินค้ำ และหลอดชนิดขั้วเกลียว (E27) หลอดฮำโล
เจน (MR16) หลอดฟูออเรสเซนต์ (T8) สำหรับภำครัฐ เอกชนและผูบ้ ริโภค (End customer)
• ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (GPS Tracking)

การแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (GPS Tracking)
ในปี 2563 สภำวะตลำดอุปกรณ์สำหรับระบบติดตำมยำนพำหนะ (GPS Tracking) ชะลอตัวลงเนื่องจำกผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 อย่ำงไรก็ ตำม เนื่อ งจำกกำรขยำยธุร กิจขนส่งภำยในประเทศ และมี กำรเติ บโตของตลำด AEC, CLMV อีกทั้งมี
นโยบำยจำกกรมกำรขนส่งทำงบกให้รถโดยสำรและรถบรรทุกต้องติดตัง้ GPS ที่ผ่ำนกำรรับรองและได้มำตรฐำน ทำให้ตลำด GPS Tracking
ตื่นตัวค่อนข้ำงมำก และมีกำรแข่งขันที่สงู มีผผู้ ลิตและผูจ้ ำหน่ำย GPS Tracking หลำยรำยเข้ำมำชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำด โดยมีทงั้ บริษัทที่
ผลิตสินค้ำเองและนำเข้ำมำจำหน่ำย
กลยุทธ์การแข่งขันสาหรับผลิตภัณฑ์ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (GPS Tracking)
บริษัทมีกลยุทธ์กำรแข่งขันที่ม่งุ เน้นด้ำนพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำรควบคู่กันไป โดยพัฒนำอุปกรณ์สำหรับระบบติตดตำม
ยำนพำหนะให้เป็ นสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมกำรเชื่อมโยงสิ่งต่ำงๆ เข้ำสู่โลกอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่ำ Internet of Things (IoT) ซึ่งมีกำร
นำเทคโนโลยีกำรติดตำมมำพั ฒนำให้ทุกสิ่งสำมำรถติดตำม และเชื่อมต่อ ถึงกันได้อย่ำงง่ำยดำย เรียกได้ว่ำ เป็ นระบบกำรติดตำม GPS
Tracking ที่ไม่ได้เน้นไปที่รถเพียงอย่ ำงเดียว แต่เน้นไปที่ Asset ซึ่งจะช่วยอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูใ้ ช้งำน มีกำรใช้งำนง่ำยผ่ำนสมำร์ท
โฟน หรือผ่ำนแอปพลิเคชั่น ประหยัด และลดค่ำใช้จ่ำย ในด้ำนบริกำรมุ่งพัฒนำทีมงำนให้มีคุณภำพ มีควำมพร้อม ควำมรู ้ ประสบกำรณ์กำร
ติดตัง้ อย่ำงมืออำชีพและบริกำรด้วยใจ
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กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (GPS Tracking)
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย เน้นตลำดผูป้ ระกอบกำรขนส่งเป็ นหลัก แต่ปัจจุบนั ได้วำงแผนกำรใช้ระบบติดตำมให้
ไปอยู่ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม ทำให้สำมำรถรองรับและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ในหลำกหลำยกลุ่มธุรกิจ
• ธุรกิจจาหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้ าและมิเตอร์น้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์การแข่งขันสาหรับมิเตอร์ไฟฟ้ าและมิเตอร์น้าระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทมีกลยุทธ์กำรแข่งขันที่ม่งุ เน้นด้ำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และบริกำรหลังกำรขำย เพื่อรองรับควำมต้องกำร
ของทุกภำคส่วนที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสพลวัตของโลกที่เกิดขึน้
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของมิเตอร์วัดไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย เน้นตลำดครัวเรือนของประชำกรในประเทศที่มีกว่ำ 30 ล้ำนครัวเรือน ภำยใต้กำร
บริหำรจัดกำรของหน่วยงำนรำชกำร อำทิ กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ)

3. ธุรกิจ Smart Service
ภาวะอุตสาหกรรมตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ (Mobile Service)
อุตสำหกรรมตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ยังคงมีกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะจำกแรง
ขับเคลื่อนของตลำดบริกำรด้ำนข้อมูล (Non-voice) จำกพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่กำ้ วเข้ำสู่สงั คมอินเตอร์เน็ตออนไลน์ผ่ำนกำรใช้สมำร์ทโฟน
โดยเฉพำะควำมนิยมกำรใช้งำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ขยำยตัวเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยปั จจัยสนับสนุนทั้ง ในส่วน
ของสมำร์ท โฟน แท็ บ เล็ ต และอุ ป กรณ์ ไอที อื่ น ๆ ที่ ผู้บ ริ โภคสำมำรถซื อ้ ในรำคำที่ เข้ำ ถึ ง ได้ง่ ำ ย และกำรพัฒ นำเทคโนโลยี โครงข่ ำย
โทรคมนำคมที่มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึน้ ประกอบกับกำรแข่งขันของผูใ้ ห้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือทัง้ ระบบเติมเงินล่วงหน้ำ (Pre-Paid)
และระบบรำยเดือน (Post-paid) ทีเ่ พิ่มสูงขึน้ จึงส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจกำรให้บริกำรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
ช่องทำงในกำรเติมเงินโทรศัพท์มือถือมีหลำกหลำยช่องทำง ได้แก่ กำรเติมเงินผ่ำนแอปลิเคชันต่ำง ๆ บนสมำร์ทโฟน กำรเติมเงิน
ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ (Refill on Mobile) รหัสเติมเงินผ่ำนร้ำนค้ำสะดวกซื อ้ (รหัส e-Pin) บัตรเติมเงิน (Scratch Card) รวมถึงเครื่องเติมเงิน
อัตโนมัติ (Top-up Kiosk) เป็ นต้น โดยช่องทำงกำรเติมเงินผ่ำนแอปพลิเคชันบนสมำร์ทโฟนมีแนวโน้มได้รบั ควำมนิยมเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะจำก
กลุ่มลูกค้ำที่นิยมใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์หรื อผูท้ ี่มีเงินหมุนเวียนในบัญ ชีธนำคำร ขณะที่เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (Top-up Kiosk) จะเป็ น
ช่องทำงที่ได้รบั ควำมนิยมในกลุ่มลูกค้ำผูท้ ี่นิยมใช้เงินสดหรือผูม้ ีรำยได้นอ้ ย เพรำะสำมำรถเติมเงินสดที่มลู ค่ำน้อยได้ ด้วยจำนวนเงินขัน้ ต่ำ
ตัง้ แต่ 10 บำท พร้อมทัง้ มีกำรใช้งำนที่ง่ำย สะดวก รวดเร็ว และให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจำกนีจ้ ำกกำรที่อุตสำหกรรมธนำคำรพำณิ ชย์มีควำมพยำยำมลดต้นทุนกำรดำเนินกำรด้วยกำรลดจำนวนสำขำและ ATM
ของธนำคำรทั่วประเทศ และมีกำรทำธุรรมโอนเงินผ่ำนทัง้ ATM และตูอ้ ตั โนมัติรวมมำกกว่ำ 550 ล้ำนครัง้ ต่อปี เติบโตกว่ำ 10% จำกปี 2562
การแข่งขันของธุรกิจ
จำกกำรที่ธนำคำรพำณิชย์มีควำมพยำยำมลดต้นทุนกำรดำเนินกำรด้วยกำรลดจำนวนสำขำและ ATM ของธนำคำรทั่วประเทศจึง
เป็ นโอกำสสำหรับบริษัทในกำรดำเนินธุรกิจตัวแทนธนำคำร ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่ำนมำมีกำรโอนเงินในเครือข่ำยบุญเติม 1.9 ล้ำนครัง้ ต่อเดือน
เติบโตจำกปี 2562 65.0% ทัง้ นีบ้ ริษัทถือเป็ นตัวแทนธนำคำรทัง้ สิน้ 6 ธนำคำร และจะเพิ่มจำนวนธนำคำรให้ครอบคุลมทุกธนำคำร รวมถึง
บริกำรอื่น ๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องด้ำนกำรเงิน เช่น กำรยืนยันตัวตนทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนตูบ้ ุญเติมที่ปัจจุบนั เปิ ดให้บริก ำรแล้ว กำรให้บริกำร
ถอนเงินสดผ่ำนตูบ้ ุญเติมในอนำคต เป็ นต้น เพื่อเพิ่มศักยภำพธุรกิจให้บริกำรทำงกำรเงินและสินเชื่อครบวงจร และยังคงมีโอกำสให้บริกำร
เพิ่มเติมอื่นๆ ให้แก่ธนำคำรต่ำง ๆ ได้อีกมำก นอกจำกนีบ้ ริษัทยังสำมำรถขยำยธุรกิจไปยังผูใ้ ห้บริกำรทำงกำรเงินที่ไม่ใช่สถำบันทำงกำรเงิน
(Non-Bank) ได้อีกด้วย
ปั จจุบัน ธุรกิจให้บริกำรรับชำระผ่ำนเครื่องรับชำระเงินสดอัตโนมัติหรือธุรกิจตูเ้ ติม เงิน ยังคงมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกมูลค่ำ
ตลำดบริกำรโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้ำ (Pre-Paid) สูง ตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคจำนวนมำกที่ยงั คงต้องกำรใช้ช่องทำง
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กำรให้บริกำรทำงเงินสดและมีควำมสะดวกสูง ทัง้ นี ้ ณ สิน้ ปี 2563 มีผใู้ ช้บริกำรเติมเงินผ่ำนตูบ้ ุญเติม จำนวนกว่ำ 20 ล้ำนเลขหมำย หรือคิด
เป็ นสัดส่วนที่ 30% จำกจำนวนเลขหมำยโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้ำ (Pre-Paid) กว่ำ 65 ล้ำนเลขหมำยในประเทศ โดยบริษัท
ยังคงรักษำควำมเป็ นผูน้ ำในธุรกิจเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทครองส่วนแบ่ งทำงกำรตลำดจำกมูลค่ำ
ตลำดบริกำรโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้ำ (Pre-Paid) ผ่ำนตูบ้ ุญเติม คิดเป็ นสัดส่วนกว่ำ 20% จำกมูลค่ำตลำดกว่ำ 1 แสนล้ำน
บำท
กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจบริการเติมเงินออนไลน์
• เน้นกลยุทธ์จดุ ติดตัง้ ตูบ้ ญ
ุ เติมที่มีคณ
ุ ภำพ โดยบริหำรยอดเติมเงินรวมต่อตูไ้ ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
• ระบบออนไลน์ ตูบ้ ุญเติมทุกตูท้ ำงำนด้วยระบบที่เชื่อมต่อกับเซิรฟ์ เวอร์ของผูใ้ ห้บริกำรต่ำง ๆ โดยตรง ทำให้สำมำรถตรวจสอบยอดกำร
ทำรำยกำรได้ทนั ที มีควำมแม่นยำสูง ถูกต้องและรวดเร็ว
• รองรับบริกำรที่หลำกหลำย นอกเหนือไปจำกกำรเติมเงินมือถื อแล้ว ตูบ้ ุญเติมยังสำมำรถให้บริกำรต่ำง ๆ ได้ เช่น กำรชำระค่ำโทรศัพท์
รำยเดื อ น กำรซื อ้ บัต รโทรศัพ ท์ระหว่ำ งประเทศ กำรซื อ้ บัต รเงิน สด (Cash Card) กำรให้บ ริก ำรเติ ม เงิ น เกมออนไลน์ กำรซื อ้ รหัส
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สำยหรือ Wi-Fi (Wireless Fidelity) กำรซือ้ ชั่วโมงอินเตอร์เน็ต (Internet) กำรเติมเงินเข้ำกระเป๋ ำเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Wallet) กำรซือ้ ประกัน กำรชำระค่ำสินค้ำออนไลน์ กำรเติมเงินบัตรโดยสำรรถสำธำรณะ กำรรับบริจำคเงินให้มูลนิธิต่ำง ๆ รวมถึง
บริกำรเสริมอื่น ๆ เช่น กำรดูดวง กำรดูเลขมงคล เป็ นต้น
• รองรับบริกำรโอนเงินเข้ำบัญ ชี ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่ อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร และธนำคำรไทยพำณิ ชย์ ซึ่งบุญ เติ มเป็ นตู้เติมเงินรำยแรกที่ได้รบั กำรแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนธนำคำรที่ได้รบั
อนุมตั ิ โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยมำกถึง 6 ธนำคำร
ทัง้ นี ้ ระบบบริหำรจัดกำรตูบ้ ุญเติมได้ถูกพัฒนำและออกแบบ โดยทีมวิจัยและพัฒนำของบริษั ท ซึ่งตูบ้ ุญเติมของบริษัทสำมำรถ
เพิ่มเติมบริกำรเติมเงิน หรือชำระค่ำบริกำรออนไลน์ใหม่ ๆ ในอนำคตได้อย่ำงง่ำยดำย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ตูบ้ ญ
ุ เติมมีจำนวนแอป
พลิเคชันให้บริกำรกว่ำ 86 รำยกำร
• สำมำรถใช้งำนได้ถึง 4 ภำษำ ได้แก่ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำเมียนมำ และภำษำกัมพูชำ เพื่อรองรับกำรใช้บริกำรของลูกค้ำที่
หลำกหลำยทุกกลุ่มชุมชน
• ควำมมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพของระบบกำรให้บ ริกำรรับ ชำระเงินออนไลน์ข องตู้บุญ เติ ม ที่ มี ควำมรวดเร็ว แม่ น ยำ และน่ ำเชื่อ ถื อ ร วมทั้ง
ศูนย์บริกำรบุญเติม (Boonterm Call Center) หมำยเลขโทรศัพท์ 1220 ที่สำมำรถแก้ไขปั ญหำต่ำง ๆ ให้กบั ลูกค้ำได้ในระยะเวลำอันสัน้
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทัง้ กำรดูแลผูใ้ ช้บริกำรเชิงรุก (Active Call Center) ที่มีกำรตรวจสอบ (Monitoring) และจัดกำรแก้ไขปัญหำให้กับ
ลูกค้ำ โดยไม่ตอ้ งรอกำรแจ้งปัญหำเข้ำมำ
• กำรทำรำยกำรส่งเสริมกำรขำย เช่น กำรสะสมแต้มเพื่อสร้ำงควำมภักดีต่อตรำสินค้ำ (Brand Loyalty) เป็ นต้น
บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันจากการประหยัดต่อขนาด และการสร้างนวัตกรรม
ผู้ป ระกอบกำรรำยใหม่ ที่ต้อ งกำรเข้ำสู่ธุร กิจ เครื่อ งรั บ ชำระเงิน อัต โนมัติ (Top-up Kiosk) จะพบอุป สรรคในกำรเข้ำสู่ตลำด
(Barriers to Entry) เช่น กำรประหยัดต่อขนำด (Economy of Scale) จำนวนเงินทุนที่ใช้ในกำรลงทุน (Capital Requirement) ควำมรู ้ และ
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำร (Learning Curve) ระบบเซิรฟ์ เวอร์ กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรบริหำรจัดกำรตัวแทน และกำรบริกำรหลัง
กำรขำย เป็ นต้น ขณะที่ตบู้ ุญเติมมีจำนวนตูม้ ำกที่สดุ ในประเทศ ด้วยเครือข่ำยครอบคลุมทุกพื ้นที่ท่ วั ประเทศกว่ำ 130,000 ตู้ พร้อมบริกำรที่
หลำกหลำย ประสิทธิภำพและควำมแม่นยำของระบบเซิรฟ์ เวอร์ และควำมน่ำเชื่อถือในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ระบบมำตรฐำน ได้แก่ กำรให้บริกำรชำระเงิน บริกำรขำยซิมกำร์ดมือถือและเติมเงิน กำรให้บริกำรฝำก โอน และกู้เงิน รวมไปถึงกำรชำระ
สินเชื่อ ซึ่งได้รบั กำรอนุมตั ิจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนธนำคำร รวมถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ ๆ
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น ตูจ้ ำหน่ำยสิน ค้ำอุปโภคบริโภค (Vending Machine) คำเฟ่ อัตโนมัติ บุญเติมเคำน์เตอร์เซอร์วิส ตูก้ ดนำ้ ดื่มสะอำดและ
เติมเงินมือถือ ตูบ้ ุญเติมพร้อมบริกำรเปิ ดบัญชีโดยกำรพิสจู น์และยืนยันตัวตนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ตูจ้ ำหน่ำยนำ้ มันอัตโนมัติ
สถำนีชำร์จแบตเตอรี่ยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV Changer) เป็ นต้น
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
กาลังการผลิต
โรงงำนของบริษัท ตัง้ อยู่ที่ 77 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสำย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม บนเนื ้อที่ 66,000
ตำรำงเมตร ประกอบด้วยพืน้ ที่อำคำรโรงงำน 14,400 ตำรำงเมตร โดยจัดเป็ นพืน้ ที่สำนักงำน 1,500 ตำรำงเมตรและพืน้ ที่คลังสินค้ำ 4,830
ตำรำงเมตรพืน้ ที่ส่วนผลิต 5,900 ตำรำงเมตร และอื่นๆ 2,170 ตำรำงเมตร มีกำรจัดสรรกำลังกำรผลิตของโรงงำน เพื่อใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยที่กำลังกำรผลิตของโรงงำนจะมีลกั ษณะเป็ นกำรวำงชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจร และมีหน่วยนับเป็ นจุด
(Point) ซึ่งกำลังกำรผลิตของบริษัท เป็ นดังนี ้
กาลังการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
กำลังกำรผลิตสูงสุด
(ล้ำนจุด)
กำลังกำรผลิตจริง
(ล้ำนจุด)
สัดส่วน (ร้อยละ)

ปี 2555
6,062

ปี 2556
5,261

ปี 2557
4,880

ปี 2558
3,052

ปี 2559
2,454

ปี 2560
2,335

ปี 2561
2,298

ปี 2562
2,046

ปี 2563
2,305

3,165

1,444

1,890

1,305

1,120

982

1,013

849

691

52

27

39

43

46

42

44

42
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ขั้นตอนการผลิต
ในกระบวนกำรผลิตทั้งหมด บริษัทจะมีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้ำจนกระทั่งสำมำรถผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบได้แล้ว
ลูกค้ำจะมีกำรประมำณกำรยอดสั่งซือ้ หรือมีกำรส่งคำสั่งซือ้ เพื่อให้บริษัทดำเนินกำรผลิต ซึ่งขัน้ ตอนกำรผลิตประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1) ขัน้ ตอนจัดหำวัตถุดิบ เป็ นขัน้ ตอนที่ ฝ่ำยจัดซือ้ ดำเนินกำรสั่งซือ้ วัตถุดิบจำกตัวแทนจำหน่ำยและบริษัทย่อยเพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับกำรผลิตสินค้ำของบริษัทและงำนรับจ้ำงช่วงผลิต แต่สำหรับกำรประกอบชิน้ ส่วนบริษัทจะได้รบั วัตถุดิบโดยลูกค้ำเป็ นผูจ้ ดั หำมำให้ ซึ่ง
ในขัน้ ตอนนีจ้ ะมีกำรตรวจสอบคุณภำพวัตถุดิบ (Incoming Quality Control: IQC) เพื่อให้แน่ใจว่ำวัตถุดิบที่ได้รบั มำอยู่ในสภำพสมบูรณ์
2) ขัน้ ตอนวำงแผนกำรผลิต เป็ นขัน้ ตอนที่ฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต จัดเตรีย มและปรับเปลี่ยนสำยกำรผลิตของเครื่องจักร รวมถึง
กำรจัดสรรกำลังกำรผลิตที่มีอยู่เพื่อที่จะสำมำรถผลิตและจัดส่งสินค้ำได้ตำมกำหนด
3) ขัน้ ตอนจัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องมือ กำรเตรียมวัตถุดิบ และกำรเตรียมเครื่องมือ เช่น แบบพิมพ์ สำหรับกำรเคลือบตะกั่ว
หรือดีบกุ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั แบบของแผงวงจรที่จะผลิต และเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรผลิตเป็ นสำคัญ
4) ขัน้ ตอนกำรผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ เมื่อเตรียมควำมพร้อมของวัตถุดิบที่จะใช้ผลิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะ
ดำเนินกำรผลิตและประกอบชิน้ ส่วนต่ำงๆ ตำมแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็ นกำรนำชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์วำงบนแผงวงจรแล้วเชื่อมติดกันโดยใช้
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีในกำรผลิตแตกต่ำงกันไป
ทัง้ นี ้ ในกำรผลิตอำจจะต้องใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตหลำยแบบมำประกอบขึน้ เป็ นแผงวงจรตำมลักษณะเฉพำะของแผงวงจรนัน้ ๆ
โดยในขั้นตอนนีจ้ ะมีกำรสุ่มตรวจคุณ ภำพ (In-Process Quality Control: IPQC) ระหว่ำงดำเนินกำรผลิต ด้วยสำยตำ และกำรตรวจสอบ
ด้วยเครื่อ งมือ เครื่อ งตรวจสอบอัตโนมัติ เช่น กำรสแกนจุดสัมผัสแผงวงจรที่ ผลิตเสร็จแล้วด้วยควำมเร็วสูงโดยใช้เครื่อ งมือ Automatic
Optical Inspection (“AOI”) และกำรนำแผงวงจรมำตรวจบนเครื่องมือทดสอบกำรทำงำนสำหรับแผงวงจรนัน้ (In Circuit tester) เป็ นต้น
5) ขัน้ ตอนกำรประกอบ เป็ นกำรนำแผงวงจรมำประกอบขึน้ เป็ นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สำหรับขัน้ ตอนนีจ้ ะมีกำรสุ่มตรวจคุณภำพ
(IPQC) ระหว่ำงดำเนินกำรประกอบโดยใช้สำยตำ หรือตรวจสอบด้วยเครื่องมือทดสอบกำรทำงำนของอุปกรณ์ เป็ นต้น
6) ขั้น ตอนกำรบรรจุ เมื่ อ บริษั ทผลิตสิ น ค้ำเสร็จแล้วจะมี กำรทดสอบหน้ำที่ กำรทำงำน (Function Test) และกำรตรวจสอบ
คุณภำพ (Outgoing Quality Control: OQC) โดยวิธีส่มุ ตรวจ ก่อนกำรเข้ำสู่กระบวนกำรบรรจุ (Packing) ตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์ และ
ดำเนินกำรจัดส่งให้แก่ลกู ค้ำหรือเก็บไว้ในคลังสินค้ำของบริษัทเพื่อกำรจำหน่ำยต่อไป
43

ขั้นตอนการผลิต
คำสั่งซือ้
ประมำณกำรยอดจำหน่ำย

ประกอบโครงผลิตภัณ
* ฑ์*
(IPQC)

จัดหำวัตถุดิบ

วำงแผนกำรผลิต

ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(IPQC)

จัดเตรียมวัตถุดิบ

*
บรรจุ
(IPQC)

สุ่มตรวจสอบคุณภำพ
(OQC)

จัดส่งสินค้ำให้ล/กู ค้ำ

จัดเก็บในคลังสินค้ำเพื่อรอจำหน่ำย

หมำยเหตุ : * กำรผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่จะไม่ผ่ำนขัน้ ตอนกำรประกอบโครงผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีการผลิต
เทคโนโลยีการผลิต
Surface Mount Technology (SMT)

Pin Through Hole (PTH)

Chip on Flexible Circuit (COF)

รายละเอียดของเทคโนโลยี
เป็ นกำรผลิ ต โดยวำงชิ ้น ส่ ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์บ นผิ ว ของแผงวงจรด้ำ นเดี ย วกั บ
ลำยทองแดง แล้วทำกำรเชื่อมจุดสัมผัสนั้น ส่วนใหญ่ เป็ นแผงวงจรชนิด Surface
Mount Device (SMD)
เป็ น กำรผลิ ตโดยกำรวำงชิ ้น ส่วนอิ เล็ กทรอนิ กส์ช นิ ด มี ข ำลงบนแผงวงจร โดยใช้
เครื่องจักร แล้วทำกำรเชื่อมชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ยึดติดกับด้ำนที่มีลำยทองแดง
โดยผ่ำนตะกั่วเหลว
เป็ นกำรผลิตโดยกำรวำงชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิก ส์บนผิวของแผงวงจรที่มีลกั ษณะอ่อน
แล้วทำกำรเชื่อมจุดสัมผัสนัน้ ซึ่งมีควำมคล้ำยคลึงกับระบบ SMT

บริษัทใช้เทคโนโลยีกำรผลิตหลัก 3 แบบ สำหรับผลิตสินค้ำทัง้ หมด ซึ่งในกำรผลิตสินค้ำบำงชนิดอำจใช้เทคโนโลยีมำกกว่ำ 1 แบบ
ขึน้ อยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยกำรผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ จะใช้เทคโนโลยีครบทุกแบบ แต่สำหรับกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “FORTH” ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีกำรผลิตแบบ SMT และ PTH เท่ำนัน้
การจัดหาวัตถุดิบ และนโยบายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
1.

ธุรกิจอีเอ็มเอส (Electronics Manufacturing Services)
1.1

ผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม

กำรจัดหำวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนำคม และอิเล็กทรอนิกส์ ภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ มี
2 วิธี คือ 1) บริษัทเป็ นผูจ้ ัดหำวัตถุดิบเองทั้งหมด ซึ่งกำรจัดหำวัตถุดิบวิธีนีจ้ ะใช้กับกำรผลิตแบบเหมำผลิต (Turnkey) และ 2) ลูกค้ำเป็ นผู้
จัดเตรียมและส่งมอบวัตถุดิบให้บริษัทเพื่อผลิต ซึ่งเป็ นกำรผลิตแบบสั่งประกอบ (Consign Parts) ทัง้ นี ้ ในกำรสั่งซือ้ วัตถุดิบเพื่อกำรผลิตใน
สำยธุรกิจนี ้ บริษัทจะพิจำรณำจำกกำรกำหนดตรำสินค้ำและผูจ้ ดั จำหน่ำย โดยมี 3 รูปแบบ ได้แก่
1.
ลูกค้ำเป็ นผูก้ ำหนดตรำสินค้ำและผูจ้ ดั จำหน่ำยมำให้
2.
ลูกค้ำเป็ นผูก้ ำหนดตรำสินค้ำมำให้ โดยบริษัทเป็ นผูค้ ดั เลือกผูจ้ ดั จำหน่ำยเอง
3.
บริษัทเป็ นผูค้ ดั เลือกตรำสินค้ำและผูจ้ ดั จำหน่ำยให้ลกู ค้ำ
ในกรณี ที่ลูก ค้ำให้บริ ษัท เป็ นผู้จัดหำวัตถุ ดิบ ให้ บริษั ทจะเป็ นผู้คัด เลือ กตรำสินค้ำและผู้จำหน่ำยวัตถุดิบเอง โดยพิ จำรณ ำจำก
คุณภำพ รำคำ และเงื่อนไขทำงกำรค้ำเป็ นสำคัญ โดยกำรจัดซือ้ วัตถุดิบจำกในประเทศ และต่ำงประเทศ ทัง้ กำรสั่งซือ้ โดยตรง และกำรผ่ำน
บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทอำจพิจำรณำสั่งซื อ้ จำกผูผ้ ลิตวัตถุดิบที่ลกู ค้ำใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำอยู่แล้วก็ได้ และในกรณีที่ลกู ค้ำเป็ นผู้ จัดหำ
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วัตถุดิบ บริษัทจะได้รบั วัตถุดิบจำกลูกค้ำ หรือจำกผูผ้ ลิตวัตถุดิบตำมจำนวนที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ในกำรผลิตและประกอบชิน้ ส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ บริษัทไม่ตอ้ งจัดซือ้ เอง
1.2

ธุรกิจจัดหา จัดจาหน่ายชิน้ ส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

กำรจัดหำสินค้ำของบริษัทในสำยธุรกิจนีด้ ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ จะมีกำรจัดซือ้ จำกผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ำหน่ำยต่ำงประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกำ สิงคโปร์ ฮ่อ งกง ไต้หวัน จีน และไทย โดยมี นโยบำยกำรกำหนดปริม ำณสิ นค้ำคงคลังขั้นต่ ำ สำหรับ ลูกค้ำทั่วไปจะ
พิจำรณำจำกประวัติกำรใช้วตั ถุดิบ และ ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้วัตถุดิบของลูกค้ำ หำกเป็ นลูกค้ำเฉพำะรำยจะพิจำรณำจำกประมำณ
กำรหรือคำสั่งซือ้ และระยะเวลำที่รอสินค้ำ
2.

ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่นั ส์ (Enterprise Solutions)
2.1

ธุรกิจเครือข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม

ในกำรผลิ ตอุป กรณ์โทรคมนำคมและอุป กรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ภ ำยใต้เครื่อ งหมำยกำรค้ำ “FORTH” บริษั ทใช้วัต ถุดิ บ หลัก ได้แ ก่
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำยไฟ พลำสติก และ Connector โดยฝ่ ำยจัดซือ้ ของบริษัทจะเลื อกซือ้ วัตถุดิบโดยคำนึงถึง
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่เหมำะสม ผลิตภัณ ฑ์ในสำยธุรกิจนีโ้ ดยส่วนใหญ่ จะซือ้ วัตถุดิบผ่ำนผู้ผลิ ตและจำหน่ำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ รวมถึงบริษทั ย่อย และไม่มีนโยบำยพึ่งพิงกำรซือ้ วัตถุดิบจำกผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง
2.2 ธุรกิจจัดหาและจัดจาหน่ายหลอดไฟ LED และอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่าง
วัตถุดิบหลักที่ใช้เป็ นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ได้แก่ หลอดไฟ LED โดยสั่งซือ้ วัตถุดิบจำกประเทศ ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกำ และไทย
2.3 ธุรกิจรับวางระบบและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สัญญาณไฟจราจรครบวงจร
วัต ถุดิบ หลักที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบในผลิตภัณ ฑ์ได้แ ก่ หลอดไฟ LED แผงวงจรอิ เล็ก ทรอนิกส์ และ เปลือ กตู้ค วบคุม ซึ่งท ำจำก
พลำสติก โดยสั่งซือ้ วัตถุดิบจำกประเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ และไทย
2.4 ธุรกิจจัดจาหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม
วัตถุดิ บหลักที่ใช้เป็ นส่วนประกอบในผลิตภัณ ฑ์ มำจำก บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัดในกำรผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบติดตำม
ยำนพำหนะ
2.5

ธุรกิจจัดจาหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้ าและมิเตอร์น้าอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุดิบหลักที่ใช้เป็ นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ สั่งซือ้ วัตถุดิบจำกประเทศจีน ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกำ และไทย
2.6 ธุรกิจจาหน่ายเครือ่ งบินและศูนย์ซ่อมอากาศยาน
วัตถุดิบหลักที่ใช้ เช่น ชิน้ ส่วน อะไหล่ สั่งซือ้ วัตถุดิบจำกประเทศ สหรัฐอเมริกำ
2.7 ธุรกิจบริการวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)
ปัจจัยนำเข้ำ ได้แก่ ทรัพยำกรบุคคลที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนวำงระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร โดยบริษัทมีพนักงำนที่เป็ นที่ปรึกษำและ
เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ เกี่ยวกับระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร ERP โดยเฉพำะโปรแกรมสำเร็จรูป SAP และกำรว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำด้ำนวำง
ระบบภำยนอก (outsource) ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงพันธมิตรทำงธุรกิจต่ำงๆ โดยมีกำรวำงแผนและกำรบริหำรโครงกำรเพื่อให้
โครงกำรต่ำงๆ สำเร็จลุล่วงไปได้
ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส (Smart Service)
ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ได้จัดหำสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค
ทรู ทีโอที กสท. หรือกำรเป็ นตัวแทนธนำคำรให้กับธนำคำรต่ำงๆ โดยบริษัทจะประมำณกำรควำมต้องกำรเติมเงินของผูบ้ ริโภค โดยพิจำรณำ
จำกรำยงำนยอดเติมเงินรวมประจำวันจำกระบบของบริษัท ประกอบกับยอดเงินคงเหลือหรือเครดิตที่ได้รบั จำกผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
3.
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ในแต่ละวัน ทัง้ นี ้ เพื่อให้สำมำรถบริกำรแก่ลกู ค้ำที่มำทำธุรกรรมต่ำงๆ เช่น เติมเงินมือถือระบบ prepaid ชำระค่ำโทรศัพท์รำยเดือน เติมเงิน
เข้ำกระเป๋ ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ ชำระค่ำไฟฟ้ำ เติมเกมออนไลน์ เป็ นต้น
สำหรับธุรกิจจำหน่ำยเครื่องดื่มผ่ำนเครื่องจำหน่ำยสินค้ำอัตโนมัติ (Vending Machine) และคำเฟ่ อัตโนมัติจะมีกำรจัดหำสินค้ำจำก
บริษัทผูผ้ ลิตเครื่องดื่มและวัตถุดิบในประเทศและต่ำงประเทศ โดยบริษัทย่อยมีกำรรวบรวมรำยกำรสั่งซือ้ จำกตัวแทนบริกำรและสั่งซือ้ สินค้ำ
โดยตรงกับบริษัทผูผ้ ลิตเครื่องดืม่ หรือวัตถุดิบนัน้ ๆ แล้วจัดส่งโดยว่ำจ้ำงบริษัทขนส่งสินค้ำไปยังสำนักงำนของตัวแทนบริกำรทั่วประเทศ
วัตถุดิบหลักและแหล่งทีม่ า
แหล่งที่มา

รายการวัตถุดิบ/สินค้าหลัก
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
• แผ่น PCB
• ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ไทย,ฮ่องกง,มำเลเซีย,จีน,ไต้หวัน

• สำยไฟ

ไทย,ไต้หวัน,ฮ่องกง,ญี่ปนุ่ ,สวิสเซอร์แลนด์,
สิงคโปร์,สหรัฐอเมริกำ,เยอรมัน ,ฟิ ลิปปิ นส์,อินโดนีเซีย,อิสรำเอล
ไทย

• พลำสติก

ไทย

• คอนเน็กเตอร์ (Connector)
บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ

ไทย,ไต้หวัน,ฮ่องกง,สิงคโปร์,สหรัฐอเมริกำ,ญี่ปนุ่

• กลุ่ ม ชิ ้น ส่ ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ที่ ผ ลิ ต จำกสำรกึ่ ง
ตัวนำ(Active device) เช่น ไดโอด(Diode) ไอซี
(IC) และ ทรำนซิสเตอร์(Transistor) เป็ นต้น

ญี่ปนุ่ , สหรัฐอเมริกำ,เกำหลี,ฮ่องกง,ไต้หวัน,จีน

• กลุ่มชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ ได้ผลิตจำกสำร
กึ่งตัวน ำ (Passive device) เช่น คอนเน็ ก เตอร์
( Connector) แ ล ะ ตั ว เ ก็ บ ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟ้ ำ
(Capacitor)
บจก.จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม

ญี่ปนุ่ , สหรัฐอเมริกำ, ฮ่องกง, ไต้หวัน,จีน,ไทย, ออสเตรเลีย

• ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ญี่ปนุ่ ,สหรัฐอเมริกำ,ไทย

• หลอดไฟ LED

ญี่ปนุ่ ,สหรัฐอเมริกำ,ไทย

• พลำสติก

ไทย

• เหล็ก

ไทย

• กล้องวงจรปิ ดและอุปกรณ์เกี่ยวข้อง

ไทย

• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บมจ.ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส

ไทย

• Airtime
บจก.ฟอร์ท เวนดิง้

ผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย

• เครื่องดื่ม

บริษัทผูผ้ ลิตเครื่องดื่มในประเทศไทย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โรงงำนของบริษัทย่อยได้รบั กำรรับรองกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (2015) จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน SGS โดยได้รบั กำร
รับรองทัง้ จำก UKAS และ NAC เพื่อเป็ นกำรดำเนินกำรให้สอดคล้องกำรกฏหมำยสิ่งแวดล้อม
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ทัง้ นี ้ ที่ผ่ำนมำบริษัทไม่มีขอ้ พิพำทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับกำรสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทได้รบั กำรต่ออำยุใบอนุญำต
โรงงำนจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมมำโดยตลอด
สัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
- ไม่มี –

(4) ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ที่ดนิ และส่วนปรับปรุง
อำคำรและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและเครื่องมือ
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์สำนักงำนและเครื่องตกแต่ง
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม

เจ้ำของ
เจ้ำของ
เจ้ำของ
เจ้ำของ
เจ้ำของ
เจ้ำของ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(พันบาท)
785,767
276,534
1,368,860
19,678
58,743
2,775
2,512,357

รำยละเอียดที่ตงั้ ที่ดิน อำคำรโรงงำนและคลังสินค้ำ ของบริษัทที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ลักษณะเบือ้ งต้น
ที่ตงั้ อำคำรสำนักงำน
ที่ตงั้ อำคำรสำนักงำนสำขำ
ที่ตงั้ อำคำรสำนักงำนสำขำ
ที่ตงั้ อำคำรสำนักงำน
(ให้บริษัทย่อยเช่ำ)
ที่ดินเปล่ำยังไม่มีกำรก่อสร้ำง
ที่ตงั้ อำคำรสำนักงำน
ที่ตงั้ อำคำรสำนักงำน
(ให้บริษัทย่อยเช่ำ)
ที่ตงั้ อำคำรสำนักงำน (ให้บริษัทย่อยเช่ำ)
ที่ตงั้ อำคำรโรงงำน
ที่ตงั้ อำคำรโรงงำนและอำคำรคลังสินค้ำ
แห่งที่ 1 (ให้บริษัทย่อยเช่ำ)
ที่ตงั้ อำคำรโรงงำนและอำคำรคลังสินค้ำ
แห่งที่ 2 (ให้บริษัทย่อยเช่ำ)
ทีต่ งั้ อำคำรสำนักงำน (ให้บริษัทย่อยเช่ำ)
ที่ตงั้ อำคำรศูนย์บริกำรหลังกำรขำย

ทีต่ ั้ง
226/12, 13, 16 สำมเสนใน พญำไท กทม.
282 สำมเสนใน พญำไท กทม.
284 สำมเสนใน พญำไท กทม.
256 สำมเสนใน พญำไท กทม.

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้านบาท)
27.15
3.00
4.94

ภาระผูกพัน
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

303.64

ปลอดภาระ

ไม่มีเลขที่ สำมเสนใน พญำไท กทม.
226/6 สำมเสนใน พญำไท กทม.

35.82
10.97

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

228/1 สำมเสนใน พญำไท กทม.

10.97

ปลอดภาระ

226/5 สำมเสนใน พญำไท กทม
66/350 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม

10.97
3.77

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

77 หมู่ที่ 11 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม

76.19

ปลอดภาระ

79/2 หมู่ที่ 10 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม

281.79

ปลอดภาระ

60.97
10.29

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

308/2 สำมเสนใน พญำไท กทม.
226/25-26 สำมเสนใน พญำไท กทม.
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ลักษณะเบือ้ งต้น
ที่ตงั้ อำคำรสำนักงำน
ที่ตงั้ อำคำรสำนักงำน
ที่ตงั้ อำคำรสำนักงำน
ที่ตงั้ อำคำรคลังสินค้ำ
ที่ตงั้ อำคำรคลังสินค้ำ
ที่ตงั้ อำคำรคลังสินค้ำ
ที่ตงั้ อำคำรคลังสินค้ำ
ที่ดินลำนจอดรถ
ที่ดินเปล่ำยังไม่มีกำรก่อสร้ำง
ส่วนปรับปรุงอำคำร
รวม

ทีต่ ้งั
226/11 สำมเสนใน พญำไท กทม.
226/10 สำมเสนใน พญำไท กทม.
226/19 สำมเสนใน พญำไท กทม
555/15 หมู่ที่ 4 ต.มหำสวัสดิ์ อ.บำงกรวย
จ.นนทบุรี
23/1-2 ซ.ภำณุมำศ ถ.บ้ำนหม้อ แขวงวังบูรพำ
ภิรมย์ เขตพระนคร กทม.
555/87-88 ม.4 ต.มหำสวัสดิ์ อ.บำงกรวย
จ.นนทบุรี
555/90-91 ม.4 ต.มหำสวัสดิ์ อ.บำงกรวย
จ.นนทบุรี
ไม่มีเลขที่ สำมเสนใน พญำไท กทม.
ต.หนองอรุณ อ.บ้ำนบึง (พนัสนิคม) จ.ชลบุรี
-

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้านบาท)
19.78
28.31
17.93

ภาระผูกพัน
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

3.61

ปลอดภาระ

22.86

ปลอดภาระ

8.35

ปลอดภาระ

8.85

ปลอดภาระ

30.62
1.90
99.64
1,062.30

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

รำยละเอียดเครื่องจักรและเครื่องมือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ประเภท
เครี่องจักร
เครื่องมือและเครื่องใช้
รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี (พันบาท)
41,841
1,327,019
1,368,860

ภาระผูกพัน
ปลอดภำระ
ปลอดภำระ

4.2 สัญญาเช่าทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสญ
ั ญำเช่ำทรัพย์สิน ดังนี ้
1. บริษัทมีสัญญำเช่ำอำคำร จำนวน 3 ชัน้ 3 คูหำ กับนำงรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่ง เป็ นกรรมกำรของบริษัท เพื่อใช้เป็ นที่ตั้งของ
สำนักงำน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 226/13, 14, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพมหำนคร โดยมี กำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภำคม 2564 ในอัตรำค่ำเช่ำ 75,000 บำทต่อเดือน
2. บริษัทมีสัญ ญำเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรสำนักงำน 7 ชั้น กับบริษัท กัญ ญำรัตน์ จำกัด เพื่อใช้เป็ นที่ตั้งของสำนักงำนใหญ่ ซึ่ง
ตัง้ อยู่เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีกำหนดระยะเวลำเช่ำ 20 ปี 5 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลำคม 2576 ในอัตรำค่ำเช่ำ 200,000 บำทต่อเดือน และมีค่ำธรรมเนียมกำรเช่ำ (สิทธิกำรเช่ำ) 20,000,000
บำท
3. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสญ
ั ญำเช่ำอำคำรโรงงำน กับนำยพงษ์ชยั อมตำนนท์ ซึ่งเป็ นกรรมกำรของ
บริษัท เพื่ อใช้เป็ นที่ ตั้งของอำคำรโกดังสินค้ำ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 66/23-24 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ตำบลไร่ขิง อ ำเภอ
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สำมพรำน จังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนดระยะเวลำเช่ำ 9 ปี 9 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2559 - วันที่ 31 พฤษภำคม
2569 มีอตั รำดังนี ้
วันที่ 1 กันยำยน 2559 – วันที่ 31 พฤษภำคม 2564 (57 เดือน) เดือนละ 20,000 บำท
วันที่ 1 มิถนุ ำยน 2564 – วันที่ 31 พฤษภำคม 2569 (60 เดือน) เดือนละ 21,000 บำท
4. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสญ
ั ญำเช่ำอำคำรโรงงำน กับนำงอุไร วนกิจไพบูลย์ ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 66/361
ถนนพุ ทธมณฑลสำย 5 ตำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม เพื่อ ใช้เป็ นที่ตั้งของอำคำรโรงงำน โดยมีกำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564 ในอัตรำค่ำเช่ำ 100,000 บำทต่อเดือน
5. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสญ
ั ญำเช่ำอำคำร จำนวน 3 ชัน้ 1 คูหำ กับนำงสำวบุญศรี กันยะลำ เพื่อใช้
เป็ นที่ตั้งของสำนักงำน ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 226/29 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีกำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎำคม 2565 ในอัตรำค่ำเช่ำ 30,000 บำทต่อเดือน
6.

บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสัญญำเช่ำอำคำร จำนวน 3 ชัน้ 2 คูหำ กับคุณปรำณี ภูตะเวช ซึ่งตั้งอยู่
เลขที่ 226/27-28 ถนนพหลโยธิ น แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพมหำนคร เพื่ อ ใช้เป็ น ที่ตั้งของส ำนักงำน โดยมี
กำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 สิงหำคม 2565 ในอัตรำค่ำเช่ำ 60,000 บำทต่อเดือน

7. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสญ
ั ญำเช่ำอำคำรโรงงำน กับนำยชเนษฏ์ ชินอำนุภำพ เพื่อใช้เป็ นที่ตงั้ ของ
อำคำรโกดังสินค้ำ ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 449 ซอยรัตนำธิเบศร์ 22 ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โดยมีกำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565 ในอัตรำค่ำเช่ำ 50,526.32 บำทต่อเดือน
8. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสญ
ั ญำเช่ำที่ดิน กับนำงสำวเยำวภำ ลพหงษ์ เพื่อใช้เป็ นบ้ำนพักคนงำน ซึ่ง
ตั้งอยู่โฉนดเลขที่ 43908 และ 43909 (แปลงที่ 4 และแปลงที่ 5) ซอยรัตนำธิเบศร์ 22 ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดระยะเวลำเช่ำ 1 ปี สิน้ สุดวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2564 ในอัตรำค่ำเช่ำ 33,075 บำท
ต่อเดือน
9. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสญ
ั ญำเช่ำอำคำร จำนวน 3 ชัน้ 2 คูหำ กับนำยโกเมนทร์ สวัสดิ์พำณิชย์ ซึ่ง
ตัง้ อยู่เลขที่ 1031/1, 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร เพื่อใช้เป็ นที่ตั้งของสำนักงำน โดยมี
กำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 24 พฤษภำคม 2566 ในอัตรำค่ำเช่ำ 91,150 บำทต่อเดือน
10. บริษั ท จีเนี ย ส ทรำฟฟิ ค ซีส เต็ ม จ ำกัด (“GTS”) มี สัญ ญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 4 ชั้น 1 คูห ำ กับ นำงสำวเนตรดำว สวัส ดิ์
พำณิ ช ย์ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1031/3, ถนนพหลโยธิ น แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ ง เทพมหำนคร เพื่ อ ใช้เป็ น ที่ ตั้ง ของ
สำนักงำน โดยมีกำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2563 - วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2566 มีอตั รำดังนี ้
วันที่ 1 มีนำคม 2563 – วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 เดือนละ 44,000 บำท
วันที่ 1 มีนำคม 2564 – วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 เดือนละ 40,850 บำท
วันที่ 1 มีนำคม 2565 – วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 เดือนละ 38,000 บำท
11. บริษัท จีเนีย ส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ ม จำกัด (“GTS”) มีสัญ ญำเช่ำอำคำร จำนวน 4 ชั้น 1 คูหำ กับนำยขวัญ ชั ย ตุ้มทอง ซึ่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 1031/4 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุ งเทพมหำนคร เพื่อใช้เป็ นที่ตั้งของสำนักงำน โดยมี
กำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2563 - วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2566 มีอตั รำดังนี ้
วันที่ 1 มีนำคม 2563 – วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 เดือนละ 44,000 บำท
วันที่ 1 มีนำคม 2564 – วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 เดือนละ 40,850 บำท
วันที่ 1 มีนำคม 2565 – วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2566 เดือนละ 38,000 บำท
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12. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) มีสญ
ั ญำเช่ำที่ดิน กับ บริษัท สุวงศ์ชัย จำกัด เพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ซึ่งตัง้ อยู่
โฉนดเลขที่ 26540 เลขที่ดิน 1479 ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดระยะเวลำเช่ำ 1 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ในอัตรำค่ำเช่ำ 40,000 บำทต่อเดือน
13. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”) มีสญ
ั ญำเช่ำพืน้ ที่สำนักงำนขำย กับกองมรดกเจ้ำพระยำเทเวศน์ วงษ์วิวฒ
ั น์ (มรว.
หลำนกุญ ชร) เพื่อใช้เป็ นสำนักงำนขำยซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 77 และ 79 ถนนบ้ำนหม้อ แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร โดยมี
กำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ในอัตรำค่ำเช่ำ 166,000 บำทต่อเดือน
14. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”) มีสญ
ั ญำเช่ำพืน้ ที่สำนักงำนขำย กับกองมรดกเจ้ำพระยำเทเวศน์ วงษ์วิวฒ
ั น์ (มรว.
หลำนกุญ ชร) เพื่อ ใช้เป็ นส ำนักงำนขำยซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนบ้ำนหม้อ แขวงวังบูรพำภิร มย์ เขตพระนคร โดยมี กำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ในอัตรำค่ำเช่ำ 43,000 บำทต่อเดือน โดยบริษัทได้ตกลงยกเลิกสัญญำเช่ำ
ก่อนกำหนดกับกองมรดกเจ้ำพระยำเทเวศน์ วงษ์วิวฒ
ั น์ (มรว. หลำนกุญชร) สิน้ สุดกำรเช่ำในวันที่ 31 ธันวำคม 2563
15. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”) มีสญ
ั ญำเช่ำอำคำรพำณิชย์ กับนำยประเสริฐ ศิริเฑียรทอง เพื่อใช้เป็ นโกดังสินค้ำ
ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 98/83-84 หมู่ที่ 5 ตำบลบำงรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดระยะเวลำเช่ำ 25 ปี สิน้ สุดวันที่
31 กรกฎำคม 2578 และค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำรวม 5,400,000 บำท
16. บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกั ด มหำชน (“FSS”) มีสัญ ญำเช่ำอำคำรโรงงำนกับ บริษัท ยู.ซี. เมทัล จำกัด เพื่อใช้ทำสี
และ Modify ตู้ ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 77/23 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่ขิง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ
2 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 ในอัตรำค่ำเช่ำ 53,000 บำทต่อเดือน
17. บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด มหำชน (“FSS”) มีสญ
ั ญำเช่ำอำคำรโรงงำนกับ นำงสำวสันทนำ ศรีแจ้ เพื่อใช้เป็ นโกดัง
เก็บของ ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 66/39 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่ขิง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2565 ในอัตรำค่ำเช่ำ 55,000 บำทต่อเดือน
18. บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด มหำชน (“FSS”) มีสญ
ั ญำเช่ำอำคำรสำนักงำนกับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหำชน) เพื่อใช้เป็ นสำนักงำนใหญ่ ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดย
มีกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2565 ในอัตรำค่ำเช่ำ 1,339,000 บำทต่อเดือน
19. บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด มหำชน (“FSS”) มีสญ
ั ญำเช่ำอำคำรโรงงำนกับ บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด
เพื่อใช้เป็ นคลังสินค้ำ ซ่อม ประกอบตู้ และใช้เป็ นสำนักงำนของแผนก Call Center ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 66/23-24 หมู่ที่ 12 ตำบล
ไร่ขิง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 9 ปี 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภำคม 2569 ใน
อัตรำค่ำเช่ำ 20,000 บำทต่อเดือน
4.3 รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยสินทรัพย์ไม่ตวั ตนที่มีสำระสำคัญดังนี ้
1. บริษัทมีเครื่องหมำยกำรค้ำ “FORTH” สำหรับสินค้ำที่ผลิตและจำหน่ำยภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไม่ได้
วัดมูลค่ำและบันทึกบัญชีไว้เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริษัท
2. บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) มีเครื่องหมำยกำรค้ำ “บุญเติม” สำหรับตูเ้ ติมเงินบุญเติม อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
ย่อยไม่ได้วดั มูลค่ำและบันทึกบัญชีไว้เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริษัทย่อย
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สรุปเครื่องหมำยกำรค้ำที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยมีดงั ต่อไปนี ้
ลำดับ

เจ้ำของเครื่องหำย

เลขที่คำขอ

ทะเบียนเลขที่

วันที่ครบกำหนด

1

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

447496

ค141398

2/7/2564

2

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

552474

ค216058

12/5/2567

3

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

552475

ค216059

12/5/2567

4

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

552476

ค216060

12/5/2567

5

บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)

721275

ค308512

9/2/2572

6

บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)

785629

ค340965

27/10/2573

7

บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)

785630

ค340966

27/10/2573

8

บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)

785631

ค340967

27/10/2573

รูปเครื่องหมำยกำรค้ำ

(5) งานทีอ่ ยู่ระหว่างส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1)

งานจ้างเหมาตรวจซ่อมและบารุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนาแสง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 บริษัทได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงเหมำตรวจซ่อมและบำรุงรักษำโครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้วนำแสง กับ
กำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภ ำค ระยะเวลำกำรจ้ำง 1,095 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญ ญำหรือวันที่ บริษัทได้รบั หนังสือ แจ้งจำกผูว้ ่ำจ้ำงให้เริ่ม
ทำงำนได้ (วันที่ 23 กรกฎำคม 2563) โดยมีมลู ค่ำสัญญำ 91,496,770 บำท (รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม) โดยมีสำระสำคัญของสัญญำ ดังนี ้
บริษั ท รับ จ้ำงเหมำตรวจซ่อ มและบ ำรุ งรักษำ Corrective & Preventive Maintenance โครงข่ำ ยสำยเคเบิ ล ใยแก้วน ำแสง แบบ
เตรียมควำมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง กลุ่มงำนที่ 3 (ภำคกลำง) ระยะทำง 8,234.26 กิโลเมตร โดยมีกำรกำหนดงวดกำรรับเงินค่ำจ้ำงรวม 6
งวด คือ
•

งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ16.66 จำกมูลค่ำตำมสัญ ญำ เป็ นเงิน 15,243,361.88 บำท เมื่อบริษัทได้ส่งมอบงำนตำมข้อกำหนด
เฉพำะงำนตำมที่ระบุในสัญญำและผ่ำนกำรตรวจรับงำนจำกผูว้ ่ำจ้ำงเรียบร้อยแล้ว ภำยใน 184 วัน นับถัดจำกวันลงนำมใน
สัญญำหรือวันที่บริษัทได้รบั หนังสือแจ้งจำกผูว้ ่ำจ้ำงให้เริ่มทำงำนได้

•

งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 16.66 จำกมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อบริษัทได้ส่งมอบงำนตำมข้อกำหนดเฉพำะงำนตำมที่ระบุในสัญญำ
และผ่ำนกำรตรวจรับงำนจำกผูว้ ่ำจ้ำงเรียบร้อยแล้ว ภำยใน 181 วัน นับถัดจำกวันที่ครบกำหนดงวดที่ 1

•

งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 16.66 จำกมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อบริษัทได้ส่งมอบงำนตำมข้อกำหนดเฉพำะงำนตำมที่ระบุในสัญญำ
และผ่ำนกำรตรวจรับงำนจำกผูว้ ่ำจ้ำงเรียบร้อยแล้ว ภำยใน 184 วัน นับถัดจำกวันที่ครบกำหนดงวดที่ 2
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•

งวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 16.66 จำกมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อบริษัทได้ส่งมอบงำนตำมข้อกำหนดเฉพำะงำนตำมที่ระบุในสั ญญำ
และผ่ำนกำรตรวจรับงำนจำกผูว้ ่ำจ้ำงเรียบร้อยแล้ว ภำยใน 181 วัน นับถัดจำกวันที่ครบกำหนดงวดที่ 3

•

งวดที่ 5 จำนวนร้อยละ 16.66 จำกมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อบริษัทได้ส่งมอบงำนตำมข้อ กำหนดเฉพำะงำนตำมที่ระบุในสัญญำ
และผ่ำนกำรตรวจรับงำนจำกผูว้ ่ำจ้ำงเรียบร้อยแล้ว ภำยใน 184 วัน นับถัดจำกวันที่ครบกำหนดงวดที่ 4

•

งวดที่ 6 จำนวนร้อยละ 16.70 จำกมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อบริษัทได้ส่งมอบงำนตำมข้อกำหนดเฉพำะงำนตำมที่ระบุในสัญญำ
และผ่ำนกำรตรวจรับงำนจำกผูว้ ่ำจ้ำงเรียบร้อยแล้ว ภำยใน 181 วัน นับถัดจำกวันที่ครบกำหนดงวดที่ 5

บริษัทจะรับประกันคุณภำพผลงำนสำหรับเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ได้รบั กำรตรวจสอบแบบถำวรกรณีไม่เกิน 300 เมตร เป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว เป็ นระยะเวลำ 6 เดือนนับถัดจำกวันที่ผวู้ ่ำจ้ำงได้รบั รำยงำนผลกำรแก้ไข ตรวจซ่อมและผลกำรทดสอบค่ำสัญญำณพร้อมทัง้ สรุปผลกำร
ใช้พสั ดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในกำรตรวจซ่อมแล้ว
ควำมคืบหน้ำของโครงกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีภำระทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิตำมสัญญำคงเหลือเป็ นระยะเวลำรวมทัง้ สิน้ 933 วัน
โครงการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบทีเ่ กี่ยวข้องสาหรับตรวจสอบหรือจากัดการเดินทาง
ของบุคคลในการปล่อยตัวชั่วคราว (Electronic Monitoring) ระยะที่ 3

2)

เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562 บริษัทได้ลงนำมในสัญญำเช่ำและติดตัง้ อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับ
ตรวจสอบหรือจำกัดกำรเดินทำงของบุคคลในกำรปล่อยตัวชั่วครำว (Electronic Monitoring) ระยะที่ 3 จำนวน 5,000 ชุด กับสำนักงำนศำล
ยุติธรรม โดยมีมลู ค่ำสัญญำ 47,979,300 บำท (รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม) โดยมีกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 12 เดือน นับถัดจำกวันที่สำนักงำนศำล
ยุติธรรมรับมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถกู ต้องและครบถ้วนแล้ว รำยละเอียดกำรชำระค่ำเช่ำ มีดงั นี ้
•

งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 25 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 11,994,825 บำท ภำยหลังกำรส่งมอบอุปกรณ์และระบบและใช้งำน
แล้ว 1 เดือน

•

งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 20 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 9,595,860 บำท ภำยหลังใช้งำนแล้ว 3 เดือน

•

งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 15 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 7,196,895 บำท ภำยหลังใช้งำนแล้ว 6 เดือน

•

งวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 15 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 7,196,895 บำท ภำยหลังใช้งำนแล้ว 9 เดือน

•

งวดที่ 5 จำนวนร้อยละ 25 ของรำคำตำมสัญ ญำ เป็ น เงิน 11,994,825 บำท เมื่อครบระยะเวลำตำมสัญ ญำเช่ำและได้สรุ ป
รำยงำนและส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมกำรทำงำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Software Management) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีภำระที่จะต้องปฏิบัติตำมสัญ ญำเช่ำซึ่งจะครบกำหนดสิน้ สุดสัญญำเช่ำในวันที่ 28 กุมภำพันธ์
2564
3)

โครงการจ้างเหมาออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ

ตำมที่กิจกำรค้ำร่วมฟอร์ทเรย์เทล ซึ่งประกอบด้วย บริษัทและบริษัท เรย์ เทล จำกัด (สัดส่วนกำรค้ำร่วมของบริษัท คิดเป็ นร้อยละ 60
ของมูลค่ำโครงกำร) ได้ลงนำมในสัญ ญำจ้ำงเหมำออกแบบ จัดหำพร้อมติดตั้งระบบจัดกำรโครงข่ำยสื่อสำรแบบบูรณำกำร (Integrated
Network Management System : INMS) กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภ ำค เมื่อ วันที่ 8 กรกฎำคม 2562 มูลค่ำโครงกำร 395,000,000 บำท (รวม
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม) โดยมีสำระสำคัญของสัญญำดังนี ้
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บริ ษั ท จะต้อ งออกแบบ จั ด หำพร้อ มติ ด ตั้ง ระบบจัด กำรโครงข่ ำ ยสื่ อ สำรแบบบูร ณำกำร (Integrated Network Management
System : INMS) ในพืน้ ที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคทัง้ 12 เขต และสำนักงำนใหญ่ โดยบริษัทจะต้องดำเนินกำรตำมงวดงำนจำนวน 6 งวดงำน
ให้แล้วเสร็จภำยใน 450 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ โดยมีกำรกำหนดงวดกำรรับเงินค่ำงวดรวม 6 งวด คือ
•

งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 10 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 39,500,000 บำท เมื่อกิจกำรค้ำร่วมค้ำส่งมอบงำนงวดที่ 1

•

งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 20 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 79,000,000 บำท เมื่อกิจกำรค้ำร่วมส่งมอบงำนงวดที่ 2

•

งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 15 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 59,250,000 บำท เมื่อกิจกำรค้ำร่วมส่งมอบงำนงวดที่ 3

•

งวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 10 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 39,500,000 บำท เมื่อกิจกำรค้ำร่วมส่งมอบงำนงวดที่ 4

•

งวดที่ 5 จำนวนร้อยละ 20 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 79,000,000 บำท เมื่อกิจกำรค้ำร่วมส่งมอบงำนงวดที่ 5

•

งวดที่ 6 จำนวนร้อยละ 25 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 98,750,000 บำท เมื่อกิจกำรค้ำร่วมส่งมอบงำนงวดที่ 6

กิจกำรค้ำร่วมฟอร์ทเรย์เทลจะรับประกันต่อควำมชำรุดบกพร่อง หรือกำรขัดข้องของอุปกรณ์ตำมสัญญำ เป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับถัด
จำกวันที่ส่งมอบงำนรับจ้ำงทัง้ หมดครบถ้วนตำมสัญญำ
ควำมคืบหน้ำของโครงกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กิจกำรค้ำร่วมฟอร์ทเรย์เทลส่งมอบงำนงวดที่ 6 แล้ว โดยอยู่ระหว่ำงกำรตรวจรับมอบงำนจำกผูว้ ่ำจ้ำง
4)

โครงการเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว

เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2563 บริษัทได้ลงนำมในสัญญำเช่ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งหมำยถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัวที่
สวมติดตัวผูก้ ระทำผิดและหมำยควำมรวมถึง อุปกรณ์เสริมตลอดจนระบบควบคุม ที่นำมำใช้เพื่อ เป็ นมำตรกำรทำงเลือ กแทนกำรลงโทษ
จำคุก) จำนวน 30,000 ชุด กับกรมคุมประพฤติ โดยมีมลู ค่ำสัญญำ 832,500,000 บำท (รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม) โดยมีกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ
30 เดือน นับถัดจำกวันที่กรมคุมประพฤติรบั มอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถกู ต้องและครบถ้วนแล้ว รำยละเอียดกำรชำระค่ำเช่ำ มีดงั นี ้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 17 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 141,525,000 บำท ภำยหลังกำรส่งมอบอุปกรณ์และฝึ กอบรมครัง้ ที่
1 แล้ว
งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 9 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลังใช้งำนแล้ว 4 เดือน
งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 9 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลังใช้งำนแล้ว 7 เดือน
งวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 9 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลังใช้งำนแล้ว 9 เดือน และฝึ กอบรมครัง้ ที่ 2
แล้ว
งวดที่ 5 จำนวนร้อยละ 9 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลังใช้งำนแล้ว 13 เดือน
งวดที่ 6 จำนวนร้อยละ 9 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลังใช้งำนแล้ว 16 เดือน
งวดที่ 7 จำนวนร้อยละ 9 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลังใช้งำนแล้ว 19 เดือน
งวดที่ 8 จำนวนร้อยละ 9 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลังใช้งำนแล้ว 22 เดือน
งวดที่ 9 จำนวนร้อยละ 10 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ นเงิน 83,250,000 บำท ภำยหลังใช้งำนแล้ว 26 เดือน
งวดที่ 10 จำนวนร้อยละ 10 ของรำคำตำมสัญญำ เป็ น เงิน 83,250,000 บำท เมื่อครบระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำและได้สรุ ป
รำยงำนและส่งมอบข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรใช้อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีภ ำระที่ จะต้องปฏิบัติตำมสัญ ญำเช่ำซึ่งจะครบกำหนดสิน้ สุดสัญ ญำเช่ำในวันที่ 15 เมษำยน
2566
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โครงการซือ้ ขายระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital

5)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทได้ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยระบบสื่อสำรวิทยุเฉพำะกิจ Trunked Radio Digital กับกรมกำร
ปกครอง โดยมีมูลค่ำสัญ ญำ 787,333,800 บำท (รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม) โดยมีกำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้อ ง
ภำยใน 780 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำและผูซ้ อื ้ ได้ตรวจรับสิ่งของไว้ครบถ้วน ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดกำรชำระเงิน มีดงั นี ้
•

เงินล่วงหน้ำ จำนวน 118,100,070 บำท เมื่อบริษัทได้นำหนังสือคำ้ ประกัน เงินล่วงหน้ำเต็มจำนวนเงินล่วงหน้ำที่จะได้รบั มำ
มอบให้แก่ผซู้ อื ้

•

เงินส่วนที่เหลือ จำนวน 669,233,730 บำท แบ่งจ่ำยชำระเป็ นงวดๆ รวม 7 งวด ดังนี ้
• งวดที่ 1 เป็ นเงิน 33,461,686.50 บำท เมื่อบริษัทได้ส่งมอบแผนและขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนทัง้ หมด
•

งวดที่ 2 เป็ นเงิน 66,923,373 บำท เมื่อบริษัทได้ส่งมอบอุปกรณ์หลักของโครงข่ำย สถำนีแม่ข่ ำย เครื่องวิทยุลกู ข่ำยและ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่กำหนดในงวดงำนที่ 3 และผ่ำนกำรตรวจรับจำกผูซ้ อื ้ แล้ว

•

งวดที่ 3 เป็ นเงิน 100,385,059.50 บำท เมื่อบริษัทได้ดำเนินกำรติตตั้งอุปกรณ์หลักของโครงข่ำย สถำนีแม่ข่ำย เครื่อง
วิทยุลกู ข่ำยและอุปกรณ์อื่นๆ ที่กำหนดในงวดงำนที่ 3 ให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง

•

งวดที่ 4 เป็ นเงิน 66,923,373 บำท เมื่อบริษัทได้ส่งมอบอุปกรณ์หลักของโครงข่ำย สถำนีแม่ข่ำย เครื่องวิทยุลกู ข่ำยและ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่กำหนดในงวดงำนที่ 5 และผ่ำนกำรตรวจรับจำกผูซ้ อื ้ แล้ว
• งวดที่ 5 เป็ นเงิน 133,846,746 บำท เมื่อบริษัทได้ดำเนินกำรติตตัง้ อุปกรณ์หลักของโครงข่ำย สถำนีแม่ข่ำย เครื่องวิทยุ
ลูกข่ำยและอุปกรณ์อื่นๆ ทีก่ ำหนดในงวดงำนที่ 5 ให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง
• งวดที่ 6 เป็ นเงิน 66,923,373 บำท เมื่อบริษัทได้ส่งมอบอุปกรณ์หลักของโครงข่ำย สถำนีแม่ข่ำย เครื่องวิทยุลกู ข่ำยและ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่กำหนดในงวดงำนที่ 7 และผ่ำนกำรตรวจรับจำกผูซ้ อื ้ แล้ว
• งวดที่ 7 เป็ นเงิน 200,770,119 บำท เมื่อบริษัทได้ดำเนินกำรติดตัง้ อุปกรณ์หลักของโครงข่ำย สถำนีแม่ข่ำย เครื่องวิทยุ
ลูกข่ำยและอุปกรณ์อื่นๆ ที่กำหนดในงวดงำนที่ 7 และงำนที่เหลือทัง้ หมดให้แล้วเสร็จ และได้ดำเนินกำรทดสอบระบบ
กำรทำงำนขั้นสุดท้ำย รวมถึงระบบกำรเชื่อมโยงและกำรทำงำนของอุปกรณ์ระบบสื่ อ สำรวิทยุเฉพำะกิจทั้งหมดใน
โครงกำรเพื่อทำงำนร่วมกันเป็ นโครงข่ำยกำรสื่อสำรให้เกิดควำมสมบูรณ์พร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครบถ้วน
ถูกต้อง และผ่ำนกำรตรวจรับงำนจำกผูซ้ อื ้ แล้ว
บริษัทจะรับประกันต่อ ควำมชำรุ ดบกพร่อ ง หรือกำรขัดข้องของอุป กรณ์ตำมสัญ ญำ เป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับถัดจำกวันที่ส่งมอบ
สิ่งของทัง้ หมดครบถ้วนตำมสัญญำ
ควำมคืบหน้ำของโครงกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตำมงวดงำนที่ 1 ตำมที่ระบุในสัญญำ
6)

สัญญาซือ้ ขายรถโบกีป้ ่ั นจั่นกลขนาดยกได้ไม่ต่ากว่า 80 ตัน

เมื่ อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้ลงนำมในสัญ ญำซือ้ ขำยรถโบกีป้ ่ ั นจั่นกล
ขนำดยกได้ไม่ต่ำกว่ำ 80 ตัน จำนวน 3 คัน กับกำรรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีมลู ค่ำสัญญำ 798,000,000 บำท (รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม) โดยมี
กำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบอุปกรณ์ ภำยในวันที่ 18 สิงหำคม 2564 รำยละเอียดกำรชำระเงิน มีดงั นี ้
• เงินล่วงหน้ำ จำนวน 119,700,00 บำท เมื่อบริษัทย่อยได้นำหนังสือคำ้ ประกันเงินล่วงหน้ำเต็มจำนวนเงินล่วงหน้ำที่จะได้รบั มำ
มอบให้แก่ผซู้ อื ้
• เงินส่วนที่เหลือ จำนวน 678,300,000 บำท เมื่อบริษัทส่งมอบอุปกรณ์ถกู ต้อง ครบถ้วนตำมสัญญำและผ่ำนกำรตรวจรับจำกผู้
ซือ้ แล้ว
บริษัทย่อยจะรับประกันต่ อควำมชำรุ ดบกพร่อง หรือกำรขัดข้องของอุปกรณ์ตำมสัญ ญำ เป็ นระยะเวลำ 3 ปี ยกเว้นอุปกรณ์บำง
รำยกำรรับประกัน 5 ปี นับถัดจำกวันที่ส่งมอบสิ่งของทัง้ หมดครบถ้วนตำมสัญญำ
54

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 อยู่ระหว่ำงขัน้ ตอนกำรผลิตและประกอบรถโบกีป้ ่ ันจั่นกลโดยผูผ้ ลิตในต่ำงประเทศ

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
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กลุ่มบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“FORTH”) ประกอบด้วยบริษัทย่อย และ บริษทั ร่วม ดังนี ้
บริษัทย่อย จำนวน 16 บริษัท คือ
1. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”) ดำเนินธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) ดำเนินธุรกิจจัดหำและจำหน่ำย ติดตัง้ ระบบสัญญำณไฟจรำจรครบวงจร กล้องวงจรปิ ด
และป้ำยอิเล็กทรอนิกส์
3. กิจกำรร่วมค้ำ จีเนียส (“Genius”) ได้รบั สิทธิจำกกรุงเทพมหำนคร ในกำรติดตัง้ ป้ำยจรำจรอัจฉริยะจำนวน 40 จุด พร้อมบริกำรดูแลและ
ควบคุมกำรรำยงำนสภำพจรำจรบนป้ำยจรำจรอัจฉริยะ รวมทั้ งงำนบริหำรศูนย์ควบคุมและดำเนิ นธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ดำ้ นงำน
โฆษณำในสัมปทำนป้ำยจรำจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหำนคร
4. บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) (“FSMART”) ดำเนินธุรกิจให้บริกำรเติมเงินออมไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ
5. บริษั ท ฟอร์ท คอนซัลติ ง้ จำกัด (“FCON”) ดำเนินธุร กิจบริ กำรให้คำปรึกษำในกำรจัดกำรข้อ มูลและจัด ระบบ กำรเขี ยนข้อ มูล กำร
ฝึ กอบรม กำรวำงแผนด้ำนกำรตลำด กำรจัดจำหน่ำยเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
6. บริษัท ฟอร์ท ไลท์ตงิ ้ จำกัด (“FLT”) ดำเนินธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยหลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่ำง
7. บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จำกัด (“FMT”) ดำเนินธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์
8. บริษัท ฟอร์ท เวนดิง้ จำกัด (“FVD”) ดำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรเครื่องจำหน่ำยสินค้ำอัตโนมัติ
9. Mindmap Commtech Inc. (“MCI”) ดำเนินธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริกำรเติมเงินมือถืออัตโนมัติและบริกำรเติมเงินออนไลน์ ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
/1

10. บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท แคปปิ ตอล จำกัด (“FSC”) ดำเนินธุรกิจบริกำรสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพและ/หรือสินเชื่อส่วนบุคคล
11. บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท ดิจิตอล จำกัด (“FSD”) ดำเนินธุรกิจเป็ นตลำดกลำงในกำรซือ้ ขำยออนไลน์ และรองรับ กำรขยำยตัวของธุรกิ จที่
เกี่ยวข้องกับพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ /3
12. กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ท จีเนียส ดำเนินธุรกิจบริกำรรับเหมำติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง /4
13. บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (“FEMS”) ดำเนินธุรกิจผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคมภำยใต้ตรำสินค้ำของ
ลูกค้ำแบบครบวงจร
14. บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ท กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจรือ้ ย้ำยเครื่องจักร และอุปกรณ์
15. บริษัท ฟอร์ท เอ็ม อำร์โอ เซอร์วิส จำกัด (“FMRO”) ดำเนินธุรกิจซ่อมเครื่องบินพำณิชย์
16. บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท ดิสทริบิวชัน จำกัด (“FSDT”) ดำเนินธุรกิจขำยสินค้ำและบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตูบ้ ญ
ุ เติม /2
หมำยเหตุ :
/1
หยุดกำรดำเนินกิจกำรในระหว่ำงปี 2560
/2
FSMART ถือหุน้ ร้อยละ 100
/3
บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เทรดดิง้ จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 100
/4
FORTH ถือหุน้ ร้อยละ 95 และGTS ถือหุน้ ร้อยละ 5

บริษัทร่วม จำนวน 5 บริษัท คือ
1. บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จำกัด (“FTS”) ดำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์รบั ส่งข้อมูลผ่ำนดำวเทียมติดยำนพำหนะ
2. FPT Payment Technology JSC (“FPT”) ดำเนินธุรกิจเป็ นผู้ให้บริกำรเติมเงินมือถื ออัตโนมัติแ ละบริกำรเติมเงินออนไลน์ ในประเทศ
เวียดนำม/5
3. กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ท เซอร์เวย์ ดำเนินธุรกิจ รับจ้ำงปรับปรุงระบบข้อมูลแนวเขตปกครองในระบบภูมิสำรสนเทศ
4. กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ทและยิบอินซอย ดำเนินธุรกิจรับจัดทำระบบ Smart Metro Grid
5. บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ท รอยัล จำกัด ดำเนินธุรกิจ จำหน่ำยเครื่องบิน
หมำยเหตุ :
/5
อยู่ระหว่ำงกำรเลิกบริษัท
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นิติบุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ของจานวนหุ้นทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว
ลาดับที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชื่อธุรกิจ/สถานทีต่ ั้ง

ประเภทธุรกิจ

บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิ ค ซีสเต็ม จำกัด
จัดหำและจำหน่ำย
77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ตำบลไร่ขิง
อุปกรณ์สญ
ั ญำณไฟ
อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73210
จรำจร
โทรศัพท์ : 0-2811-7925 แฟกซ์ : 0-2811-7935
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด
จัดหำและจำหน่ำย
256 ชัน้ ที่ 5 และ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสำม
ชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิคส์
เสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2062-4970 แฟ็ กซ์ : 0-2062-4999
กิจกำรร่วมค้ำ Genius
รับสัมปทำนโครงกำรป้ำย
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท
จรำจรอัจฉริยะ
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)
บริกำรเติมเงินออนไลน์
256 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
และเติมเงินมือถือ
กรุงเทพมหำนคร 10400
อัตโนมัติ
โทรศัพท์: 0-2278-1777 แฟกซ์: 0-2279-7195
บริษัท ฟอร์ท คอนซัลติง้ จำกัด
บริกำรให้คำปรึกษำในกำร
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท จัดกำรข้อมูลและจัดระบบ
กรุงเทพมหำนคร 10400
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 0-2265-6700, 0-2271-2888
แฟกซ์: 0-2265-6799, 0-2279-4888
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จำกัด
จัดหำและจำหน่ำย
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท หลอดไฟและอุปกรณ์
กรุงเทพมหำนคร 10400
สำหรับให้แสงสว่ำง
โทรศัพท์: 0-2271-4888 แฟกซ์: 0-2271-3040-41
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จำกัด
จำหน่ำยอุปกรณ์ติดตำม
252 อำคำรเอส พี อี ชัน้ 12 ถนนพหลโยธิน แขวง
ยำนพำหนะ
สำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์: 0-2615-0808 แฟ็ กซ์: 0-2615-0809
บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จำกัด
จำหน่ำยอุปกรณ์มิเตอร์
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท
ไฟฟ้ำอิเลคทรอนิคส์
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
บริษัท ฟอร์ท เวนดิง้ จำกัด
บริหำรจัดกำรเครื่อง
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท จำหน่ำยสินค้ำอัตโนมัติ
กรุงเทพมหำนคร 10400
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ประเภท จานวนหุ้นที่ จานวนหุ้นที่ สัดส่วนการ
หุ้น ออกจาหน่าย
ถือ
ถือหุ้น
สำมัญ
2,000,000 1,999,994 100.00%

สำมัญ

-

สำมัญ

500,000

499,994

100.00%

-

-

100.00%

800,000,000 396,164,800

49.52% (1)

สำมัญ

330,000

329,998

100.00%

สำมัญ

200,000

199,996

100.00%

สำมัญ

300,000

101,991

34.00%

สำมัญ

4,000,000

3,399,997

85.00%

สำมัญ

67,000,000

36,849,967

55.00% (2)

ลาดับที่

ชื่อธุรกิจ/สถานทีต่ ั้ง

10

Mindmap Commtech Inc.
8th Floor, Salamin Building, 197 Salcedo,
Legaspi Village, Makati City, Metro Manila,
Philippines
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
บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท แคปปิ ตอล จำกัด (5)
256 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-1777 แฟกซ์ : 0-2279-7195
บริษัท โอดิน พำวเวอร์ จำกัด
333/3 หมู่ 6 ตำบลบำงเพรียง อำเภอบำงบ่อ
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10560
บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท ดิจิตอล จำกัด
256 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร 10400
บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท ดิสทริบิวชั่น จำกัด
256 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร 10400
กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ท จีเนียส
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร 10400
บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด
77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสำมพรำน จังหวัดปฐม 73210

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ประเภท จานวนหุ้นที่ จานวนหุ้นที่ สัดส่วนการ
หุ้น ออกจาหน่าย
ถือ
ถือหุ้น
ไม่ได้ดำเนินกิจกำรแล้ว สำมัญ
150,000
150,000 100.00%
ประเภทธุรกิจ

ไม่ได้ดำเนินกิจกำรแล้ว

สำมัญ

4,200,000

สินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำร
ประกอบอำชีพและ/หรือ
สินเชื่อส่วนบุคคล

สำมัญ

30,000,000

ลงทุนในบริษัทที่ดำเนิน สำมัญ
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ทำงเลือก
ขำยปลีกและเป็ นตลำด สำมัญ
กลำงในกำรซือ้ ขำยสินค้ำ
ทำงอินเตอร์เน็ต
จำหน่ำยอุปกรณ์สินค้ำที่ สำมัญ
เกี่ยวเนื่องกับตูบ้ ญ
ุ เติม
และกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำ
รับเหมำติดตัง้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด

2,000,000

ธุรกิจผลิตแผงวงจรและ สำมัญ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนำคมภำยใต้ตรำ
สินค้ำของลูกค้ำ
กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ท เซอร์เวย์
รับจ้ำงปรับปรุงระบบ
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท ข้อมูลแนวเขตปกครองใน
กรุงเทพมหำนคร 10400
ระบบภูมิสำรสนเทศ
กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ทดีวอนส์
เลิกกิจกำรแล้ว
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร 10400
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1,260,000

30.00%

29,997,000 100.00% (3)

200,000

10.00%

10,000,000

9,999,998 100.00% (4)

20,000,000

19,994,000 100.00% (3)

-

-

100.00%

25,000,000

24,999,994

100.00%

-

-

49.00%

-

-

75.00%

ลาดับที่
20

21

22

23

ชื่อธุรกิจ/สถานทีต่ ั้ง

ประเภทธุรกิจ

กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ทและยิบอินซอย
รับจัดทำระบบ
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท
Smart Metro Grid
กรุงเทพมหำนคร 10400
บริษัท กิจกำรร่วมค้ำฟอร์ท รอยัล จำกัด
อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร 10400
บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ ฟอร์ท กรุ๊ป จำกัด
รือ้ ย้ำยเครื่องจักร/
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท
อุปกรณ์
กรุงเทพมหำนคร 10400
บริษัท ฟอร์ท เอ็มอำร์โอ เซอร์วิส จำกัด
โรงเก็บอำกำศยำนและ
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท ซ่อมบำรุงอำกำศยำนใน
กรุงเทพมหำนคร 10400
สนำมบินดอนเมือง
หมำยเหตุ:

ประเภท จานวนหุ้นที่ จานวนหุ้นที่ สัดส่วนการ
หุ้น ออกจาหน่าย
ถือ
ถือหุ้น
50.00%

สำมัญ

200,000

99,998

50.00%

สำมัญ

100,000

54,000

54.00%

สำมัญ

400,000

295,977

74.00%

(1) นับรวมหุน้ ทุนซือ้ คืนที่ถือโดย บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)
(2) ถือหุน้ โดย บริษัท ร้อยละ 45 และโดยบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 10
(3) ถือหุน้ โดย บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 100
(4) ถือหุน้ โดย บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท แคปิ ตอล จำกัด ร้อยละ 100
(5) เดิมชื่อ บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เทรดดิง้ จำกัด

1.3.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนำคม 2564 มีรำยละเอียดดังนี ้
ลำดับที่
1

2

รำยชื่อ

จำนวนหุน้ (หุน้ )

กลุ่มอมตำนนท์
นำยพงษ์ชยั อมตำนนท์
นำงรังษี เลิศไตรภิญโญ
นำยแกลิก อมตำนนท์
นำงวันทนำ อมตำนนท์
นำยชวิน เลิศไตรภิญโญ
นำงสำวรำศิณี เลิศไตรภิญโญ
นำยพัทธนันท์ อมตำนนท์
นำยอัฐศิลำ อมตำนนท์
นำงสำวนิศำ อมตำนนท์
นำยสิทธิโชค อมตำนนท์
กลุ่มทองแตง
นำงสำววิอร ทองแตง
นำยอติคณ
ุ ทองแตง
นำยอัฐ ทองแตง
นำยอิทธิ ทองแตง

สัดส่วนกำรถือหุน้ (%)

522,128,200

54.39%

61,238,100

6.38%

366,744,400
59,465,500
57,924,000
34,089,600
1,500,000
1,494,400
400,000
261,400
191,300
57,600
17,350,850
17,350,850
13,945,450
12,590,950
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ลำดับที่
3

4

5
6

7
8

9
10

รำยชื่อ

จำนวนหุน้ (หุน้ )

กลุ่มนินเนินนนท์
นำยบุญยงค์ นินเนินนนท์
นำงสำวบุญญนิตย์ นินเนินนนท์
กลุ่มศิริพงศ์ปรีดำ
นำยพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดำ
นำยสมฤกษ์ ศิริพงศ์ปรีดำ
นำงมำทินี วันดีภิรมย์
กลุ่มตันติพำนิชพันธ์
นำงวิภำวรรณ ตันติพำนิชพันธ์
นำยบุญญำ ตันติพำนิชพันธ์
นำงสำวสกุนตลำ ตันติพำนิชพันธ์
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
กลุ่มพงษ์รตั นกูล
นำยสุพฒ
ั น์ พงษ์รตั นกูล
นำยสมชำย พงษ์รตั นกูล
นำงธำรินี เสนจันทร์ฒิไชย
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
อื่น ๆ
รวม

สัดส่วนกำรถือหุน้ (%)

50,613,100

5.27%

34,831,900

3.63%

24,750,400
24,726,400

2.58%
2.58%

24,625,300
21,159,600

2.57%
2.20%

12,543,100
12,525,600
170,858,300
960,000,000

1.31%
1.30%
17.79%
100.00%

44,173,200
6,440,300
32,431,900
2,400,000
24,750,400
13,350,000
11,361,400
15,000
24,625,300
21,157,300
2,300
12,543,100
12,525,600

1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
1.4.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนชาระแล้ว/จานวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุ จดทะเบียน จำนวน 480 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญ จำนวน 960 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้ 0.5 บำท และทุนที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้ว จำนวน 480 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญ จำนวน 960 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้
ละ 0.5 บำท
หุ้นสามัญซือ้ คืนของบริษัท
เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติโครงกำรซือ้ หุน้ คืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงินโดยมีวงเงิน
สูงสุดที่จะซือ้ หุน้ คืนไม่เกิน 300 ล้ำนบำท และจำนวนหุน้ ที่จะซือ้ คืนไม่ เกิน 50,000,000 หุน้ (มูลค่ำตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท) คิดเป็ นไม่
เกินร้อยละ 5.21 ของหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด โดยจะดำเนินกำรซือ้ หุน้ ในตลำดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหำคม
2562 ถึงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 และมีกำหนดระยะเวลำจำหน่ำยหุน้ ซือ้ คืนภำยหลัง 6 เดือนนับแต่กำรซือ้ หุน้ คืนแล้วเสร็จแต่ตอ้ งไม่
เกิน 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีหุน้ สำมัญที่ซือ้ คืนโดยบริษัท รวมเป็ นจำนวน 24,625,300 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.5 บำท) คิด
เป็ นร้อยละ 2.57 ของหุน้ ที่จำหน่ำยทั้งหมด มูลค่ำรวมของหุน้ สำมัญซือ้ คืนเป็ นจำนวนเงิน 152.2 ล้ำนบำท และบริษัทได้จัดสรรกำไร
สะสมเป็ นสำรองสำหรับหุน้ สำมัญซือ้ คืนเป็ นจำนวนเงิน 152.2 ล้ำนบำท
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1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
นโยบายบริษัท
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภำษี เงินได้นิติบุคคลและขำดทุนสะสม (ถ้ำมี) ตำม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทอำจกำหนดให้กำรจ่ำยเงินปั นผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำที่กำหนดข้ำงต้นได้ โดย
ขึน้ อยู่กบั ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง และควำมจำเป็ นในกำรขยำยกำรดำเนินงำนรวมถึงกำรใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกำรบริหำรกิจกำร
นโยบายบริษัทย่อย
บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วสิ จำกัด (มหำชน) ("FSMART”) มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
หลังจำกหักภำษีเงินได้และหักเงินสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตำมที่กฎหมำยกำหนด หำกไม่
มีเหตุจำเป็ นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัทย่อยอย่ำงมีนยั สำคัญ
บริษัทย่อ ยอื่นๆ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังภำษี เงินได้นิติบุค คลตำมงบ
กำรเงินของบริษัทย่อย ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั แผนกำรลงทุน ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต
2563
0.43
0.32
76

อัตรำกำไรสุทธิต่อหุน้ (บำท/หุน้ )
อัตรำเงินปันผลต่อหุน้ (บำท/หุน้ )
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)

2562
0.30
0.42
140

2561
0.31
0.55
177

(*) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2. การบริหารความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสียง
บริษัทมีกำรประเมินควำมเสี่ยงที่สำคัญ อย่ำงสม่ำเสมอและมีกำรพัฒนำปรับปรุงแผนควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อจัดกำรควำม
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจำกนี ้ บริษัทได้มีกำรกระจำยควำมเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่ นๆ นอกเหนือจำกธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิต
และจำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม ธุรกิจโทรคมนำคมครบวงจร ธุรกิจจำหน่ำยและรับเหมำติดตัง้ ระบบสัญญำณไฟจรำจร ระบบป้ำย
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจำหน่ำยชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจมิ เตอร์ไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์รบั ส่งข้อมูลผ่ำนดำวเทียมติด
ยำนพำหนะ ธุรกิจกำรให้บริกำรให้คำปรึกษำในกำรจัดกำรข้อ มูลและจัดระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และธุรกิจให้บริกำรเติมเงิน
ออนไลน์และเติมเงินมือถือผ่ำนเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ เป็ นต้น

2.2. ปั จจัยความเสีย่ งต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
1. ความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ความเสีย่ งจากการส่งมอบโครงการ
ในกำรดำเนินธุรกิจงำนโครงกำรของบริษัทและบริษัทย่ อ ยมีระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่ 3 เดือ น ถึง 1 ปี ขึน้ อยู่กับขนำดของ
โครงกำร ซึ่งเมื่อถึงกำหนดเวลำ หำกบริษัทไม่สำมำรถดำเนินงำนและส่งมอบงำนได้ บริษัทและบริษัทย่อยอำจสูญเสียควำมน่ ำเชื่อถือ
และหรือเสียค่ำปรับแก่เจ้ำของโครงกำรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ ซึ่งอัตรำค่ำปรับดังกล่ำวจะมีผลกระทบต่ออัตรำกำไรของแต่ละ
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โครงกำรที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรโครงกำรแต่ละโครงกำรอย่ำงใกล้ชิด มีกำรวำงแผนงำนที่
รัดกุมรอบคอบ โดยใน 3 ปี ที่ผ่ ำนมำบริษั ท และบริษั ท ย่อ ย เสียค่ ำปรับในกำรบริหำรงำนโครงกำรต่ ำกว่ำร้อ ยละ 0.05 ของมูลค่ ำ
โครงกำรทัง้ หมด ทั้งนีเ้ พื่อเป็ นกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ ำว บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกำรติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนกับ
ลูกค้ำและบริษัทผูผ้ ลิตอยู่ตลอดเวลำเพื่อให้สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้ ได้ทนั เวลำ

่ ึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้ รายใหญ่
2. ความเสี่ยงจากการบริหารงานทีพ
เนื่องจำก นำยพงษ์ชยั อมตำนนท์ ซึ่งเป็ นผูก้ ่อตัง้ บริษัทและดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร มีประสบกำรณ์ในธุรกิจมำ
เป็ น เวลำนำน เป็ น ผู้มี วิ สัย ทัศ น์แ ละมี ห น้ำ ที่ โดยตรงในกำรก ำหนดนโยบำยทิ ศ ทำงและกำรตลำดของบริษั ท ดัง นั้น หำกมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริหำรดังกล่ำว อำจทำให้บริษัทประสบปั ญหำในกำรดำเนินธุรกิ จในอนำคต ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นกำรกระจำยอำนำจกำร
จัดกำร บริษัทจึงจัดโครงสร้ำงองค์กรให้มีกำรแต่งตัง้ กรรมกำรผูท้ รงคุณวุ ฒิและมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรและกำรดำเนินธุรกิจขึน้
และให้ผูบ้ ริหำรในระดับรองนั้นได้มีส่ว นร่วมในกำรตัดสิ นใจและกำหนดทิ ศทำงของบริษัทมำกขึน้ กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรไปใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำนด้ำนต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน โดยนำยพงษ์ชัยจะเป็ นผูก้ ำหนด
นโยบำยหลักของบริษัทและบริษัทย่อย และมีผบู้ ริหำรแต่ละฝ่ ำยมีอำนำจตัดสินใจดำเนินกำรด้ำนต่ ำงๆ ในส่วนรำยละเอียด เพื่อลด
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผูบ้ ริหำร

3. ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั หน่วยงานราชการ
ธุรกิจโทรคมนำคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ จะมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักเป็ นหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งปกติจะมี
กำหนดกำรชำระเงินที่ยำวนำนกว่ำภำคเอกชน โดยเฉลี่ยแล้วลูกค้ำกลุ่มนีจ้ ะมีระยะเวลำเก็บหนีป้ ระมำณ 60 วัน ดังนั้นบริษัทและ
บริษัทย่อยจึงต้องมีระบบกำรบริหำรสภำพคล่องที่ดี เพื่อรองรับโครงกำรที่เน้นกลุ่มลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำรดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทและบริษัทย่อยมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรรับงำนโครงกำรรำชกำรมำนำน จึงมีควำมรูแ้ ละชำนำญในกำรบริหำร
สภำพคล่อง สำหรับกลุ่มลูกค้ำรำชกำรและลูกค้ำที่มีระยะเวลำกำรให้เ ครดิตยำว โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน
หนึ่งไว้ เพื่อรองรับวงจรกระแสเงิน สดที่ยำวขึน้ ของกลุ่มลูกค้ำดังกล่ำวโดยเฉพำะ บริษัทและบริษั ทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อสำรองจำก
ธนำคำรพำณิชย์ต่ำง ๆ ที่เพียงพอ ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยยังมีควำมสำมำรถในกำรกู้ยืมเพิ่มเติม เพื่อรองรับกำรบริหำรสภำพ
คล่องในระยะยำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

4. ความเสี่ยงทางการตลาด
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายรัฐ
ธุรกิจโทรคมนำคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะเกี่ยวเนื่องกับกำรประมูลงำนโครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งจะต้องได้รบั
อนุมตั ิงบประมำณโครงกำรจำกรัฐ ดังนัน้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐในโครงกำรต่ำงๆ อำจจะส่งผลกระทบทั้ งบวกและลบ
ต่อโอกำสทำงธุรกิจของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด รวมทัง้ มีกำรกระจำยควำมเสี่ยง
ไปยังธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจเติมเงินออนไลน์ เพื่อลดควำมผันผวนของรำยได้และกำไรของบริษัท
ความเสีย่ งจากการล้าสมัยของผลิตภัณฑ์ทสี่ ่งผลถึงการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีการผลิต
บริษัทและบริษัทย่อยผลิ ตและจำหน่ำยสิ นค้ำกลุ่มอิ เล็กทรอนิกส์แ ละโทรคมนำคม ซึ่งเป็ นสินค้ำ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลำ เพื่ อไม่ให้บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้ำคงเหลือจำนวนมำก แต่ไม่สำมำรถจำหน่ำยออกไปได้ทนั เวลำ ทำให้
สินค้ำล้ำสมัย และมีต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรที่สูง บริษั ทและบริษัทย่อ ยจึงมีกำรทบทวนกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยอย่ำง
สม่ำเสมอเพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนควำมเป็ นจริงที่ สุด ทั้งนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรเพื่อไม่ให้มีสินค้ำ
คงเหลือค้ำงนำน โดยมีกำรประชุมร่วมกันกับแผนกต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ ำยผลิต ฝ่ ำยขำย และฝ่ ำยวิจยั อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อหำ
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แนวทำงแก้ไขเกี่ ยวกับสินค้ำคงเหลือ รวมไปถึงกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนกำรผลิต กำรพยำกรณ์ยอดขำย กำรกำหนด
ปริมำณสินค้ำคงคลัง เป็ นต้น

5. ความเสี่ยงทีม่ ีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสีย่ งจากบริษัทมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 7 มกรำำคม 2562 ครอบครัวอมตำนนท์ ถือหุน้ ในบริษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 54.44 ซึ่งสูงกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุน้
สำมัญที่เรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษัท จึงทำให้กลุ่มผูถ้ ือหุน้ กลุ่มนีส้ ำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ น
เรื่องกำรแต่งตัง้ กรรมกำรหรือกำรขอมติที่ตอ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทที่
กำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ รำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้
ผูล้ งทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลปั จจัยควำมเสี่ยงของบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
ได้จำกรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัทเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม คือ กำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำในระยะยำว
สำหรับองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสียในทุกภำคส่วน และถือเป็ นกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกันบนมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วง
โซ่ธุรกิจของบริษัท (supply chain) บริษัทจึงขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักธรรมำภิบำลควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องอย่ำงครบถ้วน เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตให้แก่ผคู้ นใน
สังคม

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำธุรกิจ (Value Chain)
3.2.1.1 กำรวิจยั และพัฒนำ (R&D In house)
บริษัทให้ควำมสำคัญ ด้ำนกำรวิจัยและพัฒ นำผลิตภัณ ฑ์เป็ นอย่ำงมำก จึงจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเป็ นของตนเอง (Innovation
Center/R&D In house) เพื่อเป็ นศูนย์กลำงของกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ พร้อมกับ
กำรสรรค์สร้ำงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน อำยุกำรใช้งำนยำวนำน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั กำรพัฒนำ
จำกบริษัทสำมำรถช่วยยกระดับคุณภำพกำรดำเนินชีวิตให้กบั ผูค้ นในสังคม และช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
3.2.1.2 กำรปฎิบตั ิกำร (Sourcing & Product-Line Manufacturing)
เพื่อให้กำรได้มำซึ่งวัตถุดิบและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณ ภำพดี บริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรให้
เป็ นไปอย่ำงมีมำตรฐำน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ย่ งั ยืนกับคู่คำ้ และคู่สัญ ญำที่มีนโยบำยที่ชัดเจนในด้ำน
คุณภำพของสินค้ำ บริกำรและรำคำที่เหมำะสม และในส่วนของกำรผลิต โรงงำนผลิตของบริษัทได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนกำร
ผลิตระดับสำกล อำทิ IATF 16949: 2016 ISO13485: 2016 เพื่อ ให้ม่ ันใจในคุณ ภำพและมำตรฐำนของตัวผลิตภัณ ฑ์ อีกทั้ง
ได้ ร ับ กำรรับ รองระบบกำรจั ด กำรสิ่ ง แวดล้อ มในโรงงำนและระบบกำรจั ด กำรอำชี ว อนำมั ย และควำมปลอดภั ย ตำม
มำตรฐำนสำกล ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน SGS
63

3.2.1.3 กำรกระจำยสินค้ำและบริกำร (Distributions)
บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำโดยกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ด้วย
ระบบคุณภำพ ISO 9001: 2015 ที่ได้รบั กำรรับรองจำกสถำบันรับรองมำตรฐำน SGS พร้อมทัง้ ปฏิบตั ิต่อลูกค้ำภำยใต้สญ
ั ญำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขอย่ำงเป็ นธรรม รวมทัง้ ให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำข้อมูลของลูกค้ำไว้เป็ นควำมลับ นอกจำกนี ้ บริษัทมุ่งเน้น
ที่จะให้ค่คู ำ้ และลูกค้ำ ได้ใช้สินค้ำและบริกำรที่มีคณ
ุ ภำพในรำคำที่เข้ำถึงได้ จึงมีมำตรฐำนในกำรกำหนดรำคำสินค้ำและบริกำร
ที่เหมำะสม โดยกำรให้ข ้อมูลกำรใช้งำนที่ถูกต้อ งครบถ้วน ผ่ำนกำรฝึ กอบรมหรือคู่มือกำรใช้งำนในทุกผลิตภัณ ฑ์และบริกำร
ภำยใต้กำรทำกำรตลำดและกำรขำยของบริษัทและบริษัทในเครือ
3.2.1.4 กำรบริกำร (Services)
บริษั ทมีกำรรับประกันสินค้ำและควำมพึงพอใจ โดยบริษัท มีศูนย์บริกำร FORTH Service Center เพื่อให้บริกำรสำหรับลูกค้ำและ
ตัวแทนจำหน่ำยทัง้ ก่อนและหลังกำรขำย อำทิ บริกำรสอบถำมข้อมูล กำรร้องเรียน ปรึกษำปั ญหำกำรบริกำร กำรติดตัง้ และกำรซ่อม
สินค้ำ รวมถึงกำรมีศนู ย์บริกำร Call Center Service ของบริษัทในเครือ ที่ให้บริกำรสำหรับ ผูใ้ ช้บริกำรสินค้ำต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท โดย
มุ่งเน้นกำรบริกำร
3.2.2 กำรดำเนินกำรกับผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของธุรกิจ (Stakeholder Engagement Overview)
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนมีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่องและคือ ส่วนสำคัญที่จะ
ทำให้ธุรกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน บริษัทได้มีกำรวิเครำะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนกำรดำเนินธุรกิจบนห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ
(Value Chain) ตลอดทัง้ ประเมินควำมคำดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อทรำบถึงควำมคำดหวังของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนและคัดกรองประเด็นที่มีนยั สำคัญให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้ำน และเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงและลดผลกระทบ
ที่อำจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพรำะในแต่ละกระบวนกำรมีควำมสำคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสียที่แตกต่ำงกัน
ผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง

1.กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
2.กำรรับฟั งข้อร้องเรียนและ
ข้อคิดเห็นพนักงำน
3.กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

1.กำรจ่ำยค่ำตอบแทน มีสวัสดิกำร
ที่ดี
2.สภำพแวดล้อมที่ดีในกำรทำงำน
3.ควำมเท่ำเทียมและควำมเป็ น
ธรรม
4.ควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ

1.กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
2.กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ
นักลงทุนของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกำรเข้ำ
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
เยี่ยมชมโรงงำน
3.กำรติดต่อกับบริษัทผ่ำนทำง
โทรศัพท์ อีเมลและเว็ปไซด์

การตอบสนอง

1.กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของพนัง
งำน
2.กำรจ่ำยค่ำตอบแทนทีเ่ หมำะสมและเป็ น
ธรรม
3.กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ น
ธรรม
4.เคำรพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิอย่ำง
เท่ำเทียมกัน
1.บริษัทมีผลประกอบกำรดี มีกำร 1.กำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
เติบโตอย่ำงยั่งยืน
2.กำรร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนัก
2.บริษัทมีกำรสื่อสำร ให้ขอ้ มูลอย่ำง ลงทุนของตลท. และจัดกิจกรรมเยี่ยมชม
สม่ำเสมอ
โรงงำน
3.กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3.กำรเปิ ดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลำ ผ่ำนทำงเวปไซด์ รำยงำนประจำปี
4.กำรตอบคำถำมและให้ขอ้ มูลด้ำนกำร
ลงทุน
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

คู่ค้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม

1.กำรเข้ำเยี่ยมชมโรงงำน
2.กำรจัดประชุมร่วมกัน

1.กำรจัดประชุมร่วมกัน
คู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

การตอบสนอง

1.สินค้ำและบริกำรมีคณ
ุ ภำพ
1.กำรรับฟั งควำมคิดเห็น ข้อเสนอ
2.ควำมรับผิดชอบต่อสินค้ำและ
แนะ ข้อร้องเรียนของลูกค้ำผ่ำน
บริกำร
ช่องทำงต่ำงๆ
3.ปฎิบตั ิตำมข้อตกลงและเงื่อนไข
ของสัญญำ

1.กำรติดต่อกับบริษัทผ่ำนทำง
หน่วยงานของรัฐ จดหมำยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหนี้

ความคาดหวัง

1.กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรมี
คุณภำพ
2.กำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำภำยใต้สญ
ั ญำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด
3.กำรให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรรับ
ฟั งและแก้ไขปัญหำให้ลกู ค้ำ
1.ดำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม 1.กำรปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ตำมข้อตกลงและ
และมีจริยธรรมทำงธุรกิจ
เงื่อนไขของสัญญำที่กำหนด
2.กำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรทำ 2.กำรพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ย่งั ยืน
ธุรกิจร่วมกัน
กับคู่คำ้ และคู่สญ
ั ญำ
1.ปฎิบตั ิตำมข้อตกลงและเงื่อนไข 1.กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ กฎหมำย ระเบียบ
ของสัญญำที่กำหนด
ข้อบังคับและมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิของ
หน่วยงำนของรัฐ
1.กำรปฏิบตั ิตำมกรอบกำรแข่งขันที่ 1.กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรแข่งขันทำง
ดี ไม่บิดเบือนหรือใส่รำ้ ยกันและกัน ธุรรกิจภำยใต้กรอบกำรแข่งขันที่ดี

1.กำรจัดประชุมร่วมกัน
2.กำรติดต่อกับบริษัทผ่ำนทำง
จดหมำยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.กำรชำระเงินคืนตำมสัญญำ
2.กำรให้ควำมร่วมมือเมื่อมีกำรร้อง
ขอข้อมูลเพิ่มเติม

1.ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในสัญญำเงินกู้
อย่ำงเคร่งครัด
2.ให้ควำมร่วมมือกับสถำบันกำรเงินในกำร
เปิ ดเผยรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม

1.กำรจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ผ่ำนโครงกำรจิตอำสำต่ำงๆ
2.กำรพบปะพูดคุยและสื่อสำร
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

1.กำรได้รบั กำรดูแลเมื่อได้รบั
ผลกระทบจำกกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัท

1.กำรได้รบั กำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล
2.สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิง่ แวดล้อม
บริษัทมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพตำมระบบมำตรฐำนและยึดถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด เพื่อ
ป้อ งกันและลดผลกระทบจำกกำรดำเนิ นงำนขององค์กรต่ อ สิ่งแวดล้อ มและชุมชนใกล้เคีย ง อีกทั้ง รณรงค์ให้ทุกคนในองค์กรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงรูค้ ุณค่ำตำมนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่วำงไว้ เช่น กำรควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอำกำศในสำนักงำนให้เหมำะสม กำร
ปิ ดเครื่องปรับอำกำศและปิ ดไฟในช่วงพักเที่ยง กำรเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่ำงสำนักงำนเป็ นหลอดไฟ LED ทั่วทัง้ สำนักงำน กำรเปิ ดไฟ
เฉพำะจุดที่ตอ้ งกำรใช้งำน กำรเดินขึน้ ลงบันไดแทนกำรใช้ลิฟต์ กำรนำกระดำษที่ใช้แล้วหนึ่งหน้ำกลับมำใช้งำนให้เกิดประโยชน์มำกขึน้
(reuse) เป็ นต้น นอกจำกนีบ้ ริษัทได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมรวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้
ควำมรูแ้ ละปลูกฝังจิตสำนึกควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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3.3.2 ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
กำรใช้ทรัพยำกรและอนุรกั ษ์พลังงำน
บริษัทส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรดูแลสิ่งแวดล้อมมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงำนทุกคนมีจิตสำนึก
ในกำรอนุรกั ษ์พลังงำนโดยใช้พลังงำนและทรัพยำกรต่ำงๆ เท่ำที่จำเป็ นและเหมำะสมกับกำรใช้งำน ดังนี ้
1. ประชำสัมพันธ์ขอควำมร่วมมือพนักงำนทุกคนช่วยปิ ดไฟ ถอดปลั๊กไฟ ทุกครัง้ หลังจำกไม่ใช้งำนแล้ว เพื่ อสร้ำงจิตสำนึกในกำรใช้
พลังงำนอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำและสำมำรถทำได้ทงั้ ที่ทำงำนและที่บำ้ นของพนักงำน
2. ขอควำมร่วมมือพนักงำนช่วยกันตรวจสอบกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำในช่วงวันหยุดต่อเนื่องตำมเทศกำลต่ำงๆ โดยกำรถอดปลั๊กและปิ ด
ไฟอุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด เพื่อประหยัดพลังงำนและช่วยลดกำรเกิดอัคคีภัย
กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
บริษัทถือเป็ นธุรกิจประเภทกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกแบบทำงอ้อมจำกกำรใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งไฟฟ้ำเป็ นสำเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ภำวะโลกร้อน เนื่องจำกกำรผลิตไฟฟ้ำจะมีกำรใช้ถ่ำนหินเป็ นเชือ้ เพลิง ซึ่งถ่ำนหินเป็ นเชือ้ เพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกออกสู่บรรยำกำศจำกกำรเผำไหม้ ด้วยสำเหตุดังกล่ำว บริษัทจึงรณรงค์ให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนลดกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี ้ บริษัทได้ปลูกฝั งจิตสำนึกของพนักงำนในกำรคำนึงถึ งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ ดังนั้น
บริษัทจึงได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิในกำรอนุรกั ษ์พลังงำน ดังนี ้
• ใช้เครื่องปรับอำกำศเท่ำกับเวลำกำรปฏิบตั ิงำน
• ตรวจสอบตำรำงกำรดูแลรักษำเครื่องปรับอำกำศประจำปี ให้ครบถ้วน
• ตรวจสอบบำรุงรักษำเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ตำมระยะเวลำที่กำหนด
• ตรวจเช็คสภำพรถยนต์ตำมระยะเวลำที่กำหนด
• ร่วมเดินทำงไปด้วยกัน หำกไปในเส้นทำงเดียวกันและศึกษำเส้นทำงก่อนเดินทำงเสมอ
• แยกประเภทขยะเพื่อช่วยลดขัน้ ตอนและลดพลังงำนในกำรทำลำยขยะ

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติของสังคม
3.4.1

นโยบายและแนวปฏิบัติดา้ นสังคม

บริษัทได้ม่งุ เน้นกำรดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับกำรแบ่งปั นและกำรรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบตั ิที่เกี่ยวเนื่องกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม อำทิ กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำร
ปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค และกำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม รวมถึงบริษัทได้เข้ำไปมีส่วนร่วมกับ
ภำคส่วนต่ำงๆ ของสังคมในกำรจัดตัง้ โครงกำรที่สนับสนุนกำรมีรำยได้เพิ่มของคนในชุมชน และกำรจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ช่วย
ยกระดับควำมเป็ นอยู่และคุณภำพชีวิตของผูค้ นในชุมชนให้ดียิ่งขึน้ ผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้านสังคม
โครงกำรตูช้ ่นื ใจ
บริษัทมุ่งมั่นที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจให้คนพิกำรพึ่งพำตนเองได้และมีคุณภำพชีวิตที่ ดีขึน้ โดย 5% จำกยอดขำย
ของ “ตูช้ ่ืนใจ” จะนำมำสนับสนุนกำรเข้ำถึงโอกำสงำนและอำชีพ รวมถึงกำรปรับปรุงที่อยู่อำศัยให้แก่ผูพ้ ิกำรรุนแรง โดยในปี 2563
บริษัทสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรเข้ำถึงโอกำสกำรจ้ำงงำนของผูพ้ ิกำรจำนวน 3,000 คน และสนับสนุนทุนเพื่อกำรปรับปรุงสภำพที่อยู่
อำศัยจำนวน 50 คน
โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ ชีวิตให้แก่ผพู้ ิกำร
บริษทั มุ่งสร้ำงโอกำสและกำรปฏิบตั ิที่เท่ำเทียมแก่ผพู้ ิกำร เพื่อให้สำมำรถประกอบอำชีพเลีย้ งตนเองและครอบครัวได้ โดย
ในปี 2563 บริษัทมีกำรจ้ำงงำนผูพ้ ิกำร รวมจำนวน 9 คน เข้ำเป็ นพนักงำนของบริษัท และสนับสนุน ทุนเพื่อไปประกอบอำชีพตำมที่ผู้
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พิกำรถนัด ซึ่งเป็ นไปตำมที่พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผูพ้ ิกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556 โดยผูพ้ ิกำรทุกคนได้ รับค่ำตอบแทนที่ดีและได้รบั สวัสดิกำรและสิทธิ์ต่ำงๆ เท่ำเทียมกับพนักงำนทั่วไปของบริษัท พร้อมทัง้ ได้รบั
มอบหมำยงำนที่เหมำะสมแก่ผพู้ กิ ำรให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงสะดวกและมีควำมปลอดภัย
โครงกำรบริจำคโลหิต
บริษัทร่วมบริจำคโลหิตกับ ศูนย์บริจำคโลหิต สภำกำชำดไทย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนของบริษัทบริจำค
โลหิตเพื่อบรรเทำทุกข์และลดกำรขำดแคลนโลหิตในธนำคำรเลือด อย่ำงต่อเนื่องมำประจำทุกปี
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ภำยใต้แ นวทำงกำรด ำเนิ น งำนที่ มุ่ง เสริม สร้ำงวัฒ นธรรมและจิ ตส ำนึ กเรื่อ งควำมปลอดภัย ในองค์กร บริษั ท จึงได้น ำ
หลักกำรดังกล่ำวมำปรับใช้เพื่อให้พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิงำน ตลอดจนให้ควำมใส่ใจและ มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบตั ิงำนด้วยควำมควำมระมัดระวัง โดยในปี 2563 มีหลักสูตรกำรอบรมดังนี ้
• หลักสูตรควำมปลอดภัยให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงำน
• หลักสูตรกำรฝึ กปฏิบตั ิกำรใช้งำนเครื่องกระตุน้ หัวใจไฟฟ้ำ AED 4 และ CPR
ปี 2563 ข้อมูลสถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำนของกลุ่มบริษัท คือ ไม่เกิดอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำน
กำรดูแลพนักงำนและพัฒนำบุคลำกร
บุคลำกรถือเป็ นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำของบริษัท ซึ่งองค์กรจะเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนต้องประกอบด้วยบุคลำกรที่มีศกั ยภำพ
และสำมำรถปรับตัวให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงมีกำร ”พัฒนำ” ศักยภำพของพนังงำนควบคู่ไปกับ ”กำรดูแล” ผ่ำนกำร
มอบสวัสดิกำรที่ดีเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนให้กบั พนักงำนของบริษัท เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน
• กำรดูแลพนักงำน
ในปี 2563 บุคลำกร 2,040 คน แบ่งเป็ นพนักงำนบริษัท 345 คน และบริษัทในเครือ 1,695 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงำน
ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงำนรวม 661.89 ล้ำนบำท
• กำรพัฒนำบุคลำกร
บริษัทมีนโยบำยที่จะพัฒนำองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งกำรเรียนรู เ้ พื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจและทัน ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบัน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงำนได้พัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรทำงำน โดยเน้นกำร
สร้ำงกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรูภ้ ำยในองค์ก รจำกบุคลำกรที่มีควำมรูแ้ ละควำมเชี่ยวชำญควบคู่กบั กำรกำรเรียนรูจ้ ำกภำยนอก
เพื่อสร้ำงฐำนควำมรู แ้ ละแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ (Best Practice) ด้วยกำรสร้ำงกำรเรียนรูอ้ ย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ระดับ บุคคล แผนก ฝ่ ำย
โดยพัฒ นำกำรเรียนรู จ้ ำกกำรปฏิบัติ แ ละถ่ำยทอดองค์ควำมรู ด้ ้วยกำรสอนงำน และกำรทำงำนเป็ น ทีม รวมถึงกำรเรียนรู จ้ ำก
ภำยนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยกำรฝึ กอบรมพัฒนำส่วนบุคคลและกำรสัมมนำทั่วไป รวมถึงกำรฝึ กอบรมเฉพำะทำงเพื่อพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถของพนักงำนให้ดียิ่งขึน้
โดยในปี 2563 พนักงำนในกลุ่มบริษัทมีช่วั โมงกำรฝึ กอบรมเพื่อให้ควำมรูแ้ ก่พนักงำนเฉลี่ย 22.99 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
การเปรียบเทียบจานวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึ กอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานระหว่างปี 2560 - 2563
2560
2561
2562
2563
จำนวนชั่วโมงกำรฝึ กอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
24.68
24.68
12.74
22.99
กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร
บริษัทให้ควำมสำคัญกำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมผูกพันของพนักงำนในองค์กร โดยบริษัทมีกำรจัดกิจกรรมกีฬำสี
เพื่อส่งเสริมให้พนักห่ำงไกลยำเสพติด นอกจำกนีย้ ังกิจกรรม Big Cleaning Day กำรทำควำมสะอำด ก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมที่ดีใน
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กำรทำงำนให้พร้อมและสะดวกต่อกำรทำงำนและยังช่วยสร้ำงควำมสำมัคคีและสำนสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน และยังมีรด
กิจกรรมกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีง ำนของไทย อำทิ กิจกรรมทำบุญตักบำตรในวันขึน้ ปี ใหม่ กิจกรรมวันสงกรำนต์เพื่อรดนำ้
ขอพรผูใ้ หญ่ บริษัทยังให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลพนักงำน มุ่งสร้ำงให้เกิดควำมผู กพันภำยในองค์กร และเปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนแบบสำรวจ ในเรื่องสวัสดิกำรที่เหมำะสม
บริษัทให้ควำมสำคัญในกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ระหว่ำงบริษัทและสังคม และส่งเสริมกิจกรรม
ด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคมและชุมชน โดยบริษัทได้จดั กิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2563 ดังนี ้
โครงการช่วยเหลือและสนับสนุ นอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 บริษัทได้ยึดแนวปฏิบัติโดยสนับสนุน เงินให้แก่ผูพ้ ิกำรได้นำไป
ประกอบอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้ตวั เอง เช่น
• เด็กชำยแวอำรอฟั ต แวนำแวณ ตำบลบำงตำวำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตำนี ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตโดย
ปรับปรุงที่อยู่อำศัย พร้อมสนับสนุนอำชีพกำรทำประมงพืน้ บ้ำน

• นำยนรำวุฒิ แก้วสะแสน บ้ำนเลขที่ 171/1 หมู่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอขำนุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร สนับสนุน
อำชีพปลูกพักปลอดสำรพิษและเมล่อน
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4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

รำยได้รวม
กำไรสุทธิ

ปี 2563
7,082
439

ปี 2562
6,803
331

เพิ่ม (ลด)
279
108

หน่วย: ล้ำนบำท
% เพิ่ม (ลด)
4%
33%

รำยได้รวมสำหรับปี 2563 มีจำนวน 7,082 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 279 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับรำยได้
รวมสำหรับ ปี 2562 ซึ่งมี จ ำนวน 6,803 ล้ำนบำท โดยส่ วนใหญ่ เกิ ด จำกกำรเพิ่ ม ขึ น้ ของรำยได้จำกธุรกิ จเอ็ น เตอร์ไพรซ์
โซลูช่นั ส์
กำไรสุทธิสำหรับปี 2563 มีจำนวน 439 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 108 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ
สำหรับปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 331 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
การวิเคราะห์รายได้
ปี 2563
ล้านบาท
%
รายได้จากธุรกิจหลัก
ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่นั ส์
ธุรกิจสมำร์ทเซอร์วิส
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก
รำยได้อื่น
รวมรายได้

1,262
2,451
3,078
6,791
291
7,082

ปี 2562
ล้านบาท

18%
35%
43%
96%
4%
100%

1,457
1,701
3,361
6,519
284
6,803

%
21%
25%
50%
96%
4%
100%

เพิ่ม (ลด)
ล้านบาท
%
(195)
750
(283)
272
7
279

(13%)
44%
(8%)
4%
2%
4%

ธุรกิจอีเอ็มเอส
รำยได้จ ำกธุ ร กิ จ อี เอ็ ม เอสส ำหรับ ปี 2563 มี จ ำนวน 1,262 ล้ำ นบำท ลดลง 195 ล้ำ นบำท หรื อ ลดลงร้อ ยละ 13 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีจำนวน 1,457 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID19 ทำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และทำให้ควำมต้องกำรสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดโลกลดต่ำลง
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่นั ส์
รำยได้จำกธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่นั สำหรับปี 2563 มีจำนวน 2,451 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 750 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 44
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีจำนวน 1,701 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุมำจำกรำยได้งำนโครงกำรต่ำงๆ
เช่น จ้ำงท ำระบบ Smart Metro Grid ขำยพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router และ DWDM เช่ำอุป กรณ์อิเล็กทรอนิก ส์
ติดตำมตัว บำรุงรักษำ ซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนโครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้วนำแสง และขำยเครื่องบินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
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ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส
รำยได้จำกธุรกิ จ สมำร์ทเซอร์วิสสำหรับ ปี 2563 มี จำนวน 3,078 ล้ำนบำท ลดลง 283 ล้ำนบำทหรือ ลดลงร้อยละ 8 เมื่ อ
เปรียบเทีย บกับ ช่ว งเวลำเดี ยวกั นของปี ก่อนซึ่งมี จำนวน 3,361 ล้ำนบำท โดยมี สำเหตุหลักจำกผลกระทบต่อ เนื่ องจำก
COVID-19 สถำนกำรณ์ภยั แล้ง พำยุ และนำ้ ท่วม ทำให้อำนำจกำรซือ้ ของผูบ้ ริโภคระดับกลำงและระดับล่ำงลดลง
กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นต่อรายได้จากธุรกิจหลัก

ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่นั ส์
ธุรกิจสมำร์ทเซอร์วิส
รวมกาไรขั้นต้น

ปี 2563
ล้านบาท
%
348
28%
520
21%
663
22%
1,531
23%

ปี 2562
ล้านบาท
%
264
18%
472
28%
801
24%
1,537
24%

เพิ่ม (ลด)
ล้านบาท
84
48
(138)
(6)

%
32%
10%
(17%)
-

ธุรกิจอีเอ็มเอส
กำไรขัน้ ต้นสำหรับปี 2563 มีจำนวน 348 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 84 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 32 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกันของปี ก่อนซึ่งมี จำนวน 264 ล้ำนบำท และอัตรำกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 เพิ่มขึน้ จำกร้อยละ 18 เป็ นร้อยละ 28
เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ ของกำไรขั้นต้นจำกงำนรับจ้ำงผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกับกำรลดลงของ
รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุทธิท่จี ะได้รบั ทัง้ นี ้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินมำตรำกำรต่ำงๆ เพื่อควบคุม
ต้นทุนกำรผลิตและบริหำรจัดกำรสินค้ำคงเหลือให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้
ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูช่นั ส์
กำไรขัน้ ต้นสำหรับปี 2563 มีจำนวน 520 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 48 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีจำนวน 472 ล้ำนบำท และอัตรำกำไรขัน้ ต้นสำหรับปี 2563 ลดลงจำกร้อยละ 28 เป็ นร้อยละ 21 โดยมี
สำเหตุจำกงำนโครงกำรบำงส่วนเป็ นงำนโครงกำรที่มีมลู ค่ำสูงแต่มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นที่ต่ำประกอบกับกำรเพิ่มขึน้ ของรำยกำร
ปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุทธิท่จี ะได้รบั
ธุรกิจสมาร์ทเซอร์วิส
กำไรขัน้ ต้นสำหรับปี 2563 มีจำนวน 663 ล้ำนบำท ลดลง 138 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจำนวน 801 ล้ำนบำท และอัตรำกำไรขัน้ ต้นสำหรับปี 2563 ลดลงจำกร้อยละ 24 เป็ นร้อยละ 22 ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ กำรลดลงของรำยได้จ ำกตู้บุญ เติ ม และยังเป็ น ผลมำจำกกำรเพิ่ ม ขึ น้ ของค่ ำเสื่ อ มรำคำและค่ ำ ซ่ อ มแซม
บำรุงรักษำตูจ้ ำหน่ำยสินค้ำอัตโนมัติและอะไหล่ท่เี กี่ยวข้อง
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ค่าใช้จ่าย
ปี 2563
ล้านบาท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ปี 2562
ล้านบาท
117
861
87
99

104
920
102
95

เพิ่ม (ลด)
ล้านบาท
%
13
13%
(59)
(6%)
(15)
(15%)
4
4%

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสำหรับปี 2563 มีจำนวน 117 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 13 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีจำนวน 104 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำยสำหรับ
ตัวแทนตูบ้ ญ
ุ เติม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสำหรับปี 2563 มีจำนวน 861 ล้ำนบำท ลดลง 59 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีจำนวน 920 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น หนีส้ งสัยจะสูญและ
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินสำหรับปี 2563 มีจำนวน 87 ล้ำนบำท ลดลง 15 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีจำนวน 102 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ และเงินกูย้ ืมระยะยำว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้สำหรับปี 2563 มีจำนวน 99 ล้ำนบำท ซึ่งไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีจำนวน 95 ล้ำนบำท
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
4,309
4,076
3,513
3,541
7,822
7,617

เพิ่ม (ลด)
233
(28)
205

หน่วย: ล้ำนบำท
% เพิ่ม (ลด)
6%
(1%)
3%

สิ น ทรัพ ย์รวม ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 มี จ ำนวน 7,822 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ น้ 205 ล้ำ นบำท หรือ เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 3 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีจำนวน 7,617 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ เนื่องจำกเงินจ่ำย
ล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำบริกำรโทรศัพท์ของบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)
คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้า
หน่วย : ล้ำนบำท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
607
641

ลูกหนีก้ ำรค้ำ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
(2562: ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)
ค่ำเผื่อกหนี
ยจะสู
รวมลู
หนีส้ ก้ งสั
ำรค้
ำ - สุญทธิ

(84)
523

(81)
560

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ จำนวน 84 ล้ำนบำท
และ 81 ล้ำนบำท ตำมลำดับ กลุ่มบริษัทรับรูผ้ ลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ต่อลูกหนีก้ ำรค้ำโดยไม่จำเป็ นต้องรอให้
เหตุกำรณ์ท่มี ีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึน้ ก่ อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำ
จะเกิดขึน้ ตลอดอำยุสำหรับลูกหนีก้ ำรค้ำ
สินค้าคงเหลือ
หน่วย : ล้ำนบำท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
1,310
1,372

สินค้ำคงเหลือ
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ นมูลค่ำสุทธิท่คี ำดว่ำจะได้รบั

(416)
894

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

(393)
979

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทบันทึกรำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ นมูลค่ำสุทธิท่คี ำดว่ำจะได้รบั ของสินค้ำ
คงเหลือ จำนวน 416 ล้ำนบำท และ 393 ล้ำนบำท ตำมลำดับ กลุ่ม บริษัทมีกำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รบั ของสินค้ำ
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คงเหลือจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำขำยหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุ กำรณ์ท่ีเกิดขึน้ ภำยหลังวันสิน้ งวด และ
คำนึงถึงกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำคงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่ในขณะนั้น ฝ่ ำยบริหำรเชื่อว่ำรำยกำรปรับลดสินค้ำ
คงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รบั ที่มีอยู่ในปั จจุบนั มีควำมเพียงพอแล้ว
แหล่งทีม่ าของเงินทุน

หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผู้ถือหุน้ รวม

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
5,136
4,920
458
251
5,594
5,171
2,228
2,446

เพิ่ม (ลด)
216
207
423
(218)

หน่วย: ล้ำนบำท
% เพิ่ม (ลด)
4%
82
8%
(9%)

หนีส้ นิ รวม
หนี ้สิ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 มี จ ำนวน 5,594 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ ้น 423 ล้ำ นบำท หรื อ เพิ่ ม ขึ ้น ร้อ ยละ 8 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีจำนวน 5,171 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ ของเงิน
รับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำและหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 มี จ ำนวน 2,228 ล้ำ นบำท ลดลง 218 ล้ำ นบำท หรื อ ลดลงร้อ ยละ 9 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีจำนวน 2,446 ล้ำนบำท กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเนื่องจำก
กำไรสุทธิ กำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ กำรเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย และกำรซือ้ หุน้ คืนของ
บริษัทและบริษัทย่อย
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 2.5:1 เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งเท่ำกับ 2.1:1 เนื่องจำกกำรลดลงของส่วนของผูถ้ ือหุน้ อันเป็ นผลมำจำกจำก
กำรจ่ำยเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ และกำรซือ้ หุน้ คืนของบริษัทและบริษัทย่อยและกำรเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินรวมซึ่งเป็ นผลมำจำก
กำรเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินที่เกี่ยวข้องกับงำนโครงกำร
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สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ปี 2563
1,205
(196)
(949)

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

หน่วย: ล้ำนบำท
ปี 2562
1,882
(486)
(1,411)

กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนสำหรับปี 2563 มีจำนวน 1,205 ล้ำนบำท ลดลง 677 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจำนวน 1,882 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ ของเงินทุนหมุนเวียน เช่น ลูกหนีก้ ำรค้ำและ
ลูกหนีอ้ ื่น ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำบริกำรโทรศัพท์ สินค้ำคงเหลือ เจ้ำหนี ้
กำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ นื่ เป็ นต้น
กระแสเงิ น สดใช้ไปในกิ จ กรรมลงทุน สำหรับ ปี 2563 มี จำนวน 196 ล้ำนบำท ลดลง 290 ล้ำนบำท เมื่ อ เปรียบเที ย บกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจำนวน 486 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลดลงของเงินลงทุนชั่วครำว ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
และเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินสำหรับปี 2563 มีจำนวน 949 ล้ำนบำท ลดลง 462 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจำนวน 1,411 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลดลงของเงินกูย้ ืมระยะยำวและหุน้ ทุนซือ้ คืนของ
บริษัทและบริษัทย่อย
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัต รำส่ ว นทุน หมุน เวีย น ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 เท่ ำกับ 0.84:1 ซึ่ง ใกล้เคี ย งกับ อัต รำส่ วนทุน หมุน เวีย น ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2562 ซึ่งเท่ำกับ 0.83:1
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5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนชำระแล้ว
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจหลัก

:
:
:
:
:

ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
ที่ตงั้ สำนักงำนสำขำ

:
:

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
FORTH
0107548000471
480,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 960,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.5 บำท)
ธุรกิจ ด้ำนวิจยั พัฒนำ ผลิต จำหน่ำย ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำรและ
อิเล็กทรอนิกส์ทกุ รูปแบบ รวมทัง้ เครือข่ำยช่องทำงบริกำรอัตโนมัติและกำรเงินแบบครบวงจร
เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
สำขำที่ 1 เลขที่ 66/350 หมู่ที่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210
สำขำที่ 2 เลขที่ 77 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210
สำขำที่ 3 เลขที่ 66/18 หมู่ที่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ. นครปฐม 73210
สำขำที่ 4 เลขที่ 282, 284 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
สำขำที่ 5 เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
สำขำที่ 6 เลขที่ 79/2 หมู่ที่ 10 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ. นครปฐม 73210

โฮมเพจ
โทรศัพท์
โทรสำร
บุคคลอ้างอิง
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

:
:
:

www.forth.co.th
0-2265-6700, 0-2271-2888
0-2265-6799, 0-2279-4888

:

ผูส้ อบบัญชี

:

บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9991
1. นำงสำวอิศรำภรณ์ วิสทุ ธิญำณ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ
2. นำงสำวสุพรรณี ตริยำนันทกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ
3. นำยปรีชำ อรุณนำรำ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 5800
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชัน้ 33 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสำร 0-2264-0790

5.2 ข้อมูลสาคัญอื่น

- ไม่มี 5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
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6.

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีนนั้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการปฏิบตั ิที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็ นพืน้ ฐานในการนามาซึ่งความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจและเสริมสร้างองค์กรให้เติบโต
อย่างยั่งยืน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้หลักธรรมภิบาล
ที่ดีตามแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) เพื่อให้ม่นั ใจว่านโยบายที่มีสามารถปรับใช้
ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้ยอมรับพร้อมนาไปปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
นโยบายและแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวกับคณะกรรมการ
บริษัทได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ เพื่อให้การดาเนิน ธุรกิจเป็ นไปด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม
โดยครอบคลุมตัง้ แต่การสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร การพัฒนากรรมการ การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการ รวมถึงการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
6.1.1

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการ บริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน เป็ นกรรมการอิ สระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 40 ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดเพื่อเป็ นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณ สมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สานักงาน กลต. กาหนด คุณ สมบัติของ
กรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารได้แสดงอยู่ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ”
การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษั ทได้มี น โยบายในการกาหนดจานวนบริษั ท ที่ กรรมการและกรรมการผู้จัด การแต่ ละท่ านสามารถด ารงตาแหน่ ง โดย
กาหนดให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้กาหนด
จานวนวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรูแ้ ละความสามารถที่จะสามารถดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผูด้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการและประธานบริห ารให้เป็ นคนละบุคคล เพื่อความชัดเจน และ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึง
เปิ ดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1)
การดาเนินงานของคณะกรรมการ
การกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดวิสั ยทัศน์แ ละพัน ธกิจไว้อ ย่างชัดเจน โดยเปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ “วิสัยทัศ น์และพันธกิจ ” โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนและอนุมัติ นโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้บริษัทมีแผนกลยุทธ์ที่ จะ
บรรลุเป้าหมายในแต่ละปี ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ทัง้ นี ้ จะติดตามการดาเนิน
ธุรกิจให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ประจาปี
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การกาหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท และ
ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทประกอบธุรกิจที่แข่ งขันกับบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผู้ที่มีส่ วนเกี่ ย วข้อ งหรือ มีส่วนได้เสี ยกับรายการที่พิ จารณาต้ อ งรายงานให้บ ริษั ททราบถึ ง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัด สินใจ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมัติใน
รายการดังกล่าว และหากบริษัทพิจารณาแล้วพบว่าเป็ นการทารายการที่สาคัญ จะเสนอรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติ
ตามความเหมาะสม
การกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้กาหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงทั้ งเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ จากภายนอกและภายใน
บริษัท ดังนี ้
1. การกาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทตามแผนงานหลักของบริษัทและความเสี่ยงในการ
ดาเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เพื่อให้แผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
2. การจัดการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงข้างต้น แต่ละหน่วยงานที่รบั ผิดชอบจะได้จดั ลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ ความเสี่ยงดังกล่าวจะมีต่อองค์กร แล้วจึงกาหนดมาตรการในการ
จัดการกับความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูป้ ระสานงานและเข้าร่วมสอบทานความเสี่ยง
ตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. มาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้นจะได้รบั การติดตามและทบทวนการดาเนิน งาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบด้วยฝ่ ายบริห ารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง โดยจะมีการจัด ประชุมทุกไตรมาส เพื่อ ติดตามและทบทวนผลการ
ดาเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ ละ
บริษัท หรือหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่บริษัทได้ตงั้ ไว้
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้กาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน และกาหนดนโยบายให้มีองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลง
มติในที่ประชุม โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงครบเป็ นองค์ประชุม โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษั ท ได้ป ระชุม ร่วมกัน ทั้ง สิ น้ 7 ครั้ง โดยรายละเอี ย ดการเข้า ประชุม ของกรรมการแต่ ล ะท่ านแสดงอยู่ ในหัว ข้อ
“โครงสร้างการจัดการ”
บริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 7 วัน ยกเว้นการประชุมในวาระพิเศษหากมีความจาเป็ น
การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
ทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนาไปพัฒนาการดาเนินการของบริษัท
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและ
ปฏิบตั ิ โดยถือเป็ นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือ
ในการดาเนินกิจการอันจะทาให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
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การกากับดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัทมีขอ้ ห้ามไม่ให้พนักงานและผูบ้ ริหารผูท้ ราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิ ดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนาข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิ ดเผยไป
เผยแพร่ เพื่อเป็ นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
นอกจากนี ้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทต้อ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ข องบริษั ทต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ และรับทราบบทกาหนดลงโทษตามพระราชบัญ ญั ติ หลัก ทรั พย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทัง้ นีก้ รรมการและ
ผูบ้ ริหารต้องจัดส่งสาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสานักงาน กลต. ซึ่งกาหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทา
การ
แนวปฏิบตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนกรรมการกาหนดจากภาระหน้าที่ แ ละขอบเขตความรับ ผิ ดชอบของกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิ บัติ งานของ
กรรมการ และผลการดาเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรม ค่าตอบแทนกรรมการผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณาก่อนนาเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
ค่าตอบแทนผู้บ ริห ารระดับ สูงเป็ น ไปตามหลักการและนโยบายที่ ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนก าหนด
ค่าตอบแทนดังกล่ าวอยู่ในระดับ ที่ เหมาะสม เที ย บเคีย งได้กับ อุต สาหกรรมลักษณะเดี ย วกัน โดยจะคานึ งถึ งภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทและผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทัง้ นี ้ เพื่อสามารถจูงใจ
และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ ค่าตอบแทนและโบนัสประจาปี สาหรับ ผูบ้ ริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน
โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทางานเป็ นรายบุคคล
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิ จของบริษัทและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ เลขานุการบริษัทเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษั ทฯ อย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน กลต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็ นต้น
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
บริษัทมีการจัดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้
มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมาร่วมกัน
ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท จะมีการประเมินในแบบรายคณะ รายบุคคล และการประเมินผลกคณะรรมการชุด
ย่อยทุกชุด โดยเลขานุการบริษัท จะนาส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการทุกคนประเมิน ภายหลังการประเมินเรียบร้อยแล้ว จะนาส่ง
แบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินและสรุปผลวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการใน
รอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ รายบุคคล และการประเมินผลคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด จะครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังนี ้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร

การกากับดูแลการดาเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทใช้อานาจในการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อานาจหน้าที่ตามวัตถุป ระสงค์ ข้อบังคับและ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ซึ่งจะทาการบริหารงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรือมอบ
อานาจให้บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อ การบริหารงาน อย่างไรก็ตาม การดาเนินการบริหารนั้นจะต้อ งอยู่ภ ายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องเป็ นไปด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ อย่างสูงสุดเป็ นสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็ นผูค้ ดั เลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็ นกรรมการของบริษัทด้วย โดยดูจากความเหมาะสมด้านต่างๆ
อาทิ คุณวุฒิ ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการแต่ ละท่าน รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารสาคัญ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี ้
กรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารที่ได้รบั การแต่งตัง้ ดังกล่าวจะต้องดาเนินการบริ หารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษัทได้
มอบหมายไว้ โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ ตลอดจน การปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจัดทาข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถกู ต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่
สาหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูล เบือ้ งต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
ลักษณะการดาเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมทั้งข้อกาหนดของสานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดาเนิ นงานของบริษั ท
รวมทัง้ รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็ นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
นโยบายและแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิพนื ้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ โดยวางหลักการในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม และเป็ นไป
ตามกฎหมายมาโดยตลอดนับตัง้ แต่ระยะเวลาที่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยความเป็ นธรรม เช่น สิทธิใ นการซือ้ ขายและโอนหุน้ สิทธิใน
การรับเงินปั นผล สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ต่าง ๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผูส้ อบบัญชี สิทธิใ นการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็ นต้น และได้
ดูแลให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั สิทธิดงั กล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
6.1.2

การจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบตั ิตาม
แนวทางการจัดการประชุมผู้ถื อหุ้นของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนใช้คู่มือ
Annual General Meeting Checklist ซึ่งเป็ นโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียน โดยในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยได้ประเมินผลการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยได้รบั
คะแนน 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 93.70 คะแนน
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การกาหนดวัน เวลา และสถานทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ภายในกาหนดระยะเวลา 4 เดือน นับจากวัน
สิน้ งวดบัญชีประจาปี โดยในปี 2563 เกิดสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงทาให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ผ่อนผันให้สามารถเลื่อนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ออกไป โดยบริษัทได้จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ประจาปี ขึน้ ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคารสานักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
จากัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ก่อนวันประชุม
เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ในฐานะนายทะเบียนหุน้ ของบริษัท เป็ นผูจ้ ัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ เอกสารประกอบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
เข้าร่วมประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เอกสารดังกล่าวมุ่งที่จะช่วยให้ผถู้ ือหุน้ มีขอ้ มูลเพียงพอใน
การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระการประชุมและเอือ้ อานวยให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิได้เต็มที่ ซึ่งประกอบด้วย
• ข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการสาหรับแต่ละวาระ
•

ข้อมูลประกอบที่สาคัญ เช่น ประวัติของกรรมการรายบุคคลและคานิยามของกรรมการอิสระ สาหรับการพิจารณาในวาระ
การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและรายละเอียดค่า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสาหรับ
การนาเสนอพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ

•

รายละเอียดขัน้ ตอนการประชุมและการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระได้ โดย
แบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็ นแบบที่ผถู้ ือหุน้ สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้

•

บริษัทได้ให้ความสาคัญ กับการเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยในประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 บริษัทไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

•

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th) ก่อน
การประชุม และแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทอานวยความสะดวกแก่ผถู้ ื อหุน้ ที่จะเข้าร่วมประชุมและดาเนินการประชุมอย่างโปร่งใส รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้ ผูถ้ ือ
หุน้ ได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนี ้
•

สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคาถามและรับทราบความเห็นของผูถ้ ือ
หุน้ โดยในปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมรวม 10 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด

•

ดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น

•

ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถามคาถามต่ อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม
และประธานในที่ประชุมได้ให้ความสาคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน

•

ประธานกรรมการในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอและดาเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยให้มีการ
ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ

•

จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่ อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับ 1
หุน้ เป็ น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็ นมติวาระปกติ ถ้าคะแนนเสียงเท่า กันให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ีข้ าดอีกเสียงหนึ่ง
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ต่างหากนอกเหนื อจากการออกเสียงในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ สาหรับการออกเสียงในวาระพิเศษให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท หรือกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
•

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ ท่านนัน้ จะถูกห้ามออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้

•

ว่าจ้างทีป่ รึกษากฎหมายภายนอก เป็ น Inspector เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ภายในวันทาการถัดไปโดยมตดังกล่าว
ระบุผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีการระบุรายชื่อกรรมการ/ ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วม
ประชุม และผลของการลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระที่เสนอขออนุมั ติจากผู้ถือ หุ้น รวมทั้ง
ประเด็นที่สาคัญ ๆ ข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระและการชีแ้ จงจากทางคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียดให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งภายใน 14 วัน นั บ จากวัน ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พร้อ มทั้ง เผยแพร่บ นเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท
(www.forth.co.th) ด้วย
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้มี การปฏิบัติต่อผูถ้ ื อหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสาคัญ กับการให้ความเท่าเทียมกันของ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานแก่ผถู้ ือหุน้ ดังนี ้
ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการ
อิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผูถ้ ือหุน้ จะต้องส่งหนังสือ
มอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้ง สาเนาบัตรประชาชนหรือ หนัง สือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่ กาหนด
กลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ หนังสือเชิญ
ประชุมหรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th)
ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติม
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ ถือหุน้ สามัญประจาปี โดย
ในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่จาเป็ น
ลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จ ากเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.forth.co.th) หรือติดต่อขอให้บริษัทจัดส่งให้
2. บริษัทจะตรวจสอบการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ อเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผเู้ สนอให้บรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่
เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ระบุว่าเป็ นวาระที่เสนอโดยผูถ้ ื อหุน้ ส่วนเรื่องที่ไม่
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี ้
1. มีคุณสมบัติถกู ต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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2. มีวฒ
ุ ิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน หรือคุณสมบัติอื่น ทัง้ นี ้ ตามที่บริษัทกาหนด
3. ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั โดยถือเป็ นหน้าที่และพร้อม
ที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
4. ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดสรรผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงมติ แต่หากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษั ทไม่ คัด เลื อ กที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น ผู้ที่ได้รบั เสนอชื่อ ดังกล่าวจะถูก เสนอให้ที่ ประชุมผู้ ถือ หุ้น
พิจารณานอกเหนือความเห็ นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครัง้ สุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผถู้ ือหุน้ ต้องแนบมาด้วยในการ
เสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้
ได้รบั การเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุน้ หรือหนังสือยืนยันการถือหุน้ จากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูล
ต้องลงนามยินยอมและรับรองและส่งไปรษณียล์ งทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนด
ง. การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายจากัดการใช้ขอ้ มูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผูบ้ ริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ ยวข้องภายในบริษั ท
เท่านัน้ สาหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็ นความลับอื่นจะใช้เพื่อ
การปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผูจ้ ัดการขึน้ ไปเท่านัน้ บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ขอ้ มูลภายในที่ทาให้เกิด
ความเสียหาย
นอกจากนี ้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทต้อ งรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ข องบริษัทต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และรับทราบบทกาหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก ทรัพย์ และให้แจ้ง
เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคล เพื่อ
นาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไป
จ. การกากับดูแลเรื่องการซือ้ ขายหลักทรัพย์ภายใน
บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร และผูท้ ราบข้อมูลผลการดาเนินงานภายใน งบการเงินหรือข้อมูลอื่น ที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วง 1
เดือน ก่อนที่ขอ้ มูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน บริษัทมีบทลงโทษกับ
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง หากมีการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเป็ นการสร้างราคาให้กบั หลักทรัพย์ของบริษัท
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้สิทธิแ ละความสาคัญ แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสี ยในทุกกลุ่ม อันได้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี ้ ตลอดจน
สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้
บริษัทคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างสูงสุด โดยมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่ งยืนและมั่นคง
พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั บริษัทในระยะยาว
พนักงาน
บริษัทถื อว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิได้รบั การคุม้ ครองไม่ให้ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล รวมทัง้ สิทธิในการได้รบั การปฏิบัติ และได้รบั โอกาสเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทให้ความสาคัญในด้านการกาหนดค่าตอบแทน การ
ดูแลสวัสดิการ และความปลอดภัยของพนักงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน และสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และ
สะท้อ นกั บ ความรู ค้ วามสามารถของพนั ก งาน โดยอาศัย ตัว ชี ้วัด ผลการด าเนิ น งาน (Key Performance Indicators: KPIs) เป็ น
เครื่องมือหนึ่งในการบริหารค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการอื่น และกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรม เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท
•

•

สวัสดิการของพนักงาน
1. ประกันอุบตั ิเหตุ
2. ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนประกันสังคม
4. เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
5. เครื่องแบบพนักงาน และลานกีฬาของพนักงาน
6. การจัดงานสังสรรค์ประจาปี การท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจาปี และงานกีฬาสีประจาปี
7. รางวัลพนักงานครบอายุงาน 10 ปี , 20 ปี
8. การตรวจสุขภาพประจาปี และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบัน บริษั ทจึงส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู ค้ วามสามารถในการทางาน โดยเน้นการสร้าง
กระบวนการถ่ายทอดความรูภ้ ายในองค์กรจากบุคลากรที่มีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญ ควบคู่กบั การการเรียนรูจ้ ากภายนอก เพื่อสร้าง
ฐานความรู ้ และแนวปฏิ บัติ ที่ ดี ที่ สุด (Best Practice) ด้ว ยการสร้า งการเรี ยนรู อ้ ย่ างต่ อ เนื่ อ งตั้งแต่ ระดับ บุค คล แผนก ฝ่ าย โดย
พัฒนาการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู ้ดว้ ยการสอนงาน และการทางานเป็ นทีม รวมถึงการเรียนรู จ้ ากภายนอก
องค์ก ร ซึ่ งประกอบด้ว ยการฝึ ก อบรมพั ฒ นาส่ ว นบุ ค คลและการสัม มนาทั่ ว ไป รวมถึ ง การฝึ ก อบรมเฉพาะทาง เพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถของพนักงานให้ดียิ่งขึน้
โดยในปี 2563 พนั ก งานในกลุ่ม บริษั ท มี ช่ ัว โมงการฝึ ก อบรมเพื่ อ ให้ค วามรู ้แ ก่ พ นั ก งานเฉลี่ ย 22.99 ชั่ว โมงต่ อ คนต่ อ ปี
ประกอบด้วยหลักสูตรดังนี ้
- หลัก สูต รอบรมภายใน เช่ น หลัก สูต รการติ ด ตั้ง ระบบ EV Charger Forth, หลัก สูต รการใช้ง านระบบติ ด ตามบุ ค คล EMC,
หลักสูตรการติดตั้งและการแก้ไขปั ญ หาระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System), หลักสูตรการติดตั้งและแก้ไขปั ญ หาระบบ
ควบคุมการเข้า-ออกรถยนต์ (Gate Barrier), อบรม CSR เป็ นต้น
- หลักสูตรอบรมภายนอก เช่น การฝึ กปฏิบตั ิการ ใช้งานเครื่องกระตุน้ หัวใจไฟฟ้า AED 4 และ CPR, Visualize IT with Power BI,
การปฏิ บั ติ ง านบนเสาไฟฟ้ า, อบรม CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR
Scorecard” ของสถาบัน
•

นโยบายความปลอดภัยของพนักงาน
บริษั ท ได้มุ่งมั่น ในการสร้า งระบบการจัด การอาชี วอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 (2007) ที่ เน้น เรื่อ งความ
ปลอดภั ย และสุข ภาพของพนั ก งาน โดยมี ก ารออกแบบระบบ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ เพื่ อ ให้เ กิ ด ความปลอดภัย สูง สุด ตาม
มาตรฐานสากล API อาทิเช่น พนักงานในส่วนการผลิตจะต้องมีการใส่ ถุงมือ สายกราวด์ และรองเท้า เพื่อคลายไฟฟ้าสถิต รวมถึงการ
ติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภยั ต่างๆ เช่น ระบบ Water spray, Fire alarm smoke detector ฯลฯ พร้อมทัง้ ดาเนินการประเมิน
ความเสี่ยงทุกจุดของการปฏิบตั ิงาน และจัดฝึ กอบรมการซ้อมหนีไฟและป้องกันอัคคีภยั ให้กบั พนักงานเป็ นประจาทุกปี
•

ทัง้ นี ้ ในปี 2563 ข้อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานของกลุ่มบริษัท ไม่เกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน
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ลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้าโดยการส่งมอบผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ด้วยระบบคุณ ภาพ ISO 9001 (2008) ที่ได้รบั การรับรองแล้วจากสถาบั นรับรองมาตรฐาน SGS และปฏิบัติต่อลูกค้าภายใต้สัญญา
ข้อตกลง และเงื่อนไขที่เป็ นธรรม รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ
นอกจากนี ้ ยังจัดตั้งศูนย์บริการ FORTH SERVICE CALL CENTER เพื่อให้บริการสาหรับลูกค้าและตัวแทนจาหน่ายทั้งก่อน
และหลังการขาย อาทิ บริการสอบถามข้อมูลร้องเรียน ปรึกษาปัญหาการบริการ การติดตัง้ และการซ่อมสินค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์บริการ FORTH SERVICE CENTER
เลขที่ 226/25, 26 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2615-0606
โทรสาร : 0-2615-0606 ต่อ 2199
อีเมลล์ : service@forth.co.th
คู่แข่ง
บริษัทมีนโยบายการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการ
แข่งขัน บริษัทปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต
หรือ ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ ายเงินสินจ้างให้แ ก่พนัก งานของคู่แ ข่ง เป็ นต้น รวมถึงไม่แ ข่งขันด้วยการใส่รา้ ยป้ายสี กลั่นแกล้ง หรื อ
บิดเบือน ข้อเท็จจริงของคู่แข่ง
คู่คา้
บริษัทมีนโยบายในการจัดหาสินค้าและบริการให้เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ งั ยืน
กับคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาที่มีนโยบายที่ชดั เจนในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงราคาที่เหมาะสม บริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการ
จัดหาสินค้าและบริการที่เป็ นธรรม ดังนี ้
• มีการคัดเลือกคู่คา้ จากราคาและคุณภาพ และมีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รบ
ั อย่างเป็ นธรรม และโปร่งใส
• ในการเจรจาทางธุ ร กิ จ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และ พนั ก งานของบริ ษั ท ต้อ งละเว้น การรับ เงิ น ของก านั ล สิ น ทรัพ ย์ หรื อ
ผลประโยชน์ที่ไม่สจุ ริตจากคู่คา้ หรือคู่สญ
ั ญา
• ชาระเงินให้ค่ค
ู า้ และคู่สญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
• ปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับระหว่างคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา
• ปฏิบต
ั ิดว้ ยความซื่อตรง เชื่อถือได้ และมีการแจ้งกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องให้รบั ทราบ
เจ้าหนีเ้ งินกู้
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดตามสัญ ญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด โดยได้มีการชาระหนีเ้ งินกู้ตามกาหนดระยะเวลา และได้ให้
ความร่วมมือ กับสถาบั นทางการเงินในการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินและข้อ มูลอื่นๆ ตามที่ต้อ งการ อย่างถูกต้อ งและครบถ้วน
ตลอดจน ดูแล หลักทรัพย์คา้ ประกัน และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญา
หน่วยงานของรัฐ
บริษัทได้ยึดมั่นและพร้อมจะปฏิบัติตามการกากับดูแ ล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบัง คับ และมาตรฐานการปฏิ บัติของ
หน่วยงานของรัฐ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทได้กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญ ญาหรือลิขสิทธิ์ ด้วยการดาเนิน
ธุร กิจอย่างถูกต้อ งตามสัญ ญาที่เกี่ ย วข้อ งกั บทรัพ ย์สิ นทางปั ญ ญา การรักษาความลับทางการค้า และให้ความเคารพกับสิท ธิใน
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ทรัพย์สินทางปั ญ ญาของผูอ้ ื่น ซึ่งครอบคลุมถึงการกาหนดให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยห้ามติดตั้งและใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถกู ต้องในบริษัทโดยเด็ดขาด
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยัดพลังงานและนาทรัพยากรกลับมาใช้
ใหม่ เช่น การควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในสานักงานให้เหมาะสม การปิ ดเครื่องปรับอากาศและปิ ดไฟช่วงพักเที่ยง การเปลี่ยน
หลอดไฟแสงสว่างสานักงานเป็ นหลอดไฟ LED การติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การเปิ ดไฟเฉพาะจุดที่ตอ้ งการใช้
งาน การเดินขึน้ ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ การใช้กระดาษ reuse เป็ นต้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม โดยกาหนดแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การกากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดง
อยู่ในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”
มาตรการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทค านึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อ ม และระมัดระวังยิ่งต่อ ผลที่อ าจกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ มรวมถึงชุ มชนใกล้เคียงทั้งนี ้
โรงงานของบริษัทได้รบั การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (2004) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS โดยได้รบั การรับรอง
ทั้งจาก UKAS และ NAC เพื่ อ เป็ น การด าเนิ น การให้ส อดคล้อ งการกฎหมายสิ่ งแวดล้อ ม ท าให้ม่ ัน ใจว่าโรงงานจะไม่ ป ล่ อ ยขยะ
อุตสาหกรรมไปยังสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเริ่ มตั้งแต่การออกแบบโรงงานให้มีร ะบบจัดการของเสีย การแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ
ระบบบาบัดอากาศแบบเปี ยก Wet Scrubber ซึ่งเป็ นการบาบัด ฝุ่ น ควันต่าง ๆ จากขั้นตอนการผลิตของโรงงาน ให้เป็ นอากาศที่
สะอาดก่อนปล่อยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงการดาเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ บริษั ทได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใ นการดูแ ลรักษาสิ่งแวดล้อ มผ่านการส่งเสริม การให้ความรู ้ และ
ฝึ กอบรมพนักงานในองค์กรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในก าร
ปฏิบตั ิหน้าที่อยู่เสมอ ได้แก่ การรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
กลไกการร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย
การร้องเรียน
บริษัทได้กาหนดช่องทางเพื่อรับข้อร้องเรียนจากกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียต่า งๆ โดยผูร้ อ้ งเรียนสามารถนาส่งข้อร้องเรียนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งระบุช่ือ-สกุลและที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวกของผูร้ อ้ งเรี ยนมาที่เลขานุการ
บริษัท ตามที่อ ยู่หรือ อีเมล์ของบริษัท ที่ระบุขา้ งล่าง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งข้อร้องเรีย นต่อไปยังคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผูบ้ ริหารเพื่อทาการตรวจสอบและแก้ไขแล้วแต่กรณีดงั นี ้
•

1) กรณีที่เป็ นข้อร้องเรียนจากผูถ้ ือ หุน้ จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือ
หุน้ อาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามที่อยู่บริษัทที่ระบุไว้

2) กรณี ที่เป็ น ข้อ ร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า ประชาชนทั่วไป จะนาส่ งไปยังคณะผู้บริหารเพื่อ หาทางแก้ไข แล้วรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ

3) กรณีที่เป็ นข้อร้องเรียนจากเจ้าหนี ้ ข้อร้องเรียนจะส่งไปยังคณะผูบ้ ริหาร หรือผูบ้ ริหารอาจพิจารณาส่งข้อร้องเรียนดังกล่าว
ไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
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ผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2265-6700 โทรสาร: 0-2265-6799
การปกป้องคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
ข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนจะถูกเก็บเป็ น ความลับ โดยบริษัทจะพิจารณาถึ งสวัสดิภาพและความปลอดภัยเป็ นสาคัญ ผูต้ รวจสอบ
ข้อ เท็จจริงจะเปิ ดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ ยวข้อ งเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น กรณี ที่อ าจเกิดความเดื อ ดร้อ นเสียหายกับ ผู้
ร้องเรียน บริษัทจะกาหนดมาตรการคุม้ ครองตามด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
•

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษั ทมี นโยบายในการเปิ ดเผยข้อ มูล และสารสนเทศอย่ างถูก ต้อ ง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่ อให้ผู้มี ส่วนได้เสีย สามารถ
รับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ โดยผูส้ นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท
ได้แ ก่ งบการเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ได้อ ย่างสะดวกจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสานักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th) โดยบริษัทได้มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอโดยบริษัทมีนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสานักงาน กลต. ทั้งในรายงานประจาปี และหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ จานวนครัง้ ของการประชุม และจานวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี ที่ผ่านมา
ตลอดจนความเห็นจากการทาหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินไว้ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี
ช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทได้จัดให้มี หน่วยงานกลางของบริษัท คือ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อ เป็ นช่องทางเปิ ดเผยและชีแ้ จงข้อมูลของบริษัท
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบถึงข้อมูลของบริษัทอย่าง ชัดเจน เท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วนและทันท่วงที โดยนักลงทุนสัมพันธ์มี
หน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลั กทรัพย์ นักลงทุนและผูท้ ี่ สนใจทั่วไป รวมถึงดูแลการเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทผ่านทางหน้านักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยจัด ให้มีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบันอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้นกั ลงทุนหรือผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็ นประจา ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของ
นักลงทุนสัมพันธ์เป็ นไปอย่างเป็ นธรรมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
จรรณยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. เปิ ดเผยข้อมูลที่จาเป็ นอย่างครบถ้วนและเป็ นธรรมแก่ผเู้ กี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. เปิ ดโอกาสให้บคุ คลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็ นที่ตงั้
5. รักษาความลับของบริษัท และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2265-6700 โทรสาร: 0-2265-6799 ต่อ 1224
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เว็บไซต์: http://www.forth.co.th/investor
อีเมล์ : investor@forth.co.th
โดยบริษั ท ก าหนดช่ ว งเวลางดติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ นัก วิ เคราะห์ และนั ก ลงทุ น (Silent Period) ในการให้ข ้อ มูล เกี่ ย วกั บ ผล
ประกอบการของบริษัท โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าวและการเปิ ดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณะของทั้งผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็ นเวลา 14 วันก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ขอ้ มูล
อย่างไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจนาไปสู่ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จดั ทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ได้
ยึดถือและปฏิบตั ิ โดยถือเป็ นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจน
สร้างความน่าเชื่อถือในการดาเนินกิจการอันจะทาให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบายแนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการในปี 2563
6.3.1
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ในปี 2563 บริษั ท ได้ท บทวนนโยบาย แนวปฏิ บัติ และระบบการก ากับ ดูแ ลกิ จ การ หรือ กฎบัต รคณะกรรมการ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการกากับดูแลและยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
ที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
ตามวาระทัง้ 4 ท่าน คือ นายสนิท วรปั ญญา นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า นางวิลาสินี พุทธิการันต์ นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์ กลับมาเป็ น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
•

6.3.2

หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

ตามหลักการกากับดูแ ลกิจการที่ ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทนาหลัก
ปฏิบตั ิสาหรับคณะกรรมการมาปรับใช้ให้เกิ ดการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดย
หลักปฏิบตั ิสาหรับคณะกรรมการ 8 ประการ มีดงั นี ้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
การกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกากับ ดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ที่บริษัทยังไม่ได้
ปฏิบตั ิ บริษัทจะนาไปเป็ นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่
ข้อทีย่ ังไม่ได้ปฏิบัติ

เหตุผล

บริษัทควรจัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาการจัดการฝึ กอบรมให้แก่พนักงาน แต่ทั้งนี ้ บริษั ทมีการ
ความรู ้เกี่ ย วกั บ นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการ กาหนดนโยบายต่อ ต้านคอร์รปั ชั่นเพื่ อ เป็ น การป้อ งกัน การมีส่วนเกี่ ยวข้อ งกับ การ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษัท
คอร์รปั ชั่น โดยกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกาหนดในการ
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ข้อทีย่ ังไม่ได้ปฏิบัติ

เหตุผล

ดาเนินการที่เหมาะสม มีการชีแ้ จง และทาความเข้าใจ รวมทั้งสื่อ สารถึงมาตรฐาน
การปฏิ บัติตนให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนของบริษัท
รวมถึงบริษัทย่อย
คณ ะกรรมการบริ ษั ท ควรจั ด ให้ มี แ ละเปิ ดเผย บริษัทมีการดาเนินธุรกิจและปฏิบตั ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจอยู่แล้ว
จริยธรรมธุร กิจและ/หรือ คู่มือ จรรยาบรรณสาหรับ แต่ยงั มิได้มีการจัดทารายงานคู่มือจรรยาบรรณแบบเป็ นรูปเล่มอย่างเป็ นทางการ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท และควร
กาหนดและเปิ ดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และ/หรื อ คู่ มื อ
จรรยาบรรณ รวมถึงการติดตามการปฏิบตั ิดงั กล่าว
คณ ะกรรมการบริ ษั ท ควรระบุ ว าระการด ารง กรรมการบริษัทจานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสนิท วรปั ญ ญา ดารงตาแหน่งกรรมการ
ต าแหน่ ง ของกรรมการอิ ส ระไว้อ ย่ า งชั ด เจนใน อิส ระเป็ น ระยะเวลาต่ อ เนื่ อ งเกิ นกว่า 9 ปี อย่ างไรก็ต าม คณะกรรมการบริษั ท ได้
นโยบายกากับดูแลกิจการ โดยควรกาหนดไว้ไม่เกิ น พิจารณาเห็นว่า นายสนิท วรปั ญ ญา มี คุ ณ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ
9 ปี โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการ กลต.
คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มกี ารประเมินผลงาน เนื่องจาก ผูบ้ ริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร อยู่ในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทจัด
ประจาปี ของผูบ้ ริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร
ให้มีการประเมินคณะกรรมการเป็ นรายคณะ
ค ณ ะ ก รรม การบ ริ ษั ท ค วรเปิ ด เผ ย น โย บ าย
ค่ าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
รวมถึงตามผลการปฏิบตั ิงานของ CEO
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตัง้ CG Committee บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตัง้ CG Committee
การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทให้ความสาคัญและยึดมั่นในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคานึงถึงความโปร่งใสและความเหมาะสม
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
6.3.3
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7.

โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอืน่ ๆ

7.1

โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยเป็ นกรรมการที่เป็ น ผูบ้ ริหาร 6 ท่าน หรือเป็ นคิดร้อยละ 60
ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และกรรมการอิสระจานวน 4 ท่านหรือคิดเป็ นร้อยละ 40 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
7.2.2

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัท

รายชื่อ
นายสนิท วรปัญญา
นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
นางวิลาสินี พุทธิการันต์
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์
นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา
นายพงษ์ชยั อมตานนท์
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบทาน
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
รองประธานกรรมการบริหาร
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รายชื่อ
นายแกลิก อมตานนท์
นางมาทินี วันดีภิรมย์
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม

ตาแหน่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร

ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัททุกท่านเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศข้อบังคับของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม ประกอบด้วย นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายแกลิก อมตานนท์ หรือนาง
รังษี เลิศไตรภิญโญ หรือ นางมาทินี วันดีภิรมย์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
7.2.3

บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ขอบเขต อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง น้อย 3 เดือนต่อครัง้
4. จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
5. อาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษัทภาย ใต้การควบคุมของกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อ ให้ บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจตามที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจ
นั้น ๆ ได้เมื่ อ เห็น สมควร ทั้งนี ้ การมอบอ านาจนั้นจะต้อ งไม่ มีลัก ษณะเป็ น การมอบอ านาจที่ทาให้ผู้ร ับมอบอ านาจ
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัด แย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัท ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
6. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัท รวมทัง้ กากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตาม
นโยบาย และกลยุทธ์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และทบทวนทุกปี
8. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี และการลงทุนของบริษัท
9. กากับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งหมายรวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น การทารายการที่ เกี่ยวโยงกันและการซือ้ หรือ
ขายทรัพย์สิสาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะ กรรมการอื่น
รวมทัง้ การประเมินผลการดาเนินงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของการดาเนินกิจการของบริษัท
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11. แจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษั ททั้งทางตรงและทาง อ้อ ม เช่น การถื อหุ้นของบริษัท หรือ บริษั ทในเครือ ในจานวน
เพิ่มขึน้ หรือลดลง เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเป็ นเพื่อประโยชน์ต นหรือเพื่อผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ขอบเขตอานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอานาจอนุมตั ิในเรื่องต่างๆ พอสรุปได้ ดังนี ้
▪ พิจารณางานด้านบริหาร
▪ พิจารณาอนุมตั ิแผนงาน กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
▪ พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี
▪ พิจารณาอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
▪ พิจารณาอนุมตั ิเรื่องต่างๆ ในงานการบริหาร การตัดสินใจ
▪ พิจารณางานด้านปฏิบตั ิการ
▪ พิจารณาอนุมตั ินโยบายต่างๆ
▪ พิจารณาอนุมตั ิการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ
▪ พิจารณาอนุมตั ิเรื่องต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดกาหนด
บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการบริษัท
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ดังนี ้
▪ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
▪ ลงคะแนนเสียงชีข้ าด ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
▪ เป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
▪ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถ้ ือรายใหญ่และมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูเ้ กี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจและกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมในปั จจุบนั ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่บริษัทใหญ่/บริษัทย่อยถือหุน้ มากกว่าร้อย
ละ 50 ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ งและบุตร ตลอดจนคู่
สมรสของบุตรกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ ที่อาจ
เป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ หรื อผูบ้ ริหารของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการ กลต. ยกเว้น ข้อ 3. ซึ่งสูง
กว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการ กลต.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระจานวน 4 คน จากกรรมการทั้งหมดของบริษัทจานวน 10 คน ซึ่งคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
รายชื่อดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
นายสนิท วรปัญญา
กรรมการอิสระ
นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
กรรมการอิสระ
นางวิลาสินี พุทธิการันต์
กรรมการอิสระ
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์
กรรมการอิสระ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
7.3.1

โครงสร้างกรรมการบริษัท

7.3.2
รายชื่อและขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี วาระการดารงตาแหน่ งเท่ ากับ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษั ท บริษั ท ได้กาหนด
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดงั นี ้
1. เป็ นกรรมการอิสระ
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือ นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
4. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่ อถือของงบ
การเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ (ปี ละ 4 ครัง้ ) โดยมีการกาหนด
วาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการ
ล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยวาระ
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การประชุมจะครอบคลุมเรื่อ งต่างๆ ตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานกากับดูแลประกาศกาหนดและตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
นางวิลาสินี พุทธิการันต์
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี ้ กรรมการตรวจสอบลาดับที่ 3 เป็ นผู้มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit
system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิส ระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็ นชอบในการพิจารณาแต่ งตั้ งโยกย้าย เลิก จ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่ วยงานอื่น ใดที่ รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมทัง้ เสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ จัดให้มีการประชุม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และสานักงานคณะกรรมการ กลต. ทั้งนี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดั งกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน ทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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8. ในการปฏิบัติหน้าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อ ไปนี ้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่ างมี นัย สาคัญ ต่ อ ฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานของบริษัท ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงไว้ดงั นี ้
1. เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษทั และ/หรือผูท้ รงคุณวุฒิ และได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2. ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และมีอานาจในการเรียก
ประชุมเพิ่มได้ตามความจาเป็ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจานวน 5 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์
นายพงษ์ชยั อมตานนท์
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทต่าง ๆ ที่สาคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk),
ความเสี่ยงด้านบัญ ชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(Compliance Risk) และ ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็ นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัท
โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
เพื่อให้ม่นั ใจว่าการสารวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการดาเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องทั่วทัง้ องค์กรและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอในสิ่งที่ตอ้ งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ที่กาหนด
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7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคาแนะนาได้ดว้ ยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี บริษั ท ได้ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไว้ดงั นี ้
1. เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษัท และ/หรือผูท้ รงคุณวุฒิ และได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2. ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
3. ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความคิดเห็น
ได้โดยอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และมีอานาจใน
การเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจาเป็ น ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีจานวน 4 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
นางวิลาสินี พุทธิการันต์
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
นางมาทินี วันดีภิรมย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การสรรหา
1.

2.

3.

กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจานวน
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
เสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารระดับสูงสุด และเลขานุการบริษัท
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณี ที่ตาแหน่งว่างลงเนื่องจากครบ
วาระและในกรณีอื่น ๆ
ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกาหนดค่าตอบแทน
1.

2.

เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สาหรับกรรมการในคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และผูบ้ ริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับ ผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของ
บริษัท และภาวะตลาดอยู่เสมอ
กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทัง้ ที่เป็ นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคลในแต่ละปี
โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิ จที่คล้ายคลึงกัน และ
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3.
4.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่ออนุมตั ิ
รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี
ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
นายพงษ์ชยั อมตานนท์
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการบริหาร
1.
ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษั ทตามวัตถุประสงค์ ข้อ บังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อ กาหนด คาสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกประการ
2.
กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอานาจการบริหารต่าง ๆ ของ
บริษัทในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย
3.
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ โดยรวมถึง
การพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณประจาปี หากไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4.
มีอานาจพิจารณาอนุมัติการเบิกถอนเงินเพื่อดาเนินธุรกิจตามปกติ รวมทั้งอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญที่กาหนดไว้ใน
งบประมาณประจาปี ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติใน
หลักการไว้แล้ว
5.
เป็ น คณะที ่ป รึก ษาฝ่ ายจัด การในเรื่อ งเกี่ย วกับ นโยบายด้า นการเงิน การตลาด การบริ ห ารงานบุค คล และด้า นการ
ปฏิบัติการอื่น ๆ
6.
ก าหนดโครงสร้า งองค์ก ร อ านาจการบริห ารองค์ก ร รวมถึ งการแต่ งตั้ง การว่ า จ้าง การโยกย้า ย การก าหนดเงิน ค่ า จ้า ง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริหาร และการเลิกจ้าง
7.
ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือ อาจมอบอ านาจเพื่ อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามที่ คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ หรืออานาจนัน้ ๆ ได้ตามสมควร
8.
ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ทั้ง นี ้ อ านาจของคณะกรรมการบริ ห ารจะไม่ ร วมถึ ง การอนุ มั ติ ร ายการใดที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง หรื อ รายการใดที่ ค ณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อ ย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดั งกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1

รายชื่อ ตาแหน่ง คณะผู้บริหาร
ผูบ้ ริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
รายชื่อ
นายพงษ์ชยั อมตานนท์
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม
นายอรินทร์ แจ่มนารี
นายกตัญญู วิไลแก้ว

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร/ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและบริการหลังการขาย
รองประธานกรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริหาร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

แผนผังองค์กร

7.4.2

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร

แนวทางการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนกรรมการกาหนดจากภาระหน้าที่ แ ละขอบเขตความรับ ผิ ดชอบของกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิ บัติ ง านของ
กรรมการ และผลการดาเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรม ค่าตอบแทนกรรมการผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอที่
ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนผู้บริห ารระดับสูงตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กาหนด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคานึงถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทและผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารระดับสูงแต่ละท่าน ทัง้ นี ้ เพื่อสามารถ
จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ ค่าตอบแทนและโบนัสประจาปี สาหรั บผูบ้ ริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่
แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและผลการทางานเป็ นรายบุคคล
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7.4.3

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหาร (ล้านบาท)
จานวนผูบ้ ริหาร (ราย)
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
67.01
67.72
67.48
12
13
13
เงินเดือน ค่าประกันสังคม เงินเดือน ค่าประกันสังคม เงินเดือน ค่าประกันสังคม
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
โบนัส ค่านา้ มันและค่าซ่อม โบนัส ค่านา้ มันและค่าซ่อม โบนัส ค่านา้ มันและค่าซ่อม
บารุงรถประจาตาแหน่ง
บารุงรถประจาตาแหน่ง
บารุงรถประจาตาแหน่ง

3. ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทน
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น

ปี 2563
รถประจาตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

ปี 2562
รถประจาตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

ปี 2563
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(ล้านบาท)
345
153.77
230
95.90
341
104.27
283
103.96
13
7.45
54
16.52
16
5.33
758
174.69
-

ปี 2562
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(ล้านบาท)
307
179.51
199
96.90
310
99.20
306
97.70
18
7.42
64
11.87
15
4.51
706
61.58
-

ปี 2561
รถประจาตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงาน
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บจก. อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ
บจก. จีเนียส ทราฟฟิ ค ซีสเต็ม
กิจการร่วมค้า จีเนียส
บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
บจก ฟอร์ท คอนซัลติง้
บจก.ฟอร์ท ไลท์ตงิ ้
บจก.ฟอร์ท มิเตอร์
บจก. ฟอร์ท เวนดิง้
บจก. ฟอร์ท สมาร์ท แคปปิ ตอล1
บจก. ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล
กิจการร่วมค้า ฟอร์ท จีเนียส
Mindmap Commtech Inc.
บจก. ฟอร์ท อีเอ็มเอส
บจก. กิจการร่วมค้า ฟอร์ท กรุ๊ป
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ปี 2561
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(ล้านบาท)
1,439
312.02
204
94.33
306
101.73
2
0.35
334
96.63
12
4.41
13
0.81
45
9.53
14
5.63
-

สถานที่ปฏิบตั ิงาน
กิจการร่วมค้า ฟอร์ทดีวอนส์
บจก. ฟอร์ท เอ็มอาร์โอ เซอร์วิส จากัด
บจก. ฟอร์ท สมาร์ท ดิสทริบิวชั่น จากัด
รวม

ปี 2563
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(ล้านบาท)
2,040
661.89

ปี 2562
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(ล้านบาท)
1,925
533.67

ปี 2561
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(ล้านบาท)
2,369
625.44

ผลตอบแทนอื่น
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะรับผลตอบแทนในลักษณะของ ค่าล่วงเวลา โบนัส และ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ที่บริษัท
และบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

7.6

ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ

ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานผู้
ตรวจสอบภายใน
ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นายอรินทร์ แจ่มนารี ตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญ ชีและการเงิน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสมใน
การดารงตาแหน่งผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน อีกทั้งยังเป็ นบุคคลผูท้ าบัญชีที่มีคุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเป็ น
ผูท้ าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7.6.1

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอรินทร์ แจ่มนารี ผูอ้ านวย
การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้ง นายคณพศ แซ่ตั้ง เป็ นผู้จัดการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน ปฏิบตั ิงานหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานจองทัง้ องค์กร รวมทัง้ บริษัทในเครือ
7.6.2

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมอบหมายให้ นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริหาร ทาหน้าที่ หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

7.6.3

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบั ญชีประจาปี 2563 ให้แก่บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นจานวนเงิน
รวม 6,805,500 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทาลายสินค้าคงเหลือ สาหรับปี 2563 ให้แก่ บริษัท สานักงาน อี
วาย จากัด เป็ นจานวนเงินรวม 70,000 บาท
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8.

รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ

8.1 สรุ ปผลการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทในระยะยาว อนุมตั ิในประเด็นสาคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจ ทบทวนความ
เพียงพอของกระบวนการ การควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม กากับดูแลและติดตามให้การบริหารงาน
ของฝ่ ายจัดการเป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจที่กาหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
8.1.1

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรร
หากรรมการของบริษั ท และกรรมการชุด ย่ อ ย โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมขององค์ป ระกอบ คุ ณ สมบัติ ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่หลากหลายของกรรมการ รวมทัง้ พิจารณาสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัทที่หมดวาระ และ/หรือมีตาแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตัง้ เพิ่ม ซึ่งคานึงถึงทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการ ตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่บริษัทกาหนดเพื่อเสนอแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตั ิแต่งตัง้ จากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ต้องนาเสนอรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุ้น
การเลือกตัง้ กรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะใช้วิธี การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ โดยผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อ
หนึ่งเสียง สามารถใช้ล งคะแนนให้แ ก่ผู้ได้ร ับการเสนอชื่อ เป็ นรายบุคคลหรือ หลายคนในคราวเดียวกัน ก็ได้ ตามที่ประชุมผู้ถือ หุ้น
เห็นสมควร ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผหู้ นึ่งผูใ้ ดมากหรือน้อยไม่ได้ และบุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลง
มาจะเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ น กรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมี หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ ที่เป็ นประธานที่ประชุมมี
เสียงชีข้ าดเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียง
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษั ทคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน
แทน ทั้งนี ้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้อ งได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ในการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้ พิจารณา
เบือ้ งต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณ สมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู ค้ วามสามารถ ทักษะ และประ สบการณ์ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย
ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถ้ ือรายใหญ่และมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูเ้ กี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจและกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมในปั จจุบนั ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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3. ไม่เป็ นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่บริษัทใหญ่/บริษัทย่อยถือหุน้ มากกว่าร้อย
ละ 50 ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ งและบุตร ตลอดจนคู่
สมรสของบุตรกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ
เป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั
คุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระของสานักงาคณะกรรมการ กลต.
ยกเว้น ข้อ 3. ซึ่งสูงกว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการ กลต.
วาระการดารงตาแหน่ง
ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบริษัทจานวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจานวนหนึ่งในสามมากที่สดุ ต้องออกจากตาแหน่ง โดย
กรรมการซึ่งพ้นตาแหน่งนีอ้ าจได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระได้จะมีวาระการดารงตาแหน่งนับจากวันแต่งตัง้ จนถึงวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
แผนสืบทอด (Succession Plan)
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ใน การคัดเลือกผูบ้ ริหาร และนโยบายสืบทอดตาแหน่งในกรณีฉกุ เฉิน
หรือเกษียณของผูบ้ ริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสซึ่งจะพิจารณาจากความรูแ้ ละความสามารถรวมทัง้ ประสบการณ์และจริยธรรม
การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่
สาหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผูบ้ ริหาร
ลักษณะการดาเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมทั้งข้อกาหนดของสานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยให้แก่กรรมการใหม่เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดาเนินงานของบริษั ท
รวมทัง้ รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็ นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริ ษัท
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผูบ้ ริหารระดับ สูง รวมทัง้ เลขานุการบริษัท
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทัง้ จากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน กลต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็ นต้น
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
บริษัทมีการจัดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้กรรมการได้มี การ
พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมาร่วมกัน ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบตั ิของกรรมการ บริษัท
จะมีการประเมิ นในแบบรายคณะ รายบุคคล และการประเมินผลกคณะรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยเลขานุการบริษัทจะนาส่งแบบ
ประเมินให้คณะกรรมการทุกคนประเมิน ภายหลังการประเมินเรียบร้อ ยแล้วจะนาส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อ
รวบรวมผลคะแนนการประเมินและสรุปผลวิเคราะห์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาต่อไป
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ รายบุคคล และการประเมินผลคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด จะครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังนี ้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 มีดงั นี ้
• ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็ นร้อยละ 98.28%
• ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการราย บุคคลเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็ นร้อยละ 96.91%
• ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีเยี่ยมคิดเป็ นร้อยละ 97.76%
8.1.2

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้กาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้ งให้กรรมการทุกคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกันและกาหนดนโยบายให้มีองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะ กรรมการจะลง
มติในที่ประชุม โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงครบเป็ นองค์ประชุม โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษั ท ได้ป ระชุม ร่วมกัน ทั้งสิ น้ 7 ครั้ง โดยรายละเอี ย ดการเข้าประชุม ของกรรมกา รแต่ ล ะท่ า นแสดงอยู่ในหัว ข้อ
“โครงสร้างการจัดการ” โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมพร้อ มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ยกเว้นการประชุมในวาระพิเศษหากมีความจาเป็ น
การประชุมกันเองระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนาไปพัฒนาการดาเนินการของบริษัท ใน
ปี 2563 บริษัทได้จดั ให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร (Non-Executive Director meeting) หนึ่งครัง้
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
รายชื่อ
นายสนิท วรปัญญา
นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า

นางวิลาสินี พุทธิการันต์

นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบทาน
กรรมการบริษัท
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การประชุมคณะกรรมการ
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
การประชุม
เข้าประชุม
7
7
7
6
4
3
2
2
7
7
4
4
2
2
7
7

รายชื่อ

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา
นายพงษ์ชยั อมตานนท์
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

นายแกลิก อมตานนท์
นางมาทินี วันดีภิรมย์
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม

ตาแหน่ง
กรรมตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการ
จานวนครั้ง จานวนครั้งที่
การประชุม
เข้าประชุม
4
4
1
1
7
7
7
7
1
1
7
7
1
1
2
2
7
7
7
7
2
2
7
7
1
1
1
1

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้กาหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อ ย่างชัดเจนและโปร่งใส การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงได้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผูบ้ ริหารแต่ละราย
รวมทั้งผลการดาเนินงานของบริษัท โดยให้มีความสอดคล้อ งกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรม โดยบริษัทได้กาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นเบีย้ ประชุมและเงินบาเหน็จประจาปี
ค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้รบั การอนุมตั ิจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีดงั นี ้
ค่าเบีย้ ประชุม

บาทต่อครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุม
33,000
22,000
49,500
46,200
15,000
10,000
15,000
10,000

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :
ไม่มีโบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อ
การพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club)
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เงินบาเหน็จประจาปี
วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยกาหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มิใช่ผบู้ ริหาร
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
รายชื่อ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

2562

นายสนิท วรปัญญา

606,000

606,000

-

-

-

-

-

-

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

154,000

132,000

-

-

-

-

10,000

20,000

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

154,000

154,000

-

-

20,000

20,000

10,000

20,000

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์

154,000

154,000

-

-

-

-

10,000

20,000

นางมาทินี วันดีภิรมย์

154,000

154,000

-

-

20,000

20,000

-

-

นายแกลิก อมตานนท์

154,000

154,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

20,000

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา

154,000

154,000

-

-

-

-

-

-

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า

132,000

132,000

523,500

573,000

30,000

30,000

-

-

นางวิลาสินี พุทธิการันต์

154,000

132,000

559,800

513,600

20,000

20,000

-

-

นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์

154,000

154,000

559,800

559,800

-

-

15,000

30,000

1,970,000

1,926,000

1,643,100 1,646,400

90,000

90,000

รวม

2562

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2563
2562

2563

นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม

2563

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
2563
2562

55,000 110,000

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

8.1.3

การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทใช้อานาจในการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อานาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ซึ่งจะทาการบริหารงานผ่าน ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรือมอบ
อานาจให้บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อ การบริหารงาน อย่างไรก็ตาม การดาเนินการบริหารนั้นจะต้อ งอยู่ภ ายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องเป็ นไปด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ อย่างสูงสุดเป็ นสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็ นผูค้ ดั เลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็ นกรรมการของบริษัทด้วย โดยดูจากความเหมาะสมด้านต่างๆ
อาทิ คุณวุฒิ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการแต่งตั้งผูบ้ ริหารสาคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทัง้ นี ้
กรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารที่ได้รบั การแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องดาเนินการบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายไว้ โดยยึดหลักการกากับ ดูแลกิจการที่ดีของกิจการตลอดจน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจัดทาข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการ จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
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8.1.4

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ

การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท และ
ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัทประกอบธุรกิจที่แข่งขันกั บบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผู้ที่มีส่ วนเกี่ ย วข้อ งหรือ มีส่วนได้เสี ยกับรายการที่พิ จารณาต้ อ งรายงานให้บ ริษั ททราบถึ ง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมัติใน
รายการดังกล่าว และหากบริษัทพิจารณาแล้วพบว่าเป็ นการทารายการที่สาคัญ จะเสนอรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติ
ตามความเหมาะสม
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริษัทมีขอ้ ห้ามไม่ให้พนักงานและผูบ้ ริหารผูท้ ราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิ ดเผยสู่ สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนาข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิ ดเผยไป
เผยแพร่ เพื่อเป็ นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
นอกจากนี ้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทต้อ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพ ย์ข องบริษัทต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ และรับทราบบทกาหนดลงโทษตามพระราชบัญ ญั ติ หลัก ทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการ ถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ทัง้ นีก้ รรมการและ
ผูบ้ ริหารต้องจัดส่งสาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสานักงาน กลต. ซึ่งกาหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทา
การ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม มีอุดมการณ์ในการต่อต้า นการทุจริตและคอร์รปั ชั่นทุกรูป
แบบอย่างมุ่งมั่น เป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญ อันจะนามาซึ่งความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจและเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้น เพื่ อ แสดงเจตจานงอั น แน่ วแน่ ข องบริษั ท ในการดาเนิ น ธุรกิ จที่ จะไม่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งกับ การทุจ ริต และคอร์รปั ชั่น ที่ ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 จึงได้มีมติกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น (Anti-corruption Policy) โดยกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดทา “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่น” เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และจะมีการชีแ้ จง ทาความเข้าใจ รวมทัง้ สื่อสารถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิตนให้แก่กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และลูกจ้างทุกคนของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากนี ้ เพื่อให้นโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์ร ัป ชั่ น ได้ร ับ การด าเนิ น การและสอดคล้อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ ระเบี ย บ ข้อ บั งคับ และข้อ ก าหนดของกฎหมาย
คณะกรรมการบริษัทจะดาเนินการติ ดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ น ผูร้ ายงาน
ผลการติดตามและผลการประเมินความเหมาะสมของนโยบายอย่างน้อยทุกปี
คานิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
การทุจริตและคอร์ร ัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูป แบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ให้
คามั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่ง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
เอกชน หรือผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการปฏิบตั ิ หน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มา
หรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือแนะนาธุรกิจ ให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทาได้
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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชั่น การ
ดาเนินการหรือยอมรับการคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบ ทัง้ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรูจ้ ัก โดย
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็ นผูร้ บั ผูใ้ ห้ หรือผูเ้ สนอให้
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษั ท มี ห น้าที่ แ ละรับ ผิ ดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับ ดูแ ลให้มี ร ะบบที่ สนับ สนุน การต่ อ ต้า น
คอร์รปั ชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าทุกคนในบริษัทได้เ ข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาที่เกิดขึน้ จากการทุจริตและ
คอร์รปั ชั่น และปลูกฝังจนกลายเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้ม่ นั ใจว่ าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมี
ประสิทธิภ าพ รวมทั้งมีหน้าที่รบั เรื่องแจ้งเบาะแสการกระทาอันทุจริตและคอร์รปั ชั่น ที่ คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อ ง และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้รบั แจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. ประธานกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร มีหน้าที่แ ละรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบและให้การส่ง เสริมและสนับสนุน
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่างๆ เพื่ อ ให้สอดคล้อ งกับ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อ บังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข้อเท็จจริงตามที่ ได้รบั แจ้งหรืองานที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
สอบสวนเรื่องการทุจริตและคอร์รปั ชั่น โดยสามารถมอบหมายงานให้กบั ทีมผูบ้ ริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้
4. ผูจ้ ัดการฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติ งานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ม่ นั ใจว่ามี
ระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชั่นที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1. กาหนดให้ฝ่ายบริหารทาการประเมิ นความเสี่ยงอันอาจเกิดการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษั ท
โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และประเมินระดับความเสี่ยงทัง้ โอกาสเกิดและผลกระทบเป็ นประจาทุกปี
2. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมระบบงานสาคัญต่า งๆ เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง การ
จัดทาสัญ ญา การจัดทาและควบคุมงบประมาณ รวมถึงระบบการบันทึ กบัญ ชี การจ่าย/รับชาระเงิน เป็ นต้น และให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
3. ก าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
4. ติดตามการประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนความเสี่ยงเพื่อสามารถวางแนวทางการ
ป้องกันได้อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างบริษัททุกคน ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น โดยต้อง
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษั ท ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา
หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
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3. พนักงานจะต้องตระหนักถึงความสาคัญ ในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ ตอ้ งปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้บคุ ลากรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
4. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้าง ปลูกฝังและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตและคอร์รปั ชั่นเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ข้อกาหนดในการดาเนินการ
1. นโยบายต่อ ต้านการทุจริตและคอร์ร ัปชั่นนี ้ให้ค รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้ งแต่ก ารสรรหาหรือ การ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมิ นผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาหนดให้
ผูบ้ ังคับบัญ ชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ย งสูงกับการเกิดการทุจริตและคอร์รปั ชั่น กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร
พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี ้
2.1 ของกานัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จ่ายการให้ มอบ หรือรับ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง ต้องไม่มีเจตนาเพื่อชักนาหรือ
ละเว้นการกระทาที่ไม่ถกู ต้อง รวมทัง้ ต้องไม่เป็ นสิ่งของหรือการกระทาที่ผิดกฎหมายและจารีตประเพณี
2.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือ รับเงินบริจาค หรือ เงินสนับสนุน ต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู นาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
2.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัด ซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ การดาเนินธุรกิจของบริษัทและการติดต่อ งานกับภาครัฐ
จะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรงไปตรงมาและเป็ นไปอย่างโปร่งใส
การฝ่ าฝื นนโยบายและบทลงโทษ
1. หากผูถ้ ูกกล่าวหา ได้กระทาการทุจริตคอร์รปั ชั่นจริง ผูก้ ระทาผิด (กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน) จะได้รบั โทษทางวินัย และ
ผูก้ ระทาผิดอาจต้องได้รบั โทษทางกฎหมาย
2. ผูบ้ ังคับบัญ ชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทาผิด หรือรับทราบว่ามีการกระทาผิ ด แต่ไม่ดาเนินการจัดการให้ถูกต้องตาม
นโยบายฉบับนี ้ ผูบ้ งั คับบัญชาจะได้รบั โทษทางวินยั และอาจต้องได้รบั โทษทางกฎหมาย
3. การไม่ได้รบั รูถ้ ึงนโยบายฉบับนีแ้ ละ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตั ิตาม ไม่ได้
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง นาข้อมูลของผูใ้ ห้เบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน ไปเปิ ดเผย ไม่
เก็บไว้เป็ นความลับ ผูน้ นั้ จะได้รบั โทษทางวินยั เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
5. การฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามนโยบายนี ้ ไม่ ว่ า จะโดยกรรมการ ผู้บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งานคนใด จะมี ก ารตรวจสอบตาม
กระบวนการทางวินัย ของบริษัท นอกจากนั้น ยังอาจมีการดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็ นการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบั ติโดย
เจตนา
มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อ ร้องเรียน เกี่ยวกับ การกระทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือ
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต คอร์รปั ชั่นของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ พนักงานในองค์กร โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ช่องทาง เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายังบริษัท ได้สะดวกและเหมาะสม โดย
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ตามที่บริษัทกาหนด
1. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชั่น
บริษัทได้กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน ไว้ดงั นี ้
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• ทางไปรษณีย์
นาส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
• ทางอีเมล์
ประธานกรรมการตรวจสอบ : somboon.m@outlook.com
เลขานุการบริษัท : arin@forth.co.th
• ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.forth.co.th
• กล่องรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผู้รอ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่
สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจะจากัดเฉพาะผูท้ ี่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชั่นของผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่ในการ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความเดือดร้อน อันตรายใดหรื อ
ความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็ นพยานหรือการให้ขอ้ มูล
ผู้ที่มี หน้าที่ร ับผิ ดชอบในการปฏิบัติห น้าที่ที่เกี่ ยวข้อ งกับเรื่อ งร้อ งเรียน มีห น้าที่เก็ บ รักษาข้อ มูล ข้อ ร้อ งเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เ ป็ นการเปิ ดเผย
หน้าทีท่ กี่ ฎหมายกาหนด

8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
8.2.1
จานวนครัง้ การประชุมและการเข้าประชุม
ปรากฎอยู่ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล”
8.2.2
ผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฎอยู่ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล”
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
ปรากฎอยู่ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล”

9.

การควบคุมภายในและรายงานระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับความ เพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัททั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบั ติงานของฝ่ ายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งคณะกรรมการได้ประเมินและมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายใน
เรื่องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุ ม
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ภายในในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผบู้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอานาจ รวมถึงการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และที่ผ่านมา บริษัทไม่มี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ นอกจากนี ้ บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสาคัญ ที่ทาให้กรรมการ
ผูส้ อบบัญชี และผูม้ ีอานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
นอกจากนี ้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินประจาปี 2563 ได้ ประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุม ภายในของบริษั ท ตามที่ เห็ น ว่า จาเป็ น ซึ่งไม่ พ บว่ ามี ข ้อ บกพร่อ งของระบบการควบคุม ภายในที่ มี
สาระสาคัญ
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สาหรับปี 2563 ผูต้ รวจสอบภายในได้เลือกตรวจสอบระบบงานหลักของ บริษัท ฟอร์ท
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จานวน 1 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานบริการ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิ ค ซีสเต็ม จากัด จานวน 1 ระบบงาน
ได้แก่ ระบบงานขาย และบริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด จานวน 2 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานขาย และระบบงานจัดซือ้ รวมทัง้ ได้มี
การตรวจติด ตามผลการตรวจสอบภายในของระบบงานทั้ง 4 ระบบงานดังกล่าว นอกจากนีไ้ ด้ติดตามการบริหารความเสี่ยงและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในประจาปี ทัง้ นี ้ การพิจารณาจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี นนั้ จะใช้ปัจจัยแวดล้อม ทางธุรกิจและ
ปั จจัยเสี่ยงเป็ นหลัก โดยปั จจัยเหล่านีจ้ ะถูกติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอเพื่ อนามาปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบประจาปี
หากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่มีความสาคัญ มากกว่า สาหรับผลการตรวจสอบนั้นจะถูกนาเสนอและรายงานต่อที่ประชุมคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
สาหรับปี 2563 ผูต้ รวจสอบภายในไม่พบว่ามีขอ้ บกพร่องของระบบควบคุมภายในที่มีสาระสาคัญรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงราย การข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

9.2 รายงานระหว่างกัน
9.2.1 ข้อมูลรายการะหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทารายการระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลเกี่ยวข้องกัน
ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ อาจมีความเกี่ยวข้องกันโดยการเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือมีผถู้ ือหุน้ ร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน
ซึ่งสามารถสรุ ปรายการทางบัญ ชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยสาคัญ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังปรากฏใน
ตารางแสดงรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกัน ดังนี ้
บริษัท/บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง

รายจ่าย
ซือ้ สินค้า/บริการ
ค่าเช่าจ่าย

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)
31
ธันวาคม
2562

X
X

19.13
0.24

7.75
0.24

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

X

0.90

0.90

นางพรรณี ศิริพงศ์ปรีดา

X

-

-

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ จากัด
นายพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการ/บุคคล
ใกล้ชิดกรรมการ

31
ธันวาคม
2563

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

ผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ
กรรมการร่วมกัน

ความสัมพันธ์

บริษัทร่วม

ลักษณะรายการ

X
X
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บริษัท/บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ จากัด

X

X

0.26

0.12

ขายสินค้า/บริการ

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ จากัด

X

X

5.86

10.33

X

101.80

-

รายได้อื่น

กิจการร่วมค้า ฟอร์ทและยิบอิน
ซอย
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ จากัด

0.03

0.05

กิจการร่วมค้า ฟอร์ทและยิบอิน
ซอย
กิจการร่วมค้า ฟอร์ทและยิบอิน
ซอย
กิจการร่วมค้า ฟอร์ทและยิบอิน
ซอย
บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ จากัด

X

1.63

0.01

X

0.72

0.04

X

0.73

-

5.10

6.83

รายได้ค่าธรรมเนียมคา้
ประกัน
ดอกเบีย้ รับ
เงินปันผลรับ

X

X

กรรมการ/บุคคล
ใกล้ชิดกรรมการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รายได้

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

31
ธันวาคม
2563

บริษัทร่วม

ผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ
กรรมการร่วมกัน

ลักษณะรายการ

X

X

31
ธันวาคม
2562

9.2.2
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
1. รายการธุรกิจปกติ
ซือ้ สินค้า/บริการ
นโยบายที่ใช้ในการจัดซือ้ สินค้า/บริการกับบริษัทดังกล่าวเป็ นนโยบายเดียวกับที่ใช้กับคู่คา้
ทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้กาไรขัน้ ต้น ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันทาง
ธุรกิจได้
ขายสินค้า/บริการ
นโยบายที่ใช้ในการขายสินค้า/บริการให้แก่บริษัทดังกล่าวเป็ นนโยบายเดียวกับที่ใช้กับคู่คา้
ทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้กาไรขัน้ ต้นที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันทาง
ธุรกิจได้
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ค่าเช่าจ่าย
เป็ นการเช่าที่ดิน หรือ อาคารเพื่อ ใช้เป็ นสถานประกอบการของบริษั ทและบริษั ทย่อยจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยง โดยมีการกาหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการโดยอ้างอิงราคาตลาด และ/
หรือต้นทุนของการได้มารวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
ค่าเช่ารับ
เป็ นการให้เช่าอาคารเพื่อใช้เป็ นสถานประกอบการของบริษัทร่วม โดยมีการกาหนดราคา
หรือเงื่อนไขของรายการโดยอ้างอิงราคาตลาด และ/หรือต้นทุนของการได้มารวมค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
รายได้อื่น
นโยบายในการขายสินค้า/บริการให้แก่บริษัทดังกล่าวเป็ นนโยบายเดียวกับคู่คา้ ทั่วไป โดยมี
111

การเจรจาต่อรองราคา เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม
เงินปันผลรับ

เป็ นเงินปั นผลที่ได้รบั จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยขึน้ อยู่กับผลประกอบการของบริษัท
ร่วมและเป็ นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
นโยบายในการจัดซือ้ สินค้า/บริการกับบริษัทดังกล่าวเป็ นนโยบายเดียวกับคู่คา้ ทั่วไป โดยมี
การเจรจาต่อรองราคา เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม
3. รายการรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ดอกเบีย้ รับ
นโยบายการกาหนดอัตราดอกเบีย้ ของเงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทร่วมอ้า งอิง อัตราดอกเบี ย้ เงิน
กู้ยื มของบริษั ท ที่ ได้ร ับจากสถาบันการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมคา้
นโยบายการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทร่วมอ้างอิงอัตรา
ประกัน
ค่าธรรมเนียมคา้ ประกันของบริษัทที่ได้รบั จากสถาบันการเงิน
9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในกรณี ที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้าทารายการและความ
เหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมและมีการ
เปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือ ราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจั ดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ ผูส้ อบบัญ ชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น เกี่ยวกับ รายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทัง้ จะมีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ตรวจสอบหรือ สอบทานโดยผูส้ อบบัญ ชีของบริษัท นอกจากนี ้ การทารายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 3
งบการเงิน
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ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
ตารางที่ 1 สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563
งบการเงินรวม
รายการ

ปี 2561
พันบาท

ปี 2562
ร้อยละ

พันบาท

ปี 2563
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
ส่วนของเงินให้กยู้ ืมแก่ตวั แทนบริการทีจ่ ะถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้กยู้ ืมแก่ตวั แทนบริการ - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิทธิการเช่า - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

696,327
2,681,345

7.85
0.00
30.23

681,811
50,000
1,584,787

8.95
0.66
20.81

740,575
1,449,437

9.47
0.00
18.53

641,240
967,726

0.00
7.23
10.91

496,135
978,892

0.00
6.51
12.85

30,000
379,969
893,544

0.38
4.86
11.42

-

0.00

25,045

0.33

38,606

0.49

261,366
5,248,004

0.00
0.00
2.94
59.16

259,535
4,076,205

0.00
0.00
3.41
53.52

89,381
305
687,517
4,309,334

1.14
0.01
8.79
55.09

9,919
31,152
32,464

0.11
0.35
0.00
0.37

442
31,152
33,464

0.01
0.41
0.00
0.44

794
31,152
16,042

0.01
0.00
0.40
0.21

-

0.00

27,658

0.36

50,155

0.64

104,806
2,942,237
105,314
273,915
16,028
106,529
3,622,364
8,870,368

0.00
1.18
33.17
0.00
1.19
3.09
0.18
1.20
40.84
100.00

103,745
2,809,032
112,706
285,754
14,903
121,956
3,540,812
7,617,017

0.00
1.36
36.88
0.00
1.48
3.75
0.19
1.60
46.48
100.00

141,638
103,935
2,512,357
133,351
114,268
266,912
142,436
3,513,040
7,822,374

1.81
1.33
32.12
1.70
1.46
3.41
0.00
1.82
44.91
100.00
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งบการเงินรวม
รายการ

ปี 2561
พันบาท

ปี 2562
ร้อยละ

พันบาท

ปี 2563
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูร้ ะยะสัน้
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2,996,067
1,347,652
545,728
34,101
979,728
5,903,276

33.78
15.19
6.15
0.00
0.38
11.05
66.55

2,679,515
1,052,938
283,737
25,754
877,879
4,919,823

35.18
13.82
3.72
0.00
0.34
11.53
64.59

2,672,659
1,177,206
130,173
18,071
23,516
1,114,821
5,136,446

34.17
15.05
1.66
0.23
0.30
14.25
65.66

374,207

4.22

116,695

1.53

190,692

2.44

86,401
460,608
6,363,884

0.00

0.00
1.74
0.03
3.30
67.89

102,099
160,251
4,674
457,716
5,594,162

1.30

0.97
0.00
5.19
71.74

132,453
1,958
251,106
5,170,929

2.05
0.06
5.85
71.51

480,000
480,000
362,558

5.41
5.41
4.09

480,000
480,000
362,558

6.30
6.30
4.76

480,000
480,000
362,558

6.14
6.14
4.63

40,891
(89,292)
(5,659)

0.46
(1.01)
(0.06)

40,891
(160,879)
(3,555)

0.54
(2.11)
(0.05)

40,891
(284,352)
(4,167)

0.52
(3.63)
(0.05)

48,000
848,381
1,684,879
821,605
2,506,484
8,870,368

0.54
0.00
9.57
0.00
19.00
9.26
28.26
100.00

48,000
36,836
739,835
(36,836)
1,506,850
939,238
2,446,088
7,617,017

0.63
0.48
9.71
(0.48)
19.78
12.33
32.11
100.00

48,000
152,206
649,459
(152,206)
1,292,390
935,822
2,228,212
7,822,374

0.61
1.95
8.30
(1.95)
16.52
11.96
28.49
100.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสมที่เป็ นส่วนของบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการที่บริษัทแลก
หุน้ ของบริษัทย่อยในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว – สารองหุน้ สามัญซือ้ คืน
ยังไม่ได้จดั สรร
หุน้ สามัญซือ้ คืน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ตารางที่ 2 สรุปงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563
งบการเงินรวม
รายการ

ปี 2561
พันบาท

ปี 2562
ร้อยละ

พันบาท

ปี 2563
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้จากการรับเหมาโครงการ
รวมรายได้ จากธุรกิจหลัก
รายได้อื่น
รวมรายได้

2,967,128
4,090,758
757,074
7,814,960
265,109
8,080,069

36.72
50.63
9.37
96.72
3.28
100.00

1,867,549
4,097,441
553,897
6,518,887
284,963
6,803,850

27.45
60.22
8.14
95.81
4.19
100.00

2,015,585
4,051,951
724,018
6,791,554
291,049
7,082,603

28.46
57.21
10.22
95.89
4.11
100.00

2,399,335
2,990,431
654,952
6,044,718
958,816
7,003,534

29.69
37.01
8.11
74.81
11.87
86.68

1,495,128
3,032,323
453,975
4,981,426
1,024,884
6,006,310

21.97
44.57
6.67
73.21
15.06
88.28

1,513,983
3,144,667
601,999
5,260,649
978,174
6,238,823

21.38
44.40
8.50
74.28
13.81
88.09

5,580

0.07

4,827

0.07

(12,322)

(0.17)

1,082,115
128,127
134,182
293,658
526,148
0.55
960,000

13.39
1.59
1.66
3.63
6.51

802,367
101,990
94,543
274,478
331,356
0.35
958,235

11.79
1.50
1.39
4.04
4.87

831,458
86,840
98,744
207,039
438,835
0.47
937,154

11.74
1.23
1.39
2.92
6.20

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนจากการรับเหมาโครงการ
รวมต้ นทุนจากธุรกิจหลัก
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (พันหุน้ )
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ตารางที่ 3 งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563
งบการเงินรวม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
ปรับกระทบกาไร (ขาดทุน) สุทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าและอื่นๆ
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนีส้ งสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการทาลายสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
ส่วนแบ่งขาดทุน(กาไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
กาไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ิน
ดาเนินงาน:สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนีเ้ งินให้กยู้ ืม
รายได้คา้ งรับที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบีย้ รับ
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้
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ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

พันบาท

พันบาท

พันบาท

953,988

700,377

744,618

470,817
1,125
10,749
2,545
2,128
57,418
13,625
313
(727)
(5,196)
(5,580)
104,630

472,209
1,125
14,982
4,196
16,818
26,131
47,097
(3,363)
764
(3,094)
(4,828)
80,365

502,342
20,046
5,175
15,727
6,910
29,984
26,335
2,893
4,068
(1,233)
12,322
(14,842)
80,226

1,605,835

1,352,779

1,434,571

(1,210,137)
78,678
(116,185)
73,178

1,078,817
(37,296)
(52,703)
145,105
(17,688)

113,168
48,454
(41,700)
116,167
(231,019)
(305)
(431,069)

26,261

24,778

3,931

370,991
(1,625)
826,996
(104,651)
(124,453)

(514,401)
116,578
2,095,969
(80,566)
(139,079)

112,370
241,945
1,366,513
14,097
(74,277)
(102,338)

งบการเงินรวม
รายการ
รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคา้ ประกัน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึน้
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซือ้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดจ่ายซือ้ สิทธิการใช้สินทรัพย์
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้
รับชาระเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้
เงินสดจ่ายจากการให้พนักงานกูย้ ืมเงิน
เงินสดรับจากการให้พนักงานกูย้ ืมเงิน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันเพิ่มขึน้ (ลดลง)
รับเงินกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายชาระหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชาระหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดจ่ายซือ้ หุน้ สามัญซือ้ คืนของบริษัทฯ
เงินสดจ่ายซือ้ หุน้ สามัญซือ้ คืนของบริษัทย่อย
จ่ายเงินปันผลส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
บริษัทย่อยเลิกกิจการและคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินต้นงวด
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินปลายงวด
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ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

พันบาท
10,157

พันบาท

พันบาท
5,973

975

608,049

1,882,297

1,204,970

(9,523)
6,275
(265,127)
(105,128)
(48,421)
10,199
(117,584)
(529,309)

9,478
(50,000)
6,842
(339,543)
(22,374)
6,833
(94,356)
(3,005)
(486,125)

(353)
50,000
1,520
(184,808)
(21,608)
(3,281)
(37,400)
7,400
5,100
(8,444)
(4,500)
125
(196,249)

745,067
352,900
(570,989)
(964)
(480,000)
(187,341)

(316,552)
17,000
(536,503)
(1,151)
(403,066)
(36,836)
-

(6,857)
200,000
(279,567)
(24,250)
(392,612)
(115,370)
(164,255)

(251,826)
12,000

(248,539)
114,463

(234,986)
68,555

(381,153)
110
(302,303)
998,630
696,327

(1,411,184)
497
(14,515)
696,326
681,811

(3)
(949,345)
(612)
58,764
681,811
740,575

ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563
งบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (เท่า)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิต่อหุน้ (บาท)
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ปี 2562

ปี 2563

0.89
0.57
2.94
124
5.84
63
5.20
70
117

0.83
0.47
2.41
151
5.12
72
4.15
88
135

0.84
0.43
3.47
105
5.62
65
4.72
77
93

22.65
13.85
10.49
20.99

23.58
12.23
9.29
13.55

22.54
12.42
9.51
19.69

9.24
43.87
0.88

7.95
38.38
0.86

8.26
45.70
0.87

2.54
8.45
91.23
0.55
2.61

2.11
7.87
121.64
0.35
2.55

2.51
9.57
87.39
0.47
2.32

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนีแ้ ล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า
ข้อ มูลดัง กล่ าวถูก ต้อ งครบถ้วน ไม่ เป็ น เท็ จ ไม่ ท าให้ผู้อื่ น สาคัญ ผิ ด หรือ ไม่ ข าดข้อ มูลที่ ค วรต้อ งแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงิ นสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2)
บริษั ท ได้จัด ให้มี ระบบการเปิ ด เผยข้อมูลที่ ดี เพื่ อให้แ น่ ใจว่า บริษั ท ได้เปิ ด เผยข้อ มูลในส่ วนที่ เป็ น
สาระสาคัญทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3)
บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริษั ท ได้แจ้งข้อ มูลการประเมิ น ระบบการควบคุม ภายใน ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ต่ อ ผู้สอบบัญ ชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษทั ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษทั
ได้มอบหมายให้นายอรินทร์ แจ่มนารี เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนีไ้ ว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายอรินทร์ แจ่มนารี กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

นายพงษ์ชยั อมตานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

รองประธานกรรมการบริหาร

ลายมือชื่อ

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ
นายอรินทร์ แจ่มนารี

ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการบัญชีและการเงิน
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ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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ชื่อ-สกุล
นายสนิท
วรปัญญา

อายุ
(ปี )

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท
(ร้อยละ)

82

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.A. (Econ.), University of Wisconsin,
USA
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.)
- อบรม Director Accreditation Program
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุน่ 24/2004 วันที่ 9 กันยายน
2547

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

หน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริษัท / บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
กรรมการอิสระ

2549-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บจก. อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ
บจก. จีเนียส ทราฟฟิ ค ซีสเต็ม

2549-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริษัท

บจม. ไทยซัมมิท ฮาเนส

ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์
จาหน่ายชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิกส์
ผ ลิ ต จ า ห น่ า ย แ ล ะ รั บ เห ม า ติ ด ตั้ ง
ผลิตภัณ ฑ์ที่เกี่ยวกับระบบจราจรพร้อมทั้ง
อุป กรณ์ที่เกี่ยวข้อง และผลิตและจาหน่าย
ป้ายอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์

บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

ธุรกิจประกันชีวิต

บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

ธุรกิจประกันชีวิต

บมจ. อาคเนย์แคบปิ ตอล

บริห ารและจัด การ การใช้รถยนต์ส าหรับ
บริษัทและองค์กรขนาดใหญ่อย่างครบวงจร
รับดาเนินการจัดการฝึ กอบรมภายในองค์กร
ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์

2563-ปัจจุบนั
2552-2563
2563-ปัจจุบนั
2552-2563
2563-ปัจจุบนั
2552-2563
2539-ปัจจุบนั
2558-2561
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กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บจก. ไทยวิจยั และฝึ กอบรม
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล
นายพงษ์ชยั
อมตานนท์

อายุ
(ปี )
57

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท
(ร้อยละ)
41.75
(*) นับรวมคู่
สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
น้องชายคุณรังษี
เลิศไตรภิญโญ
และคุณแกลิก
อมตานนท์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

2548-ปัจจุบนั

กรรมการบริษัท/กรรมการ
บริหาร/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่
58
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 14
- อบรม Director Accreditation
Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุน่ 30/2004 วันที่
15 ธันวาคม 2547

2559-ปัจจุบนั

กรรมหารบริษัท

บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิง้

2558-ปัจจุบนั

กรรมการบริษัท

บจก. ฟอร์ท เวนดิง้

2556-ปัจจุบนั

กรรมการบริษัท

บจก. ฟอร์ท ไลท์ติง้

2554-ปัจจุบนั

กรรมการบริษัท

2551-ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

2545 - ปัจจุบนั

กรรมการบริษัท

2545 - ปัจจุบนั

กรรมการบริษัท
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หน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์
ขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับตูบ้ ุญ
เติม
บริหารจัดการเครื่องจาหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ผลิตและจาหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์
สาหรับให้แสงสว่าง
บจก. ฟอร์ท คอนซัลติง้
บริการให้คาปรึกษาในการจัดการข้อมูลและ
จัดระบบโปรแรมคอมพิวเตอร์
บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ
จาหน่ายชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บจก.จี เนี ย ส ทราฟฟิ ค ซี ส ผลิต จาหน่ายและรับเหมา ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
เต็ม
ที่ เกี่ย วกับ ระบบจราจรพร้อมทั้งอุป กรณ์ที่
เกี่ ย วข้ อ ง และผลิ ต และจ าหน่ า ยป้ า ย
อิเล็กทรอนิกส์
บจก.ฟอร์ท มิเตอร์
จาหน่ายมิเตอร์วดั ไฟฟ้า kWh แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
บจก.ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม การวิจยั ค้นคว้าเทคโนโลยี และจาหน่าย
อุปกรณ์รบั ส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมติด
ยานพาหนะ

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย
ละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

นายพงษ์ชยั
อมตานนท์
(ต่อ)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

หน่วยงาน / บริษัท

2551-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท/ประธาน บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
กรรมการบริหาร

ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินตูม้ ือถือ
อัตโนมัติ

2560-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

บจก. โอดิน พาวเวอร์

ลงทุ น ในบ ริ ษั ท ที่ ด าเนิ นธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า
พลังงานทางเลือก

2556 - 2558

กรรมการบริษัท

บจก. ฟอร์ท อัลไลแอนซ์

บริการรับเหมาออกแบบติ ดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม

2560

กรรมการบริษัท

บจก. บ๊อกช์ 24

บริการรับ -ส่ง-ฝากสินค้าผ่านตู้ locker โดยมี
บริก ารหลัก คื อ ซัก อบรีด ส่ ง พัส ดุ ด่ ว น รับ
สิ น ค้ า Shopping Online ฝากสิ่ ง ของ และ
บริการ Bill Payment
การบินพาณิชย์ในประเทศแลระหว่างประเทศ

2562-2563

กรรมการอิสระ/กรรมการ บมจ. การบินไทย
ตรวจสอบ
2562-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท
บจก. ฟอร์ท อีเอ็มเอส

2562-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท
นายแกลิก
อมตานนท์
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6.03

พี่ชายคุณพงษ์ชยั
อมตานนท์และ
คุณรังษี
เลิศไตรภิญโญ

ประเภทธุรกิจ

- ปวช. สาขาการบัญชี วิทยาลัยเชตุพน 2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท
- อบรมDirector Accreditation
Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน่
30/2004 วันที่ 15 ธันวาคม 2547
2531 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร

125

ประกอบธุรกิจบริการผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

บจก. กิ จ การร่ ว มค้ า ฟอร์ท จาหน่ายเครื่องบิน
รอยัล
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
ผลิตและจัด จาหน่ ายอุป กรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์
บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ

จาหน่ายชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ-สกุล
นางรังษี
เลิศไตรภิญโญ

อายุ
(ปี )

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย
ละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

60

6.19

พี่สาวคุณพงษ์ชยั
อมตานนท์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
(การบัญชี) มหาวิทยาลัย รามคาแหง
- อบรมDirector Accreditation
Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน่
30/2004 วันที่ 15 ธันวาคม 2547
- การอบรมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง เมื่อวันที่ 11-12 มิถนุ ายน 2562
- การอบรมเรื่อง IPO TOTAL
STRATEGY เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน
2562
- การอบรมเรื่อง PROPERTY TAX เมื่อ
วันที่ 11-12 มิถนุ ายน 2562

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

หน่วยงาน / บริษัท

2561 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท/ กรรมการ บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บริหาร/กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/ประกอบ
แผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

2551 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร

บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส

ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินตูม้ ือถือ
อัตโนมัติ

2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

บจก. ฟอร์ท คอนซัลติง้

บริการให้คาปรึกษาในการจัดการข้อมูลและ
และจัดระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2559 - ปั จจุบนั กรรมการบริษัท

บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ

จาหน่ายชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

บจก. ฟอร์ท ไลท์ติง้

ผลิ ต และจ าหน่ า ยหลอดไฟและอุ ป กรณ์
สาหรับให้แสงสว่าง

2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

บจก.ฟอร์ท เวนดิง้

บริหารจัดการเครื่องจาหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิง้

ขายสิน ค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับ ตู้
บุญเติม

2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

บจก. กิจการร่วมค้าฟอร์ท กรุ๊ป รือ้ ย้ายเครื่องจักร/อุปกรณ์
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ชื่อ-สกุล
นางรังษี
เลิศไตรภิญโญ
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย
ละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

2560 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

2548 - 2560

หน่วยงาน / บริษัท
บจก.ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล

กรรมการบริษัท/ กรรมการ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บริหาร/รองประธาน
กรรมการบริหาร/กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบ
แทน/กรรมการ บริหาร
ความเสี่ยง/เลขานุการ
บริษัท

ประเภทธุรกิจ
ตลาดกลางในการซือ้ ขายออน์ไลน์
(e-Marketplace) ภายใต้ช่อื Be Mall และ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์

2561-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

บจก. ฟอร์ท มิเตอร์

จาหน่ายมิเตอร์วดั ไฟฟ้า Kwh แบบ
อิเล็กทรอนิกส์

2556 - 2558

บจก. ฟอร์ท อัลไลแอนซ์

บริการรับเหมาออกแบบติ ดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม

บจก. ฟอร์ท อีเอ็มเอส

ประกอบธุรกิจบริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์
แบบครบวงจร

กรรมการบริษัท

2562-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

127

ชื่อ-สกุล
นายบุญญา
ตันติพานิชพันธ์

นางมาทินี
วันดีภิรมย์

อายุ
(ปี )
59

59

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย
ละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2.57 (*)
(*) นับรวมคู่
สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ

ไม่มี

2.58

พี่สาวของภรรยา
คุณพงษ์ชยั
อมตานนท์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ระยะเวลา

- ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์สถาบัน
2548 - ปัจจุบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- อบรม Director Accreditation
Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 2545 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษัทไทย รุน่ 30/2004 วันที่ 15
ธันวาคม 2547
2556 - 2558

- ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- อบรม Director Accreditation
Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุน่ 30/2004 วันที่
15 ธันวาคม 2547

ตาแหน่ง

หน่วยงาน / บริษัท

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

กรรมการบริษัท

บจก.ฟอร์ท อัลไลแอนซ์

บจก.จีเนียส ทราฟฟิ ค ซีสเต็ม

2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท/กรรมการ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2545 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร

บจก.จีเนียส ทราฟฟิ ค ซีสเต็ม

2551 - 2556

บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
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กรรมการบริษัท

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิต จาหน่าย และรับเหมา ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับระบบจราจรพร้อมทัง้ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง และผลิตและจาหน่ายป้าย
อิเล็กทรอนิกส์
บริการรับเหมาออกแบบติดตัง้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคม
ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิต จาหน่าย และรับเหมา ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับระบบจราจรพร้อมทัง้ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง และผลิตและจาหน่ายป้าย
อิเล็กทรอนิกส์
ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินตูม้ ือถือ
อัตโนมัติ

ชื่อ-สกุล
นางวิลาสินี
พุทธิการันต์

อายุ
(ปี )

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย
ละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

66

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ระยะเวลา

- Bachelor Degree of Science
2561-ปัจจุบนั
สาขาเศรษฐศาสตร์, East Texas State
University,
- Director Certification Program
รุน่ ที่ 134/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
2560-ปัจจุบนั
กรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุน่ ที่ 29/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
2560-2563
ไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ทางการแพทย์ สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง 2559-ปัจจุบนั
แพทย์สภา
- หลักสูตร Capital Market Academy
(CMA) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Strategic Customer
Management Universal Network
2558-2563
Intelligent, Singapore
2556-2558
- หลักสูตร The 7 Habits of Highly
Effective people KLC, United
2550-2555
Kingdom
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ตาแหน่ง

หน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและกาหนค่าตอบแทน

ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์

กรรมการ

โรงพยาบาลพระรามเก้า

กิจการสถานพยาบาลประเภทที่รบั ผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป
(General Hospital)

ที่ปรึกษา

บจก.เอสซีบี อบาคัส
ธนาคารไทยพาณิชย์

กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหาร

บมจ.เอสซี แอสเสท

บริการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ จัดทาจด
พิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลทางการเกษตร
อุตสาหกรรม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทัง้
อาคารสานักงานให้เช่า โครงการที่พกั อาศัย
อาทิ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม
พบกับบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดหรู ใจกลาง
เมือง

ที่ปรึกษา
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหาร
ด้านลูกค้าและบริการ
รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการ ส่วนงาน
บริหารลูกค้าและบริการ

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น

ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมโดย รวมถึง
ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจทิ ลั
เซอร์วิส

ชื่อ-สกุล
นางสาวนพรัตน์
ศิริพงศ์ปรีดา

นายสมบูรณ์
ม่วงกล่า

อายุ
(ปี )

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย
ละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

46

ไม่มี

ไม่มี

69

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program รุน่
ที่
- 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- Directors Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 77/2009 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

หน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

2561-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ

2551-2559

Cluster Sales &
Operations Planning
Manager (SEA & East
Macro Distributors)
2561-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
2557-ปัจจุบนั สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร
2556-ปัจจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

บริษัท Shell Eastern
Petroleum (Pte) Ltd.

ผลิตผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์นา้ มันและ
ก๊าซสาหรับใช้ในประเทศอุตสาหกรรมและ
การขนส่ง

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์

2556-2561

กรรมการ

กองทุนเงินทดแทน

2556-2558

ที่ปรึกษาผูท้ รงคุณวุฒิ

กองทุนประกันสังคม

2552-2557

กรรมการ

การไฟฟ้านครหลวง
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สภากรุงเทพมหานคร
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์
จาหน่ายชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ-สกุล
นางพรทิพย์
เลิศทนงศักดิ์

อายุ
(ปี )

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย
ละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

43

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program รุน่
ที่ 152/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- สัมมนาเรื่อง "สรุปเนือ้ หาและ
กรณีศกึ ษา TFRS 15" วันที่ 21
มกราคม 2563
- สัมมนาเรื่อง "มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน (TFRS 9)" วันที่ 28
มกราคม 2563
- สัมมนาพิจารณ์ : ร่างมาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง)
"ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบ
บงการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงาน
ของผูส้ อบบัญชีอื่น" เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2563
- สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง : "การ
ตรวจสอบบัญชีโดยใช้เทคนิค Data
Analytics" วันที่ 19 ตุลาคม 2563
- เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "การตัง้ สารองการ
ด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน
(TFRS 9) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

หน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561-ปัจจุบนั กรรมบริษัท/กรรมการ
อิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์

2560-ปัจจุบนั Audit Partner

บจก.เอเอสที มาสเตอร์

สอบบัญชี

2545-2546

บจก. เคพีเอ็มจี

บริการให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย บัญชี
จัดทาบัญชี

131

ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี )

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย
ละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

นางพรทิพย์
เลิศทนงศักดิ์
(ต่อ)

นายชัชวิน
พิพฒ
ั น์โชติธรรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

หน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

- สัมมนาเรื่อง "สรุปประเด็นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่พบในการ
ปฏิบตั ิงานของบริษัทจดทะเบียนและ
เรื่องความแตกต่างจากฉบับเดิมของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจปรับปรุง
2563” วันที่ 15 ธันวาคม 2563
- อบรม เรื่อง “CCH Software
Training” วันที่ 6-9 มกราคม 2563
47

ไม่มี

ไม่มี

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยประธานกรรมการ
บริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์

2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิง้

ขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตู้
บุญเติม

2558 – ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

บจก. ฟอร์ท เวนดิง้

บริหารจัดการเครื่องจาหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ

2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท

บจก. ฟอร์ท อีเอ็มเอส

ประกอบธุรกิจบริการผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

132

ชื่อ-สกุล
นายอรินทร์
แจ่มนารี

นายกตัญญู
วิไลแก้ว

อายุ
(ปี )

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย
ละ)

48

ไม่มี

51

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

0.02

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ระยะเวลา

ตาแหน่ง

หน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาอิเลคทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
- ปวส. สาขาอิเลคทรอนิคส์ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล

2559 ปัจจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั
และพัฒนา

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์

2548 - 2559

ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั และ
พัฒนา

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

2560 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษัท

133

ผลิ ต และจัด จ าหน่ า ยอุป กรณ์ โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และรับ จ้างผลิต /
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

นำงวิลำสินี พุทธิกำรันต์

นำยพงษ์ชยั อมตำนนท์

นำงรังษี เลิศไตรภิญโญ

นำยแกลิก อมตำนนท์

นำงมำทินี วันดีภิรมย์

นำยบุญญำ ตันติพำนิชพันธ์

นำงสำวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดำ

นำยกตัญญู วิไลแก้ว

ั น์โชติธรรม
นำยชัชวิน พิพฒ

นำยอรินทร์ แจ่มนำรี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมทีด่ ารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้มีอานาจควบคุม

B

B,C

B,C

B

B

B,C

B

D

D

D

B

B

B

B,C

B

B

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า

นำงพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์

1

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น

A,B

B

B

2

บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ

3

บจก.จีเนียส ทราฟฟิ ค ซีสเต็ม

4

กิจการร่วมค้า จีเนียส

B

B

5

บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส

B

B

6

บจก. ฟอร์ท คอนซัลติง้

B

B

7

บจก.ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม

B

8

บจก. ฟอร์ท ไลท์ตงิ ้

B

B

9

บจก.ฟอร์ท มิเตอร์

B

B

10

Mindmap Commtech Inc.

B

B

11

บจก. ฟอร์ท เวนดิง้

B

B

B

12

บจก. ฟอร์ท สมาร์ท แคปปิ ตอล

B

B

B

13

บจก. ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล

14

กิจการร่วมค้า ฟอร์ท จีเนียส

B

B

15

บจก. ฟอร์ท อีเอ็มเอส

B

B

16

บจก.กิจการร่วมค้า ฟอร์ท กรุ๊ป จากัด

17

กิจการร่วมค้า ฟอร์ทและยิบอินซอย

B

18

บจก. กิจการร่วมค้าฟอร์ท รอยัล

B

19

บจก. เอ็มอาร์โอ เซอร์วิส

B

20

บจก. ฟอร์ท สมาร์ท ดิสทริบิวชั่น

B

ลำดับ

นำยสนิท วรปัญญำ

ชื่อ-สกุล

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง

B
B,C

B,C

B

B

B

B
B

A = ประธานกรรมการ, B = กรรมการบริษัท, C = กรรมการบริหาร, D = ผูบ้ ริหาร
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
รายชื่อ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

/

/,//

/

/

/

/

/,X

/

/

/,//

/

/

/

/

/

/

1.

นายสนิท วรปั ญญา

/

/

2.

นายพงษ์ชยั อมตานนท์

/

/

3.

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

/

4.

นายแกลิก อมตานนท์

/,//

5.

นางมาทินี วันดีภริ มย์

/,//

/

/

6.

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์

/,//

/

/

7.

นายพูนศักดิ ์ ศิรพิ งศ์ปรีดา

/

8.

นางสาวนพรัตน์ ศิรพิ งศ์ปรีดา

/,//

9.

นายสิทธิโชค อมตานนท์

10. นายพัทธนันท์ อมตานนท์

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/,X

13. นายดารง แก้วประสิทธิ ์

/

14. นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล

/

15. พล.ต.ท. บริหาร เสีย่ งอารมณ์

/

16. พล.ร.อ ไกรสร จันทร์สุวานิชย์

/

17. นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์

/

18. นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม

/

19. นายภูรติ ภิรมย์ภกั ดี

/

20. นายสธรรดร สัตตบุศย์

/

21. นายวรภัทร ชวนะนิกุล

/

22. นายณรงค์ศกั ดิ ์ เลิศทรัพย์ทวี

/

/

11. นายชวิน เลิศไตรภิญโญ
12. นายพิชติ นิ่มกุล

/

/

/

/

/,//

/

23. Mrs. Veronica Tercio

/

24. นายวรศักดิ ์ ตันติวงศ์

/

25. Mr.Jimson Magada

/

/

/

26. นางสาวนิศา อมตานนท์

/

27. นายจิรพันธ์ ปั น้ ประไพ
/

28. นางสาวราศิณี เลิศไตรภิญโญ
/

29. นายอัฐศิลา อมตานนท์

/

/
/
/

30. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์
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บริษทั ย่อย
รายชื่อ

1

2

3

4

31. นายถวัลย์ เทียนทอง

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16
/

32. นายกีรติ กิจมานะวัฒน์

/

33. นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์

/

หมายเหตุ:
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ
//= กรรมการบริหาร
2. บริษทั ย่อย 1 ได้แก่ บริษทั อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด (ES)
บริษทั ย่อย 2 ได้แก่ บริษทั จีเนียส ทราฟฟิ ค ซีสเต็ม จากัด (GTS)
บริษทั ย่อย 3 ได้แก่ กิจการร่วมค้า Genius
บริษทั ย่อย 4 ได้แก่ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) (FSMART)
บริษทั ย่อย 5 ได้แก่ บริษทั ฟอร์ท คอนซัลติง้ จากัด (FCON)
บริษทั ย่อย 6 ได้แก่ บริษทั ฟอร์ท ไลท์ตง้ิ จากัด (FLT)
บริษทั ย่อย 7 ได้แก่ บริษทั ฟอร์ท มิเตอร์ จากัด (FMT)
บริษทั ย่อย 8 ได้แก่ บริษทั ฟอร์ท เวนดิง้ จากัด (FVD)
บริษทั ย่อย 9 ได้แก่ Mindmap Commtech Inc.
บริษทั ย่อย 10 ได้แก่ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท แคปปิ ตอล จากัด (FSC)
บริษทั ย่อย 11 ได้แก่ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท ดิจติ อล จากัด (FSD)
บริษทั ย่อย 12 ได้แก่ กิจการร่วมค้า ฟอร์ท จีเนียส
บริษทั ย่อย 13 ได้แก่ บริษทั ฟอร์ท อีเอ็มเอส จากัด (FEMS)
บริษทั ย่อย 14 ได้แก่ บริษทั กิจการร่วมค้า ฟอร์ท กรุ๊ป จากัด
บริษทั ย่อย 15 ได้แก่ บริษทั ฟอร์ท เอ็มอาร์โอ เซอร์วสิ จากัด (FMRO)
บริษทั ย่อย 16 ได้แก่ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท ดิสทริบวิ ชัน่ จากัด (FSDT)
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ได้แ ต่งตั้งให้ นายคณพศ แซ่ตั้ง เป็ น
ผูจ้ ัดการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ปฏิบตั ิงานหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในแทน นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม รักษาการผูจ้ ัดการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานของทัง้ องค์กร รวมทัง้ บริษัทในเครือ ประวัติโดยสังเขปของผูต้ รวจสอบภายในสามารถสรุปได้ดงั นี ้
ชื่อ-สกุล:

นายคณพศ แซ่ตงั้

ตาแหน่ง:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตัง้ แต่ พ.ค. 2562 – ปัจจุบนั

การศึกษา:

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

การอบรม

Tools and Techniques for the audit Manager
Value-Added Business Control: The Right Way to Manage Risks
Risk Based Audit
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 2 (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ประสบการณ์:

2562 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2550 – 2561 ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
2548 – 2550 ผูต้ รวจสอบภายใน บริษัท นา้ ตาลมิตรผล จากัด

หน้าทีร่ ับผิดชอบ:

ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทัง้
องค์กรรวมทัง้ บริษัทในเครือ
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน
ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ปรากฏอยู่ในหัวข้อ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 47 -51

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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เอกสารแนบที่ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน
3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรูค้ วามสามารถ ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอ บที่กาหนดและ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมจานวน 4 ครัง้ และ
มีผสู้ อบบัญชี ผูบ้ ริหาร ตลอดจนฝ่ ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเรื่อ ง
พิจารณาที่สาคัญได้ ดังนี ้
1.
2.

3.
4.
5.
6.

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี 2563 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ ว่าได้ปฏิบตั ิถกู ต้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
พิจารณาแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายในอันเกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์
ระบบการควบคุมภายใน และนาเสนอฝ่ ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุ งและแก้ไขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความ
คืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง ให้การกากับดูแลการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงความเสี่ยงของ
องค์กรประกอบด้วย
สอบทานให้บริษัทถื อปฏิบัติตามข้อ พึงปฏิบัติที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อกาหนดของทางการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
สอบทานและให้ความเห็ นต่อ การเข้าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน
ประเมินความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี พิจารณาเสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนสอบ
บัญชีประจาปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการดาเนินงานของตนเองสาหรับปี 2563 ผลของการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่า งบการเงิน และรายการทางการเงิน ประจ าไตรมาสและประจาปี 2563 ได้จัดท าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน ถูกต้องและมีรายละเอียดเพียงพอ อีกทัง้ บริษัท
ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนยึดมั่นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
สาหรับงบการเงินประจาปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา
แต่งตัง้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็ นบริษัทที่มีช่ือเสียง
และมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง การแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทจะได้นาเสนอต่อที่ประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 ที่จะมีขนึ ้ ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

( นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

( นางวิลาสินี พุทธิการันต์ )
กรรมการตรวจสอบ
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( นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์ )
กรรมการตรวจสอบ

