


































 

 บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น                                                                           ANNUAL REPORT 2007    17 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน คือ นายสนิท วรปญญา เปนประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายสุธรรม มลิลา และนางสาวนงราม เลาหอารีดิลก เปนกรรมการตรวจสอบ แตละทานไมไดดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารของบริษัท หรือเปนเจาหนาที่ของบริษัท  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญคือ ดูแลใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางครบถวน 
เพียงพอ และเชื่อถือได ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน มีการปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการ  โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท   
คัดเลือกและแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 ในป 2550   คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุม 4 ครั้ง   ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

1. พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาส และงบประจําป 2550       ที่ผูตรวจสอบบัญชีได
ตรวจสอบใหมีความถูกตองครบถวนเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ     
กอนที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณากําหนดแผนการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในแต
ละกระบวนการของผูตรวจสอบภายใน และใหขอเสนอแนะเพื่อใหฝายบริหารนําไปปรับปรุงแกไข    เพื่อใหการ
ดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3. พิจารณาใหความเห็นชอบในการทํารายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  
 4. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย           ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  
5. พิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย  และพิจารณาคาสอบบัญชี ประจําป 2551  

 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาในปที่ผานมา บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลที่ดีไมมีขอบกพรองอยาง
เปนสาระสําคัญ และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพตามสมควร อยางไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการ
พัฒนาการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึ้นไปอีก  
 

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
 

ขอมูลทางการเงิน  
  งบการเงินรวม                                                    หนวย : ลานบาท  

 งบการเงินรวม 
 ป 2548 ป 2549 ป 2550 
สินทรัพยรวม  1,799.92 2,239.56 3,694.35 
หนี้สินรวม  1,309.54 1,110.13 2,501.80 
สวนของผูถือหุน  490.38 1,129.44 1,192.55 
รายไดจากการขาย  1,433.70 1,789.23 3,188.01 
รายไดจากการบริการ  177.92 381.18 304.13 
รายไดจากการรับเหมาโครงการ  52.47 270.65 421.21 
รายไดรวม   1,678.79 2,480.61 3,940.97 
กําไรสุทธิ 31.68 213.48 211.91 

 

 
อัตราสวนทางการเงิน                     
 งบการเงินรวม 
    ป 2548 ป  2549 ป  2550 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)  0.80 1.30 1.17 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.33 0.51 0.64 
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 1.89 8.61 5.38 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)  5.99 26.36 18.25 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) 2.19 10.57 7.14 
อัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุน (เทา) 2.67 0.98 2.10 
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) - 97.49 69.70 
กําไรตอหุน (บาท) 0.07 0.51 0.44 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)  1.02 2.35 2.48 
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท 
 

ชื่อบรษิัท  : บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0107574800471 
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก  : • ผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอปุกรณอิเล็กทรอนิกส  

ภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH” 

• ผลิตและประกอบแผงวงจรอปุกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส  
ภายใตตราสินคาของลูกคา 

• ผลิต จําหนาย และรับเหมาติดตั้งอปุกรณ และระบบสัญญาณไฟจราจร  

• ผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส  
• จัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความ และรูปภาพบนพืน้ทีป่ายจราจรอัจฉริยะ  

• ใหบริการรับวางระบบจัดการขอมูล  
ที่ตั้งสํานักงานใหญ  : เลขที่ 226/12,13และ 16  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
ที่ตั้งสํานักงานสาขา  
 
 
 

 
 
 

สาขาที่ 1   เลขที่ 66/350  หมูที่ 12 ตําบลไรขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210 
สาขาที่ 2   เลขที ่77 หมูที่ 11  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต.ไรขิง   
                 อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210 
สาขาที่ 3   เลขที่ 66/18  หมูที่ 12 ตาํบลไรขิง  อ.สามพราน  จ. นครปฐม  73210 
สาขาที่ 4   เลขที ่282, 284  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท                 
                 กรุงเทพมหานคร  10400 

Home Page  :  www.forth.co.th  
โทรศัพท  : 0-2615-0600 
โทรสาร : 0-2615-0615 
บุคคลอางอิง    
นายทะเบียนหลักทรัพย  : บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่อยู 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

ผูสอบบัญชี  : 1. นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3930  หรือ 

2. นายณรงค  พันตาวงษ  ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ 

3. นางสาวทพิยวัลย  นานานุวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459  หรือ 

4. นางสาวศิราภรณ  เอื้อนนัตกลุ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
193/136-137  อาคารเลครัชดา  ออฟฟช คอมเพล็กซ  ชั้น 33   
ถ.รัชดาภิเษกตดัใหม  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2264-0777  โทรสาร 0-2264-0790 

 

 

http://www.forth.co.th/
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (FORTH) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH” และรับจางประกอบชิ้นสวนแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และ
อิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา เปนตน 
 

กลุมบริษัทมีบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกิจการคารวม ดังนี้ 
บริษัทยอย จํานวน 3 บริษัท ไดแก   
1.  บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (ES) ดําเนินธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
2.  บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (GTS) ดําเนินธุรกิจผลิต จําหนาย และรับเหมาติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรครบ

วงจร และปายอิเล็กทรอนิกส 
3.  กิจการรวมคา Genius ไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดตั้งปายจราจรอัจฉริยะ พรอมการดูแลรักษา จํานวน 40 

จุด พรอมศูนยควบคุมเครือขาย และดําเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณาในงานสัมปทานติดต้ังปายจราจร
อัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร 

 
บริษัทรวม จํานวน 2 บริษัท ไดแก  
1.  บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด (GEM) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส 
2.  บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จํากัด (FTS) ดําเนินธุรกิจผลิตอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ  
 
กิจการรวมคา จํานวน  4 กิจการไดแก  
1.  กิจการรวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค แอนด เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัด ดําเนินธุรกิจปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

ในเทศบาลนครตรัง 
2.  กิจการรวมคา เค.เอ็น.วี.จี. เซอรวิส ดําเนินธุรกิจรับเหมาติดต้ังปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรระบบ SCATS 

จํานวน 7  ทางแยก ในเทศบาลนครพิษณุโลก เปนตน 
3.  กิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค – เซอรวิส อินเตอรคอล ดําเนินธุรกิจปรับปรุงติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ในเทศบาลภูเก็ต 
4. กิจการรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอมมูนิเคชั่น จํากัด และบริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด 

ดําเนินธุรกิจจําหนายและเปลี่ยนปายขอความในเทศบาลหาดใหญ 
 
กิจการคารวม จํานวน 1 กิจการ ไดแก  
1.  กิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ซึ่งประกอบดวย บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัท ไพรมลิ้งค 

จํากัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทไมมีสวนเกี่ยวของกับบริษัท โดยกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ดําเนินธุรกิจรับจางพัฒนา
และติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทํา
ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) ใหกับการไฟฟานครหลวง 

  
 
 
 



 

 บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น                                                                           ANNUAL REPORT 2007    21 

 

โครงสรางการถือหุนของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกิจการคารวม 
 

 
   

กลุมบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น มีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจกันอยางครบวงจร โดยมี GTS,  GEM และ 
FTS เปนผูศึกษาความตองการของลูกคา คิดคน ออกแบบ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ และสั่งใหโรงงานของบริษัทดําเนินการผลิต
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส โดยมี ES เปนผูสนับสนุนดานการจัดซื้อวัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสและ
ผลิตภัณฑอื่นๆ  ทั้งนี้ FORTH,  GTS,  GEM และ FTS จะเปนผูจัดซื้อวัตถุดิบอื่นๆ  มาประกอบเขากับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
ขึ้นเปนผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย โดยมีกิจการรวมคา Genius เปนผูติดตั้งปายจราจรอัจฉริยะ และดําเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน
ดานการโฆษณาในงานสัมปทานติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร และกิจการรวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค 
แอนด เซอรวิส อินเตอรคอล, กิจการรวมคา เค.เอ็น.วี.จี. เซอรวิส และกิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส อินเตอรคอล 
ดําเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรในลักษณะโครงการ นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังใหบริการรับจางวางระบบ
ขอมูลสารสนเทศ ในนามของกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ดวย 
 

บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัท) 

บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเครื่องหมายการคา 
“FORTH” ไดแก ตูสาขาโทรศัพท(PABX) ตูสาขาโทรศัพทเทคโนโลยีไอพี (IP-PBX) เครื่องโทรศัพทแบบไอพี (IPPhone)   ซึ่ง
เปนเทคโนโลยีลาสุดของระบบตูสาขาโทรศัพท DLC  อุปกรณควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Inverter/charget)  
สําหรับระบบพลังงานแสดงอาทิตยระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (call center) ระบบเรียกพยาบาลสําหรับผูปวย 
(Nurse Call)      อุปกรณปองกันการผานประตูแบบบัตรและแบบลายนิ้วมือ (Access Contral) อุปกรณจายสัญญาณอินเตอรเน็ต
ผานโครงขายสายโทรศัพทสําหรับชุมสายโทรศัพทและสําหรับอพารทเมนคอนโด หรือโรงแรม (DSLAM)    โดยมีลูกคาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย   โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  โรงพยาบาล
กรุงเทพ และ   บริษัท ชิน แซทเทลไลท จํากัด (มหาชน)    เปนตน         โดยใชชองทางการจําหนายทางตรงและผานผูแทน
จําหนายที่มีอยูมากกวา 110 รายทั่วประเทศ 
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นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และบอรดอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของ
ลูกคา เชน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสในเครื่องคอมพิวเตอร  โทรศัพทเคลื่อนที่  เครื่องใชไฟฟา มิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส 
และในอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ เปนตน โดยบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ในระบบ
การจัดการดานคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS (Thailand) Limited System & Services Certification และบริษัทไดรับ
สิทธิประโยชนจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) สําหรับภาษีนําเขาของวัตถุดิบที่นํามาใชในกิจการผลิต Printed Circuit 
Board Assembly : PCBA และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ     Private Automatic Branch Exchange : [PABX] และ Telephone 
Sets ในป 2548, 2549 บริษัทไดรับรางวัลผูจัดจําหนายดีเดน (The Best Supplier) ดานมาตรฐานการผลิต, คุณภาพ และการสง
มอบจาก บริษัท ไดกิ้น อินดัสตรีส ลิมิเต็ด จํากัด ประเทศญี่ปุน และ Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.    โดยลูกคา
ของบริษัทเปนผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน ไดกิ้น,ไพโอเนียร 
ฮิตาชิ มินิแบร โซนี่ และมิตซูบิชิ เปนตน  และบริษัทกําลังดําเนินการขอการรับรองระบบการจัดการและดูแลสิ่งแวดลอม ISO-
14001 ซึ่งคาดวาจะไดรับการรับรองภายในเดือนกรกฎาคม ป 2551  นี้   รวมถึงบริษัทยังใหบริการรับจางพัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา 
(Billing) ซึ่งในป 2548 บริษัทไดเขารวมเปนกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM เพื่อใหบริการดังกลาวกับการไฟฟานคร
หลวง 
 

บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (ES) 

ดําเนินธุรกิจจําหนายสงและจําหนายปลีกช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสและเปนผูแทนจําหนาย (Distributor) ในประเทศไทย
ใหกับผูผลิตสินคาช้ันนํา เชน FUJITSU, MICROCHIP, VISHAY, ZARLINK และ NISSEI  เปนตน    นอกจากนี้ ES ยังเปน
ผูแทนจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสใหกับ ผูผลิตรายอื่นอีกเปนจํานวนมาก โดยที่สินคาของ ES สวนใหญจะเปนการจัดซื้อจาก
ตางประเทศ  ชองทางการจําหนายของ ES มีทั้งการจําหนายทางตรงโดยพนักงานฝายขายเพื่อติดตอกับลูกคาโรงงาน และจําหนาย
ผานสํานักงานขายปลีก 2 แหง   ซึ่งเปนคลังสินคา และเปนที่จัดแสดงสินคาเพื่อจําหนายใหกับลูกคาทั่วไป ทั้งนี้ ลูกคาสวนใหญ
จะเปนผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ผูผลิตเครื่องใชไฟฟา ที่เปนบริษัทในประเทศและบริษัทขามชาติซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ES ยังจําหนายวัตถุดิบใหกับกลุมบริษัทฟอรท เพื่อใชผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อีกดวย 
 

บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด  (GTS) 

ดําเนินธุรกิจในการวิจัยและคนควาเทคโนโลยี รวมไปจนถึงการผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังผลิตภัณฑทางดาน
ระบบจราจรพรอมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ รวมไปจนถึงปายอิเล็กทรอนิกสสําหรับแสดงผลภายในและภายนอกอาคาร โดยมี
ผลิตภัณฑดานการจราจรที่สําคัญ เชน โคมไฟ และ เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบสัญญาณไฟคนขามถนนอัจฉริยะ รวม
ไปจนถึงระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรดวยคอมพิวเตอร เปนตน สําหรับผลิตภัณฑดานปายแสดงผล ก็มีทั้งจอภาพสีจริง (Full 
Color) และ ปายแสดงขอความ (VMS) ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหครอบคลุมทุกรูปแบบการใชงาน โดยผลิตภัณฑของ GTS 
ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งงานวิจัยในผลิตภัณฑของ GTS ยังไดรับสิทธิประโยชนจากการ
สงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท PROTOTYPE DESIGN โดยทางบริษัทเปน
ผูดําเนินการออกแบบและผลิตใหทั้งหมด 

ผลการดําเนินงานที่ผานมา  ดานงานจราจร GTS ไดทําการติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจรทั้งใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด  เชน  ติดตั้งระบบCCTVเพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรและความปลอดภัยใหกับ
กรุงเทพมหานคร ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรดวยคอมพิวเตอรที่สามารถคํานวณเวลาในการปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจร
ใหสอดคลองกับปริมาณรถและสอดรับกับแยกขางเคียง โดยไดรับความไววางใจจาก จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครหาดใหญ และ
เทศบาลหัวหิน ในการติดต้ังใชงานและมีผลตอบรับเปนที่นาพอใจ ทําใหบริษัทสามารถที่จะไดรับงานจากสวนงานราชการทั้งใน
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สวนเทศบาลและกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโครงการจะดําเนินการติดตั้งระบบดังกลาวในปนี้และขยายอีกในปตอๆไป โดยเปน
ลักษณะของงบผูกพันทําให GTS มีโอกาสในการขยายตลาดในสวนนี้ไดอยางตอเนื่อง สําหรับในสวนของปายอิเล็คทรอนิกส 
GTS มีผลงานทั้งในสวนของเอกชน และภาครัฐ โดยเปนผูผลิตและจาํหนายจอภาพอิเล็กทรอนิกส (Full Color LED Screen) 
ใหกับบริษัท ฮัลโล บางกอก จํากัด จํานวนกวา 50 จอ และยังมีแนวโนมจะเพิ่มจํานวนอีกในปนี้ นอกจากนั้นในสวนปายแสดง
ขอความหรือรูปภาพ  (Variable Message Sign)   บริษัทยังไดรับความไววางใจจากหลายหนวยงานในโครงการใหมๆ ไดแก การ
ทางพิเศษฯในเสนบางพลีสุขสวัสดิ์, รามอินทราอาจณรงค  กรมทางหลวงในโครงการมอเตอรเวย รวมถึงผลิตและจําหนาย ปาย
จราจรอัจฉริยะใหกับ กิจการรวมคา Genius    เพื่อนําไปติดต้ังใหกับ กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 จุด 

ในปจจุบัน GTS ยังไดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มความหลากหลาย เพื่อใหครอบคลุมความตองการของตลาดเดิม 
พรอมกับตอบสนองความตองการของตลาดที่เกี่ยวเนื่องกันไดมากขึ้น ไดแก 

ระบบเพิ่มประสิทธิภาพทางแยก โดยจะทําการติดตั้งอุปกรณตรวจสอบความหนาแนนของปริมาณรถในแตละดาน 
แลวคํานวณการปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟใหสอดคลองการปริมาณรถแบบ Real-Time 

ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาสัญญาณไฟจราจรโดยเพิ่มอุปกรณตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟ ใหสามารถ
แจงเตือนมายังผูดูแลและศูนยควบคุมเมื่ออุปกรณในระบบเกิดการขัดของ เพื่อใหผูรับผิดชอบทราบปญหาและเขาดําเนินการ
แกไขไดทันที 

ปายสัญญาณจราจรที่ใชเตือนผูขับขี่ในจุดตางๆ โดยใชเทคโนโลยี LED ซึ่งเปนนโยบายตอเนื่องเพื่อลดการใชไฟฟา 
อุปกรณไฟสองสวาง โดยในปจจุบันไฟสองสวางที่ใชตามถนนหลวง, โรงงาน, สนามกีฬา ฯลฯ เปนเทคโนโลยีแบบ

เกาที่กินไฟมากและอายุการใชงานเฉลี่ยเพียง 1 ป GTS จึงไดวิจัยอุปกรณไฟแสงสวางที่ใชเทคโนโลยีหลอด LED  เพื่อใหมีอายุ
การใชงานมากขึ้นถึง 10 ป   ทําใหสามารถลดการบํารุงรักษาลงไดเปนอยางมาก ซึ่งนอกจากจะชวยลดคาใชจายในการซอมบํารุง
แลว ยังเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยสําหรับผูขับขี่อันเนื่องมาจากการปดชองทางจราจรในการซอมแซม 

อุปกรณบัลลาสตอิเลคทรอนิคสที่ใชกับไฟแสงสวางที่ใชกําลังไฟสูง เชน 250, 400 วัตต โดยสามารถประหยัดคาใชจาย
ลงไดถึง 25% ในขณะที่ไดแสงสวางเทาเดิม ซึ่งสอดคลองกับทั่วโลกที่กําลังตระหนักถึงการลดการใชพลังงานซึ่งเปนเหตุของ
ภาวะโลกรอน 

อุปกรณไฟทายชนิด LED สวนแค็ปของรถกะบะโดยไดรับความไววางใจจาก บริษัท สามมิตร มอเตอร จํากัดให
ออกแบบและผลิตให  เริ่มตนที่เดือนละ 200 ชุด ทําใหกาวไปสูตลาดผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมยานยนต โดยปนี้บริษัทต้ังเปาจะ
ขยายตลาดไปสูรถประเภทอื่นตอไป 
 

บริษัท จีเนียส อีเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด  (GEM) 

เปนบริษัทรวม โดยบริษัทถือหุนจํานวนรอยละ 45 รวมกับผูถือหุนอื่นที่ไมเกี่ยวของกับบริษัท ถือหุนในสัดสวนรอยละ 
55 ดําเนินธุรกิจเปนผูวิจัย คนควาเทคโนโลยี และจําหนายมิเตอรวัดไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีบริษัทเปนผูดําเนินการผลิต
ให ทั้งนี้ งานวิจัยผลิตภัณฑของ GEM ยังไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) ประเภท PROTOTYPE DESIGN และไดผานการทดสอบมาตรฐานสินคา IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 
จากสถาบัน Parkside Laboratory ประเทศนิวซีแลนด ทําใหผานขอกําหนดของการไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวง 
ซึ่งทําให GEM มีความพรอมจําหนายผลิตภัณฑไดในทันทีที่ไดรับคําสั่งซื้อ โดยมีลูกคาเปาหมาย เชน การไฟฟานครหลวง การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค อาคารชุดพักอาศัย และอพารทเมนท เปนตน 
 

บริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด  (FTS) 

 เปนบริษัทรวม โดยบริษัทถือหุนรอยละ 34 รวมกับผูถือหุนอื่นที่ไมเกี่ยวของกับบริษัท ถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 66 ดําเนินธุรกิจเปนผูวิจัย คนควาเทคโนโลยี และจําหนายอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle 
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Tracking) ใหกับลูกคาทั้งหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของกับงานดานการขนสง รวมถึงเจาของรถยนตสวนบุคคลทั่วไป  
โดยมีบริษัทเปนผูดําเนินการผลิตให 

ทั้งนี้ เนื่องจากในชวงเริ่มดําเนินธุรกิจ บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดเขาประมูลงานแทนและผานการ
คัดเลือกจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 เพื่อเปนผู
จัดหาวิทยุสื่อสาร ระบบระบุตําแหนงผานดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) พรอมอุปกรณเสริม เปนมูลคาโครงการ
รวมประมาณ 148.5 ลานบาท ใหผูประกอบการขับรถแท็กซี่ไดเชาซื้ออุปกรณดังกลาวเปนของตนเอง โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทเปน
ผูสงมอบตามที่ ธพว.กําหนด อยางไรก็ตาม ปจจุบัน FTS สามารถเขาประมูลงานติดตั้งและจําหนายในงานตางๆ ไดดวยตนเอง
แลวและสามารถเขาประมูลงานไดทันที 
 

กิจการรวมคา Genius 

กิจการรวมคา Genius ประกอบดวย FORTH ถือหุนรวมกับ GTS ในสัดสวนรอยละ 20:80 ไดทําบันทึกขอตกลง
รวมกันทํางานเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 เพื่อเขาดําเนินการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะพรอมการดูแลบํารุงรักษาและจัดหา
ผลประโยชน กับกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2548    กิจการรวมคาแหงนี้ไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ใน
การติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ พรอมการดูแลรักษา จํานวน 40 จุด   พรอมศูนยควบคุมเครือขาย คิดเปนมูลคาประมาณ 210 ลาน
บาท        โดยกําหนดติดต้ังใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน    ซึ่งครบกําหนดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548   นอกจากนี้ยังไดรับสิทธิ
จัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา ในจุดที่ติดต้ังเปนเวลา 3 ป โดยจะตองชําระคาตอบแทนตามขอตกลงในสัญญา และ
สามารถตอสัญญาไดอีก 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ป   เมื่อกิจการรวมคาแหงนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา 
 

กิจการรวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค แอนด เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัด 

กิจการรวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค แอนด เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัด     ประกอบดวย บริษัท เซอรวิส อินเตอร
คอล จํากัด จดทะเบียนในจังหวัดตรัง และไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท ทําหนาที่เสมือนตัวแทนจําหนาย ถือหุนรวมกับ GTS     
ซึ่งมีผลงานดานการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในสัดสวนรอยละ 80:20       โดยไดทําบันทึกขอตกลงรวมกันทํางานเมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2548     เพื่อดําเนินธุรกิจปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในเทศบาลนครตรัง      ทั้งนี้กิจการรวมคาแหงนี้สามารถสง
มอบงานเสร็จเรียบรอยในเดือนสิงหาคม 2548   และอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาเพื่อการบํารุงรักษาเปนเวลา 2 ป       โดย
คาดวาจะครบกําหนดและสามารถปดกิจการรวมคาแหงนี้ไดในเดือนสิงหาคม ป 2550 

ปจจุบันยงัดําเนินการอยู เนื่องจากจะมีงานเพิ่มอีกในเทศบาล 
 

กิจการรวมคา เค.เอ็น.วี.จี. เซอรวิส 

กิจการรวมคา เค.เอ็น.วี. เซอรวิส ประกอบดวย บริษัท เค.เอ็น.วี. อินเตอรเทรด จํากัด ซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท 
ทําหนาที่เสมอืนตัวแทนจําหนาย ถือหุนรวมกับ GTS       ซึ่งมีผลงานดานการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในสัดสวนรอยละ 90:10   
โดยไดทําบันทึกขอตกลงรวมกันทํางานเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548            เพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมาติดต้ังปรับปรุงไฟสัญญาณ
จราจรระบบ SCATS   จํานวน  7 ทางแยก ในเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้งนี้บริษัทคาดวากิจการรวมคาแหงนี้สามารถสงมอบงาน
เสร็จเรียบรอยในเดือนสิงหาคม 2548 และตองดําเนินการ 

ตามสัญญาเพื่อการบํารุงรักษาเปนเวลา 2 ป   โดยคาดวาจะครบกําหนดและสามารถปดกิจการรวมคาแหงนี้ไดในเดือน
สิงหาคม ป 2550      

ปจจุบันยังดําเนินการอยู เนื่องจากจะมีงานเพิ่มอีกในเทศบาล 
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กิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส อินเตอรคอล 

กิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส อินเตอรคอล ประกอบดวย    บริษัท เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัด จดทะเบียน
ในจังหวัดตรัง และไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท  ทําหนาที่เสมือนตัวแทนจําหนาย ถือหุนรวมกับ GTS    ซึ่งมีผลงานดานการ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในสัดสวนรอยละ 80:20    โดยไดทําบันทึกขอตกลงรวมกันทํางานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548     เพื่อ
ดําเนินธุรกิจปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในเทศบาลภูเก็ต   ทั้งนี้กิจการรวมคาแหงนี้สามารถสงมอบงานเสร็จเรียบรอย
ในชวงเดือนตุลาคม ป 2548      และอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาเพื่อการบํารุงรักษาเปนเวลา 2 ป โดยคาดวาจะครบกําหนด
และสามารถปดกิจการรวมคาแหงนี้ไดในเดือนตุลาคม ป 2550 

ปจจุบันยังดําเนินการอยู เนื่องจากจะมีงานเพิ่มอีกในเทศบาล 
 

กิจการรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอมมูนิเคชั่น จํากัด และ บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม  จํากัด  
กิจการรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอมมูนิเคชั่น จํากัด และ บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด 

ดําเนินธุรกิจขายปายไฟอิเล็กทรอนิคสใหกับเทศบาลหาดใหญและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท ทําหนาที่เสมือนตัวแทนจําหนาย 
ถือหุนรวมกับ GTS ซึ่งมีผลงานดานการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในสัดสวนรอยละ 90:10 โดยไดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน
ทํางานเมื่อเดือนธันวาคม 2549 เพื่อดําเนินธุรกิจขายปายไฟอิเล็กทรอนิคสใหกับเทศบาลหาดใหญ ทั้งนี้กิจการรวมคาแหงนี้
สามารถสงมอบงานเสร็จเรียบรอยในชวงเดือนมีนาคม    ป 2550 และอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาเพื่อการบํารุงรักษาเปน
เวลา 2 ป โดยคาดวาจะครบกําหนดในเดือนมีนาคม ป 2552  
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 

บริษัทมีรายไดจากการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา (“ผลิตและ
ประกอบ”) คิดเปนรอยละ 34.13 และรอยละ 56.45 ของรายไดรวม ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2550  ซึ่งเปนรายไดที่มี
ความสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญกับความเสี่ยงของธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจร
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา ซึ่งประกอบดวย 

1.1. ความเสี่ยงจากการยายฐานการผลิตในอุตสาหกรรม และการพึ่งพาจากผูสั่งผลิตรายใหญ 
ปจจุบัน โลกของอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี มีสินคาเปนจํานวนมากที่ใชช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ ผูผลิตสินคาจํานวนมากทั้งในประเทศและตางประเทศมุงเนนการแขงขันเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค และมีความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผูผลิตใน
อุตสาหกรรมดังกลาวจึงใชกลยุทธดานราคาในการแขงขัน โดยการปรับปรุงใหมีตนทุนผลิตที่ตํ่าลง และใชกลยุทธ
การลดตนทุนการผลิตโดยเนนการจางผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากทั่วโลก (Global 
Sourcing) เพื่อใหไดรับประโยชนดานตนทุนผลิตที่ตํ่าจากการหาแหลงผลิตที่ราคาถูกกวา โดยยังมีคุณภาพที่ได
มาตรฐาน ดังนั้น อุตสาหกรรมการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยจึงไดรับ
ผลกระทบจากการยายฐานการผลิตอันเนื่องมาจากความตองการหาแหลงผลิตที่ราคาถูกกวา หรือการชะลอการสั่ง
ผลิตของลูกคาในสายธุรกิจนี้ ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
โดยทั่วไป  

บริษัทมีการพึ่งพิงรายไดจากการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของ
ลูกคาจากลูกคาหลัก เชน บจก.ไดกิ้น อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) บจก.เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) บมจ. ชินแซท
เทลไลท บจก.โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก.ชิโมฮิรา      อิเล็กทริก (ประเทศไทย) บจก. ไพโอเนียร แมนู
แฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) และ บจก.พีซีทีที เปนตน โดยในป 2549 และป 2550 บริษัทมีสัดสวนรายไดรวมกันคิด
เปนรอยละ 79.93 และรอยละ 61.29 ของรายไดจากการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใต
ตราสินคาของลูกคา หรือคิดเปนรอยละ 49.24 และรอยละ 25.15 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งผลิตภัณฑของลูกคา
หลักสวนใหญเปนการผลิตแผงวงจรในเครื่องใชไฟฟา แผงวงจรในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แผงวงจรในอุปกรณ
คอมพิวเตอร และแผงวงจรในอุปกรณโทรคมนาคม ดังนั้นหากลูกคาเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงยอดสั่งผลิตสินคา จะ
ทําใหรายไดของบริษัทในสวนนี้มีความผันผวนตามยอดสั่งผลิตของลูกคาดวย 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดจากความผันผวนดังกลาว บริษัทจึงพยายามหา
ลูกคารายใหมเพิ่มขึ้น เพื่อขยายฐานลูกคาและลดสัดสวนการพึ่งพิงลูกคารายใหญ รวมทั้งบริษัทยังประกอบธุรกิจ
ดานอื่น เชน ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเครื่องหมายการคา 
“FORTH” ธุรกิจผลิต จําหนายและรับเหมาติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรครบวงจร ระบบปายอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจ
จําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส และธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณาในงานสัมปทานติดตั้งปายจราจร
อัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทยังมี
ผลิตภัณฑใหม เชน มิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ เปนตน ซึ่ง
จะทําใหบริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงในธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตรา
สินคาของลูกคา  
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1.2. ความเสี่ยงจากการลาสมัยของผลิตภัณฑท่ีสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต 

โดยทั่วไป อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะมีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑสั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว และมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑเปนรุนใหมที่มีสมรรถนะการใชงานสูงขึ้น ดังนั้น ผลกระทบจากความ
ลาสมัยของผลติภัณฑดังกลาว ทําใหผูผลิตจะตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหทันตอผลิตภัณฑในรูปแบบ
ใหม ซึ่งหากบริษัทไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไดทันตามการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ จะทําใหบริษัท
ตองเสียฐานลูกคาใหกับคูแขงขันที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูงกวาได 

ดังนั้นบริษัทจึงไดมีการลงทุนอยางสม่ําเสมอเพื่อนําเทคโนโลยีระดับสูงมาใชในกระบวนการผลิต โดยใน
ป 2548 – 2550 บริษัทไดมีการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรเพื่อใชในการผลิตเปนมูลคา  19.40 ลานบาท 91.44 ลาน
บาทและ 97.55 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตใหมีความสามารถในการผลิตกาวทันตาม
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลใหในป 2548 บริษัทจึงไดรับรางวัลผูจัดจําหนายดีเดน (Best 
Supplier) ดานมาตรฐานการผลิตจาก บริษัท ไดกิ้น อินดัสตรีส ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุน และ บริษัท ไพโอเนียร แมนู
แฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด แสดงใหเห็นไดวาบริษัทมีมาตรฐานการผลิตที่ไดรับการยอมรับ นอกจากนี้ยังไดรับ
ความรวมมือดานเทคนิคจากผูวิจัยผลิตภัณฑของประเทศญี่ปุน และความรวมมือกับลูกคา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตใหสอดคลองกับการผลิตดวย บริษัทจึงมีความมั่นใจวาจะมีความสามารถในการผลิตที่กาวทันตามเทคโนโลยี
ของผลิตภัณฑที่เปลี่ยนแปลงได 

1.3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความชวยเหลือทางเทคนิค 

บริษัทเขาทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Advice) กับบริษัทผูผลิตและวิจัยในประเทศ
ญี่ปุนรายหนึ่ง ซึ่งบริษัทไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Know How) ไดแก การไดรับผูเช่ียวชาญจาก
ประเทศญี่ปุนมาใหคําแนะนําดานการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการใหใชเครื่องมือและเครื่องทดสอบ เปน
ตน เพื่อเปนการสนับสนุนการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคาบริษัท
จํานวน 10 ราย ต้ังแตป 2547 และยังคงเหลือ 12 รายในป 2550 ซึ่งมีสัดสวนรายไดรวมกันป 2548 ถึง ป 2550 คิด
เปนรอยละ  49.61 รอยละ 47.27 และรอยละ 13.57 ของรายไดจากการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา ตามลําดับหรือคิดเปนรอยละ 20.83 รอยละ 16.14 และรอยละ 8.36 ของ
รายไดรวมของบริษัท ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทแหงนี้เปนผูออกแบบผลิตภัณฑรวมกับลูกคา ดังนั้น หากบริษัท
ไมไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคดังกลาว อาจทําใหลูกคาหยุดสงคําสั่งซื้อและประกอบแผงวงจรอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสมายังบริษัท ซึ่งอาจจะสงผลใหบริษัทมีรายไดจากลูกคากลุมนี้ลดลงได 

ทั้งนี้ บริษัทไดรับความไววางใจจากเจาของ Know How และลูกคาใหเปนผูผลิตตั้งแตป 2546 โดยเจาของ 
Know How ไดลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ สําหรับใชตรวจสอบคุณภาพสินคา ซึ่งเจาของ Know How นํา
เครื่องมือและอุปกรณดังกลาวมาติดต้ังไวที่โรงงานของบริษัทเพื่อความสะดวกในการทดสอบ และมีสัญญาใหยืม
เครื่องมือและอุปกรณดังกลาวโดยไมคิดคาตอบแทน นอกจากนี้ ในการที่ลูกคาคัดเลือกผูผลิต โดยจะตองผาน
ขั้นตอนคัดเลือก และมีการตรวจสอบดานตาง ๆ จนเมื่อลูกคายอมรับคุณภาพและไววางใจใหเปนผูผลิตสินคาของ
ลูกคาแลว หากลูกคาจะเปลี่ยนไปใชผูผลิตอื่นจะทําใหลูกคาตองพิจารณาคัดเลือกผูผลิตใหมซึ่งจะทําใหลูกคามี
คาใชจายจากการเปลี่ยนผูผลิต(Switching Cost)และอาจทําใหลูกคามีตนทุนการผลิตสูงขึ้นและไมสามารถแขงขันได 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีสวนรวมกับลูกคา ต้ังแต การวางแผนการผลิต การเปดใหลูกคาไดเยี่ยมชมและ
ตรวจสอบกระบวนการผลิต และการมีความพรอมดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา 
รวมถึงในบางกรณีที่ลูกคามีความตองการใชสินคาของบริษัทเปนการเรงดวน บริษัทยังมีความพรอมที่จะจัดสง
สินคาไดตลอดเวลาที่ลูกคาตองการ ทั้งนี้ เพื่อทําใหลูกคาสามารถรับรูไดวาบริษัทเปนผูผลิตที่มีความพรอมทุกดาน
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เพื่อการผลิตและสงมอบสินคา และมั่นใจไดวาจะไดรับสินคาตรงตามเวลาที่กําหนด ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาลูกคาจะ
ยังคงใหบริษัทผลิตสินคา โดยไดรับการสนับสนุนจากสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคของบริษัทผูผลิตและวิจัย
รายนี้ตอไป 

2. ความเสี่ยงจากการลาสมัยของวัตถุดิบและสินคาคงคลัง 

เนื่องจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะมีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑสั้น วัตถุดิบและสินคาคงคลังจึงเกิดการลาสมัยตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้น หากบริษัทในฐานะผูผลิตและจําหนายอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ภายใตตรา
สินคาของลูกคา มีปริมาณสินคาคงคลังในปริมาณมากกวาความตองการใช อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท 
โดยถาบริษัทมีวัตถุดิบและสินคาคงคลังเปนเวลานานโดยไมมีการนํามาใชหรือจําหนายออกไปเปนระยะเวลาเกินกวา 1 ป 
บริษัทมีนโยบายที่จะตั้งสํารอง 

ป 2549 บริษัทมียอดสํารองคาเผื่อมูลคาสินคาเพิ่มขึ้นเทากับ 5.50 ลานบาท  และในป 2550 บริษัทมีการต้ังสํารอง
ดังกลาวเพิ่มขึ้นอีก 24.39 ลานบาท   

ปจจุบัน บริษัทใหความสําคัญของการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบและสินคาคงคลังมากขึ้น มีการติดตามความ
เคลื่อนไหวของวัตถุดิบและสินคาคงคลังเปนรายเดือน และทําการวิเคราะหสาเหตุเพื่อการกําหนดแนวทางการจัดการ
วัตถุดิบหรือสินคาคงคลังที่หมุนเวียนชาใหมีการใชหรือจําหนายเร็วขึ้น  ซึ่งบริษัทจะเรงทําการตลาดและการจําหนายสินคา
ในหมวดนี้ตอไป  

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑท่ีใชระบบ Light Emitting Diode: (LED) จากผูจัดจําหนายรายใหญ 

หลอดไฟระบบ Light Emitting Diode (“LED”) เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑสัญญาณไฟจราจร และ
ผลิตภัณฑปายอิเล็กทรอนิกสของ GTS โดยที่ผานมา GTS ไดรับการรับรองผลิตภัณฑจากหนวยงานราชการโดยการ
นําเสนอเพื่อใชวัตถุดิบ LED จากผูผลิตจากตางประเทศ จํานวน 2 ราย ซึ่งหากผูผลิตจากตางประเทศดังกลาวไมจําหนาย
วัตถุดิบให GTS อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการผลิตและติดต้ังผลิตภัณฑทั้งหมดของ GTS ได 

อยางไรก็ตาม หลอดไฟระบบ LED เปนหลอดไฟที่มีจํานวนผูผลิตเปนจํานวนมาก ดังนั้น บริษัทสามารถจัดซื้อได
จากทั่วโลก แตการที่บริษัทเลือกใชวัตถุดิบจากผูผลิต 2 ราย ซึ่งไดแก Nichia Corporation ประเทศญี่ปุน และ Agilent 
Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเปนผูผลิตวัตถุดิบรายใหญที่มีความชํานาญระดับโลกในดานเทคโนโลยีของ
แสง มีมาตรฐานผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งปกติบริษัทจะมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และมีการกําหนด
ปริมาณการสั่งซื้อไวลวงหนาแลว โดยที่ผานมาผูผลิตดังกลาวสามารถสงมอบวัตถุดิบไดทันตามที่บริษัทกําหนด บริษัทจึง
มั่นใจวาจะมีวัตถุดิบที่เพียงพอในการผลิตและติดต้ังผลิตภัณฑสัญญาณไฟจราจร และผลิตภัณฑปายอิเล็กทรอนิกส 

4. ความเสี่ยงดานสภาพคลองจากการจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคาภาคราชการ 

จากการที่บริษัทเพิ่มสายธุรกิจ ผลิตและจําหนายอุปกรณและตูชุมสายโทรศัพท อุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร 
ผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจผลิตมิเตอรวัดไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส โดยที่ผลิตภัณฑเหลานี้ มีลูกคา
เปาหมายเปนหนวยงานราชการ ซึ่งโดยปกติลูกคาจากภาคราชการจะมีกําหนดการจายเงินนานกวาภาคเอกชน ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับงบประมาณของแตละหนวยงาน อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาจะมีรายไดจากลูกคาในกลุมนี้มากขึ้นจากงานประมูลของ
ผลิตภัณฑดังกลาวขางตน ดังนั้น บริษัทจะตองมีการบริหารสภาพคลองกระแสเงินสดที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ
รองรับโครงการที่เนนลูกคาหนวยงานราชการมากขึ้น 

ที่ผานมา บริษัทมีประสบการณรับงานโครงการผลิตและจําหนายอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจรทั้งหมดใหกับ
กรุงเทพมหานคร และหนวยงานตาง ๆ ของทางราชการ จึงมีความเขาใจในการบริหารสภาพคลองเมื่อมีการจําหนาย
ผลิตภัณฑใหกับหนวยงานราชการมากขึ้น ซึ่งโดยปกติลูกคากลุมนี้จะมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 60 วัน ดังนั้นบริษัท
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จะจัดใหมีเงินทุนหมุนเวียนไวเพื่อรองรับวงจรกระแสเงินสดที่ยาวขึ้น และบริษัทยังมีความสามารถที่จะเพิ่มวงเงินสินเชื่อ
จากธนาคารพาณิชยใหเพียงพอ ที่จะทําใหสภาพคลองของบริษัทเปนไปไดอยางปกติ 

5. ความเสี่ยงจากโครงการปายจราจรอัจฉริยะของกิจการรวมคา Genius 
 กิจการรวมคา Genius ซึ่งประกอบดวยบริษัท และ GTS ไดรวมลงนามในสัญญากับกรุงเทพมหานคร จากการเขา
รวมยื่นซองประมูลงานโครงการติดตั้งปายจราจรอัจฉริยะ พรอมสิทธิการดูแลบํารุงรักษาและจัดหาผลประโยชนดาน
โฆษณา ขอความและรูปภาพแกสาธารณชนบนพื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะกับ กรุงเทพมหานคร และกิจการรวมคา Genius 
เปนบริษัทที่ใหผลตอบแทนสูงสุดกับกรุงเทพมหานคร และไดดําเนินการติดตั้งปายจราจรอัจฉริยะ พรอมกับเริ่มจัดหา
ผลประโยชนดานโฆษณา ขอความและรูปภาพตามสัญญาดังกลาว ซึ่งเงินลงทุนทั้งโครงการ มีมูลคาประมาณ 235 ลานบาท 
ดังนั้น โครงการปายจราจรอัจฉริยะจึงอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังตอไปนี้ 

5.1. ความเสี่ยงในการรับรูรายไดจากการโฆษณา หากไมสามารถหาผลประโยชนจากการโฆษณาบนพื้นที่ปายอัจฉริยะได
ตามเปาหมาย 

  ตามขอกําหนดของสัญญา กิจการรวมคา Genius ไดสิทธิในการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความ
และรูปภาพบนพื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะ มีอายุสัญญา 3 ป สามารถตออายุสัญญาไดอีก 2 ครั้ง รวมอายุโครงการทั้งสิ้น 9 ป 
โดยกิจการรวมคา Genius จะตองชําระคาใชสิทธิรายเดือนและคาตอบแทนรายป รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นปละ 14.45 
ลานบาท กรุงเทพมหานครตามที่กําหนดในสัญญา ซึ่งหากกิจการรวมคา Genius ไมสามารถหาผลประโยชนจากการ
โฆษณาบนพื้นที่ปายอัจฉริยะไดเพียงพอกับคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจสงผลกระทบทําใหผลประกอบการของบริษัท
ลดลงได 

  ปที่ผานมาบริษัทไดประสบปญหาขาดทุน เนื่องจากบริษัท ฮัลโล บางกอก ไตรวิช่ัน จํากัดไดขอยกเลิกสัญญาซึ่ง
เปนผลมาจากผลประกอบการไมเปนไปตามที่คาด และสภาพเศรษฐกิจไมเอื้ออํานวย  ทางบริษัทจึงไดเขามาดําเนินการ
บริหารเอง ซึ่งตองใชเวลาในรวบรวมขอมูลทางการตลาด เพื่อสรางกลยุทธที่เหมาะสม     โดยในเบื้องตน บริษัทมี
แนวทางในการดําเนินงาน 3 แนวทางดวยกัน คือ  
1.    ปรับรูปแบบและตารางเวลาโฆษณาใหม เพื่อใหตรงตามความตองการของลูกคาซึ่งไดผลตอบรับดีขึ้น 
2.    หาพันธมิตรที่ทําธุรกิจขายโฆษณามารวม Package ขาย ทําใหครอบคลุมพื้นที่เขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น ทําให

ลูกคาสนใจมาลงโฆษณามากขึ้น 
3.    บริษัทอยูในระหวางการเจรจากับกทม. ในการขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรูปแบบโฆษณา เพื่อนําไปสูการไดรายไดเพิ่ม

ตามที่บริษัทไดทําการสํารวจความตองการของลูกคา 

5.2. ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาเมื่อหมดอายุสัญญา 

เมื่อกิจการรวมคา Genius สงมอบปายอัจฉริยะใหเปนทรัพยสินของกรุงเทพมหานครแลว จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอตกลงตามที่กําหนดในสัญญา เชน ในระหวางอายุสัญญา จะตองรับผิดชอบดูแลปายจราจรอัจฉริยะและ
อุปกรณในศูนยควบคุมใหอยูในสภาพเรียบรอย ซึ่งหากไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตามที่กําหนดใน
สัญญาครบถวน อาจเปนเหตุใหกรุงเทพมหานครไมตออายุสัญญา ซึ่งจะทําใหกิจการรวมคา Genius ตองสูญเสียรายไดใน
สวนนี้และมีผลตองบการเงินรวมของบริษัททําใหมีรายไดลดลง 

นอกจากนี้ การที่กิจการรวมคา Genius ตองลงทุนในโครงการปายจราจรอัจฉริยะเปนจํานวนเงิน 210 ลานบาท 
สําหรับโครงการซึ่งมีอายุ 3 ป สามารถตออายุสัญญาไดอีก 2 ครั้ง รวมอายุโครงการทั้งสิ้น 9 ปนั้น บริษัทมีความมั่นใจวา
จะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตามที่กําหนดในสัญญา จึงมีนโยบายตัดจําหนายเงินลงทุนจากการใชสิทธิใน
งานสัมปทานเปนจํานวนเงินเทากันทุกเดือนประมาณ 1.98 ลานบาท หรือประมาณปละ 23.72 ลานบาท เปนระยะเวลา 9 
ป ดังนั้น หากกรุงเทพมหานครไมตออายุสัญญา กิจการรวมคา Genius จะตองตัดจําหนายเงินลงทุนในสวนที่เหลือทันที
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ในปที่ไมไดรับการตออายุสัญญา ซึ่งจะเปนคาใชจายจํานวนมาก และมีผลตองบการเงินรวมของบริษัททําใหมีผล
ประกอบการลดลงได 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีการวางแผนดําเนินงานสําหรับโครงการปายจราจรอัจฉริยะ รวมถึงแผนการดูแลบํารุงรักษา 
ซึ่งประกอบดวย การมีอะไหลสํารองที่เพียงพอตลอดเวลา บริษัทจึงมีความมั่นใจวาจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอตกลงตามที่กําหนดในสัญญาไดอยางครบถวน ทําใหมีโอกาสในการตอสัญญาไดอีก โดยกรุงเทพมหานครจะพิจารณา
เพิ่มคาตอบแทนรายปและคาใชสิทธิรายเดือนดวย นอกจากนี้ จากการที่บริษัทเปนผูผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ผลิต
ปายจอภาพสีเพื่อใชในผลิตภัณฑปายจราจรอัจฉริยะ ซึ่งมีคาใชจายในการผลิตและลงทุนติดต้ังตํ่ากวาการใชผลิตภัณฑ
จากตางประเทศ อีกทั้งบริษัทมีขอไดเปรียบจากการเปนผูพัฒนาระบบซอฟทแวรรองรับอุปกรณดังกลาว และจะตองใช
เทคโนโลยีของบริษัทในการบาํรุงรักษา ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงใหบริษัทอื่นมาบริหารปายจราจรอัจฉริยะตอจาก
บริษัทจึงเปนไปไดยาก และบริษัทยังมีความมั่นใจวาจะสามารถบริหารการหาผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความ
และรูปภาพบนพื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะ โดยบริษัทคาดวาจะใชเวลาประมาณ 4 ปในการคืนทุนสําหรับโครงการนี้ 

ปจจุบันบริษัทไดดาํเนินการมาเปนอยางดีจนเปนที่พอใจของกรุงเทพมหานคร  จนกรุงเทพมหานครมีโครงการที่
จะเพิ่มจํานวนปายอีก 40 ปาย 

6. ความเสี่ยงจากการรับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา 
(CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) 

จากการที่ บริษัทไดลงนามเปนกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ในสัญญารับจางพัฒนาและติดตั้งโปรแกรม
สําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา 
(Billing) กับการไฟฟานครหลวง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 มูลคาโครงการทั้งสิ้น 549 ลานบาท แบงเปนการสงมอบงาน 6 
งวด ซึ่งมีระยะเวลาการดําเนินงานใหแลวเสร็จทั้ง 6 งวด ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2550 ซึ่งบริษัทมีสวนไดเสียในมูลคาโครงการ
ประมาณ 378.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 ของมูลคาโครงการทั้งสิ้น หากกิจการคารวมไมสามารถสงงานไดตาม
กําหนดเวลา กิจการคารวมจะตองชําระคาปรับในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งหมด แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ 100.00 บาท 
และคาควบคุมงานวันละ 5,000 บาท นับจากวันที่ถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา  

อยางไรก็ตาม ในป 2550 กิจการคารวมอยูระหวางการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานไดลวงเลยระยะเวลาตามสัญญา 
ซึ่งทางบริษัทไดทําการเจรจากับทางการไฟฟานครหลวงเพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นของผูคารวมและขอขยายระยะเวลา
ของสัญญา  บริษัทคาดวาจะสามารถดําเนินการชยายเวลากับการไฟฟานครหลวงได  

7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

จากการที่ บริษัท และ ES มีการนําเขาวัตถุดิบประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการผลิตตามคําสั่ง และเพื่อ
จําหนายนั้น ในป 2549 และป 2550 มีสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบรอยละ 78.00 ของตนทุนซื้อวัตถุดิบรวม ซึ่งการเสนอราคาและ
การชําระเงินจะเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ดอลลารฮองกงและเยน ในขณะที่รายไดจากการขายจะเปนสกุลเงินบาท ทําให
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารและเยน มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ
กับคาเงินบาท 

ดังนั้น ในการสั่งซื้อวัตถุดิบบริษัทและ ES มีการจองและกําหนดราคาวัตถุดิบลวงหนา และติดตามความเคลื่อนไหว
ของคาเงินสกุลที่เกี่ยวของอยางใกลชิด เพื่อเปนขอมูลในการบริหารตนทุนการผลิต โดยปจจุบันบริษัทและ ES มีวงเงินสําหรับ
ทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงินสําหรับใชในชวงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความ
ผันผวน จํานวนที่สูงในการทําประกันความเสี่ยงซึ่งวงเงินดังกลาวเพียงพอตอการใชงานของทั้งสองบริษัท นอกจากนี้บริษัทยัง
สามารถปรับราคาขายกับลูกคาตามอัตราแลกเปลี่ยนได  
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ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ 

8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร 

เนื่องจากนายพงษชัย อมตานนท ซึ่งเปนผูกอต้ังบริษัท และดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการและ(รักษาการ) 
ผูอํานวยการฝายการตลาดและบริการ มีประสบการณในธุรกิจมาเปนเวลานาน มีหนาที่โดยตรงในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง
และการตลาดของบริษัท ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารดังกลาว อาจทําใหบริษัทประสบปญหาในการดําเนิน
ธุรกิจในอนาคต 

ดังนั้น บริษัทจึงไดมีการจัดโครงสรางองคกร โดยมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณในการ
บริหารและการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม ไดมีการกระจายอํานาจในการจัดการดานตาง ๆ ใหกับผูบริหารในระดับรองไดมี
สวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางของบริษัท โดยไดกระจายอํานาจการบริหารไปในบริษัทยอยและบริษัทรวม มี
การกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดการงานดานตางๆ และมีการแบงความรับผิดชอบอยางชัดเจน โดยนายพงษชัยจะเปนผู
กําหนดนโยบายของบริษัทและบริษัทยอยในภาพรวม และบริหารงานในฝายโรงงาน สําหรับการตัดสินใจและการจัดการดาน
ตางๆ จะมีการกําหนดอํานาจหนาที่ในแตละฝาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร 

9. ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญ 

ในป 2550  กลุมครอบครัวอมตานนท จะยังคงมีสัดสวนการถือหุนรวมกันสูงกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนสามัญที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมด ซึ่งทําใหกลุมผูถือหุนกลุมนี้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการ
แตงต้ังกรรมการหรือการขอมติที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทที่
กําหนดใหตองไดรับมติ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบ และถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได 

อยางไรก็ตาม ต้ังแตป 2547 บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเขารวมในการประชุมกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูถือหุนวาการ
บริหารงานภายในบริษัทจะเปนไปอยางโปรงใส 
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โครงสรางการถือหุน 
 

หลักทรัพยของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550   บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 515.0 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ 515.0 ลานหุน           มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท โดยเปนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 480.0 ลานบาท คิดเปนหุนสามัญจํานวน 480.0  ลานหุน  

ผูถือหุน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1. ครอบครัวอมตานนท(1) 308,541,000 64.29 
2. นายพูนศักดิ์ ศิริพงษปรีดา  13,743,900 2.86 
3. นายบุญยงค นินเนินนนท  12,886,800 2.68 
4. นางมาทินี  วันดีภิรมย  12,375,200 2.58 
5. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ  12,355,700 2.57 
6. นางธารินี  เสนจันทรฒิไชย  8,054,600 1.68 
7. นายสุพัฒน พงษรัตนกูล  7,605,100 1.58 
8. นายศราวุธ  เพียรพิทักษ 5,764,200 1.20 
9. นางสาวบุญญนิตย  นินเนินนนท 4,875,700 1.02 
10. นางสาวนิโลบล  อรัณยภาค 4,804,800 1.00 
อื่นๆ 88,993,000 18.54 

รวม 480,000,000 100.00 

หมายเหตุ : (1) ผูถือหุนครอบครัวอมตานนท ประกอบดวย 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1. นายพงษชัย อมตานนท 233,372,200 48.62 
2. นายแกลิก อมตานนท 28,962,000 6.04 
3. นางวันทนา อมตานนท 17,044,800 3.55 
4. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 28,962,000 6.04 
5. นายนริศ เลิศไตรภิญโญ 200,000 0.04 

รวม 308,541,000 64.29 
 

นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40     ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได นิติบุคคล    ขาดทุนสะสม 
(ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงิน
ปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได       โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน       ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความ
จําเปนในการขยายการดําเนินงานรวมถึงการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และบริษัทยอยมีโยบายการจายเงินปน
ผลในอัตราไมนอยกวา รอยละ 20 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และการ
ขยายธุรกิจของบริษัทยอย รวมทั้งความจําเปน และความเหมาะสมอื่น” 
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โครงสรางการจัดการ 
 

โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางคณะกรรมการมี 3 ชุดประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบมี
รายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 

ณวันที่ 31  ธันวาคม 2550 บริษัท มีกรรมการบริษัททั้งสิ้น จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสนิท  วรปญญา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ  

2. นายสุธรรม มลิลา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
4. นายพงษชัย  อมตานนท กรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร 
5. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
6. นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
7. นายแกลิก  อมตานนท กรรมการ 
8. นางมาทินี  วันดีภิรมย กรรมการ 
9. นางสาวชลธิชา ศิริพงศปรีดา กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทและวิธีลงนามผูกพันบริษัท 

นายพงษชัย อมตานนท ลงลายมือช่ือ รวมกับนายแกลิก  อมตานนท หรือนางรังษี เลิศไตรภิญโญหรือนางมาทินี  วันดีภิรมย   
รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท  

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้ 
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4  เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท  ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบ

แลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน

คณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจ เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้น ๆ ไดเมื่อเห็นสมควร  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการ 
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 มอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
ที่ใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวน
ไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ ไวแลว 

5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อ่ืน หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทการแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงานแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวน

ในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทํา   เพื่อประโยชนตน
หรือเพื่อประโยชนผูอื่น   เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น หรือถือ
หุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกรรมการบริหาร ทั้งสิ้นจํานวน 3 ทาน   ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายพงษชัย  อมตานนท ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ กรรมการบริหาร 
3. นางสาวชลธิชา  ศิริพงษปรีดา  กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 ของบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ได
กําหนดขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้ 
1.  ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมติของที่

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ และควบคุมกํากับดูแลใหการ
ดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงต้ังบรรลุตามเปาหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ 
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 อนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวางที่ไมมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การใชจายเงินในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท (เชน การจัดซื้อทรัพยสิน เครื่องจักร 
ยานพาหนะ)   ยกเวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ   ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 20 ลานบาท 

5.  อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน การค้ํา
ประกันเงินกูหรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินไมเกิน  50  ลานบาท 

7.  เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดานการปฏิบัติการอื่นๆ  
8. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงินคาจาง 

คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง 
9. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง อยางใด โดยอยู

ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 
หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ไดเห็นสมควร 

10. ดําเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราว ๆ ไป 
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะ

กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือ ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับ
บริษัท หรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจํานวน 3 ทาน   ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสนิท  วรปญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุธรรม  มลิลา กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2548  บริษัทจีเนียสคอมมูนิเคชั่น ซีสเต็ม จํากัด  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548  ได
กําหนดขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ 
 1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบ

บัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญใน
ระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

 2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิผล  
  โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน (ถามี) 

3.  สอบทานการปฏบิัติของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ 
  ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดย
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 
รวมถึงประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท         ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร 
ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บท
รายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท    ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท 
  ถึงความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได  

7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
7.2 เหตุผลที่เช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหนึ่ง 
7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
7.4 รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
9.  มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตาง ๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เปน

อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด  เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท    เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่
ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี 

คุณสมบัติและการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือบุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง  
2. ไมเปนลูกจางพนักงาน  ที่ปรึกษาหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวมหรือบุคคลที่อาจ

มีความขัดแยง  
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะ

ที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ  
5. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท  

คณะผูบริหาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  บริษัทมีผูบริหารทั้งสิ้นจํานวน 6 ทาน  ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายพงษชัย  อมตานนท กรรมการผูจัดการ / ผูอํานวยการฝายบริหารบริษัทในเครือ/ 
(รักษาการ) ผูอํานวยการฝายการตลาดและบริการ 

2. นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ รองกรรมการผูจัดการ  
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

3. นายปราโมทย  พันธินา ผูอํานวยการฝายผลิต 
4. นายสวัสดิ์  เอิบโชคชัย ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา 
5. นายอมร  อึ้งสกุลปรีชา ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
6. นางสุชาดา ถวนสมบูรณ (รักษาการ) ฝายบริหารสํานักงาน 

 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาการเลือกตั้ง  คณะกรรมการของบริษัท จะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังนี้ 
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปนรายบุคคล

หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควรแตในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ  ผูถือหุน
แตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ   หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผู
ท่ีเปนประธานที่ประชุมมีเสียงช้ีขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการผูจัดการ  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้ 
 1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 

 2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค     ขอบังคับ    นโยบาย   
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัททุกประการ 

 4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้  
และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ  ขอกําหนด  หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว 

 5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ         เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ    ไมวา
ภายในและภายนอกบริษัท 

 6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและสัญญาตางๆซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัท  รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดงักลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

 7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท      (เชน การจัดซื้อทรัพยสิน 
เครื่องจักร ยานพาหนะ)   ยกเวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ  ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 10 ลานบาท 

 8.  พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตาง ๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแก
พนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท 
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 9. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการพน
จากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของ
บริษัทยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร 

 10. มีอํานาจ ออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก    เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัท  และเพื่อรักษาระเบียบ  วินัย  การทํางานภายในองคกร 

 11. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ    ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป 
ทั้งนี้ อํานาจตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการ

อนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง    มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทหรือ
บริษัทยอยตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกําหนด 
 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
คาตอบแทนกรรมการบริษัท ป  2548 ป 2549 ป 2550 

คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท
ทุกคนในฐานะกรรมการ (บาท)* 

923,400 654,000 750,000 

จํานวนกรรมการบริษัท (ราย) 8 9 9 
รูปแบบคาตอบแทน -ไมมี- เงินสด เงินสด 

หมายเหตุ:  * ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมมีมติใหกําหนดเบี้ยประชุม
และคาตอบแทนกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ดังนี้  

1. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 12,000 บาท/การเขารวมประชุมหนึ่งครั้ง 
 กรรมการบริษัท 10,000 บาท/การเขารวมประชุมหนึ่งครั้ง 

2. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/การเขารวมประชุมหนึ่งครั้ง 
 กรรมการตรวจสอบ 28,000 บาท/การเขารวมประชุมหนึ่งครั้ง   

 

คาตอบแทนผูบริหาร ป 2548 ป 2549 ป 2550 
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (ลานบาท)  18.17 27.21 27.99 
จํานวนผูบริหาร (ราย) 10 10 10 
รูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน เงินเดือน คาประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโบนัส คาน้ํามันและ

คาซอมบํารุงรถประจําตําแหนง 
รูปแบบคาตอบแทนอื่น รถประจําตําแหนง โทรศัพทมือถือ 

 

2.  คาตอบแทนอื่นๆ 

       - ไมมี - 
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หลักการกาํกับดูแลกิจการ 
 

การกํากับดูแล 
 

บริษัท ไดมีการกําหนดหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีความสําคัญตอบริษัทจดทะเบียน โดยแสดงใหเห็นถึง
การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน 
ผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนั้นการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงเปนเครื่องมือ เพื่อเพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยาง
ยั่งยืนของบริษัท   โดยบริษัท กําหนดนโยบายที่จะนําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ป 2549  ตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ดังนี้ 
 

หมวดที่ 1 
สิทธิของผูถือหุน 

 

1. บริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุน โดยไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยวางหลักการใน
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม และเปนไปตามกฎหมายมาโดยตลอดระยะเวลาที่ไดเขาตลาดหลักทรัพยดวยความเปน
ธรรมเสมอมา  เชน สิทธิในการซื้อขายและโอนหุน สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของบริษัท 
สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ  ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให
ผูอื่นเขาประชุมแทน สิทธิในการแตงตั้งกรรมการและผูสอบบัญชี      สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการ
ในที่ประชุมผูถือหุน และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการลวงหนา เปนตน 

2. บริษัท มีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม  ตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่
ประชุมแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา  และไดแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ  ที่ใชในการ
ประชุม  ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ  รวมถึงการเผยแพรขอมูลดังกลาวไวใน  Website ของบริษัทเปนการลวงหนาในป 
2551  นี้  บริษัทไดใหสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนเปนป
แรก แตอยางไรก็ตามทางบริษัท จะมีการปรับปรุงและสรางความเชื่อมั่นและมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและ
ผูเกี่ยวของทกุฝายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนเปนสําคัญ 
การกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผูถือหุน 
บริษัท  จัดการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจําป  โดยผานการลงมติอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  โดยจะกําหนดวันเวลาและสถานที่ที่สะดวกแกการเดินทางและเหมาะสมกับเวลา ทั้งนี้บริษัทไดเปด 
โอกาสใหผูถือหุนไดทําการศึกษาสารสนเทศของบริษัทลวงหนาทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยและเว็บไซตบริษัทฯ  
การสงหนังสือเชิญประชุม 
บริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ  ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอน 7 วัน   
และไดแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมตางๆ เพื่อแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑตางๆ  ที่ใชในการประชุม ขั้นตอนการออก
เสียงลงมติ  ทั้งนี้ บริษัท จะจัดใหมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวไวในเวปไซดของบริษัทเปนการลวงหนากอนไดรับเอกสาร
การประชุมดวย เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาไดอยางเพียงพอกอน
ไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 
การเขารวมประชุม 
บริษัท จะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานที่จําเปนที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุมหรือหลักฐานการ
มอบอํานาจจากผูถือหุนเพื่อไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ประธานกรรมการไดเปด
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โอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สามารถซักถามแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ  อยางทั่วถึง    
 
การเปดโอกาสใหผูถือหุนลงมติ ซักถามและแสดงความคิดเห็นและการบันทึกรายงานการประชุม 
ประธานกรรมการในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  โดยระหวาง
การประชุมในแตละวาระ ประธานกรรมการจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึงในเวลาที่
เหมาะสม กอนจะไดลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน บริษัท จะ
นับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติวาระปกติ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูช้ีขาดอีกเสียง
หนึ่งตางหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเปนผูถือหุน  สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระพิเศษ  ใหเปนไป
ตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหายและขอบังคับของหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด   ในการออกเสียงลงคะแนน  บริษัท จะ
ใชบัตรลงคะแนน และเก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไวพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดภายหลัง รวมทั้งบริษัท จะทําการบันทึกมติ
ที่ประชุมโดยแบงเปนจํานวนเสียงที่เห็นชอบ  ไมเห็นชอบและงดออกเสียงในแตละวาระไวเปนลายลักษณอักษร ในรายงาน
การประชุม รวมทั้งบันทึกเทปวีดีโอ การประชุมผูถือหุนไวดวยกรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการ
ประชุมเรื่องใด  ผูถือหุนทานนั้นจะถูกหามออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

ซึ่งในป 2550 บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนวันพุธที่ 28 มีนาคม 2550  มีกรรมการเขารวมประชุม 8 ทาน ขาด
ประชุม 1 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 9 ทาน  โดยกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตางๆ  ไดรวมช้ีแจงรายละเอียด
ที่เกี่ยวของกับวาระตางๆ  รวมถึงตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย 
 

หมวดที่ 2 
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 

บริษัท เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใหสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  ดังนั้น บริษัท จึงมี
นโยบายสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิตางๆ ดังนี้    

1. สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง  สามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการ
อิสระของบริษัท ที่บริษัท จะเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตน   โดยบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะพรอมกับหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก
เว็บไซตของบริษัท 1www.forth.co.th   ในกรณีที่ผูถือหุนประสงคที่จะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท      ผู
ถือหุนจะตองสงหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถวนพรอมทั้งสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารแสดงตนอื่นๆ  ตามที่กําหนดกลับมายังบริษัท  กอนวันประชุมผูถือหุน 

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม 

บริษัท  มีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการ
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป  ในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม  ผูถือหุนสามารถเสนอวาระไดตามขั้นตอน ดังนี ้
2.1 จัดสงเรื่องที่จะเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมพรอมดวยเหตุผล  รายละเอียดขอเท็จจริง และขอมูล

อื่นใดที่จําเปนของการขอเสนอวาระดังกลาวในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน   โดยสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรมดังกลาวไดจากเว็บไซต 2Hwww.forth.co.th  หรือติดตอขอไดตามที่อยูบริษัท ดังนี้ 
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   แผนกนักลงทุนสัมพันธ 
เลขที่  226/12,13 และ 16     ถนนพหลโยธิน     แขวงสามเสนใน    เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร    10400 

โทรสารหมายเลข 02-6150615  หรือ เบอรโทรศัพท 02-6150600 ตอ 314 (แผนกนักลงทุนสัมพันธ)   
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 2.2 เกณฑการพิจารณาเรื่องที่มีผูเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้ 
 บริษัท จะตรวจสอบการเปนผูถือหุนของผูขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียน

ผูถือหุนเพิ่มกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุมกับทะเบียนผูถือหุนในครั้งที่เสนอเพิ่มวาระดังกลาวนั้น 
 เปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบรษิัท อยางมีนัยสําคัญ 
 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแลว ก็จะบรรจุเขาเปนวาระในการประชุมผูถือหุน  พรอมทั้ง

ระบุวาเปนวาระที่เสนอโดยผูถือหุน สวนเรื่องที่ไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  ทางบริษัท  
จะแจงใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซดของบริษัท 

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

3.1 ผูถือหุนสามารถที่จะเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  โดยมีขั้นตอนการเสนอ ดังนี้ 
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑที่กําหนดไวขางลางนี้ และมีขอมูลถูกตองครบถวนเทานั้น  
1. บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

• มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัท มหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

• มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย  
สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย   อายุที่เหมาะสม  มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  และจิตใจ
ที่สมบูรณ  สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ  มีการเตรียมตัวเปนการลวงหนากอนการ
ประชุมเปนอยางดี  มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม  มีความตรงไปตรงมา  มีความกลาหาญในการ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและ/หรือเปนนักธุรกิจที่มีช่ือเสียง ประวัติการทํางานและจริยธรรมที่ดีงาม 
และไดรับการยอมรับจากสังคม 

• มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท  

• ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน 
2. คณะกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

ลงมติคัดเลือก  เปนกรรมการของบริษัทผูที่ไดรับการเสนอชื่อ  แตหากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม
คัดเลือกที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ผูที่ไดรับเสนอชื่อดังกลาวจะไดรับการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาในกลุมนอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อใหที่ประชุมลงมติครั้งสุดทาย 

3. ผูถือหุนใชเอกสารตามที่แนบนี้ อันประกอบดวย (1) แบบฟอรมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการ และ (2) ขอมูลบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ    โดยเจาของขอมูลลงนาม
ยินยอมและรับรอง  และสงไปรษณียลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551  (ทั้งนี้ยึดจากวัน
ประทับรับ ณ ที่ทําการไปรษณียปลายทางเปนหลัก)  ตามที่อยูของบริษัทขางตนนี้ 

4. ใบหุนหรือหนังสือยืนยันการถือหุนจาก บริษัทหลักทรัพย/ตัวแทน 
4. การปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัท มีนโยบายจํากัดการใชขอมูลภายในใหอยูในวงเฉพาะผูบริหารต้ังแตระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวของ
ภายในแผนกหรือโรงงานเทานั้น  สําหรับงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลว  จะถูกเก็บรักษาไวที่ผูอํานวยการฝาย
บัญชีและการเงิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงกอนการประกาศผลการดําเนินงานของบริษทั  สูสาธารณชนผานทางตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย   ขอมูลที่เปนความลับอื่นๆ  ของบริษัทจะใชเพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับ
ผูจัดการแผนกและผูจัดการโรงงานขึ้นไปเทานั้น  และในชวง 1 ป ที่ผานมา  หลังจากที่บริษัท เขาจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไมเคยประสบกับปญหาการรั่วไหลของขอมูลภายใน  เนื่องจากบริษัท มีนโยบาย
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เขมงวดในเรื่องดังกลาวและหากมีการใชขอมูลภายในที่ทําใหเกิดความเสียหาย  ฝายบริหารจะพิจารณาลงโทษบุคคลที่
เกี่ยวของนอกจากนี้ บริษัท ไดแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท รับทราบถึงหนาที่ที่ตองแจงการถือครอง
หลักทรัพยของกรรมการ  ผูบริหาร คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ตามที่
กําหนดและกําหนดใหตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส 

5. การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายหามพนักงานและผูบริหารผูทราบขอมูลภายในเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทตั้งแตวันที่ทราบขอมูลจนกระทั่งขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชนเรียบรอยแลว และหามนํา ขอมูล
ภายในที่ไมควรเปดเผยไปเผยแพร เพื่อเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย 

นอกจากนั้นบริษัทไดทําการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท เกี่ยวกับหนาที่การรายงานการถือ
หลักทรัพยของบริษัท และบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยโดย คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหาร
จะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหแจงภายใน 
3 วันทําการ 

 
หมวดที่ 3 

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 

 บริษัท ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ทั้งในสวนของกลุมลูกคา คูคา ผูถือหุน พนักงานและผูบริหาร
ของบริษัท  เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขันและสราง
กําไรใหกับบริษัท  ซึ่งถือวาเปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของบริษัท ดังนั้น บริษัท ไดกําหนดขอพึงปฏิบัติของพนักงาน
ตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  ดังนี้ 
พนักงาน 
• มีสิทธิสวนบุคคล และมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองไมใหละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
• สิทธิในการไดรับการปฏิบัติ และไดรับโอกาสเทาเทียมกัน 
• สิทธิตางๆ  เกี่ยวกับการจางงานที่เปนธรรมและเทาเทียมกัน เชน  การอนุญาตใหลางาน  สิทธิประโยชน โอกาสในการ

เลื่อนขั้น  การโอนยาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ลูกคา 
• มีสิทธิไดรับการปฎิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน 
• สิทธิที่จะไดรับการบริการจากพนักงานอยางเต็มความรู ความสามารถ 
• สิทธิที่จะไดรับสินคาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
• สิทธิที่จะไดรับการปกปองรักษาขอมูลอันเปนความลับ 

ผูจัดหาสินคาและบริการ และตัวแทนอื่นๆ   
• สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน 
• สิทธิที่จะไดรับการปกปองรักษาขอมูลอันเปนความลับ 
• สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติดวยความซื่อตรง และเชื่อถือได 
• สิทธิที่จะไดรับทราบกฎหมาย ขอบังคับ  และนโยบายที่เกี่ยวของ 
• สิทธิที่จะไดรับการแขงขันอยางเปนธรรม 

หนวยงานของรัฐ 
• สิทธิในการกํากับดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ขอบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ 
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บริษัท ไดกําหนดชองทางเพื่อรับขอรองเรียนจากกลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ  โดยผูรองเรียนสามารถนําสงขอรองเรียนเปนลาย
ลักษณอักษรและมีขอมูลอยางเพียงพอ  รวมทั้งระบุช่ือ-สกุลและที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกของผูรองเรียนมาที่นักลงทุน
สัมพันธ  ตามที่อยูหรืออีเมลของบริษัท  ที่ระบุขางตน   โดยนักลงทุนสัมพันธจะสงขอรองเรียนตอไปยังคณะผูบริหารหรอื
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท  เพื่อทําการตรวจสอบและแกไขแลวแตกรณีดังนี้ 

1) กรณีที่เปนขอรองเรียนจากผูถือหุน  จะสงตอไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  ในกรณีนี้ผู
ถือหุนอาจติดตอประธานธรรมการตรวจสอบโดยตรงตามที่อยูบริษัท ที่ระบุไวขางตน 

2) กรณีที่เปนขอรองเรียนของลูกคา คูคา ประชาชาชนทั่วไป  จะนําสงไปยังคณะผูบริหารเพื่อหาทางแกไข  แลวรายงานให
คณะกรรมการบริษัท ทราบ 

3) กรณีที่เปนขอรองเรียนจากเจาหนี้  ขอรองเรียนจะสงไปยังคณะผูบริหาร  หรือผูบริหารอาจพิจารณาสงขอรองเรียน
ดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาตอไป 

 
หมวดที่ 4 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 

1. บริษัทไดมีการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดโดยผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1) และรายงานประจําป  และยังไดเผยแพรขอมูลตางๆ ทางเว็ปไซด www.forth.co.th ของบริษัท ในสวนของ 
“ขอมูลนักลงทุน”   ทั้งนี้ ผูถือหุน, นักลงทุน, นักวิเคราะห สามารถที่จะเขาไปเรียกดูขอมูลตางๆ ของบริษัทได โดยบริษัทได
มีการปรับปรุงขอมูลตางๆ ใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ   

2. ทั้งนี้  บริษัท ยังไดจัดประชุมแถลงขอมูลผลการดําเนินงานแตละไตรมาสใหแกนักลงทุน นักวิเคราะหและนักขาว  ตลอดจน
ผูสนใจไดซักถามขอมูลตางๆ  เพิ่มเติมทุกไตรมาส  ยกเวนไตรมาสที่ 3/2550 ที่ไมไดจัดประชุมแถลงขอมูลผลการ
ดําเนินงาน  และบริษัท ไดมีการจัด Company Visit ใหกับนักลงทุน และนักวิเคราะห ไดเขาเยี่ยมชมโรงงาน (พุทธมณฑล
สาย 5)   ดังนี้ 
สําหรับกิจกรรมในป 2550 บริษัท ไดมีการจัดกิจกรรมสรุปได 3 สวน  ดังนี้ 
สวนที่ 1   Opportunity Day 

• ไตรมาสที่ 4/2549  ในวันที่ 29 มีนาคม 2550 

• ไตรมาสที่ 1/2550  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 

• ไตรมาสที่ 2/2550  ในวันที่  20 สิงหาคม 2550 
สวนที่ 2   Company Visit (โรงงาน) 

• นักลงทุน  ในวันที่ 18 มกราคม 2550 

• นักวิเคราะห   ในวันที่   29 พฤศจิกายน 2550 
สวนที่ 3  Company Visit (สํานักงานใหญ) 

• นักวิเคราะหและกองทุนตางๆ จากหลายสถาบัน 
3. บริษัทไดแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวใน

รายงานประจําป 
4. บริษัท ไดมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนครั้งของการ

ประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมคณะกรรมการในปที่ผานมา ตลอดจนความเห็นจากการทํา
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวในรายงานประจําป และหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และสํานักงาน ก.ล.ต. 
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สถิติการเขาประชุมของกรรมการบริษัทในป 2550 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่ประชุม 

1. นายสนิท  วรปญญา 4/4 
2. นายพงษชัย  อมตานนท 4/4 
3. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 4/4 
4. นายแกลิก  อมตานนท 4/4 
5. นางมาทินี  วันดีภิรมย 4/4 
6. นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ 4/4 
7. นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา 4/4 
8. นายสุธรรม มลิลา 4/4 

9. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 4/4 
 

สถิติการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบบริษัทในป 2550 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่ประชุม 

1. นายสนิท  วรปญญา 4/4 
2. นายสุธรรม มลิลา 4/4 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 4/4 
 
5. บริษัท มีนโยบายในการจายคาตอบแทนแกกรรมการตามอัตราซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติไว  ซึ่งยังไมมีการ

เปลี่ยนแปลงอัตรามาเปนเวลาหลายปแลว   ทั้งนี้ บริษัท ไดมีการเสนอคาตอบแทนกรรมการอัตราใหมสูงขึ้นจากปที่กอน 
โดยเปนคาตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ไดอยูใน
ระหวางการรอมติจากการประชุมสามัญผูถือประจําป 2551 

6. สําหรับคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงนั้น บริษัท มีนโยบายในการจายคาตอบแทนที่สะทอนภาระหนาที่และความ 
รับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงแตละคนการจายคาตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมโดยเทียบเคียงกับธรุกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน 

7. บริษัท ไดเปดเผยขอมูลการจายผลตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนเงินคาตอบแทนไวในรายงาน
ประจําปและแบบ 56-1 

8. บริษัท มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ หรือ Investor Relations   เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

 
หมวดที่ 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. โครงสรางคณะกรรมการ 
1.1 คณะกรรมการบริหาร คือ คณะกรรมการบริษัท 9 ทาน  โดยมีกรรมการที่มิใชผูบริหาร (Non-Execution Directors) 3 

ทานและเปนกรรมการอิสระ 
1.2 บริษัท มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจน  โดยระบุไวในนโยบายการกํากับดูแล

กิจการ และขอบังคับของบริษัท  ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย 
1.3 บริษัท กําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”  อยางละเอียดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 

56-1)  และรายงานประจําป 
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1.4 บริษัท เปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนใหผูถือหุนทราบโดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  ซึ่งผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลไดจากเว็ปไซด ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ที่ 3 Hwww.set.or.th และเว็ปไซดของบริษัท 4 Hwww.forth.co.th 

1.5 บริษัท มีนโยบายแยกบุคคลผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ใหเปนคนละบุคคล  เพื่อ
ความชัดเจนและความโปรงใสในการบริหารงาน และมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจน โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

2. คณะกรรมการชุดยอย 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการยอย 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 

3 ทาน  โดยมีคุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดไว โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

3. แนวทางการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง  คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาภาระหนาที่และขอบเขตความ

รับผิดชอบของกรรมการหรือผูบริหารรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผูบริหารแตละรายและผลการดําเนินงาน
ของบริษัท  นอกจากนี้ยังพิจารณาใหสอดคลองกับอัตราคาตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมดวย ทั้งนี้ คาตอบแทน
คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย 

4. วาระการดํารงตําแหนง 
 ในการประชุมสามัญถือหุนประจําป กรรมการบริษัท จํานวนหนึ่งในสามหรือใกลเคียงกับจํานวนหนึ่งในสามมากที่สุดตอง

ออกจากตําแหนง  โดยกรรมการซึ่งพนตําแหนงนี้อาจไดรับเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงใหมอีกวาระได 
5. การประเมินตัวเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการ โดยรวมไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความเขาใจที่ดีในการทํางานรวมกันของกรรมการ 
6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 คณะกรรมการมีนโยบายที่จะสงเสริมใหกรรมการทุกคน  ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัท เขารับการอบรม

เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท  อยางตอเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ  เชน  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สํานักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ในการแตงตั้งกรรมการใหมโดยเฉพาะกรรมการอิสระ  บริษัทไดใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทอันไดแก  โครงสราง
องคกรและผูบริหาร  ลักษณะการดําเนินงาน สินคาหลัก ระเบียบขอบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัท 
รวมทั้งขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของใหแกกรรมการใหม  เพื่อใหกรรมการดังกลาว
สามารถเขาใจการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการเปนกรรมการหรือ
กรรมการอิสระ 

การกํากับดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
หามพนักงานและผูบริหารผูทราบขอมูลภายในเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท  ต้ังแต

วันที่ทราบขอมูลจนกระทั่งขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชนเรียบรอยแลว และหามนํา ขอมูลภายในที่ไมควรเปดเผยไปเผยแพร เพื่อ
เปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย 

นอกจากนั้นบริษัทไดทําการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท เกี่ยวกับหนาที่การรายงานการถือหลักทรัพยของ
บริษัท และบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพยโดย คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารจะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาว
แกบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหแจงภายใน 3 วันทําการ 
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รายการระหวางกัน 
 ตามงบการเงินรวมสําหรับป 2550  กลุมบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีรายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้ 

บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงือ่นไข ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2550 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 
นายพงษชัย อมตานนท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปน

กรรมการบริษัท และเปนผูถือหุน
บริษัทโดยมีหุนอยู รอยละ 49 

คาเชาจาย 
 
 
 

120,000 
 
 
 
 
 

456,000 

บริษัทเชาอาคารโรงงานบริเวณ 
Factory Land จากคุณพงษชัยเพื่อ
เปนที่ตั้งของโรงงานของบริษัท มี
ราคาประเมินคาเชาโดยผูประเมิน
อิสรระเทากับ 40,000 บาทตอเดือน 
 
GTS เชาอาคารโรงงานบริเวณ 
Factory Land จากคุณพงษชัยเพื่อ
เปนที่ตั้งของโรงงานของ GTSยัง
ไมมี การประเมินค าเช าโดยผู
ประเมินอิสระ 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท 
กับผูถือหุน เปนรายการปกติทาง
ธุรกิจ 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงือ่นไข ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2550 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปน

กรรมการบริษัท และ เปนผูถือ
หุนบริษัทโดยมีหุนอยู รอยละ 6 
 

คาเชาจาย 
 
 
 
 
 

360,000 
 
 
 
 

 
 

 

120,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,000 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทเชาอาคารจํานวน 3 ชั้น 3 
คู หา  เลขที่  226/13  บนถนน
พหลโยธินจากคุณรังษี เพื่อเปน
สํ านั กงานของบริ ษั ท  มี ราคา
ประเมินคาเชาโดยผูประเมินอิสระ
เทากับ 96,000 บาทตอเดือน 
 

บริษัทเชาอาคารจํานวน 3 ชั้น 1 
คู หา  เลขที่  226/11  บนถนน
พหลโยธินจากคุณรังษี เพื่อเปน
สํานักงานของบริษัท ยังไมมีราคา
ประเมินคาเชาโดยผูประเมินอิสระ
แตสามารถอางอิงราคาประเมิน
ของอาคาร  2 2 6 / 1 3  ที่ ร าค า 
32,000 บาท ตอเดือน 
 

บริษัทเชาอาคารจํานวน 3 ชั้น 1 
คู หา  เลขที่  226/10  บนถนน
พหลโยธินจากคุณรังษี เพื่อเปน
สํานักงานของบริษัท ยังไมมีราคา
ประเมินคาเชาโดยผูประเมินอิสระ
แตสามารถอางอิงราคาประเมิน
ของอาคาร  2 2 6 / 1 3  ที่ ร าค า 
32,000 บาท ตอเดือน 
 
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท 
กับผูถือหุน เปนรายการปกติทาง
ธุรกิจ 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงือ่นไข ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2550 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 
นายพูนศักดิ์ ศิริพงษปรีดา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนผู

ถือหุนบริษัทโดยมีหุนอยู รอยละ 
3 
 
 

คาเชาจาย 
 
 
 

0 คุณพูนศักดิ์ ให ES .ใชอาคาร
จํานวน 1 คูหาเพื่อเปนสํานักงาน
ของ ES บนถนนบานหมอโดยไม
คิดคาใชจายใด  ๆ
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท 
กับผูถือหุน เปนรายการปกติทาง
ธุรกิจ 

บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร (GEM) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถือหุน
โดย บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น 
จํานวนรอยละ  45 ของทุนที่
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท  
 

ลูกหนี้การคา 
- ยอดตนงวด 
- ขายระหวางงวด 
- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ขายระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 
- ยอดปลายงวด 

 
เจาหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 
- ซื้อระหวางงวด 
- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ซื้อระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 
 

 
6,889,954 
7,950,608 

 
556,543 

(3,080,242) 
12,316,863 

 
 

 
1,030,434 
1,451,022 

 
101,572 

(2,545,354) 
37,674 

 
 
 
 

รายการปกติทางธุรกิจ และเปน
อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท 
กับบริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการ
ปกติทางธุรกิจที่มีความเหมาะสม
และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจ 
โดยมี เ งื่ อ น ไขทา งก า รค า ที่
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงือ่นไข ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2550 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 
บจก.  ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม (FTS) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถือหุน

โดย บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น 
จํานวนรอยละ  34 ของทุนที่
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท  
 

ลูกหนี้การคา 
- ยอดตนงวด 
- ขายระหวางงวด 
- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ขายระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 
- ยอดปลายงวด 

 
เจาหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 
- ซื้อระหวางงวด 
- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ซื้อระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 
 

 
9,947,632 

11,303,067 
 

791,215 
(5,112,813) 
16,929,101 

 
 

 
23,540 

145,000 
 

10,150 
(178,690) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการปกติทางธุรกิจ และเปน
อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท 
กับบริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการ
ปกติทางธุรกิจที่มีความเหมาะสม
และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจ 
โดยมี เ งื่ อ น ไขทา งก า รค า ที่
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงือ่นไข ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2550 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 
บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค ทรานสฟอร
เมอรส (GET) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุมผู
ถือหุนเดียวกับของบริษัทฯเคย
ถือหุนอยู จํานวนรอยละ 35 
ของทุนที่ชําระแลวทั้งหมดของ
บริษัท และ มีกรรมการคน
เดียวกัน คือ คุณพงษชัย อมตา
นนท แตคุณพงษชัย ไดขายหุน
และลาออกจากการเปน
กรรมการตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม 
2548 
 

ลูกหนี้การคา 
- ยอดตนงวด 
- ขายระหวางงวด 
- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ขายระหวางงวด 
- คาเชารับระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 
- ยอดปลายงวด 

 
เจาหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 
- ซื้อระหวางงวด 
- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ซื้อระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 
- ยอดปลายงวด 

 
คาเชารับ 

 
573,219 

1,774,494 
 

124,215 
720,000 

(2,867,326) 
324,602 

 
 

0 
11,245,354 

 
787,175 

(12,032,529) 
- 

 
720,000 

รายการปกติทางธุรกิจ และเปน
อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
รายการปกติทางธุรกิจ และเปน
อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 
 
บ ริษั ท ให เ ช า โ ร ง ง าน เ ลขที่ 
66/350 ตําบลไรขิง อําเภอสาม
พราน  จังหวัดนครปฐม แก GET 
อายุสัญญา 3 ป สิ้นสุดสัญญา 30 
ธ.ค. 2550 มีอัตราคาเชา 60,000 
บาท ตอเดือน 
 
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท 
กับบริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการ
ปกติทางธุรกิจที่มีความเหมาะสม
และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจ 
โดยมี เ งื่ อ น ไขทา งก า รค า ที่
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ ริษั ท ให เ ช า โ ร ง ง าน เ ลขที่ 
66/350 ต.ไรขิง อ.สามพราน  จ.
นครปฐม แก GET เพื่อเปนที่เก็บ
สินคาของ GET มีราคาประเมิน
คาเชาโดยผูประเมินอิสระเทากับ 
55,000 บาทตอเดือน 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงือ่นไข ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2550 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 
กิจการรวมคา ฟอรท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีการ

ทําสัญญารวมคาระหวาง บมจ. 
ฟอรท คอรปอเรชั่น ในสัดสวน
รอยละ 75 และบริษัทอื่น รอย
ละ 25 แตยังไมมีการเรียกชําระ
เงินทุน  
 

ลูกหนี้การคา 
- ยอดตนงวด 
- เงินทดรองจาย 
- ตัดจําหนาย 

     - ยอดปลายงวด 
 

 
34,900 

470,000 
(504,900) 

- 

รายการปรกติทางธุรกิจ 
 
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัทกับ
บริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการ
ปรกติทางธุรกิจที่มีความ
เหมาะสม และจําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจโดยมีเงื่อนไขทาง
การคาที่เหมาะสม และ
สมเหตุสมผล 

กิจการรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด คอมมูนิเคชั่น จํากัด และ 
บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซิสเต็ม จํากัด 

บริษัทยอย มีสัดสวนในการ
ลงทุนรวมคาจํานวนรอยละ 10  
 

ลูกหนี้การคา 
- ยอดตนงวด 
- ขายระหวางงวด 
- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ขายระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 
- ยอดปลายงวด 

 
0 

2,276,050 
                      

159,324 
(0) 

2,435,374 

รายการปรกติทางธุรกิจ และเปน
อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัทกับ
บริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการ
ปรกติทางธุรกิจที่มีความ
เหมาะสม และจําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจโดยมีเงื่อนไขทาง
การคาที่เหมาะสม และ
สมเหตุสมผล 

กิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส 
อินเตอรคอล  

บริษัทยอย มีสัดสวนในการ
ลงทุนรวมคาจํานวนรอยละ 20  
 

ลูกหนี้การคา 
- ยอดตนงวด 
- ขายระหวางงวด 
- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ขายระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 
- ยอดปลายงวด 

 

 
- 

3,512,200 
                      

245,854 
(3,758,054) 

- 
 

รายการปรกติทางธุรกิจ และเปน
อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัทกับ
บริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการ
ปรกติทางธุรกิจที่มีความ
เหมาะสม และจําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจโดยมีเงื่อนไขทาง
การคาที่เหมาะสม และ
สมเหตุสมผล 
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มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ในกรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํา
รายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว อีกทั้งจะมี
การเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัท 
นอกจากนี้ การทํารายการระหวางกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการทํารายการระหวางกันนั้น ๆ  

11.3 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหวางกันในอนาคต 

ในกรณีที่มีการเขาทํารายการระหวางกันในอนาคต บริษัท และบริษัทยอยจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้ง
เปนไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกันซึ่งกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีอนุญาตแหงประเทศไทย 

ในกรณีที่เปนรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ และเปนรายการที่เกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม 
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและ
แนวทางในการปฏิบัติดังกลาว 

ในกรณีที่เปนรายการเชาทรัพยสินระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการ
ปฏิบัติใหมีความเหมาะสมและมีความชัดเจน โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล 
สามารถตรวจสอบได และใหนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและแนวทางในการ
ปฏิบัติดังกลาว 

ในกรณีที่เปนรายการระหวางกันที่อาจมีความขัดแขงทางผลประโยชนระหวางบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อ
ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการทํารายการดังกลาว บริษัทจึงเห็นสมควรใหการทํา
รายการดังตอไปนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 

1) รายการเงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

2) รายการเงินทดรองจายกรรมการ 
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
ภาพรวมการดําเนินงานของบริษัท  

 บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัท) รวมทั้งบริษัทยอยและบริษัทรวม ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยที่การดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมจะเปนลักษณะสนับสนุนธุรกิจซึ่ง
กันและกัน ต้ังแตการออกแบบ คิดคน วิจัย และพัฒนา การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต รวมไปถึงการตลาดและการจําหนาย โดย
บริษัทจะเปนผูผลิตแผงวงจรเปนหลัก ในขณะที่บริษัทรวมและบริษัทยอย จะทําหนาที่คนควา วิจัย และจัดจําหนายวัตถุดิบ 
และผลิตผลิตภัณฑของตน รวมถึงทําการตลาดดวย  

บริษัท ชื่อยอ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริ ษั ท  ฟอร ท  คอร ปอ เ รชั่ น  จํ า กั ด 
(มหาชน)  

บริษัท รับจางผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
จําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณโทรคมนาคมภายใต
เครื่องหมายการคา “FORTH”  

บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด ES จําหนายปลีกและสงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
เปนผูแทนจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสช้ันนํา 

บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด GTS ผูวิจัย คนควาเทคโนโลยี จําหนาย และติดต้ังอุปกรณ ระบบ
สัญญาณไฟจราจรครบวงจร และปายอิเล็กทรอนิกส 

บริษัท จีเนียส อีเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด GEM ผูวิจัย คนควาเทคโนโลยี จําหนายและติดต้ังมิเตอรวัดไฟฟา
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จํากัด FTS ผูวิจัย คนควาเทคโนโลยี จําหนายและติดต้ังอุปกรณรับสงขอมูล
ผานดาวเทียมติดยานพาหนะ 

กิจการรวมคา จีเนียส  JV Genius ไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร  ในการติดต้ังปายจราจร
อัจฉริยะ พรอมการดูแลรักษา จํานวน 40 จุด พรอมศูนยควบคุม
เครือขาย และดําเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณา
บนปายจราจรอัจฉริยะ 

ในป 2550 บริษัทมีผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเนื่องโดยกลุมบริษัทมีรายไดรวม 3,940.97 ลานบาท เทียบกับป 
2549 ที่มีมีรายไดรวม 2,480.61 ลานบาท หรือเปนอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 59 สงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิในป 2550 
เทากับ 211.91 ลานบาท เทียบกับป 2549 ที่มีกําไรสุทธิเทากับ 213.48 ลานบาทหรือเติบโตลดลงรอยละ 0.47 

ผลการดําเนินงานในป 2549-2550  

รายได 

ในปจจุบันรายไดหลักของบริษัทมาจาก 7 หมวดธุรกิจ ประกอบดวย  
(1) รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเครื่องหมาย 

การคา FORTH 
(2)  รายไดจากการผลิตแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใตตรา 

สินคาของลูกคา  
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(3)  รายไดจากการผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร  
(4)  รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 

 (5)  รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา 
 (6)  รายไดจากการพัฒนาและวางระบบขอมูลสารสนเทศ 

(7)  รายไดจากการจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

ซึ่งสามารถสรุปตามตารางโครงสรางรายได ดังนี้ 
ป 2549 ป 2550 

 
(บาท) % (บาท) % 

รายไดจากธุรกิจหลัก       
1.รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเครื่องหมายการคา FORTH 

532,186,081 21.45 343,388,422 8.71 

2.รายไดจากการผลิตแผงวงจร อุปกรณโทรคมนาคมและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา 

    

   2.1 งาน Consign Parts 243,393,315 9.81 250,925,946 6.37 
   2.2 งาน Turn key 603,298,414 24.32 1,973,716,459 50.08 
 รวมรายไดจากการรับจางเหมาผลิตและรับจางประกอบ
แผงวงจร 

846,691,729 34.13 2,224,642,405 56.45 

3.รายไดจากการผลิต จําหนายและรับเหมาติดต้ังอุปกรณและ
ระบบสัญญาณไฟจราจร 

238,990,443 9.64 

 
336,692,852 

 
8.54 

4.รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 14,793,950 0.60 287,179,564 7.29 
5.รายไดจากการจัดจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 583,693,337 23.53 538,915,035 13.68 
6.รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา 119,166,667 4.80 39,018,304 0.99 
7.รายไดจากการพัฒนาและวางระบบขอมูลสารสนเทศ  105,537,675 4.26 143,514,478 3.64 
รวมรายไดจากธุรกิจหลัก   2,441,059,881  98.41 3,913,351,059 99.30 
รายไดอ่ืนๆ ** 39,549,283 1.59 27,621,530 0.70 
รวมรายได 2,480,609,164  100.00 3,940,972,589 100.00 

หมายเหตุ **  รายไดอื่น ๆ ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดคาเชา เปนตน 

จากตารางโครงสรางรายไดจะเห็นไดวา บริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากการผลิตแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา โดยในป 2550 รายไดดังกลาวมีสัดสวนรอยละ 56.45 ของรายไดรวม โดย
ทางบริษัท ไดรับคําสั่งผลิตจาก บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนลูกคาใหม และไดทําการสงมอบสินคา
เปนมูลคาสูงถึง 1,386 ลานบาท 

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรายไดจําแนกตามหมวดธุรกิจ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH   

สําหรับในป 2550 บริษัทมีรายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใตเครื่องหมาย
การคา FORTH จํานวน 343.39 ลานบาท ลดลงจาก 532.19 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2549 สวนที่ลดลงคิดเปนรอยละ 
35.48 เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซา และการชะลอตัวของการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการทําใหยอดขาย
ตูสาขาโทรศัพท ลดลง 41 ลานบาท ตูชุมสายอินเตอรเน็ท และตูชุมสายโทรศัพท มีมูลคาลดลง ถงึ 75 ลานบาท และยอดขาย
เครื่องประจุไฟฟา ลดลง 53 ลานบาท 
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2. รายไดจากการผลิตแผงวงจร อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา 

รายไดจากการผลิตแผงวงจร  อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา ไดแก แผงวงจร
ในเครื่องใชไฟฟา  อุปกรณคอมพิวเตอร  อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ แบงเปนรายไดจากการ
ประกอบ (Consign Parts) คือ การประกอบแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งลูกคาจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตมาใหบริษัท และรายไดจากการเหมาผลิต (Turn Key) คือ การผลิตพรอมทั้งจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตใหลูกคาดวย   

ในป 2550 มูลคารวมของรายไดจากการประกอบแผงวงจร อุปกรณโทรคมนคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาจํานวน 
2,224.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 846.69 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2549 สวนที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 162.75 เนื่องจาก
บริษัท ไดรับคําสั่งผลิตจาก บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนลูกคาใหม และไดทําการสงมอบสินคาเปน
มูลคาสูงถึง 1,386 ลานบาท 

 3. รายไดจากการผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร 
ในป 2550 GTS มีรายไดจากการผลิต จําหนายและรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร 336.69 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจาก 238.99 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2549 สวนที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 40.88 เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ
สินคาใหม ๆ ของบริษัท สามารถขายระบบไฟจราจรและ ระบบกลองวงจรปดใหแกกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นจาก
ผลงานที่โดดเดนในการติดต้ังสญัญาณไฟจราจรที่มีคุณภาพใหแกกรุงเทพมหานครมาตลอดระยะเวลา 5 ป 

4. รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 

ในป 2550 GTS มีรายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 287.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 14.79 ลานบาท
ในชวงเดียวกันของป 2549 เนื่องจากบริษัทไดรับคําสั่งซื้อสินคา จาก บริษัท ฮัลโล บางกอก ไตรวิช่ัน จํากัด เปนมูลคา 242 
ลานบาท          

5. รายไดจากการจัดจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

รายไดจากการจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส มาจากการดําเนินงานของ ES ซึ่งเปนบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจจําหนายสง
และจําหนายปลีกช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสและเปนผูแทนจําหนาย (Distributor)  

ในป 2550 บริษัทมีรายไดจากการจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 538.92 ลานบาท ลดลงจาก 583.69 ลานบาทในชวง
เดียวกันของป 2549 สวนที่ลดลงคิดเปนรอยละ 7.67 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 

6. รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา 

รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา มาจากการดําเนินงานของกิจการรวมคา Genius ที่ไดรับสิทธิจาก
กรุงเทพมหานคร ในการติดตั้งปายจราจรอัจฉริยะ ดูแลรักษา และจัดเก็บผลประโยชนจากสิทธิโฆษณา จํานวน 40 จุด ซึ่ง
บริษัทไดทําสัญญาขายพื้นที่โฆษณาใหกับบริษัท ฮัลโล บางกอก ไตรวิช่ัน จํากัด ชวงปลายป 2548 มูลคาไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มปละ 130 ลานบาท ซึ่งในการรับรูรายได บริษัทจะคํานวณจากระยะเวลาการใชงานจริงซึ่งเริ่มตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 2549 ทําใหบริษัทมีรายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา เทากับ 119.17 ลานบาทในป 2549 
และ 10.83 ลานบาท ในเดือน กุมภาพันธ 2550 บริษัท ฮัลโล บางกอก ไตรวิช่ัน จํากัด ไดขอยกเลิกสัญญา และทางกิจการ
รวมคา Genius ไดดําเนินการหาลูกคาดวยตนเอง ซึ่งถือวายังเปนชวงเริ่มตนของการทําธุรกิจใหม จึงทําใหมีรายไดทั้งหมด 
39.02 ลานบาท ลดลง 108.34 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 90.91  

 7. รายไดจากการรับจางวางระบบขอมูลสารสนเทศ 
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รายไดจากการรับจางวางระบบขอมูลสารสนเทศ มาจากการดําเนินงานของบริษัทในสวนที่เขารวมเปนกิจการคารวม 
FORTH CONSORTIUM เพื่อดําเนินธุรกิจรับจางพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) 
ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) ใหกับการไฟฟานครหลวง โดยบริษัท
รับผิดชอบงานในโครงการดังกลาวมูลคา 378.81 ลานบาท จากมูลคารวม 549 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 ของมูลคา
โครงการ 538.92 ลานบาท ซึ่งในป 2550 บริษัทรับรูรายไดจากการรับจางวางระบบขอมูลสารสนเทศ จํานวน 143.51 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจาก 105.54 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2549 สวนที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 35.98 
ตนทุน คาใชจาย 
ตนทุนขาย 

ในป 2550 บริษัทมีตนทุนขายรวมเทากับ 3,233.73 ลานบาท เทียบกับ 1,780.13 ลานบาทของป 2549 หรือเปนอัตรา
เพิ่มขึ้นรอยละ 81.66  โดยตนทุนขายดังกลาว คิดเปนรอยละ 82.05 และรอยละ 71.76 ของรายไดรวมตามลําดับ  แสดงให
เห็นถึงอัตราสวนของตนทุนขายตอรายไดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในป 2550รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตแผงวงจร อุปกรณ
โทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา มีอัตราการเติบโตของรายไดที่สูงมาก แตเปนรายไดที่มี
อัตรากําไรขั้นตนต่ํา นอกจากนั้นบริษัท ยังมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในเครื่องจักร ซึ่งทําใหคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรซึ่งเปน
ตนทุนคงที่ ในชวงเริ่มเดินเครื่อง ทําใหเกิดตนทุนที่เพิ่มขึ้น แตไมมีรายไดรับ อยางเต็มที่ 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

ในป 2550 บริษัทมีคาใชจายในขายและบริหาร เทากับ 364.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 340.74 ลานบาทในชวงเดียวกัน
ของป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.96 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจากการจางพนักงานเพิ่มขึ้น และ
การขึ้นเงินเดือนตามอัตราปกติ  

คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง 

ในป 2550 บริษัทมีคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง เทากับ 24.39 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 5.50 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 
2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 343.45 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาเผื่อการลดลงในมูลคาของงานระหวางทําของโครงการรับจาง
พัฒนาและตดิตั้งโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทํา
ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) ใหกับการไฟฟานครหลวง ซึ่งเกิดความลาชาในการสงมอบงาน เปนจํานวนเงิน 9.65 ลาน
บาท และสวนที่เหลือเปนไปตามนโยบายในการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงของบริษัท  
ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวม เทากับ 3,694.35 ลานบาท โดยมีสินทรัพยหมุนเวียน เทากับ 
2,878.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.91 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญ ประกอบดวย ลูกหนี้การคา คิด
เปนรอยละ 40.38 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่มีสัดสวนอยูที่ รอยละ 19.58 เนื่องจากบริษัท ไดรับคําสั่งผลิต
จาก บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนลูกคาใหม และมีรายไดที่สูงมาก และสินคาคงเหลือ คิดเปนรอย
ละ 21.45 ของสินทรัพยรวม ขณะที่บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียน เทากับ 816.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.09 ของ
สินทรัพยรวม ซึ่งประกอบดวย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสิทธิการหาประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะเปนหลัก โดย
สัดสวนใน ป 2250 ลดลงจากป 2549 ที่มีสัดสวนที่ 38.17 เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นใน สินทรัพยหมุนเวียน และ การถอนเงิน
ฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน ออกเปนจํานวนเงิน 63 ลานบาท 
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คุณภาพสินทรัพย 
ลูกหนี้การคา  

  บริษัทมียอดลูกหนี้การคารวมหลังหักรายการระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ2549 จํานวน 1,491.64 
ลานบาท  และ 438.61 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 240.08 เนื่องจากบริษัท ไดรับคําสั่งผลิตจาก บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนลูกคาใหมและมีมูลคาที่สูงมาก โดยในสวนระยะเวลาการเก็บหนี้ของบริษัทในป 2550 แยลง
เปน 92.13 วัน จาก 59.01 วัน ในป 2549 เนื่องจากงานที่สงมอบให บมจ. ทีโอที ในปลายป 2548 ยังไมไดรับชําระ เพราะ 
ติดขัดในสวนการตรวจรับสนิคาของทางบมจ. ทีโอที  

บริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อทางการคาแกลูกหนี้การคาโดยเฉลี่ยประมาณ 30 - 90 วัน ซึ่งลูกหนี้การคาของบริษัท
สามารถแยกตามระยะเวลาการคงคางไดดังนี้ 

                            หนวย : ลานบาท 
งบการเงินรวม  ลูกหนี้การคา 

ป 2549 ป 2550 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 232.16 1,012.05 
คางชําระ   
ไมเกิน 1 เดือน 120.05 309.38 
1 – 3 เดือน 73.51 64.77 
3 – 12 เดือน 13.15 81.69 
มากกวา 12 เดือน 7.83 38.92 
รวม 446.70 1,506.81 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8.09 15.17 
รวมลูกหนี้การคา – สุทธิ 438.61 1,491.64 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 15.17 ลานบาทและ 8.09 ลานบาท ซึ่ง
จากยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนดังกลาว ทางบริษัทเชื่อวามีความเพียงพอแกความเสี่ยงของลูกหนี้ที่มีอยู อยางไรก็ตาม 
นโยบายการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัทจะขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา ประกอบกับการที่
ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทซึ่งซื้อขายกันมาเปนเวลานาน ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีความ
เสี่ยงเรื่องการผิดนัดชําระหนี้ของลูกคาอยูในระดบัตํ่า  นอกจากนี้ แตละหมวดธุรกิจจะมีการต้ังนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเปนลักษณะเดียวกัน โดยแบงเปนการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับสวนเฉพาะเจาะจง คือ จะตั้งขึ้นมาจาก
ลูกหนี้ที่สามารถระบุไดวาไมสามารถที่จะเรียกเก็บเงินไดอยางแนนอนและยอดลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 365 วันขึ้นไป จะ
ถูกตั้งสํารองไวทั้งจํานวน  และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกคาทั่วไป จะตั้งจากอายุของลูกหนี้ที่คงคาง ตาม
อัตราสวนที่แตละหมวดธุรกิจไดกําหนดไว รวมถึงผลการเจรจาตอรองกับลูกหนี้ที่มีปญหาคางชําระในแตละรายดวย ทั้งนี้ 
บริษัทเช่ือวายอดการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปจจุบันมีความเพียงพอแลว 
สินคาคงเหลือ 

          หนวย : ลานบาท 
งบการเงินรวม  สินคาคงเหลือ 

ป  2549 ป  2550 
วัตถุดิบ 104.30 210.62 
สินคาระหวางผลิต 262.61 359.05 
สินคาสําเร็จรูป 338.56 297.62 
สินคาระหวางทาง - 10.46 
รวม 705.47 877.75 
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 61.06 85.45 
สินคาคงเหลือ สุทธิ 644.41 792.30 
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บริษัทมียอดสินคาคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จํานวน 792.30 ลานบาท และ 644.41 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.95 เนื่องจากการขยายตัวของยอดขาย ซึ่งสินคาคงเหลือสวนใหญเปนวัตถุดิบเพื่อเตรียมไวผลิต
สินคาใหแก บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

ทั้งนี้ ในป 2550 บริษัทมีการต้ังเพิ่มขึ้นของคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงจํานวน 24.39 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 39.94 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาเผื่อการลดลงในมูลคาของงานระหวางทําของโครงการรับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรม
สําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา 
(Billing) ใหกับการไฟฟานครหลวง ที่เกิดความลาชาในการสงมอบงาน เปนจํานวนเงิน 9.65 ลานบาท และสวนที่เหลือ
เปนไปตามนโยบายในการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงของบริษัท  
สินทรัพยถาวร 

สินทรัพยถาวรของบริษัท คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มียอดรวมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
จํานวน 607.23 ลานบาท  และ 551.61 ลาน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.08 เนื่องจากบริษัทซื้อเครื่องจกัร 73.97 ลานบาท เพื่อเพิ่ม
เทคโนโลยีการผลิตของบริษัทใหทันสมัย และเพิ่มกําลังการผลิต นอกจากนี้บริษัท ยังมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมมูลคา 24.50 ลาน
บาท เพื่อเปนที่จอดรถยนตของบริษัท 
แหลงที่มาของเงินทุน 
หนี้สิน 

 บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จํานวน 2,501.80 ลานบาทและ 1,110.13 ลาน หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 125.36 เนื่องจากเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 1,024.65 ลานบาท จากการซื้อวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินคาใหกับ บริษัท 
เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น เพิ่มขึ้น 413.99 ลานบาทเพื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียน 

สวนของผูถือหุน 

บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จํานวน 1,192.55 ลานบาท  และ 1,129.44 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.59 เปนผลจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ในเดือนเมษายน 2550 บริษัทไดจายเงินปนผลสําหรับ
ผลประกอบการของป 2549 จํานวน 96.00 ลานบาท และในเดือนกันยายน 2550 บริษัทไดจายเงินปนผลบางสวนจากกําไร
สะสม และบางสวนจากผลประกอบการของป 2550 จํานวน 52.80 ลานบาท ในป 2550 บริษัท และบริษัทยอยไดมีการโอน
กําไรสะสมบางสวนเพื่อเปนสํารองตามกฏหมาย  

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน  

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัท ในป 2550 เพิ่มขึ้นจาก ป 2549 เปน 2.10 เทา จาก 0.98 เทา 
เนื่องจากบริษัทมีเจาหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นในจํานวนที่สูงมาก และ บริษัทไดมีการจายเงินปนผลในระหวางป ทําใหอัตราสวน
ดังกลาวเพิ่มสูงขึ้น  
สภาพคลอง 
กระแสเงินสด 

กระแสเงินสดรวมจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2550 เทากับ (205.29) ลานบาท ลดลงจากป 2549 ที่ (153.35) ลาน
บาท สาเหตุหลักที่ทําใหกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทเกิดเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเติบโตอยางรวดเร็วของ
บริษัท ทําใหบริษัทมียอดลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นอยางมากตามยอดขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้น และบริษัทอยูในระหวางการเรียก
เก็บเงิน และ บริษัทมียอดสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นตามยอดขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้น   



 

 บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น                                                                               ANNUAL REPORT 2007     59 

 

กระแสเงินสดรวมจากกิจกรรมการลงทุนของบริษัทในป 2550 เทากับ (158.70) ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก (151.85) 
ลานบาท ในป 2549  เนื่องจากบริษัทมีการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นเล็กนอย 

 กระแสเงินสดรวมจากกิจกรรมการจัดหาเงินในป 2550 เทากับ 321.60 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 304.73 ลานบาท ในป 
2549 ซึ่งเปนผลจากการที่บริษัทกูยืมเงินระยะสั้นเพื่อมาใชหมุนเวียนในกิจการจํานวน 413.99 ลานบาท และการไดรับเงิน
ฝากกับสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อคืนจํานวนเงิน 63.21 ลานบาท นอกจากนั้นในป 2550 ยังมีการจายเงินปน
ผลแกผูถือหุนจํานวน 148.80 ลานบาท  

อัตราสวนสภาพคลอง 

เมื่อพิจารณาถึงอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทจะเห็นวา อัตราสวนดังกลาวในป 2549 มีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากป 
2548 เปน 1.30 เทา  จาก 0.80 เทา เนื่องมาจากโครงสรางเงินกูของบริษัท สวนใหญเปนเงินกูระยะสั้น ซึ่งบางสวนไดถูก
ชําระคืนในระหวางปและบริษัทมีลูกหนี้การคา และสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่ขยายตัวเมื่อพิจารณาอัตราสวนสภาพ
คลองหมุนเร็วในป 2549 มีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากป 2548 เปน 0.51 เทา  จาก 0.33 เทา โดยมีเหตุผลเดียวกันกับอัตราสวนสภาพ
คลอง 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2550  
รายการที ่ บริษัท/บริษัทยอย ชื่อผูสอบบัญช ี คาสอบบัญชี 

(บาท) 
1 บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 1,010,000.00 
2 บริษัท อิเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 515,000.00 
3 บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 475,000.00 
4 กิจการรวมคา จีเนียส บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 100,000.00 

รวมคาสอบบัญช ี 2,100,000.00 
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
1. ความสามารถในการทํากําไร 

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการยาย
ฐานการผลิตอันเนื่องมาจากความตองการหาแหลงผลิตที่ราคาถูกกวา หรือการชะลอการสั่งผลิตของลูกคาในสายธุรกิจนี้ ซึ่ง
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึง
ผลกระทบดังกลาว บริษัทจึงพยายามหาลูกคารายใหมเพิ่มขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑสินคาใหมๆ ในชื่อของตนเอง เพื่อ
กระจายความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ เชน การออกแบบตูสาขาและตูชุมสายโทรศัพทแบบใหมพรอมระบบศูนยใหบริการ
ขอมูลทางโทรศัพท ระบบสัญญาณไฟจราจรปายอิเล็กทรอนิกส มิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งจะทําให
บริษัทมีจํานวนลูกคาที่มากขึ้น และมีผลิตภัณฑหลากหลายยิ่งขึ้น  
2. คุณภาพของสินทรัพย 

2.1 ลูกหนี้การคา 

 ลูกหนี้ในธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเครื่องหมาย
การคา FORTH และธุรกิจจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เปนลูกคารายยอยทั่วไป  ซึ่งบริษัทยังไมทราบถึง
ขอมูลทางเครดิตของลูกคาแตละรายนัก จึงอาจมีความเสี่ยงตอการชําระหนี้ ทําใหบริษัทตองต้ังสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ซึ่งจะกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม ตามนโยบายการตั้งสํารองของบริษัท 
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บริษัทจะพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ประกอบกับการที่ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่มี
ความสัมพันธอันดีกับบริษัทซึ่งซื้อขายกันมาเปนเวลานาน ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัด
ชําระหนี้ของลูกคาอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดเก็บหนี้ตามกําหนดระยะเวลาที่วางไว  โดย
อาศัยพนักงานของบริษัทที่มีประสบการณและทราบขอมูลรายละเอียดของลูกคา แตหากมีปญหาเกี่ยวกับการ
จดัเก็บหนี้บริษัทจะใหสํานักงานกฎหมายเปนผูดําเนินการในการติดตามทวงถามหนี้จนถึงที่สุด และดําเนินการ
ฟองรองหากลูกหนี้ไมชําระหนี้ที่มีตอบริษัท 

2.2 สินคาคงเหลือ 

 บริษัทมีการเก็บสินคาเปนเวลานาน สงผลใหมีการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงของสินคาคงเหลือสูงขึ้น 
โดยสินคาคงเหลือสวนใหญของบริษัทที่ถูกตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงคือสินคาสําเร็จรูป จากธุรกิจที่มี
เครื่องหมายการคาเปนของตนเอง และธุรกิจจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึง
ผลกระทบดังกลาว จึงไดใหฝายคลังสินคาทํารายการสินคาคงเหลือที่มีการหมุนเวียนชาใหกับพนักงานขาย เพื่อ
แจงใหพนักงานขายดําเนินการจําหนายสินคาดังกลาวใหมากขึ้น ซึ่งบริษัทจะใชกลยุทธในการลดราคาสินคาลง  
แตหากไมสามารถหาตลาดเพื่อจําหนายสินคาที่หมุนเวียนลาชาได บริษัทก็จะทําการทําลายสินคาดังกลาว 

3. การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 จากการที่ บริษัท และ ES มีการนําเขาวัตถุดิบประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการผลิตและจําหนายนั้น 
ซึ่งการเสนอราคาและการชําระเงินจะเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐและเยน ในขณะที่รายไดจากการขายจะเปนสกุลเงิน
บาท ทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารและเยน มีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับคาเงินบาท ดังนั้น ในการสั่งซื้อวัตถุดิบบริษัทมีการจองและกําหนดราคาวัตถุดิบลวงหนา และ
บริษัทยังติดตามความเคลื่อนไหวของคาเงินสกุลที่เกี่ยวของอยางใกลชิด เพื่อเปนขอมูลในการบริหารตนทุนการผลิต 
โดยปจจุบันบริษัทมีวงเงินสําหรับทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน
สําหรับใชในชวงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน  

4. สภาพคลอง 

 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองคอนขางต่ํา เนื่องมาจากโครงสรางเงินกูของบริษัท สวนใหญเปนเงินกูระยะสั้น 
ซึ่งบางสวนไดนําไปใชลงทุนในสินทรัพยระยะยาว เชน อาคาร และอุปกรณตกแตง อยางไรก็ตาม ในป 2548 บริษัทได
เริ่มกูยืมเงินระยะยาว แทนเงินกูยืมระยะสั้น เพื่อใชสําหรับใชลงทุนในสินทรัพยระยะยาวแลว  

5. ความไมแนนอนของรายไดในอนาคต 

 เนื่องมาจากการที่บริษัทไดพัฒนาและเพิ่มสายธุรกิจใหม เพื่อกระจายความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ เชน ธุรกิจ
ผลิตและจําหนายจอภาพ LED ธุรกิจผลิตมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งสายธุรกิจดังกลาวไดพัฒนา
เรียบรอยแลว และอยูระหวางการทําตลาด ซึ่งอาจสงผลกระทบใหรายไดในอนาคตของบริษัท หากไมสามารถจําหนาย
ผลิตภัณฑดังกลาวได อยางไรก็ตาม สําหรับธุรกิจจอภาพ LED นั้น บริษัทไดเริ่มติดตอหนวยงานราชการเพื่อจัด
จําหนาย รวมถึงสามารถนํามาใชเพิ่มเติมกับธุรกิจปายจราจรอัจฉริยะได และสําหรับผลิตภัณฑมิเตอรไฟฟา บริษัทได
เริ่มทําตลาดกับอาคารพักอาศัยและหอพัก ซึ่งมีผูสนใจและตองการทดสอบแลว 
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โครงการในอนาคต 
 
1. งานเหมาผลิตของบริษัท เวสเตริน ดิจิตอล จํากัด  (WESTERN DIGITAL)   
 บริษัทไดเริ่มทําการผลิตแผงควบคุมฮารดดิส ใหกับบริษัท เวสเตริน ดิจิตอล จํากัด ในกลางเดือนกรกฎาคม 2550 และ
เพิ่มกําลังการผลิตขึ้นในแตละเดือน   โดยเริ่มจากจํานวน 300,000 ช้ินตอเดือน จนถึง 1,00,000 ช้ินตอเดือน  โดยบริษัทได  
กอสรางขยายโรงงานเพิ่ม  ซึ่งแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 50  และบริษัทไดสั่งเครื่องจักรเขามา 4 เครื่องในชวงเดือน 
มีนาคม 2550 และ พฤศจิกายน 2550  โดยใชเงินจํานวน 80 ลานบาท  ในการลงทุนเครื่องจักรและเงินลงทุนในสวนขยาย
โรงงาน 15 ลานบาท  สวนเงินหมุนเวียนในการใชซื้อวัตถุดิบประมาณ 300 ลานบาท  โดยมูลคายอดขาย 320 ลานบาทตอ
เดือน 
 ในป 2551 บริษัท คาดวาจะเริ่มผลิตแผงควบคุมฮารดดิสโดยเฉลี่ย เดือนละ 1,200,000 ช้ิน 
 

2. ระบบชุมสายอินเตอรเน็ท   DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) 
  ในป 2549 บริษัทไดทําการติดตั้งระบบชุมสายอินเตอรเน็ทใหกับบมจ. ทีโอที ทั่วประเทศทุกจังหวัดจํานวน 100,000 
หมายเลขคิดเปนมูลคา 200 ลานบาท  ในป 2550 บริษัท  ติดต้ังเพิ่มอีก  80,000 หมายเลข   
 

3. ตูชุมสายโทรศัพท MSAN (Multi Service Access Node) 
 จากการที่บริษัทไดทําการพัฒนาตูชุมสายโทรศัพท แบบ DLC (Digital Loop Carrier) ใหมีความสามารถสูงขึ้นจนเปน
ตูชุมสาย MSAN ซึ่งเปนตูชุมสายในอนาคต ซึ่งเปนที่ตองการของให บมจ. ทีโอที  TT&T และ TRUE ซึ่งในป 49 บริษัทได
จําหนายติดต้ังให บมจ. ทีโอที  ไปแลว 23 ชุมสาย     จํานวน 18,000 เลขหมาย มูลคา 69 ลานบาท ในป 2550  บริษัท ไดรับ
การจางเหมาพรอมติดต้ังอุปกรณ ACCESS NODE ในบริเวณโครงการบานเอื้ออาทร จํานวน 11 แหง มูลคา 32.56 ลานบาท 
กับ บมจ. ทีโอที นอกจากนี้บมจ. ทีโอที    ไดเปดประมูลจางเหมาติดต้ังตูชุมสายโทรศัพท MSAN 2 โครงการ โดยบริษัทได
งาน 1 โครงการ จํานวน 165,000 หมายเลข มูลคา 849.98 ลานบาท โดยบริษัทคาดการณวา ในป 2551 บมจ. ทีโอทีจะขยาย
โครงขายอีก 1,000,000 เลขหมาย และบริษัท จะสามารถประมูลงานไดไมนอยกวา 500 ลานบาท 
 

4. โครงการปายจราจรอัจฉริยะสวนเพิ่มเติม 
 บริษัทมีโครงการลงทุนปายจราจรอัจฉริยะ เพิ่มเติมจํานวน 40 จุด จากเดิมที่ติดตั้งเรียบรอยแลวจํานวน 40 จุด ซึ่งบริษัท
อยูระหวางการศึกษาโครงการและขออนุญาตจากกรุงเทพมหานครและคาดวาจะทราบผลในชวงป 2551 ซึ่งปาย 40 จุดใหม
นี้ บริษัทสามารถบริหารใหมีการลงทุนที่ตํ่าลงจากเดิม  นอกจากนั้นคาใชจายในสวนบริหารยังตํ่าลงเพราะสามารถใช
อุปกรณและบุคลากรเดิมที่มีอยู ซึ่งจะทําใหมีระยะเวลาคืนทุนในชวงที่สั้นลง 
 

5. งานเหมาผลิตในโครงการ IPSTAR 

ในป 2548 บริษัทเริ่มรับผลิตอุปกรณของเครื่องวิทยุคมนาคม (COMPUTER BOX BUILD) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใช
สําหรับเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ตผานดาวเทียมสําหรับดาวเทียมไทยคม 1 - 3 และดาวเทียม IPSTAR (ไทยคม4) ของ บมจ.
ชินแซทเทลไลท โดยมีลักษณะเปนงานเหมาผลิต ซึ่งบริษัทจะตองเปนผูจัดซื้อวัตถุดิบเองทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
บริษัทฯ มีมูลคาสั่งซื้อและรอสงมอบรวมทั้งสิ้นประมาณ 44.51 ลานบาท  
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6. งานเหมาผลิตอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) 

บริษัทมีโครงการผลิตอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) ใหแกบริษัท ฟอรท แทร็
คกิ้ง    ซีสเต็ม จํากัด (FTS) ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 34 โดยที่ผลิตภัณฑ Vehicle Tracking เปน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับบันทึกการใชงานยานพาหนะ ผานดาวเทียมดวยระบบ GPS (Global Positioning System) ทํา
หนาที่รายงานขอมูลการใชยานพาหนะ เชน ตําแหนงของยานพาหนะ เสนทางการเดินทาง และความเร็วในการใชงาน 
รวมถึงรายงานสถานะปจจุบันของยานพาหนะวาอยูระหวางการดับเครื่องหรือติดเครื่อง โดยจะมีการแจงเตือนไปยังผู
ควบคุมยานพาหนะ หากขับขี่ออกนอกเสนทาง หรือ ขับขี่ดวยความเร็วที่เกินกําหนด เปนตน ดังนั้น การทํางานในลักษณะ
ดังกลาวนี้ทําใหผูใชสามารถบริหารการใชงานยานพาหนะไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

แมวา FTS จะเริ่มกอต้ังในกลางป 2548 แตบุคลากรของ FTS ไดมีการวิจัยและพัฒนา พรอมทั้งทดสอบผลิตภัณฑมา
กอนแลว โดยในปจจุบัน FTS มีความพรอมในการผลิตแลว และมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนภาคเอกชน ที่ดําเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการขนสง และคาดวาในป 2551 จะมีมูลคาสั่งซื้อและสงมอบรวมทั้งสิ้นประมาณ 80 ลานบาท  

 

7. โครงขายควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Automatic Traffic Control: ATC) 

บริษัทมีโครงการภายใตการวิจัยและพัฒนาโดย GTS ที่จะผลิตระบบโครงขายควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Automatic 
Traffic Control: ATC) ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญที่ใชระบบคอมพิวเตอรควบคุมไฟจราจรไดทั้งระบบ และเปนโครงการที่
มีมูลคางานประมูลสูง โดยเปนระบบที่สามารถกําหนดและปรับเปลี่ยนจังหวะสัญญาณไฟของแตละทางแยกใหสอดคลอง
กับปริมาณรถ โดยอาศัยเครื่องตรวจจับที่สามารถหาปริมาณความหนาแนนของรถในแตละทางแยก เพื่อนํามาคํานวณหา
เวลาการปลอยสัญญาณไฟเขียวในแตละจังหวะใหสอดคลองกับปริมาณรถและสัมพันธกันทั้งโครงขาย โครงการดังกลาวจะ
ใชเงินลงทุนประมาณ  20  ลานบาท ปจจุบันบริษัทติดตั้งใชงานแลวที่เทศบาลหาดใหญและจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งคาดวาจะมี
การติดต้ังเพิ่มทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
 

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางแยก ภายใตชื่อ “แยกฉลาด” 

นอกจากระบบ ATC ที่มีความเหมาะสมกับการควบคุมเปนแบบโครงขาย   GTS ยังไดคิดระบบการควบคุมเฉพาะ
ทางแยกเดียวๆ ซึ่งเหมาะสมกับการใชงานชานเมือง และตามเทศบาลตางๆทั่วประเทศ  ซึ่งเปนระบบเพิ่มประสิทธิภาพทาง
แยก โดยจะทําการติดต้ังอุปกรณตรวจสอบความหนาแนนของปริมาณรถในแตละดาน แลวคํานวณการปรับเปลี่ยนสัญญาณ
ไฟใหสอดคลองการปริมาณรถแบบ Real-Time ทําใหรถสามารถผานทางแยกไดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาสัญญาณไฟจราจร 

ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาสัญญาณไฟจราจรเปนอีกหนึ่งระบบที่ GTS ไดวิจัยเพื่อตอบสนอง
นโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ตองการใหสัญญาณไฟจราจรที่ขัดของไดรับการซอมแซมอยางรวดเร็ว   ดวยการเพิ่ม
อุปกรณตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟ เมื่อพบวาอุปกรณในระบบเกิดการขัดของระบบจะแจงเตือนมายังผูดูแลและศูนย
ควบคุม เพื่อใหผูรับผิดชอบทราบปญหาและเขาดําเนินการแกไขไดทันที 
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10. โครงการวิจัยและผลิตไฟทายรถยนตชนิด LED 

บริษัทไดรับความไววางใจจาก บริษัท สามมิตร มอเตอร จํากัดให GTS ออกแบบและผลิตอุปกรณไฟทายชนิด LED      
สวนแค็ปของรถกะบะโดยใหผลิตเริ่มตนที่เดือนละ 200 ชุด ทําใหบริษัทสามารถเริ่มกาวเขาสูตลาดอุตสาหกรรมยานยนต 
โดยบริษัทตั้งเปาจะขยายตลาดไปสูรถประเภทอื่นตอไป 
 

11. โครงการวิจัยและผลิตไฟสองสวางชนิด LED และอุปกรณบัลลาสตอิเลคทรอนิคส 
 ในปจจุบันไฟสองสวางที่ใชตามถนนหลวง, โรงงาน, สนามกีฬา ฯลฯ เปนเทคโนโลยีแบบเกาที่กินไฟมากและ
อายุการใชงานเฉลี่ยเพียง 1 ป GTS จึงไดวิจัยอุปกรณไฟแสงสวางที่ใชเทคโนโลยีหลอด LED  เพื่อใหมีอายุการใชงานมาก
ขึ้นถึง 10 ป   ทําใหสามารถลดการบํารุงรักษาลงไดเปนอยางมาก ซึ่งนอกจากจะชวยลดคาใชจายในการซอมบํารุงแลว ยัง
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยสําหรับผูขับขี่อันเนื่องมาจากการปดชองทางจราจรในการซอมแซม นอกจากนั้นยังไดทําการ
วิจัยอุปกรณบัลลาสตอิเลคทรอนิคสที่ใชกับไฟแสงสวางที่ใชกําลังไฟสูง เชน 250,400 วัตต โดยสามารถประหยัดคาใชจาย
ลงไดถึง 25% ในขณะที่ไดแสงสวางเทาเดิม ซึ่งสอดคลองกับทั่วโลกที่กําลังตระหนักถึงการลดการใชพลังงานซึ่งเปนเหตุ
ของภาวะโลกรอนซึ่งถือไดวาเปนการวิจัยและพัฒนาสินคาแบบครบวงจร 
 

12. โครงการวิจัยและผลิตไฟประดับสําหรับงานตกแตงชนิด LED 

  นอกจากไฟฟาแสงสวางแลว งานไฟฟาที่ใชในการตกแตงประดับอาคารและสถานที่ (Decorative) เพื่อใหเกิด
ความสวยงามและสรางภาพลักษณใหแกสถานที่ยังเปนที่นิยมแพรหลายเปนอยางมาก บริษัทจึงไดทําการวิจัยและพัฒนา
อุปกรณไฟประดับตกแตงโดยใชเทคโนโลยี LED ซึ่งนอกจากจะทําใหประหยัดคาไฟฟาไดเปนอยางมากแลว ยังสามารถ
ปรับแตงการแสดงผลและมีลูกเลน (Graphics) ไดหลากหลาย เพื่อใหเหมาะกับเทศกาลและสถานที่ตางๆ 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ฟอรท      คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ดวยเชนเดียวกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่ง
ผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและ
เฉพาะของ บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

   

 

                                                                                                    
  ศุภชัย ปญญาวัฒโน 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ 2551 
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บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

          สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 36,145,831         78,530,314         19,157,912         67,319,620         

     ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 32,005,940         17,445,705         328,861,021       212,035,369       

     ลูกหนี้การคา - สุทธิ 6 1,491,638,777    438,608,437       1,136,854,012    265,196,754       

     ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 5 -                          -                          93,585,118         54,608,240         

     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 7 792,303,589       644,412,383       587,528,429       440,455,408       

     รายไดท่ียังไมไดเรียกชําระ 362,788,140       149,558,296       206,902,152       63,387,675         

     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 163,287,217       56,064,338         140,380,349       40,767,968         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,878,169,494    1,384,619,473    2,513,268,993    1,143,771,034    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 8 8,667,545           71,872,598         3,439,575           69,919,628         

     เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                          -                          78,242,100         73,342,100         

     เงินลงทุนในบริษัทรวม 10 5,837,268           4,509,324           11,259,324         4,509,324           

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11 607,234,463       551,605,613       560,212,826       495,798,877       

     สิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะ - สุทธิ 12 188,102,186       214,657,789       -                          -                          

     สิทธิการเชา - สุทธิ 993,409              7,099,545           993,409              6,999,545           

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 5,348,035           5,200,497           3,056,522           2,856,522           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 816,182,906       854,945,366       657,203,756       653,425,996       

รวมสินทรัพย 3,694,352,400    2,239,564,839    3,170,472,749    1,797,197,030    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

         ทุนจดทะเบียน

           หุนสามัญ 515,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 15 515,000,000       515,000,000       515,000,000       515,000,000       

         ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

           หุนสามัญ 480,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 480,000,000       480,000,000       480,000,000       480,000,000       

      สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 362,557,877       362,557,877       362,557,877       362,557,877       

     กําไรสะสมที่เปนสวนของบริษัทยอยซ่ึงเกิดจากการที่

        บริษัทฯแลกหุนของบริษัทยอยในราคาที่ตํ่ากวามูลคา

        ตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันแลกหุน 40,891,171         40,891,171         -                          -                          

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 16 18,381,737         11,750,030         17,453,096         11,750,030         

        ยังไมไดจัดสรร 290,717,565       234,235,958       70,903,889         111,345,633       

รวมสวนของผูถือหุน 1,192,548,350    1,129,435,036    930,914,862       965,653,540       

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,694,352,400    2,239,564,839    3,170,472,749    1,797,197,030    

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม
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บรษัิท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

              หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

        จากสถาบันการเงิน 13 1,054,721,439    640,729,787       907,057,360       467,886,916       

     เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 5 37,674                1,053,974           45,219,729         27,926,781         

     เจาหนี้การคา 1,337,397,054    312,747,347       1,211,357,999    229,133,167       

     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด

        ชําระภายในหน่ึงป 14 6,792,000           6,792,000           6,792,000           6,792,000           

     รายไดรบัลวงหนา 12 418,667              10,833,333         -                          -                          

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 15,933,407         45,893,428         3,826,595           28,616,940         

        คาใชจายคางจาย 19,474,127         24,681,775         10,579,457         14,131,251         

        อ่ืนๆ 29,628,057         23,204,534         17,323,122         12,862,810         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,464,402,425    1,065,936,178    2,202,156,262    787,349,865       

หนี้สินไมหมุนเวียน

     เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิสวนที่ถึงกําหนด

        ชําระภายในหน่ึงป 14 37,401,625         44,193,625         37,401,625         44,193,625         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 37,401,625         44,193,625         37,401,625         44,193,625         

รวมหนี้สิน 2,501,804,050    1,110,129,803    2,239,557,887    831,543,490       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

     รายได

        รายไดจากการขาย 3,188,009,702    1,789,229,900    2,502,979,968    1,231,419,399    

        รายไดจากการบริการ 304,133,076       381,181,190       266,862,318       264,855,800       

        รายไดจากการรับเหมาโครงการ 421,208,281       270,648,791       143,514,478       105,537,675       

        รายไดอ่ืน

           เงินปนผลรับ -                          -                          34,999,880         -                          

           กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 11,771,122         15,377,546         7,092,919           8,009,813           

           อ่ืนๆ 15,850,408         24,171,737         21,626,644         30,962,917         

     รวมรายได 3,940,972,589    2,480,609,164    2,977,076,207    1,640,785,604    

     คาใชจาย

        ตนทุนขาย 2,717,261,125    1,395,371,223    2,313,778,365    985,137,823       

        ตนทุนบริการ 173,665,875       166,286,666       141,111,722       146,264,913       

        ตนทนุจากการรับเหมาโครงการ 342,800,200       218,475,611       131,480,452       98,963,789         

        คาใชจายในการขายและบริหาร 388,832,815       346,236,966       213,028,985       201,396,637       

        สํารองเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม -                          -                          -                          4,979,683           

        สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5,422,057           4,979,683           -                          -                          

     รวมคาใชจาย 3,627,982,072    2,131,350,149    2,799,399,524    1,436,742,845    

    กําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 312,990,517       349,259,015       177,676,683       204,042,759       

     ดอกเบี้ยจาย (45,832,686)        (45,641,625)        (36,658,449)        (36,227,718)        

     ภาษีเงนิไดนิติบุคคล  18 (55,244,517)        (90,134,776)        (26,956,912)        (51,340,476)        

     กําไรสุทธิสําหรับป 211,913,314       213,482,614       114,061,322       116,474,565       

     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิ 20 0.44                    0.51                    0.24                    0.28                    

      จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 480,000,000       417,485,753       480,000,000       417,485,753       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บรษิัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

2550 2549 2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิสําหรบัป 211,913,314       213,482,614       114,061,322       116,474,565       

     รายการปรบักระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรบั(จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน:-

        คาเสื่อมราคา 99,806,714         85,230,569         85,108,091         72,004,537         

        คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ(โอนกลับ) 24,388,519         5,501,226           14,599,701         (3,345,488)          

        คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลับ) 7,078,175           (638,046)             2,388,300           (205,585)             

        คาตดัจําหนายคาสิทธิการเชาและอ่ืนๆ 2,676,789           2,552,942           831,136              630,455              

        กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจรงิ (1,472,766)          (2,883,968)          (1,281,598)          (2,355,741)          

        ขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 67,374                371,126              146,963              248,886              

        สํารองเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบรษิัทรวม -                          - -                          4,979,683           

        สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบรษิัทรวม 5,422,057           4,979,683           -                          -

        หนี้สูญ 161,686              856,559              -                          -

        ขาดทุนจากตดัจําหนายสินคาเส่ือมสภาพและสูญหาย 1,542,322           -                          -                          -                          

        คาตดัจําหนายสินทรพัยไมมีตวัตน 26,555,603         20,206,924         -                          -

        รบัรูรายไดรบัลวงหนา (10,833,333)        (119,166,667)      -                          -

        รายไดเงินปนผลจากบรษิัทยอย -                          -                          (34,999,880)        -                          

    กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย

       และหน้ีสินดําเนินงาน 367,306,454       210,492,962       180,854,035       188,431,312       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด

สําหรบัปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย: บาท)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น                                                                                        ANNUAL REPORT 2007     70 

 

บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

2550 2549 2550 2549

     สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง :-

        ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (14,560,235)        (16,003,774)        (116,825,652)      (77,207,759)        

        ลูกหนี้การคา (1,060,270,301)   (112,936,162)      (874,045,658)      (68,096,820)        

        สินคาคงเหลือ (172,201,910)      (109,797,723)      (161,672,722)      (87,234,363)        

        รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ (213,229,844)      (122,046,294)      (143,514,478)      (63,387,675)        

        สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ (108,972,263)      (16,107,386)        (99,612,381)        (19,941,896)        

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอเรียกคืน -                          7,973,069           -                          7,973,069           

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ (147,538)             (1,590,750)          (200,000)             (603,032)             

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :-

        เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (1,016,299)          (1,220,196)          17,292,948         (18,641,130)        

        เจาหนี้การคา 1,026,122,575    (59,850,260)        983,506,532       (77,117,697)        

        คาใชจายคางจาย (5,207,649)          (8,193,944)          (3,551,795)          (10,230,265)        

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (29,960,022)        30,138,725         (24,790,346)        24,543,612         

        รายไดรับลวงหนา 418,666              65,000,000         - -

        หนี้สินหมนุเวียนอืน่ 6,427,253           (19,207,062)        4,460,312           (20,562,426)        

           เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (205,291,113)      (153,348,795)      (238,099,205)      (222,075,070)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอปุกรณ 732,050              575,309              645,134              575,309              

     ซื้อที่ดิน อาคารและอปุกรณ (151,735,125)      (124,606,104)      (144,194,136)      (109,109,632)      

     สิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจรอจัฉริยะเพิ่มขึ้น - (26,967,021)        -                          -

     เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอย - - 34,999,880         

     เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - - (38,976,877)        (8,413,651)          

     ลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - - (4,900,000)          (11,950,000)        

     ลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น (6,750,000)          - (6,750,000)          -

     จายคาสิทธิการเชา (945,000)             (850,000)             (945,000)             (850,000)             

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (158,698,075)      (151,847,816)      (160,120,999)      (129,747,974)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย: บาท)
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บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

2550 2549 2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 63,205,053         (36,957,648)        66,480,053         (36,919,628)        

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

        สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 413,991,652       (77,190,117)        439,170,443       (35,417,733)        

     จายชําระเงินกูยืมระยะยาว (6,792,000)          (6,697,263)          (6,792,000)          (6,697,263)          

     จายเงินปนผล (148,800,000)      (30,888,000)        (148,800,000)      (30,888,000)        

     เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน-สุทธิจาก

        คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของ -                          456,457,877       -                          456,457,877       

        เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 321,604,705       304,724,849       350,058,496       346,535,253       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (42,384,483)        (471,762)             (48,161,708)        (5,287,791)          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 78,530,314         79,002,076         67,319,620         72,607,411         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 36,145,831         78,530,314         19,157,912         67,319,620         

-                          -                          -                          -                          

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

     เงินสดจายระหวางปสําหรับ

        ดอกเบี้ยจาย 43,637,076         45,696,797         34,428,386         36,242,426         

        ภาษีเงินไดนติิบุคคล 86,902,120         63,766,442         52,753,556         26,796,864         

        โอนสิทธิการเชาเปนสวนหนึ่งของตนทุนที่ดิน 6,120,000           -                          6,120,000           -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
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กําไรสะสมที่ เปนสวน

ของบริษัทยอยซึ่ งเกิดจาก
การที่บริษัทฯแลกหุนของ

ทุนเรือนหุน บริษัทยอยในราคาที่ต่ํ ากวา

ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาตามบัญชีของ จัดสรร
ชําระเต็มมูลคาแลว มูลคาหุนสามัญ บริษัทยอย  ณ  วันแลกหุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2548 386,100,000           -                              40,891,171                     5,926,302               57,465,072             490,382,545           
เพิ่มทุนจดทะเบียน  (หมายเหตุ  15) 93,900,000             362,557,877           -                                     -                              -                              456,457,877           

จายเงินปนผล  (หมายเหตุ  23) -                              -                              -                                     -                              (30,888,000)            (30,888,000)            
โอนไปจัดสรรตามกฎหมาย -                              -                              -                                     5,823,728               (5,823,728)              -                              

กําไรสุทธิ สําหรับป -                              -                              -                                     -                              213,482,614           213,482,614           
ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2549 480,000,000           362,557,877           40,891,171                     11,750,030             234,235,958           1,129,435,036        
จายเงินปนผล  (หมายเหตุ  23) -                              -                              -                                     -                              (148,800,000)          (148,800,000)          

โอนไปจัดสรรตามกฎหมาย -                              -                              -                                     6,631,707               (6,631,707)              -                              
กําไรสุทธิ สําหรับป -                              -                              -                                     -                              211,913,314           211,913,314           
ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2550 480,000,000           362,557,877           40,891,171                     18,381,737             290,717,565           1,192,548,350        

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนสวนหนึ่งของงบการเงิน นี้

บริษัท  ฟอรท  คอรปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน ) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2550 และ  2549

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

(หนวย: บาท )

งบการเงินรวม
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ทุ น เรือนหุ น

ที่ ออกและ ส วน เกิ น จัดสรร

ชํ าระ เต็ มมู ลค าแล ว มู ลค าหุ นส ามัญ สํา รองตามกฎหมาย ยั งไม ได จัดส รร รวม

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31  ธัน วาคม  2548 386 ,100 ,000           -                              5 ,926 ,302               31 ,582 ,796             423 ,609 ,098           

เพิ่ มทุ น จดทะเบี ยน  (หมาย เหตุ  15) 93 ,900 ,000             362 ,557 ,877           -                              -                              456 ,457 ,877           

จ าย เงินป นผล  (หมาย เหตุ  23) -                              -                              -                              (30 ,888 ,000)            (30 ,888 ,000)            

โอนไปจัดสรรตามกฎหมาย -                              -                              5 ,823 ,728               (5 ,823 ,728)              -                              

กํ าไรสุท ธิ สําห รับป -                              -                              -                              116 ,474 ,565           116 ,474 ,565           

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31  ธัน วาคม  2549 480 ,000 ,000           362 ,557 ,877           11 ,750 ,030             111 ,345 ,633           965 ,653 ,540           

จ าย เงินป นผล  (หมาย เหตุ  23) -                              -                              -                              (148 ,800 ,000)          (148 ,800 ,000)          

โอนไปจัดสรรตามกฎหมาย -                              -                              5 ,703 ,066               (5 ,703 ,066)              -                              

กํ าไรสุท ธิ สําห รับป -                              -                              -                              114 ,061 ,322           114 ,061 ,322           
ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31  ธัน วาคม  2550 480 ,000 ,000           362 ,557 ,877           17 ,453 ,096             70 ,903 ,889             930 ,914 ,862           

-                              

หมาย เห ตุประกอบงบการเงิน เป นส วนหนึ่ งของงบการเงิน นี้

บ ริษั ท  ฟอรท  คอรปอ เรชั่ น  จํ า กั ด  (มหาชน ) และบริษั ท ย อย

สําหรับป สิ้ น สุ ดวันที่  31  ธันวาคม  2550  และ  2549

กํ าไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส วนของผู ถื อหุ น  (ต อ )

(หน วย : บาท )

งบการเงิน เฉพ าะกิ จการ
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บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

1. ขอมูลท่ัวไป 

  บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายอุปกรณสื่อสาร อุปกรณไฟฟาและรับจางประกอบชิ้นสวน
อิเลคทรอนิคส โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือ เลขที่ 226/12, 13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดง
รายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 14 
กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2  เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก)  งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอยดังตอไปนี้ :- 

บริษัทยอย ลักษณะของธุรกิจ 

อัตรารอยละ 
ของการถือ

หุน 
โดยบริษัทฯ 

จัดตั้งใน
ประเทศ 

รอยละของ 
สินทรัพยที่รวมอยูใน

สินทรัพยรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

รอยละของรายไดที่
รวมอยูในรายไดรวม
สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

  2550 2549  2550 2549 2550 2549 

  รอย
ละ 

รอย
ละ 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด ขายชิ้นสวนอเิลคทรอนิคส 100 100 ไทย 8 14 14 24 

บริษัท  จี เนียส  ทราฟฟค  ซีสเต็ม
จํากัด 

ขายและรับเหมาติดตั้ง  ปายไฟ
และระบบควบคุมจราจร 

100 100 ไทย 14 10 16 10 

กิจการรวมคา จีเนียส รับสัมปทานโครงการปายจราจร
อัจฉริยะ 

100 100 ไทย 6 11 1 5 

ข) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทฯ รายการคาระหวางกันที่มี
สาระสําคัญไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว  

ค) ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทแลว 
ง) มูลคาทางบัญชีของสินทรัพยสุทธิซึ่งสูงกวาราคาทุนที่แลกเปล่ียนกันของบริษัทยอยภายใตการควบคุม

เดียวกันไดแสดงไวภายใตสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ “กําไรสะสมที่
เปนสวนของบริษัทยอยซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯแลกหุนของบริษัทยอยในราคาที่ตํ่ากวามูลคาตามบัญชี
ของบริษัทยอย ณ วันแลกหุน” 
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จ) บริษัทยอยแหงหนึ่งไดเขาดําเนินการจดทะเบียนรวมคากับคูสัญญาตางๆ เพื่อดําเนินการจัดจําหนาย
สินคา บริการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ โดยเปนการแบงแยกหนาที่ในการดําเนินงานตางๆตามความสามารถ
และความชํานาญของคูสัญญาของแตละสัญญา การรวมคาดังกลาวเปนไปในรูปแบบของการดําเนินงาน
ที่ควบคุมรวมกันและเปนไปตามปกติของธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

กิจการรวมคา ลักษณะของธุรกิจ 

อัตรารอยละของการ
ถือหุนโดยบริษทัฯ
และบริษทัยอย 

สถานะของ
กิจการ 

การรวมคา เค.เอน็.วี.จ.ี เซอรวิส ขายพรอมติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจร 

10 ติดตั้งเสร็จ
เรียบรอยแลว 

การรวมคา บรษิัท จีเนียส ทราฟฟค 
แอนด เซอรวิส อนิเตอรคอล จํากัด 

ขายพรอมติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจร 

20 ติดตั้งเสร็จ
เรียบรอยแลว 

การรวมคา จีเนียส ทราฟฟค -เซอรวิส 
อินเตอรคอล 

ขายพรอมติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจร 

20 ติดตั้งเสร็จ
เรียบรอยแลว 

การรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด คอมมูนิเคชั่น จํากัด และบรษิัท จี
เนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด 

ขายพรอมติดตั้งปายเปลี่ยน
ขอความ 

10 ติดตั้งเสร็จ
เรียบรอยแลว 

 สินทรัพย หนี้สินและผลการดําเนินงานของการรวมคาในสวนของบริษัทยอยไดรับรูในงบการเงินของ
บริษัทยอยและรวมไวในงบการเงินรวมแลว 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย และ
บริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 
ก) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
 ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) สวนไดเสียในการรวมคา 
 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2549 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก
เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปน
วิธีราคาทุน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44, 45 และ 46 ฉบับปรับปรุงใหม  

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
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ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 4.1 การรับรูรายได 

  ขายสินคา 
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระ 

สําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

  รายไดจากการบริการ 
รายไดคาบริการรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน  

  รายไดจากการรับเหมาโครงการ  
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการใหบริการตามสัญญารับเหมาโครงการตามวิธีอัตราสวนของ

งานที่ทําเสร็จ (Percentage-of-completion method) อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จไดจากอัตราสวนของตนทุนการ
กอสรางที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น รายไดที่รับรูแลวแตยังไมถึงกําหนด
เรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ” ในงบดุล 

 4.2 ตนทุนงานรับเหมาโครงการ/คาใชจาย 
ตนทุนงานการรับเหมาโครงการบันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานที่ทําเสร็จของตนทุนโดยประมาณ 

โดยจะบันทึกสํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสรางทั้งจํานวนเมื่อทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้น
จะประสบผลขาดทุน  

คาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 
 4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการ
เบิกใช 

4.4 ลูกหนี้การคา 
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน

โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและ
การวิเคราะหอายุลูกหนี้  

4.5 สินคาคงเหลือ 
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน(วิธีเขากอน–ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิ 

ที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย 
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วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุน(วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่คาด
วาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหน่ึงของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช 

4.6 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  
ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน  
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุน

สุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)   
4.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

  ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม คา
เสื่อมราคาสําหรับอาคารและอุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้ :- 

อาคาร  20  ป 
เครื่องจักร  5 ป 
ยานพาหนะ   5 ป 
อื่นๆ  3,5 ป 

  ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง 

 4.8 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

    สินทรัพยที่ไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน
คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยไมมี
ตัวตนดังตอไปนี้ 

สิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะ  9 ป 

    คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุม
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

 4.10 เงินตราตางประเทศ 
  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลแปลงคาเปน เงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล  

   กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 4.11 การดอยคาของสินทรัพย 

  ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินวามีขอบงช้ีซึ่งแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯ    ดอยคาลง
หรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยและ
หากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯจะลดมูลคาของ
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สินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไร
ขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

 4.12 ผลประโยชนพนักงาน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

4.13 ประมาณการหนี้สิน 

  บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง

ภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  

 4.14 ภาษีเงินได 

   บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

 4.15 การใชประมาณการทางบัญชี 

   ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใชการ

ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ

ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติ

ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 

 นโยบาย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 การกําหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2550 2549 2550 2549 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
   ซื้อวัตถุดิบ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด - - 70.6 69.8 
   ขายสินคา ราคาเทียบเคียงราคาตลาด - - 200.2 113.3 
   รายไดจากการบริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด - - 2.2 4.1 
   รายไดคาบริหารจัดการ ราคาตามสัญญา - - 0.5 0.4 
   ดอกเบี้ยรับ คิดดอกเบี้ยอัตรา 6% ตอป - - 3.1 2.9 
   คาเชารับ ราคาตามสัญญา - - 5.1 4.9 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน      
   ซื้อวัตถุดิบ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 12.8 20.3 12.8 20.2 
   ขายสินคา ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 21.1 21.2 20.6 19.2 
   คาเชารับ ราคาตามสัญญา 0.7 0.7 0.7 0.7 
รายการธุรกิจกับกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน     
   คาเชาจาย ราคาตามสัญญา 1.0 1.1 0.6 0.5 
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ความสัมพันธ 2550 2549 2550 2549 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน      
บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด บริษัทยอย - - 364,918 1,624,420 
บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด บริษัทยอย - - 298,866,564 190,167,676 
กิจการรวมคา จีเนียส  บริษัทยอย - - 68,430 2,810,405 
บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด บริษัทรวม 12,316,863 6,889,954 12,308,508 6,881,418 
บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จํากัด บริษัทรวม 16,929,101 9,947,632 16,927,999 9,947,632 
บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค  ทรานฟอรมเมอร จํากัด อดีตมีผูถือหุนรวมกัน 324,602 573,219 324,602 568,918 
อื่นๆ กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,435,374 34,900 - 34,900 

รวม  32,005,940 17,445,705 328,861,021 212,035,369 

บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด บริษัทยอย - - 93,585,118 54,608,240 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน      
บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด บริษัทยอย - - 42,496,440 26,594,860 
บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด บริษัทยอย - - 2,685,615 277,947 
บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จาํกัด บริษัทรวม 37,674 1,030,434 37,674 1,030,434 
บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซิสเต็ม จํากัด บริษัทรวม - 23,540 - 23,540 

รวม  37,674 1,053,974 45,219,729 27,926,781 
  

 ในระหวางป 2550 เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้  
(หนวย: บาท)

 ยอดคงเหลือ ในระหวางป ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   ณ วันที่  
 1 มกราคม 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2550 

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     

บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม  จํากัด 54,608,240 50,256,943 (11,280,065) 93,585,118 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จใหแก กรรมการและผูบริหาร เ 

ปนจํานวนเงิน 28.7 ลานบาท   (เฉพาะของบริษัทฯ: 19.3 ลานบาท)  (2549: 27.2 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 18.2 

ลานบาท) 

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24.2 

6. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกตามอายุหนี้ที่คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนด

ชําระไดดังนี้ 
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(หนวย: บาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,012,052,141 232,161,396 829,033,589 151,669,688 
คางชําระ     
   ไมเกิน 1 เดือน 309,377,070 120,051,509 208,513,493 68,506,853 
   1 - 3 เดือน 64,774,616 73,510,481 37,005,997 40,655,047 
   3 - 12 เดือน 81,688,879 13,146,058 37,076,333 3,141,940 
   มากกวา 12 เดือน 38,917,690 7,832,437 31,439,855 5,050,181 

รวม 1,506,810,396 446,701,881 1,143,069,267 269,023,709 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15,171,619) (8,093,444) (6,215,255) (3,826,955) 
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,491,638,777 438,608,437 1,136,854,012 265,196,754 

7. สินคาคงเหลือ 
(หนวย: บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
วัตถุดบิ 210,623,589 104,296,948 181,423,059 89,701,679 
สินคาระหวางผลติ 359,050,649 262,607,615 333,095,257 237,020,934 
สินคาสําเร็จรูป 297,619,302 338,564,521 116,676,085 153,254,335 
สินคาระหวางทาง 10,455,269 - 10,455,269 - 

รวม 877,748,809 705,469,084 641,649,670 479,976,948 
หัก : คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา (85,445,220) (61,056,701) (54,121,241) (39,521,540) 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 792,303,589 644,412,383 587,528,429 440,455,408 

8. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 

  ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุ 13 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ชื่อบริษัท 

สัดสวน 
เงินลงทุน 

 
ทุนที่ชําระแลว 

 
ราคาทุน  

เงินปนผลรับระหวางป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 รอยละ รอยละ (พันบาท) (พันบาท)     
บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด 100 100 50,000 50,000 54,975,800 54,975,800 9,999,880 - 
บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด 100 100 10,000 10,000 10,056,300 10,056,300 25,000,000 - 
กิจการรวมคา จีเนียส 100 100 66,050 41,550 13,210,000 8,310,000 - - 
(ถือโดยบริษัทใหญ 20% และบริษัทยอย 80%)        

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     78,242,100 73,342,100 34,999,880 - 
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10. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

10.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 
 

   (หนวย: บาท) 

   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท (ลักษณะธุรกิจ) 
จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ 

สัดสวน 
เงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

  2550 2549 2550 2549 2550 2549 
  รอยละ รอยละ     

บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จาํกัด ไทย 45 45 18,000,000 11,250,000 5,837,268 4,509,324 
(ขายชิ้นสวนอุปกรณ )        
บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จํากัด  ไทย 34 34 3,400,000 3,400,000 - - 
(ขายชิ้นสวนอุปกรณ )        

รวม    21,400,000 14,650,000 5,837,268 4,509,324 
 
 

   (หนวย: บาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท  
(ลักษณะธุรกิจ) 

จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

คาเผื่อการดอยคา 
ของเงินลงทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

  2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
  รอยละ รอยละ       

บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร 
จํากัด 

 
ไทย 45 45 18,000,000 11,250,000 (6,740,676) (6,740,676) 11,259,324 4,509,324 

     (ขายชิ้นสวนอุปกรณ )          
บริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด  ไทย 34 34 3,400,000 3,400,000 (3,400,000) (3,400,000) - - 
     (ขายชิ้นสวนอุปกรณ )          

รวม    21,400,000 14,650,000 (10,140,676) (10,140,676) 11,259,324 4,509,324 

 
 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 

สวนแบงขาดทุน 
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

ในระหวางป เงินปนผลรบัระหวางป 

 2550 2549 2550 2549 
บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด 5,422,057 2,681,343 - - 
บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จํากัด  - 2,298,340 - - 

รวม 5,422,057 4,979,683 - - 
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10.2 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 

     (หนวย: ลานบาท) 

บริษัท 

ทุนเรียกชําระ 
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

สินทรัพย
รวม 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

หนี้สินรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

ายไดรวมสําหรับ
ปส้ินสุดวันที ่
31 ธันวาคม 

กําไร (ขาดทนุ) 
สุทธิ สําหรับป 
ส้ินสุดวันที ่
31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด 40 25 33 29 20 21 14 12 (10) (8) 
บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง  ซีสเต็ม จํากัด  10 10 27 16 29 17 38 17 0.4 (8) 

10.3 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทไดรับรูสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาวจนมูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสียเทากับศูนย บริษัทไดหยุดรับรูสวนแบง    ผลขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมเนื่องจากบริษัทฯไมไดมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ตองจายเงินเพื่อชําระ
ภาระผูกพันของบริษัทรวมดังกลาว สวนแบงผลขาดทุนที่บริษัทฯหยุดรับรูมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สวนแบงผลขาดทุนที่หยุดรับรู 

บริษัท 

สวนแบงผลขาดทุน 
ในระหวางปสําหรับป 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
สวนแบงผลขาดทุนสะสม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จํากัด - 0.5 
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร 

เครื่องมือและ

อุปกรณ 

อุปกรณ

สํานักงาน ยานพาหนะ 

อาคารระหวาง

กอสราง 

สินคาตนแบบ

ระหวางทํา รวม 

ราคาทุน          

31 ธันวาคม 2549 163,673,500 190,778,493 478,430,841 75,343,335 75,337,977 57,658,719 2,056,867 7,332,662 1,050,612,394 

ซื้อเพิ่ม 24,501,960 1,942,280 73,965,057 23,582,456 9,040,853 2,628,318 16,074,201 - 151,735,125 

จําหนาย - - (7,076,260) (57,091) (604,384) (409,636) - - (8,147,371) 

โอนเขา/(โอนออก) 6,120,000 - 3,359,603 1,305,397 - - - (6,285,138) 4,499,862 

31 ธันวาคม 2550 194,295,460 192,720,773 548,679,241 100,174,097 83,774,446 59,877,401 18,131,068 1,047,524 1,198,700,010 

คาเสื่อมราคาสะสม          

31 ธันวาคม 2549 - 41,272,686 340,199,992 39,073,529 47,883,106 30,577,468 - - 499,006,781 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 11,393,833 59,206,264 12,413,681 8,527,119 8,265,817 - - 99,806,714 

คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย - - (6,379,509) (33,533) (525,271) (409,635) - - (7,347,948) 

31 ธันวาคม 2550 - 52,666,519 393,026,747 51,453,677 55,884,954 38,433,650 - - 591,465,547 

มูลคาสุทธิตามบัญชี          

31 ธันวาคม 2549 163,673,500 149,505,807 138,230,849 36,269,806 27,454,871 27,081,251 2,056,867 7,332,662 551,605,613 

31 ธันวาคม 2550 194,295,460 140,054,254 155,652,494 48,720,420 27,889,494 21,443,751 18,131,068 1,047,524 607,234,463 

คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนของป    

2549         85,230,569 

2550         99,806,714 
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 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    เครื่องมือ อุปกรณ  อาคารระหวาง  
 ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม 

ราคาทุน         
31 ธันวาคม 2549 163,673,500 186,709,553 459,017,103 53,453,551 53,193,984 39,745,919 938,500 956,732,110 
ซื้อเพิ่ม 24,501,960 1,431,150 72,317,822 23,534,074 6,479,196 - 15,929,934 144,194,136 
จําหนาย - - (7,076,261) (57,091) (542,484) - - (7,675,836) 
โอนเขา/(โอนออก) 6,120,000 - (1,305,397) 1,305,397 - - - 6,120,000 
31 ธันวาคม 2550 194,295,460 188,140,703 522,953,267 78,235,931 59,130,696 39,745,919 16,868,434 1,099,370,410 

คาเสื่อมราคาสะสม        
31 ธันวาคม 2549 - 40,557,396 332,337,842 35,075,431 32,887,041 20,075,523 - 460,933,233 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 10,503,586 54,560,101 8,705,306 5,693,409 5,645,689 - 85,108,091 
คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย - - (6,379,510) (33,533) (470,697) - - (6,883,740) 

31 ธันวาคม 2550 - 51,060,982 380,518,433 43,747,204 38,109,753 25,721,212  539,157,584 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2549 163,673,500 146,152,157 126,679,261 18,378,120 20,306,943 19,670,396 938,500 495,798,877 

31 ธันวาคม 2550 194,295,460 137,079,721 142,434,834 34,488,727 21,020,943 14,024,707 16,868,434 560,212,826 

คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนของป       
2549        72,004,537 

2550        85,108,091 
   

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใชงานอยูราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 316 
ลานบาท   (เฉพาะบริษัทฯ: 300 ลานบาท)  

  บริษัทฯและบริษัทยอยดวยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 314 ลานบาท ไปค้ําประกันสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 



 

 บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น                                                                             ANNUAL REPORT 2006            85   

12. สิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะ 

  (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2550 2549 
ยอดคงเหลือตนป 214,657,789 207,897,691 
ซื้อเพิ่ม - 26,967,022 
ตัดจําหนาย (26,555,603) (20,206,924) 

ยอดคงเหลือปลายป 188,102,186 214,657,789 

คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 26,555,603 20,206,924 

  กิจการรวมคาจีเนียสไดเขาทําสัญญารับสิทธิติดตั้งปายจราจรอัจฉริยะกับทางกรุงเทพมหานคร โดยกิจการรวมคาฯเปน
ผูจัดหาและติดตั้งปายจราจรอัจฉริยะ พรอมการดูแลบํารุงรักษาตลอดระยะเวลาของสัญญา และตองโอนทรัพยสินและ
อุปกรณตางๆ ใหเปนกรรมสิทธิของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กิจการรวมคาฯไดดําเนินการสงมอบสินทรัพยงานปายจราจร
อัจฉริยะใหกับทางกรุงเทพมหานครแลวในเดือนพฤศจิกายน 2549 กิจการรวมคาฯไดสิทธิในการจัดหาผลประโยชนบนปาย
จราจรดังกลาว โดยมีระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ในชวงระยะเวลาดังกลาว กิจการรวมคาฯตองจายคาสิทธิและคาตอบแทนใหกับ
กรุงเทพมหานครเปนจํานวนเงิน   ปละประมาณ 5 ลานบาท ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาหากกิจการรวมคาฯปฏิบัติตาม
ขอตกลงและเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาทุกประการ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตออายุสัญญาไดอีก 2 ครั้งครั้งละ 3 ป 
และพิจารณาเพิ่มคาสิทธิและคาตอบแทนรายปตามขอกําหนดในสัญญา 

  กิจการรวมคาฯไดเขาทําสญัญาใหสิทธิในการโฆษณาบนจอปายอัจฉริยะกับบริษัทคูสัญญาแหงหนึ่ง สัญญาดังกลาว
มีระยะเวลา 3 ปและใหสิทธิตออายุสัญญาไดอีก 2 ครั้งครั้งละ 3 ป โดยกิจการรวมคาฯไดรับผลตอบแทนรายปตามที่ระบุไว
ในสัญญา อยางไรก็ตาม กิจการรวมคาฯและบริษัทคูสัญญามีสิทธิแจงขอยกเลิกสัญญากับอีกฝายหนึ่งได โดยตองทําหนังสือ
แจงลวงหนาและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในสัญญาตอมาในระหวางป 2550 บริษัทคูสัญญาไดยกเลิกสัญญาดังกลาวกับ
กิจการรวมคาฯ แลว 

13. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 อัตราดอกเบี้ย  (หนวย: บาท) 
 (รอยละตอป) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2550 2549 2550 2549 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR, Spread+1.25% 19,621,487 20,348,787 6,957,408 12,505,916 
เงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 

MLR-1,2% 974,781,000 620,381,000 839,781,000 455,381,000 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท MLR-2% 60,318,952 - 60,318,952 - 

รวม  1,054,721,439 640,729,787 907,057,360 467,886,916 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมหมุนเวียนกับธนาคารพาณิชยของไทยหลายแหง
โดยมีหลักประกันคือการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดินนั้นซึ่งมีมูลคาสุทธิ  ตามบัญชีประมาณ 230 ลานบาท 
การค้ําประกันดวยเงินฝากธนาคารจํานวน 9 ลานบาท และการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินจากงานโครงการหนึ่งเปน
จํานวนเงิน 169 ลานบาท 
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14. เงินกูยืมระยะยาว 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
เงินกูยืมระยะยาว 44,193,625 50,985,625 44,193,625 50,985,625 
หัก : สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด     
 ชําระภายในหนึ่งป (6,792,000) (6,792,000) (6,792,000) (6,792,000) 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 37,401,625 44,193,625 37,401,625 44,193,625 

 บริษัทฯไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งในวงเงิน 61 ลานบาท เพื่อใชในการจัดหาทรัพยสิน
ของกิจการ เงินกูยืมดังกลาวคิดอัตราดอกเบี้ยเปนขั้นตามระยะเวลาตั้งแตรอยละ 4.5 ถึง MLR ตอป และมีกําหนดชําระเปน
ประจําทุกเดือน เปนระยะเวลา 108 เดือน เงินกูยืมดังกลาวมีหลักประกันคือการจดจํานองที่ดินและอาคารของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลคา
สุทธิตามบัญชีประมาณ 84 ลานบาท  

15. ทุนเรือนหุน  

  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 ไดมีมติใหบริษัทฯลดทุนจดทะเบียน

จากเดิม 482.7 ลานบาท (หุนสามัญ 482.7 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท)  ลงจํานวน 96.6 ลานบาท ทําใหทุนจดทะเบียน

ลดลงเหลือ 386.1 ลานบาท (หุนสามัญ 386.1 ลานบาท มูลคาหุนละ 1 บาท)และใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 128.9 ลาน

บาท (หุนสามัญ 128.9 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) รวมเปนจํานวนเงิน 515 ลานบาท (หุนสามัญ 515 ลานหุน มูลคาหุนละ 

1 บาท) โดยการเพิ่มทุนดังกลาวจะเปนการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปทั้งหมด โดยราคาและเงื่อนไขอื่นที่

เกี่ยวของกับการเพิ่มทุนนั้น จะขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯตอไป บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหบริษัทฯ เสนอ

ขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน และในระหวางวันที่ 28-30 สิงหาคม 2549 บริษัทฯไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ

ประชาชนจํานวน 93.9 ลานหุน ในราคาหุนละ 5 บาท บริษัทฯไดรับเงินคาหุนสามัญดังกลาวจํานวน 469.5 ลานบาท และมี

คาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนายหุนสามัญดังกลาวเปนจํานวนเงิน 13 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่ม

ทุนชําระแลวดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549  

16.  สํารองตามกฎหมาย 

  ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง

ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี

จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

17. จํานวนและคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2550 2549 2550 2549 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 1,441 1,264 1,167 1,011 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท) 296.5 257.8 210.5 180.9 
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18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ภาษีเงินไดของบริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณจากกําไรของสวนงานที่ไมไดรับสิทธิพิเศษยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและบวกกลับดวยคาใชจายตางๆที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี 
 

19. สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 
 บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 20470(4)/2549 และ 3010/ว./2545 ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาว
รวมถึงการไดรับยกเวนเงินภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาแปดป และรวมถึงการไดรับยกเวนเงิน
ภาษีมูลคาเพิ่มจากการนําเขาและอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบเพื่อการผลิต 

 บริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1150(4)/2548 และ 1151(4)/2548 ทั้งนี้ภายใตเง่ือนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษ
ดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนเงินภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาแปดป  

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 กิจการที่ไดรับการสงเสริม กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม รวม 

รายได 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

รายไดจากการขาย 293,114,874 78,692,488 2,894,894,828 1,710,537,412 3,188,009,702 1,789,229,900 

รายไดจากการบริการ - - 304,133,076 381,181,190 304,133,076 381,181,190 

รายไดจากการรับเหมาโครงการ 41,729,752 48,606,836 379,478,529 222,041,955 421,208,281 270,648,791 

รายไดอื่น 8,584 - 27,612,946 39,549,283 27,621,530 39,549,283 

รวมรายได 334,853,210 127,299,324 3,606,119,379 2,353,309,840 3,940,972,589 2,480,609,164 

 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 กิจการที่ไดรับการสงเสริม กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม รวม 

รายได 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

รายไดจากการขาย 11,281,730 68,392,180 2,491,698,238 1,163,027,219 2,502,979,968 1,231,419,399 

รายไดจากการบริการ - - 266,862,318 264,855,800 266,862,318 264,855,800 

รายไดจากการรับเหมาโครงการ - - 143,514,478 105,537,675 143,514,478 105,537,675 

รายไดอื่น - - 63,719,443 38,972,730 63,719,443 38,972,730 

รวมรายได 11,281,730 68,392,180 2,965,794,477 1,572,393,424 2,977,076,207 1,640,785,604 

 
20. กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 
 

21. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 4 สวนงานหลักคือ สวนงานผลิตและขาย สวนงานรับเหมาผลิต สวนงานบริการ 

และสวนงานรับเหมาโครงการ และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนก
ตามสวนงานของ บริษัทฯและบริษัทยอยสําหรบัปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังตอไปนี้  
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   (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 
การผลิตและขาย การรับเหมาผลิต งานบริการ 

การรับเหมา 
โครงการ 

การตัดรายการบัญชี
ระหวางกัน รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
รายไดจากภายนอก 1,214.9 1,186.0 1,973.2 603.3 304.1 381.2 421.2 270.6 - - 3,913.4 2,441.1 
รายไดระหวางสวนงาน 72.0 86.4 200.2 113.2 2.2 4.1 - 4.2 (274.4) (207.9) - - 
รายไดทั้งสิ้น 1,286.9 1,272.4 2,173.4 716.5 306.3 385.3 421.2 274.8 (274.4) (207.9) 3,913.4 2,441.1 

กําไรจากการดําเนินงานตาม
สวนงาน 424.4 329.3 46.4 64.6 130.5 214.9 78.4 52.2 - - 679.6 661.0 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน: 
      

  
  

รายไดอื่น           27.7 39.4 
คาใชจายในการขายและบริหาร         (388.9) (346.2) 
สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม        (5.4) (5.0) 
ดอกเบี้ยจาย           (45.8) (45.6) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล           (55.2) (90.1) 

กําไรสุทธิ           211.9 213.5 

ขอมูลอื่นๆ:             
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ           607.2 551.6 
สินทรัพยสวนกลางและอื่นๆ          3,087.2 1,688.0 

รวมสินทรัพย           3,694.4 2,239.6 
 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 
 

22. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

  บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
2530 บริษัทฯและพนักงานจายสมทบกองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้
บรหิารโดย ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวย
กองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 2.2 ลานบาท (2549: 1.7 ลานบาท) 

23. เงินปนผล 

                          (หนวย: บาท)

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

เงินปนผลประจําป สําหรับป 2548 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที ่27 

เมษายน 2549  30,888,000 0.08 

เงินปนผลประจําป สําหรับป 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที ่28 

มีนาคม 2550 96,000,000 0.20 

เงินปนผลระหวางกาล สําหรับป 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2550 52,800,000 0.11 
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                          (หนวย: บาท)

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

เงินปนผลประจําป สําหรับป 2548 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที ่27 

เมษายน 2549  30,888,000 0.08 

  148,800,000 0.31 

24.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
24.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและคาบริการ 
  บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงาน และโรงงาน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาและคาบริการตามสัญญาเชา

ดังกลาวดังนี้ 
จายชําระภายใน: ลานบาท 

1 ป 7.0 

2 ถึง 5 ป 5.5 

 24.2 การค้ําประกัน 
ก) บริษัทฯค้ําประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทยอยในวงเงิน 170 ลานบาท  
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550      มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย

เหลืออยูเปนจํานวนเงินประมาณ 210.0 ลานบาท (2549: 189.7 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจํานวน
ประมาณ 175.3 ลานบาท (2549: 167.6 ลานบาท)   ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย    

25. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืม    ระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม และลูกหนี้อื่น 

ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น
บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้  การใหสินเชื่อของบริษัท
ฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวน
มากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้
การคา เงินใหกูยืม ลูกหนี้อื่นและตั๋วเงินรับที่แสดงอยูในงบดลุ 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน

เบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตรา
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ตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า (รายละเอียดของอัตรา
ดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 และ 14) 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคา และ

การกูยืมหรือใหกูยืมเงินเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่ง

สวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550   บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตรา

ตางประเทศ  ดังนี้ 

สกุลเงิน หนี้สินทางการเงิน 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6.7 33.88 

เหรียญฮองกง 0.5 4.36 

เยน 80.9 0.29 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550   บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ 
อัตราแลกเปลี่ยน 

ตามสัญญาของจํานวนที่ซื้อ 
 (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.8 33.72 - 34.14 

25.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้นและ

เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดปจจุบัน สําหรับเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขใกลเคียงกัน บริษัทฯ

และบริษัทยอยจึงเชื่อวาสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยมีมูลคายุติธรรมใกลเคียงกับ

มูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมี

ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความ

เกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจาก

ราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม  
26. เหตุการณภายหลังวันที่งบการเงิน 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนซึ่งจะ
จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2551    ในเรื่องการจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนจากกําไรสะสมและกําไรของป 2550    ใน
อัตราหุนละ 0.14  บาท รวมเปนเงิน 67.2 ลานบาท  

เงินปนผลนี้จะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนแลว 
27. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 




