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สนิท วรปญญา
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

 ป 2557 เปนปท่ีทาทายอยางย่ิง  สำหรับธุรกิจทุกประเภทในประเทศไทย เพราะตอง
เผชิญกับความเส่ียงทางการเมืองในประเทศ และภาวะหดตัวของการสงออก อันเน่ืองมาจาก
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  ทำใหกระทบตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะราคาสินคาเกษตรกรรม ไดรับแรงกระทบมากท่ีสุด มีผลตออำนาจ
ซ้ือโดยรวมของประชาชนในประเทศ จนกระท่ัง GDP เกือบจะติดลบเปนคร้ังแรกในรอบหลาย
สิบปท่ีผานมา

 แมวาจะมีภาวะหดตัวทางเศรษฐกิจอยางแรง แตกลุมบริษัทของเรายังคงสามารถยืน
หยัด ฟนฝาอุปสรรคตางๆ มาไดอยางนาพอใจ มีความกาวหนาหลายดาน ท่ีจะเปนอนาคตของ
กิจการตอไปในภายหนา และทางดานผลประกอบการในรอบป 2557 โดยรวมของกลุมบริษัทน้ัน 
สามารถทำกำไรไดอยางเกินความคาดหมาย  ซ่ึงก็ถือเปนขาวดีของผูถือหุนอีกปหน่ึง

 สำหรับป 2558 น้ี ภาครัฐกำหนดเปาหมายให GDP เติบโตรอยละ 4 หมายความวา
โอกาสท่ีการใชจายหมุนเวียนในประเทศนาจะขยายตัวรอยละ 10-12 อันจะเปนอานิสงสของกิจ
การทุกประเภทท่ีจะไดรับผลพวงดังกลาว ซ่ึงจะเปนปท่ีทาทายของประเทศไทยอยางมากอีกเชน
กัน  โดยเฉพาะเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  และการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ท่ีจะ
เปดโอกาสใหผูท่ีมีความพรอม มีแผนงานและวิสัยทัศนท่ีดีกวา จะมีความไดเปรียบในการแขง
ขันชวงชิงโอกาสท่ีจะขยายธุรกรรมของตน ท้ังทางต้ังและทางราบ ผมจึงเช่ือในฝมือและวิสัยทัศน
ของผูบริหารของกลุมบริษัทของเรา วาจะสามารถนำพากิจการใหกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง 
โดยเฉพาะการแผขยายไปยังประเทศกลุม AEC ซ่ึงกลุมบริษัทของเรามีความมุงม่ันในเร่ืองการ
พัฒนาเทคโนโลยีตลอดมา ดังจะเห็นไดจากการเพ่ิมชนิดของผลิตภัณฑของเราเอง ออกสูตลาด
อยางตอเน่ืองและขยายธุรกิจใหมๆ  ดังท่ีทานท้ังหลายจะไดรับทราบในวันประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 

 ในโอกาสน้ี  ผมขอขอบคุณทานผูถือหุนท่ีใหความไววางใจ  และตลอดจนทานผูสนับ
สนุนท้ังทางตรง และทางออม โดยเฉพาะผูบริหาร และพนักงานทุกคน ทุกระดับ ท่ีไดมีสวนทำ
ใหกิจการของกลุมบริษัทเจริญกาวหนามาโดยตลอด  และในสวนของกรรมการบริษัททุกคนน้ัน
ผมก็ขอยืนยันวาจะยึดมั่นอยูในหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) อยางแนวแน
เพ่ือใหกิจการของเราเติบโต กาวหนาอยางม่ันคงแข็งแรงตลอดไป
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สารจากประธานกรรมการบริหาร 

 แมวาสภาวะการณทางเศรษฐกิจของไทยในป 2557 จะไมเอื้ออำนวยแกการขยายตัว
ทางธุรกิจ บริษัทยังคงรักษาการเจริญเติบโตไดเปนอยางดี สามารถสรางผลกำไรในระดับสูงข้ึน
อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลา 3 ป ติดตอกัน โดยบริษัทประกาศกำไรสุทธิจำนวน 338 ลานบาท
เพ่ิมข้ึนรอยละ 33 จากป 2556 ปจจัยสำคัญท่ีใหกำไรสุทธิเติบโตในระดับท่ีดีตอเน่ืองมาจากการ
เติบโตของธุรกิจตูเติมเงิน “บุญเติม” และการเพ่ิมข้ึนของงานวางระบบบริหารทรัพยากรองคกร 
(ERP) ของการไฟฟานครหลวง อยางไรก็ตาม ในป 2557 มีการลดลงของงานติดต้ังกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV)

พงษชัย อมตานนท
ประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 การดำเนินการ Spin-off บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทยอย”) 
ไดสำเร็จลุลวงไปดวยดี โดยในเดือนตุลาคม 2557 บริษัทยอยไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนให
แกผูถือหุนของบริษัทและประชาชนท่ัวไป จำนวนรวม 200 ลานหุน และไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนท่ีออกจำหนายและชำระแลวจาก 600 ลานหุน เปน 800 ลานหุน โดยตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ
ไอ ไดรับหุนสามัญจำนวน 800 ลานหุนของบริษัทยอยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และเร่ิมทำการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยมีชื่อยอหลักทรัพยวา 
“FSMART” ผลจากการขายหุนเพ่ิมทุนของบริษัทยอยทำใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัท
ยอยลดลงจากรอยละ 61 เหลือรอยละ 46 อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีอำนาจในการควบคุมการ
กำหนดนโยบายในการดำเนินการในบริษัทยอยดังกลาว ในป 2558 บริษัทจะผลิตตูเติมเงิน 
“บุญเติม” รุนใหม ซ่ึงมีขนาดหนาจอ 10 น้ิว เพ่ือใหการแสดงผลและการใชงานของผูบริโภคท่ีสะดวก
มากข้ึน ตลอดจน ตูขายสินคาและเติมเงินอัตโนมัติ (Vending & top up machine) ซ่ึงสามารถ
จำหนายสินคาและเครื่องดื่มชนิดตางๆ และยังสามารถเติมเงินมือถือได
 
 บริษัทยังคงมีความมุงม่ันในการท่ีจะดำเนินธุรกิจใหประสบความสำเร็จสูงสุด ดวยการ
มุงเนนพัฒนาความรูทางเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม รวมท้ังการออก
แบบผลิตภัณฑใหมๆ  ท่ีมีศักยภาพในการสรางรายไดและกำไร และเพ่ือขยายฐานลูกคา ตลอด
จนลดการพึ่งพาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง 

 ผลสำเร็จของบริษัทในตลอดระยะเวลาท่ีผานมาเกิดจากการสนับสนุนท่ีดีจากทานผูถือหุน 
ความไววางใจของลูกคา ตลอดจนความมุงม่ันทุมเทในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน
ทุกระดับ 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท  ขอขอบคุณทุกทานท่ียังคงเช่ือม่ันในคณะผูบริหารของ
บริษัทซ่ึงจะนำพาใหบริษัทมีความเจริญเติบโตไดอยางตอเน่ืองเชนในอดีตท่ีผานมา และบริษัท
จะยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ควบคูไปกับการดูแลสังคมสืบตอไป 
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลานบาท)
รายไดหลัก

รายไดรวม

กําไรขั้นตน

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได

กําไรสุทธิ (สวนที่เปนของบริษัท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ลานบาท)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุนรวม

อัตราสวนทางการเงิน
จํานวนหุนที่ออกและชําระแลว (ลานหุน)

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

อัตรากระแสเงินสดที่ไดจากการดําเนินงานตอสินทรัพยรวม 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
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บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
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2555

4,618



ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ 

นายสนิท วรปัญญา

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสุธรรม มลิลา

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ 

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

คณะกรรมการบริษัท
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กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์์

กรรมการบริษัท

นางมาทินี วันดีภิรมย์

กรรมการบริษัท 

นายแกลิก อมตานนท์

กรรมการบริษัท

นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา

คณะกรรมการบริษัท
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ประธานกรรมการบริหาร

นายพงษ์ชัย อมตานนท์

รองประธานกรรมการบริหาร

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

ผูชวยประธานกรรมการบริหาร

นายชัชวิน  พิพัฒน์โชติธรรม

ผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนา

นายสวัสดิ์  เอิบโชคชัย

คณะผู้บริหาร
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ผูอำนวยการฝายผลิต

นายปราโมทย์  พันธินา

ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

นายอรินทร์  แจ่มนารี

ผูอำนวยการฝายบริหารสำนักงานสวนกลาง

นางสาวนิติญา  ทรงประไพ

คณะผู้บริหาร
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บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



 บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) เปนองคกรดานการส่ือสารโทรคมนาคมและอิเลคทรอนิกสท่ีมุงสู
การเปนผูผลิตสินคา และผูใหบริการครบวงจรท่ีดีเลิศภายใตการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน
และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สงเสริมการคนควาและวิจัยเพ่ือขยายธุรกิจในการสรางสินคาและบริการที่หลากหลาย

ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจตามกระแสพลวัตรของการตลาดและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกร

เติมเต็มขีดความสามารถในการคนควา การสรางนวัตกรรม การออกแบบ การพัฒนา การเสาะหา การผลิต 
การขาย การตลาด และชองทางการจัดจำหนาย

เขาถึงความพึงพอใจของลูกคาและบริการหลังการขาย

รักษาผลประโยชนใหกับผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอมและ ภาครัฐ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
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ธรุกิจจาํหนายชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส

 ดําเนินธรุกิจโดย บรษิทั อเีลคทรอนคิส ซอรซ จํากัด ซึง่เปนบรษิทัยอยท่ีบริษทัถือหุนรอยละ 100 ภายใตเครือ่งหมาย

การคา เปนผูจาํหนายชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส เซมิคอนดักเตอร อนัเปนวัตถุดิบเพือ่ผลิตแผงวงจรอเิล็กทรอนกิส ไดแก ไอซ ีทราน

ซิสเตอร ไดโอด เซไมคอนดัคเตอร ออปโตอิเล็กทรอนิกส Display Device รีเลย แบตเตอรี คอนเน็คเตอร ออดไฟฟา สวิตชไฟ 

EMC ฟลเตอร เทอรมอลพรินเตอร (thermal printer) ตัวเก็บประจุ (capacitor) รีซิสเตอร (resistor) crystal oscillator เปนตน 

ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโทรคมนาคม

 ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ภายใตเครื่องหมายการคา              จัดจําหนาย

ผลิตภัณฑที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑหลักประกอบดวยอุปกรณตูชุมสายโทรศัพทและอินเตอรเน็ต (MSAN) ตูชุมสายโทรศัพท

(DLC) ตูชมุสายอนิเตอรเนต็ (DSLAM) อุปกรณส่ือสัญญาณ (FORTH WDM Access Switch) เครือ่งโทรศพัทดิจติอลและระบบ

ไอพ ี(IP Phone) ชมุสายอเิลก็ทรอนกิสความเร็วสงู (IP DSLAM) ตูสาขาโทรศพัทเทคโนโลยไีอพ ี(IP-PBX) อปุกรณควบคมุการ

ประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Inverter/Charger)  ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) ระบบเรียกพยาบาล

สําหรับใชในโรงพยาบาล (Nurse Call) และ อุปกรณควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Inverter/Charger) ระบบศูนยให

บริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center), Multi-Interface Broadband Router เปนตน 

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยแบงออกเปน 4 สายธุรกิจ ดังนี้ 

ธรุกิจผลิตแผงวงจรและอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสและโทรคมนาคมภายใตตราสนิคาของลกูคา

 ดําเนนิธรุกิจโดย บริษทั ฟอรท คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) มีโรงงานผลิตบนเนือ้

ท่ีมากกวา 16,000 ตารางเมตร ตั้งอยูที่ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม เพียบพรอม

ดวยเคร่ืองจักรที่ทันสมัย อีกท้ังวิศวกรและทีมงานที่มีประสบการณยาวนาน เตรียมพรอมให

บริการในทุกรูปแบบตั้งแตการเร่ิมออกแบบสินคารวมกับลูกคา ตลอดจนการผลิตสินคาท้ังใน

รปูแบบการประกอบแผงวงจรอเิล็กทรอนกิส (Consigns) และรปูแบบการรบัเหมาผลติ (Turnkey) 

โดยมีกลุมลูกคาหลักเปนบริษัทจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาและโทรคมนาคมชั้นนําท้ังในประเทศ

และตางประเทศ เชน บริษัท ซันยู เดนโซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไพโอเนียร แมนูแฟค

เจอริง่ (ประเทศไทย) จาํกัด บริษทั โตชบิา แคเรียร (ประเทศไทย) จาํกัด Fusion Electronics 

Limited, Invenco Group Limited, Garmin Switzerland เปนตน 

ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร 

 ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยเปนผู

ออกแบบโครงขายโทรคมนาคมยุคหนา (NGN) เพื่อให

บริการ Narrowband และ Broadband ผานขายสายทอง

แดง และไฟเบอรออฟติก โดยทีมผูทีมวิศวกรที่มีประสบ

การณและชํานาญการออกแบบมากกวา 10 ป รวมทั้งจัด

จําหนายอุปกรณโทรคมนาคม ชุมสาย ภายใตเคร่ือง

หมายการคา    ใหกับผูใหบริการหลักในประเทศ

มากกวา 1 ลานคูสาย ดวยทีมงานบริหารโครงการที่มีศักยภาพ

และประสบการณในการบริหารและมีผลงานการบริหารโครงการไดสําเร็จตามระยะเวลาที่ลูกคากําหนดมากกวา 100 โครงการ 

ตั้งแตระดับโครงการมูลคา 1 พันลานบาท ลงมาตามลําดับ อาทิ เชน MSAN, DWDM เปนตน 

ธุรกิจอีเอ็มเอส

ธุรกิจโทรคมนาคม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนคาโฆษณาบนปายจราจรอัจฉริยะ

 ดําเนินธุรกิจโดย กิจการรวมคา Genius ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนทางออม (ถือหุนโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟค 

ซสีเตม็ จาํกัด รอยละ 80 และโดยบรษิทั รอยละ 20) โดยไดรับสทิธจิากกรุงเทพมหานครในการตดิตัง้ปายจราจรอจัฉริยะ รวมทัง้การดู

แลรักษา พรอมศูนยควบคุมเครือขายจํานวน 40 จุด และสิทธิในการจัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณาในจุดที่ติดตั้งปาย เปนเวลา

รวมทั้งสิ้น 9 ป (อายุสัญญาครั้งละ 3 ป และไดสิทธิตออายุสัญญาได 2 ครั้ง) 

ธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑไฟจราจรครบวงจร

              ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จำกัด 

ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 100 ภายใตเครื่องหมายการคา 

               ทำการผลิต จำหนาย และรับเหมา ติดตั้งผลิตภัณฑที่เกี่ยว

กับระบบจราจรพรอมท้ังอุปกรณท่ีเก่ียวของ ไดแก จอสีแสดงผล LED (Full 

Color LED Screen) ปายแสดงขอความ (VMS) HID Electronic Ballast 

โคมสัญญาณไฟเคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบสัญญาณไฟคนขาม

ถนนอัจฉริยะ รวมไปถึง ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรดวยคอมพิวเตอร 

เคร่ืองนับเวลาถอยหลังของคนขามถนน ไฟประดับตกแตงอาคารและสถาน

ท่ีตางๆ อุปกรณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย เปนตน 

ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑปายอิเล็กทรอนิกส

              ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จำกัด ภายใต

เครื่องหมายการคา                ผลิตภัณฑหลักประกอบดวยจอภาพ

อิเล็กทรอนิกส (Full Color LED Screen) ปายแสดงขอความหรือรูปภาพ 

สำหรับภายในและภายนอกอาคาร (Moving Sign Board / Variable 

Message Sign: VMS) ปายเตือนทางแยก LED และบริการดูแลรักษา

ระบบ เปนตน
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ธุรกิจผลิตและจำหนายระบบติดตามยานพาหนะผานดาวเทียม

              ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทถือหุนรอยละ 34 (รอยละ 66 ถือหุนโดย

บุคคลที่ไมเกี่ยวโยงกัน) ดำเนินการภายใตเครื่องหมายการคา                   ธุรกิจหลัก ไดแก การผลิตและจำหนายอุปกรณรับสงขอ

มูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) สำหรับบันทึกการใชงานยานพาหนะผานดาวเทียมดวยระบบ GPS (Global 

Positioning System) ทำหนาที่รายงานขอมูลการใชยานพาหนะ เชน ตำแหนงของยานพาหนะ เสนทางการเดินทาง และความเร็วใน

การใชงาน รวมถึงรายงานสถานะปจจุบันของยานพาหนะ โดยจะมีการแจงเตือนไปยังผูควบคุมยานพาหนะหากขับข่ีออกนอกเสนทาง

หรือขับขี่ดวยความเร็วที่เกินกำหนด ทำใหผูใชสามารถบริหารการใชงานยานพาหนะไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑมิเตอรวัดไฟระบบอิเล็กทรอนิกส

              ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท มิเตอร จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 85 (รอยละ 15 ถือหุนโดยบุคคลท่ีไม

เก่ียวโยงกัน) ภายใตเคร่ืองหมายการคา                 ผลิตภัณฑหลัก ไดแก มิเตอร kWh ท้ังหน่ึงเฟส และสามเฟสแบบอิเล็กทรอนิกส

พรอมเช่ือมตอเปนระบบประมวลผลอัตโนมัติผานทาง RS485 Interface หรือ LAN หรือเปน Ethernet และตอเขากับโปรแกรม Billing 

ของตูสาขาของบริษัทได นอกจากน้ี มิเตอร kWh หน่ึงเฟสแบบบัตรเติมเงินผานบัตร RFID และมิเตอรน้ำท่ีตอเขากับระบบประมวลผล

อัตโนมัติรวมกับมิเตอร kWh และสามารถเพ่ิมผานทางอุปกรณรับสงขอมูลแบบ Wireless เพ่ือใหอานคาน้ำอัตโนมัติได เปนตน

 ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning) 

              ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

และ/หรือ บริษัท ฟอรท คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุน

รอยละ 100 เพื่อใหบริการวางระบบบริหารทรัพยากรองคกร กลุมลูกคาเปา

หมาย ไดแก หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟานครหลวง

การรถไฟแหงประเทศไทย บมจ. การบินไทย เปนตน
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ธุรกิจบริการรับเหมาออกแบบ ติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม รวมถึงการจัดจำหนายอุปกรณส่ือสารและ

ระบบคอมพิวเตอร  

              ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท อัลไลแอนซ จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 51 (รอยละ 49 ถือหุนโดยบุคคล

ท่ีไมเก่ียวโยงกัน) โดยใหบริการรับเหมาออกแบบ ติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม รวมถึงการจัดจำหนาย

อุปกรณสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายคือ ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในภายในประเทศ 

              เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวไดมีมติอนุมัติการเลิกกิจการเนื่องจากบริษัท

ยอยยังไมไดเร่ิมดำเนินธุรกิจ บริษัทยอยไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 ปจจุบันบริษัทยอย

อยูระหวางการชำระบัญชี

ธุรกิจผลิตและจำหนายหลอดไฟฟาและอุปกรณสำหรับใหแสงสวาง

              ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท ไลทต้ิง จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 100 และ/หรือบริษัท จีเนียส ทราฟฟค 
ซีสเต็ม จำกัด (“GTS”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือรอยละ 100 ดำเนินการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑหลอดไฟ LED และอุปกรณสำหรับ
ใหแสงสวางหลากหลายประเภท อาทิ โคมไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) โคมไฟสองสวางชนิด LED High Bay ซ่ึงเหมาะสำหรับ
ใชในพ้ืนท่ีหลังคาสูงและตองการแสงสวางมากๆ เชน โรงงาน คลังสินคา ปมน้ำมัน ซุปเปอรมารเก็ต และสนามกีฟา เปนตน หลอดชนิด
ขั้วเกลียว (E27) หลอดฮาโลเจน (MR16) หลอดฟูออเรสเซนต (T8) โดยเทคโนโลยี LED นี้จะชวยประหยัดพลังงานไดมากถึงรอยละ 
80 มีอายุการใชงานยาวนานกวา และเกิดความรอนนอยกวาหลอดธรรมดา

ธุรกิจเติมเงินออนไลน์

ธุรกิจใหบริการเติมเงินออนไลนในประเทศ  

 ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 46 (รอยละ 54 

ถือหุนโดยบุคคลท่ีไมเก่ียวโยงกัน) ภายใตเคร่ืองหมายการคา   ใหบริการเติมเงินและชําระเงินออนไลนดวยระบบ kiosk 

ลูกคาทั่วไปสามารถทําธุรกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง โดยจะไดรับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ปจจุบันใหบริการครอบคลุมถึง เติม

เงนิโทรศัพทมือถอื เตมิเงินเกมสออนไลน ซือ้บัตรโทรศพัทระหวางประเทศ ชาํระคาโทรศัพทรายเดือน AIS จายบัตรเครดิตออิอน เทสโก 

เฟรสชอยส ซือ้ชัว่โมงอนิเตอรเนต็ ดาวนโหลดเพลง และจายคาสาธารณปูโภคตางๆ  และรองรับบริการตางๆ ทีอ่าจเพิม่ขึน้ในอนาคต 

เชน การขายสินคา เปนตน  

ธุรกิจใหบริการเติมเงินออนไลนในตางประเทศ  

 บริษัทไดมีการขยายธุรกิจเติมเงินออนไลนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีการออกแบบและพัฒนาระบบใหสอด

คลองกับประเทศนัน้ๆ ในป 2553 บรษิทัไดเร่ิมดําเนนิการท่ีประเทศฟลิปปนส โดยการจัดตัง้บริษทัรวมทุน Mindmap Commtech Inc. 

ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทถือหุนรอยละ 40 (รอยละ 60 ถือหุนโดยบุคคลที่ไมเกี่ยวโยงกัน) ภายใตเคร่ืองหมาย           ซึ่งในขณะนี้

มีตูเติมเงินที่ติดตั้งและพรอมใหดําเนินการประมาณ 2,000 ตู 

 ในป 2555 บรษิทัไดลงทุนในประเทศเวยีดนามโดยการจดัตัง้บริษทัรวมทุน FPT Payment Technology JSC ซึง่เปนบรษิทั

รวมที่บริษัทถือหุนรอยละ 30 (รอยละ 70 ถือหุนโดยบุคคลที่ไมเกี่ยวโยงกัน) ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไดมีมติใหสัตยาบันการเลิกบริษัทดังกลาว เนื่องจากสภาวะตลาดเติมเงินมือถือยังไมเอื้ออํานวย ผูบริโภคยังคงนิยมใชบัตรเติม

เงินแบบขูดมากกวาการเติมเงินผานตูเติมเงิน ปจจุบันบริษัทดังกลาวอยูระหวางดําเนินการเลิกบริษัท

 บรษิทัมีความสนใจทีจ่ะลงทนุในธุรกิจเตมิเงนิออนไลนในประเทศอนิโดนเีซยี เนือ่งจากมีขนาดตลาดทีใ่หญกวาประเทศไทย

ประมาณ 4 เทา ซึ่งปจจุบันอยูระหวางดําเนินการหาผูรวมทุน
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TECHNOVATION

2532-2546

2548

2549

2550

• Analog PBX

• Digital PBX • ISDN PBX

• V5.2 PBX • IP Trunk

• Key Telephone

• Develop Access

Network Product

• Implement DLC to

 TOT (TDM-Voice)• IP PBX, IP Phone

 VoIP Gateway
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2553-2554

2555-2556

2557

• Forth WDM

 Access Switch

• Top UP Machine 

 • Counter Service

• Set Top Box

• Antenna

   Indoor / Outdoor  

• E27 / MR 16 /

   Downlight

•  Wifi Easypass

• Android Tablet

• Smart IP Phone

• Speaker

• Wi-Fi Outdoor

• WiFi Indoor

• LED Streetlight

• ONU
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โครงการวิจัยและพัฒนาสินค้า

ตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญและเติมเงินออนไลน
 ตูนํ้าด่ืมหยอดเหรียญและเติมเงินออนไลนของบริษัท สามารถใหบริการชําระเงินออนไลนและกดนํ้าด่ืมได โดยจะใชหลัก

การของระบบ R.O. (Reverse Osmosis) ซึ่งไดรับการยอมรับจากท่ัวโลกวาเปนระบบการผลิตนํ้าด่ืมท่ีทันสมัยและปลอดภัย

มากทีส่ดุระบบหนึง่ โดยการใชแรงดันของนํา้ไปบังคบันํา้ใหผานตวัฟอกคุณภาพสูง ทีเ่รียกวาเยือ่ TFC เมมเบรน (ThinFilm Composite 

Membrane) ที่ประกอบไปดวยรูพรุนเล็กๆ จํานวนมากท่ีมีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน (1 สวน 10 ลานมิลลิเมตร) 

ซึ่งมีขนาดใกลเคียงกับอณูของนํ้า และจะยอมใหเฉพาะอณูของนํ้าเทานั้นท่ีจะสามารถ

ซึมผานไปได สวนส่ิงสกปรก เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย สารพิษและสารเคมีตางๆ 

ท่ีปะปนมากับนํ้าดิบจะถูกขจัดออกไปพรอมกับนํ้าที่เหลือจากระบบ วัสดุอุปกรณ

ที่ ใช ในการผลิตและประกอบเคร่ืองทุกชิ้นส วนลวนผานการออกแบบจากทีม

วิศวกรผูเชี่ยวชาญมาเปนอยางดี ภายนอกตัวเคร่ืองนอกจากจะมีดีไซนท่ีสวยงาม 

แข็งแกรง คงทน การเลือกใชอุปกรณภายในคัดสรรเฉพาะท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

เชนเดียวกัน ดวยวัสดุ Food Grade เพื่อความม่ันใจในความปลอดภัยของผูบริโภค

BOONTERM 10” 
 จากความสําเร็จของการพัฒนาระบบตูเติมเงินบุญเติมที่มีการใชงาน

ในตลาดมากกวา 40,000 เคร่ือง ในปนี้ บริษัทไดมีการพัฒนาตูชําระเงินออนไลน

ที่มีหนาจอขนาดใหญขึ้น เพื่อการแสดงผลและการใชงานที่สะดวกมากย่ิงข้ึน  

อีกทั้งยังเปนการตอยอดการใหบริการใหมๆ เพื่อเพิ่มฐานลูกคา ซึ่งจะทําใหบริษัท

มีผลประกอบการดียิ่งขึ้น

10”
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GOLF CADDIE
 เปนอปุกรณรับสัญญานดาวเทียม GPS และนาํมาประยุกตใชกับการเลนกีฬากอลฟ โดยเปนของเลนท่ีมุงเจาะกลุมลูกคาสนาม

กอลฟทัว่ประเทศ ใหสามารถแจงพกัิด ระยะทางในการตรีะยะตางๆ ซึง่ถอืเปนตลาดใหมท่ีทางบรษิทันาํความเขีย่วชาญในการออกแบบ

อุปกรณระบบสื่อสารมาประยุกตใชกับการเลนกีฬา

REMOTE CAR ACCESS CONTROL
 เปนอุปกรณการควบคุมการเปดปดแขนประตูอัตโนมัติ ที่มุงเจาะ

กลุมผูใชงานในหมูบานตางๆ โดยมีหลายรูปแบบทั้งการกดปุม REMOTE 

หรือระบบการรับสัญญาน และระบบเปดอัตโนมัติ อีกทั้งยังเปนการบันทึก

การเขา-ออก และบันทึกวิดีโอเพื่อชวยในการรักษาความปลอดภัยไดอยาง

ครบวงจร

ตูจําหนายเครื่องดื่มอัตโนมัติและเติมเงินออนไลน
 ตูจําหนายเคร่ืองด่ืมอัตโนมัติและเติมเงินออนไลนของบริษัท สามารถ

ใหบริการชําระเงินออนไลนและจําหนายเครื่องด่ืมชนิดตางๆ ได และดวยหนาจอ

LED ขนาด 40 นิ้ว ทําใหสามารถแสดงผลและการใชงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น  

อกีท้ังยังเปนการตอยอดการใหบริการใหมๆ  เชน สือ่โฆษณาบนหนาจอ LED เปนตน

 นอกจากนี ้ยังมีระบบการเชือ่มโยงขอมูลแบบออนไลนซึง่สามารถสงตอขอมูล

ยอดขายสนิคากลับไปยงัศนูยบริการ เพือ่การบรหิารจดัการอยางมีประสิทธภิาพ เชน 

จาํนวนสินคาทีต่องนาํไปบรรจทุดแทนสนิคาทีไ่ดจาํหนายออกไป
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โคมไฟถนนชนิด LED (LED Street Light)
 บริษัทไดพัฒนาโคมไฟถนนชนิด LED ขึ้นหลายรุน

ดวยกัน สําหรับลูกคาที่เปนหนวยงานราชการและลูกคาเอกชน

ท่ีนาํไปใชทดแทนไฟถนนในหมูบานจดัสรร โคมไฟถนนชนดิ LED 

ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมีหลากหลายรุน ตั้งแตขนาด 20W จนถึง 

220W นอกจากนี้ยังมีโคมไฟถนนชนิด LED ท่ีใชพลังงานแสง

อาทิตยขนาด 20W และ 40W เพื่อใหลูกคาไดเลือกใชงานอยาง

มีประสิทธิภาพตรงกับลักษณะทางกายภาพของหนางานจริง 

ไมวาจะเปนถนนขนาดเล็กในหมูบาน หรือถนนขนาดใหญ เชน

ทางดวน หรือมอเตอรเวย

Street Light
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โคมไฟสองสวางชนิด LED High Bay
 บริษทัไดวจิยัและพฒันาโคมไฟสองสวาง LED ชนดิ High Bay สาํหรับใชในพืน้ทีห่ลังคาสูง เชน โรงงานคลังสนิคา ปมน้ํามัน 

ซปุเปอรสโตรขนาดใหญ สนามกีฬาในรม และสถานท่ีทีต่องการแสงสวางมากๆ โดยโคม LED ชนดิ High Bay จะมีขนาดตัง้แต 100-220W 

เพือ่รองรับความตองการในการใชงานทีแ่ตกตางๆ กัน

T8

MR16

LED LIGHTING

E27

หลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED 

 บริษัทยังคงวิจัยและพัฒนาหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED อยางตอเนื่อง ใหตอบสนองความตองการการใชงาน ใน

ทกุความตองการของผูบริโภค ไดแก หลอดเกลียวชนดิข้ัว E27 ขนาด 5W, 7W และ 9W หลอด MR16 ขนาด 5W และ 8W รวมไปถงึ

หลอด T8 ขนาด 10W และ 20W 

High Bay

Flood Light
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LED DOWNLIGHT
 จากความตองการลดการใชพลังงานในปจจุบัน หลอดไฟ LED ไดถูกพัฒนาข้ึนใหมีความสวางมากขึ้นและนํามาทดแทนใน

การใชหลอดไฟเดิมได  โดยจะมีความทนทานและสามารถประหยัดไฟไดอยางดีเยีย่ม  ท้ังนี ้บรษิทัไดเริม่พฒันาหลอดไฟในรปูแบบตางๆ 

หลากหลายขนาด เพือ่รองรับความตองการหลอดไฟ ท้ังสําหรบัการตดิตัง้ใหมและการทดแทนหลอดเดิม  โดยโครงการน้ีเปนการวิจยัและ

ผลิตในไทย ซี่งมีขอไดเปรียบสินคาจากตางประเทศ

กรอบโคมไฟ

เลนส์

ตัวโคม

2700K
Warm White

6500K
Cool White

ANNUAL REPORT 2014021

รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายสนิท วรปญญา

อายุ 76 ป 

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 

(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•  วปอ. (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร)

•  MA. (ECON.), University of Wisconsin, USA

•  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) 

    ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

    รุน 24/2004 วันที่ 9 กันยายน 2547 

การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยซัมมิท ฮารเนส

•  กรรมการบริษัท บมจ.อาคเนยประกันภัย 

•  กรรมการบริษัท บมจ.อาคเนยประกันชีวิต

•  กรรมการบริษัท บจก.อาคเนยแคบปตอล

•  กรรมการบริษัท บจก.ไทยวิจัยและฝกอบรม

•  กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ 

•  กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก

อายุ 61 ป 

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•  ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม

   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันท่ี 15 ธันวาคม 2547

•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  รองกรรมการผูจัดการ บจก.เอเอสทีมาสเตอร

นายสุธรรม มลิลา

อายุ 73 ป 

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 

(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•  ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคม

   สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 24/2004 

   วันที่ 9 กันยายน 2547

•  อบรม Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริม

   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 4/2005 

   วันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2548

การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  กรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีทีแอนดที

•  กรรมการบริษัท บจก.ทีเอสบี โฮลดิ้งส

•  กรรมการบริษัท บจก.ทรัพยเพิ่มผลกอสราง

นายพงษชัย อมตานนท

อายุ 51 ป 

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

(รอยละ)  - 41.75 - (*)

(*) นับรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

   เจาคุณทหารลาดกระบัง

•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม

    สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันท่ี 15 ธันวาคม 2547

การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ 

•  กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม

•  กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร

•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม

•  กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท สมารท เซอรวิส 

•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท คอนซัลติ้ง 

•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท อัลไลแอนซ

•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท ไลทติ้ง

คณะกรรมการบริษัท
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
อายุ 54 ป 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริหาร 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 
(รอยละ)  - 6.14 - (*)
(*) นับรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม   
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันท่ี 15 ธันวาคม 2547

การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท สมารท เซอรวิส
•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท คอนซัลติ้ง
•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท อัลไลแอนซ
•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท ไลทติ้ง

นางมาทินี วันดีภิรมย
อายุ 53 ป 
กรรมการบริษัท

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 
(รอยละ)  - 2.58 - 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
   เจาคุณทหารลาดกระบัง
•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม   
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันท่ี 15 ธันวาคม 2547

การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม

นายแกลิก อมตานนท
อายุ 59 ป 
กรรมการบริษัท

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 
(รอยละ)  - 6.03 - 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปวช. สาขาการบัญชี วิทยาลัยเชตุพน
•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันท่ี 15 ธันวาคม 2547

การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ
อายุ 53 ป 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 
(รอยละ)  - 2.57 - (*)
(*) นับรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
   เจาคุณทหารลาดกระบัง
•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม   
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันท่ี 15 ธันวาคม 2547

การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม
•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท อัลไลแอนซ จำกัด

นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา

อายุ 43 ป 

กรรมการบริษัท

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 

(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin

•  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม

   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 43/2005 วันท่ี 9 กันยายน 2548

การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายพงษชัย อมตานนท
อายุ 51 ป 
ประธานกรรมการบริหาร 
สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 
(รอยละ)  - 41.75 -  (*)
(*) นับรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
   เจาคุณทหารลาดกระบัง
•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันท่ี 15 ธันวาคม 2547

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม 
อายุ 42 ป 
ผูชวยประธานกรรมการบริหาร 
สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 
(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
•  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
อายุ 54 ป 
รองประธานกรรมการบริหาร 
สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 
(รอยละ)  - 6.14 -  (*)
(*) นับรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันท่ี 15 ธันวาคม 2547

นายสวัสดิ์ เอิบโชคชัย
อายุ 47 ป 
ผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนา (*) 
สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 
(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาอิเล็คทรอนิกส สถาบันเทคโน
   โลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
(*) ลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัทเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2558

นายปราโมทย พันธินา
อายุ 46 ป 
ผูอำนวยการฝายผลิต
สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 
(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
•  ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยชางกลปทุมวัน

นายอรินทร แจมนารี
อายุ 42 ป 
ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน
สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 
(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นางสาวนิติญา ทรงประไพ 
อายุ 55 ป 
ผูอำนวยการฝายบริหารสำนักงานสวนกลาง (*)
สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 
(รอยละ)  - ไมมี -
(*) ไดรับการแตงต้ังเปนผูบริหารของบริษัทเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 
     2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิต
    พัฒนบริหารศาสตร
•  ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะผู้บริหาร
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

         ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญดังนี้ 
 
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

         •   บริษัทไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท จำนวน 
             1,500,000 หุน ในราคาตามมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนมูลคาเงินลงทุน 150 ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อรักษาสัดสวน
             การถือหุนไวคงเดิม

         •   บริษัทไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอรท ไลทติ้ง จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท จำนวน 90,000 หุน ใน
             ราคาตามมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนมูลคาเงินลงทุน 9 ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อรักษาสัดสวนการถือหุนไวคงเดิม

         •   บริษัทไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง จำกัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท จำนวน 34,000 หุน 
             ในราคาตามมูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนมูลคาเงินลงทุน 3.4 ลานบาท ท้ังน้ี เพ่ือรักษาสัดสวนการถือหุนไวคงเดิม

         •   สัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ลดลงจากรอย
             ละ 61 เหลือรอยละ 46 เน่ืองจากบริษัทยอยดังกลาวไดเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทยอย จำนวน 200 ลานหุน มูลคา
             ที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท ในราคาหุนละ 2.5 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทและประชาชนทั่วไป 

         •   บริษัทรับโอนหุนสามัญของบริษัท ฟอรท มิเตอร จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมของบริษัท จำนวน 1,599,998 หุน โดยไมคิดมูลคา 
             จากผูถือหุน 3 ราย ท่ีมีความประสงคจะโอนหุนท่ีถืออยูท้ังหมดใหแกบริษัท การรับโอนหุนดังกลาวทำใหบริษัทมีสัดสวนการ
             ถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 45 เปนรอยละ 85 

         •   บริษัทรับโอนหุนสามัญของบริษัท ฟอรท คอนซัลต้ิง จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท จำนวน 30,000 หุน โดยไมคิดมูลคา
              จากผูถือหุนรายหน่ึงท่ีมีความประสงคจะโอนหุนท่ีถืออยูท้ังหมดใหแกบริษัท การรับโอนหุนดังกลาวทำใหบริษัทมีสัดสวนการ
             ถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 70 เปนรอยละ 100

         •   บริษัทไดอนุมัติการเลิกกิจการของบริษัท ฟอรท อัลไลแอนซ จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท เน่ืองจากบริษัทดังกลาวยัง
             ไมไดเริ่มดำเนินการและมีผลขาดทุนสะสมเกินกวาทุนจดทะเบียน

         •   บริษัทไดซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซึ่งตั้งอยูบนถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 
             349 ตารางวา คิดเปนมูลคา 316 ลานบาท จากบุคคลที่ไมเกี่ยวโยงกันกับบริษัท เพื่อไวรองรับการขยายกิจการของบริษัท 

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 
         •   บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของบริษัทและประชาชนทั่วไป 
             จำนวนรวม 200 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.5 บาท ในราคาหุนละ 2.5 บาท และไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
             กับตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยมีชื่อ
             ยอหลักทรัพย คือ FSMART
 
บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จำกัด 
         •   บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จำกัด ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท (หุนสามัญ 500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
             100 บาท) เปน 200 ลานบาท (หุนสามัญ 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 
             จำนวน 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน 100 บาท

บริษัท ฟอรท ไลทติ้ง จำกัด 
         •   บริษัท ฟอรท ไลทติ้ง จำกัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท (หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท)

             เปน 10 ลานบาท (หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จำนวน 90,000 

             หุน มูลคาที่ตราไวหุน 100 บาท

บริษัท ฟอรท อัลไลแอนซ จำกัด 
         •   บริษัท ฟอรท อัลไลแอนซ จำกัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 และอยูระหวางการ

             ชำระบัญชี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จำกัด
77 หมู 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไรขิง อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท : 0-2811-7925  แฟกซ : 0-2811-7935

บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จำกัด 
7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปนเกลา ชั้น 17 หอง 
1702  ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท : 0-2884-9210  แฟกซ : 0-2884-9213-4 
   
กิจการรวมคา Genius
282 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท : 0-2615-2440, 0-2615-2231-2
แฟกซ : 0-2615-2441

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน)
226/12, 13, 16  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท :0-2278-1777  แฟกซ : 0-2279-7195

บริษัท ฟอรท คอนซัลติ้ง จำกัด
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท :0-2265-6700,  0-2271-2888  
แฟกซ : 0-02265-6799, 0-2279-4888

บริษัท ฟอรท อัลไลแอนซ จำกัด
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท :0-2265-6700, 0-2271-2888
แฟกซ : 0-02265-6799, 0-2279-4888

บริษัท ฟอรท ไลทติ้ง จำกัด
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 0-2271-4888 แฟกซ :  0-2271-3040-1

บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
226/3,4,5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 0-2615-0808
แฟกซ : 0-2615-0809

บริษัท ฟอรท มิเตอร จำกัด
228/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท : 0-2615-2420-1
แฟกซ : 0-2615-2422

Mindmap Commtech Inc.
538 Hen. Lacuna cor. Zamora Street, Bangkal, 
Makati City, Metro Manila, Philippines

FPT Payment Technology JSC
FTP Tan Thuan Building -2nd Floor, 29 - 31B - 33B,
Tan Thuan Street, Tan Thuan Export Processing Zone,
Tan Thuan Dong Ward, Dist. 7 HCM City, Vietnam

ลำดับ
ที่

ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน
จำนวนหุนท่ีออก

จำหนาย 
จำนวนหุนท่ีถือ

สัดสวนการ
ถือหุน

ผลิตและจำหนาย
อุปกรณสัญญาณ

ไฟจราจร

จำหนายชิ้นสวน
อิเลคทรอนิคส

รับสัมปทาน
โครงการปาย
จราจรอัจฉริยะ

บริการเติมเงิน
ออนไลนและเติม

เงินมือถืออัตโนมัติ

บริการใหคำ
ปรึกษาในการ

จัดการขอมูลและ
จัดระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร

บริการรับเหมา
ออกแบบติดตั้ง
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ
และการสื่อสาร
โทรคมนาคม

ผลิตและจำหนาย
หลอดไฟและ

อุปกรณสำหรับให
แสงสวาง

จำหนายอุปกรณ
ติดตามยาน

พาหนะ

จำหนายอุปกรณ
มิเตอรไฟฟาอิเลค

ทรอนิคส

บริการเติมเงิน
ออนไลนและเติม

เงินมือถืออัตโนมัติ

บริการเติมเงิน
ออนไลนและเติม

เงินมือถืออัตโนมัติ

สามัญ

สามัญ

-

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

2,000,000

 
500,000

 
-

800,000,000

100,000

10,000

100,000

200,000

4,000,000

150,000

4,200,000

1,999,994 

499,994

 
- 

365,999,400 

99,998 

5,097

99,996

67,994 

3,399,997 

60,000 

1,260,000 

100.00%

100.00%

100.00%

45.75%

100.00%

51.00%

100.00%

34.00%

85.00%

40.00%

30.00%

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว



ANNUAL REPORT 2014027

รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายไดจากธุรกิจหลัก

ธุรกิจอีเอ็มเอส

-  การผลิตแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

   โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคา

   ของลูกคา

-  การจำหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

ธุรกิจโทรคมนาคม

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

-  การผลิต จำหนาย และรับเหมาติดตั้งอุปกรณและ

   ระบบสัญญาณไฟจราจร กลองวงจรปด อุปกรณและ

   ระบบปายอิเล็กทรอนิกส

-  การวางระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP)

-  อื่นๆ

ธุรกิจใหบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินมืออัตโนมัติ

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก

รายไดอื่นๆ

รวมรายได

545

721

918

505

445

40

1,104

4,278

99

4,377

12.45

16.47

20.97

11.54

10.17

0.91

25.23

97.74

2.26

100.00

911

717

515

1,291

203

31

803

4,471

63

4,534

20.09

15.81

11.36

28.48

4.48

0.68

17.71

98.61

1.39

100.00

3,209

739

480

518

367

21

553

5,887

51

5,938

54.03

12.45

8.08

8.71

6.18

0.35

9.31

99.11

0.89

100.00

2557

(ลานบาท) % % %(ลานบาท) (ลานบาท)

2556 2555

โครงสร้างรายได้
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

         บริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญอยางสมํ่าเสมอและมีการพัฒนาปรับปรุงแผนควบคุมความเสี่ยงเพื่อใหจัดความเสี่ยง

ใหอยูในระดับที่ยอมรับได นอกจากนี้ บริษัทไดมีการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจผลิต

และจำหนายอุปกรณโทรคมนาคม ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร ธุรกิจจำหนายและรับเหมาติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ระบบปาย

อิเล็กทรอนิกส ธุรกิจจำหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติด

ยานพาหนะ ธุรกิจการใหบริการใหคำปรึกษาในการจัดการขอมูลและจัดระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร และธุรกิจใหบริการเติมเงินออน

ไลนและเติมเงินมือถือผานเคร่ืองเติมเงินอัตโนมัติ เปนตน บริษัทไดประเมินความเส่ียงหลักท่ีอาจกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ดังตอไปนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงดานสภาพคลองของการจำหนายผลิตภัณฑใหกับหนวยงานราชการ
         

        ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวของสวนใหญ จะมีกลุมลูกคาเปาหมายหลักเปนหนวยงานราชการ ซึ่งปกติจะมีกำ

หนดการชำระเงินท่ียาวนานกวาภาคเอกชน โดยเฉล่ียแลวลูกคากลุมน้ีจะมีระยะเวลาเก็บหน้ีประมาณ 60 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับงบประมาณ

ของแตละหนวยงานดวย บริษัทและบริษัทยอยคาดการณวาจะมีสัดสวนรายไดที่มาจากลูกคาในกลุมดังกลาวมากขึ้นจากงานประมูล

และงานรับเหมา ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยจึงตองมีระบบการบริหารสภาพคลองที่ดีเพื่อรองรับโครงการที่เนนกลุมลูกคาหนวยงาน

ราชการดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการรับงานโครงการราชการมานาน จึงมี

ความรูและชำนาญในการบริหารสภาพคลอง สำหรับกลุมลูกคาราชการและลูกคาที่มีระยะเวลาการใหเครดิตยาวโดยบริษัท และบริษัท

ยอยมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนหนึ่งไวเพื่อรองรับวงจรกระแสเงินสดที่ยาวขึ้นของกลุมลูกคาดังกลาวโดยเฉพาะและบริษัทยอยยังมีวง

เงินสินเชื่อสำรองจากธนาคารพาณิชยตางๆ ที่เพียงพอ ประกอบกับบริษัทและบริษัทยอยยังมีความสามารถในการกูยืมเพิ่มเติมเพื่อ

รองรับการบริหารสภาพคลองในระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ

        ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของจะเก่ียวเน่ืองกับการประมูลงานโครงการของหนวยงานภาครัฐ  ซ่ึงจะตองไดรับอนุมัติ

งบประมาณโครงการจากรัฐ ดังน้ัน หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐในโครงการตางๆ อาจจะสงผลกระทบท้ังบวกและลบตอโอกาส

ทางธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามและประเมินสถานการณอยางใกลชิด รวมท้ังมีการกระจายความเส่ียงไปยังธุรกิจ

ใหบริการรายยอย เพื่อลดความผันผวนของรายไดและกำไรของบริษัท

ความเสี่ยงจากการสงมอบโครงการ

          ในการดำเนินธุรกิจงานโครงการของบริษัทและบริษัทยอยมีระยะเวลาโครงการต้ังแต 3 เดือน ถึง 1 ป ข้ึนอยูกับขนาดของโครงการ

ซ่ึงเม่ือถึงกำหนดเวลา หากบริษัทไมสามารถดำเนินงานและสงมอบงานได บริษัทและบริษัทยอยอาจสูญเสียความนาเช่ือถือและหรือเสียคา

ปรับแกเจาของโครงการตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งอัตราคาปรับดังกลาวจะมีผลกระทบตออัตรากำไรของแตละโครงการที่ลดลง

อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารโครงการแตละโครงการอยางใกลชิด มีการวางแผนงานที่รัดกุมรอบคอบ

โดยใน 3 ปที่ผานมาบริษัทและบริษัทยอย เสียคาปรับในการบริหารงานโครงการตํ่ากวารอยละ 0.05 ของมูลคาโครงการทั้งหมด ทั้งนี้

เพ่ือเปนการปองกันความเส่ียงดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีการติดตอส่ือสารและประสานงานกับลูกคาและกับบริษัทผูผลิต

อยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันเวลา

ปัจจัยความเสี่ยง
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ความเสี่ยงจากการลาสมัยของผลิตภัณฑที่สงผลถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต
         

        บริษัทและบริษัทยอยผลิตและจำหนายสินคากลุมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ซึ่งเปนสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโน

โลยีอยูตลอดเวลา โดย ณ วันส้ินป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือคิดเปนรอยละ 18 ของสินทรัพยรวม (2556: รอยละ 15) 

การมีสินคาคงเหลือจำนวนมากอาจสงผลใหไมสามารถจำหนายออกไปไดทันเวลา ทำใหสินคาลาสมัยได และมีตนทุนในบริหารจัดการ

ที่สูง และตองมีการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยทำใหกำไรสุทธิและสภาพคลองของบริษัทและบริษัทยอยลดลง โดยในป 2557 บริษัทและ

บริษัทยอยมีการต้ังสำรองคาเผ่ือสินคาลาสมัยจำนวน 30.4 ลานบาท (2556: โอนกลับสำรองคาเผ่ือสินคาลาสมัยจำนวน 0.3 ลานบาท)

 อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการบริหารจัดการเพื่อไมใหมีสินคาคงเหลือคางนาน โดยมีการประชุมรวมกันกับแผนก

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ฝายผลิต ฝายขาย และฝายวิจัย อยางสม่ำเสมอ เพ่ือหาแนวทางแกไขเก่ียวกับสินคาท่ีการเคล่ือนไหวชา รวม

ไปถึงการใชระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการผลิต การพยากรณยอดขาย การกำหนดปริมาณสินคาคงคลัง เปนตน

ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ

        เนื่องจากนายพงษชัย อมตานนท ซึ่งเปนผูกอตั้งบริษัทและดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริหาร มีประสบการณในธุรกิจมา

เปนเวลานาน เปนผูมีวิสัยทัศนและมีหนาท่ีโดยตรงในการกำหนดนโยบายทิศทางและการตลาดของบริษัท ดังน้ันหากมีการเปล่ียนแปลง

ของผูบริหารดังกลาว อาจทำใหบริษัทประสบปญหาในการดำเนินธุรกิจในอนาคต ดังน้ัน เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการจัดการ บริษัท

จึงจัดโครงสรางองคกรใหมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณในการบริหารและการดำเนินธุรกิจขึ้นและใหผูบริหาร

ในระดับรองน้ันไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางของบริษัทมากข้ึนบริษัทจึงจัดโครงสรางองคกรใหมีการแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณในการบริหารและการดำเนินธุรกิจขึ้นและใหผูบริหารในระดับรองนั้นไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและ

กำหนดทิศทางของบริษัทมากข้ึน กระจายอำนาจการบริหารไปในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีการกำหนดอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ

ในงานดานตางๆ อยางชัดเจน โดยนายพงษชัยจะเปนผูกำหนดนโยบายหลักของบริษัทและบริษัทยอย และมีผูบริหารแตละฝายมีอำนาจ

ตัดสินใจดำเนินการดานตางๆ ในสวนรายละเอียด เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร 

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย

ความเสี่ยงจากบริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50 
         

        ณ วันท่ี 30 มกราคม 2558 ครอบครัวอมตานนท ถือหุนในบริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 54.11 ซ่ึงสูงกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนหุน

สามัญท่ีเรียกชำระแลวท้ังหมดของบริษัท จึงทำใหกลุมผูถือหุนกลุมน้ีสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดเกือบท้ังหมด ไมวาจะเปน

เรื่องการแตงตั้งกรรมการหรือการขอมติที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทที่

กำหนดใหตองไดรับมติ 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังน้ัน ผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และ

ถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได 

        ท้ังน้ี ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลปจจัยความเส่ียงของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท 

ไดจากรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ

                  โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 คณะ ไดแก 

               •   คณะกรรมการบริษัท 

               •   คณะกรรมการบริหาร 

               •   คณะกรรมการตรวจสอบ

               ซึ่งรายละเอียดของคณะกรรมการแตละคณะมีดังตอไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

                  คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 9 ทาน โดยเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 6 ทาน หรือเปนคิดรอยละ 67 

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระจำนวน 3 ทานหรือคิดเปนรอยละ 33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

                  รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวย

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

              กรรมการผูมีอำนาจลงนามประกอบดวย นายพงษชัย อมตานนท ลงลายมือช่ือรวมกับนายแกลิก อมตานนท หรือนางรังษี 

เลิศไตรภิญโญ หรือนางมาทินี วันดีภิรมย รวมเปนสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท 

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

              1. คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประ

                   ชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท

              2. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

              3. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง

              ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกทานเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกำหนด เชน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและประกาศขอบังคับของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

นายสนิท  วรปญญา

นายสุธรรม มลิลา

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก

นายพงษชัย  อมตานนท

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

นายแกลิก  อมตานนท

นางมาทินี  วันดีภิรมย

นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ

นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง  
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1.

2.

3.

นายพงษชัย  อมตานนท

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง  

              4. จัดใหมีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบ

                   แลวและนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

              5. กรรมการบริษัทอาจแตงต้ังบุคคลอ่ืนใดใหดำเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของกรรมการ  หรืออาจมอบอำนาจ

                   เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจตามท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไข

                   อำนาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจที่ทำใหผูรับมอบอำนาจ

                   สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัท

                   ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว

              6. กำหนดนโยบาย กลยุทธ แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการ

                   รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ยกเวนเรื่องตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติ

                   จากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดำเนินการ ไดแก เร่ืองท่ีกฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เชน

                   การเพ่ิม/ลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการใหแกบุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเปน

                   ของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน 

              7. กำกับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ ขอกำหนด

                   ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อ

                   หรือขายทรัพยสินท่ีสำคัญตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท

              8. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืน รวมท้ัง

                   ประเมินผลการดำเนินงานของประธานกรรมการบริหาร เพ่ือติดตามความคืบหนาในการบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนิน

                   กิจการของบริษัท

              9. กรรมการตองแจงการมีสวนไดสวนเสียกับบริษัททั้งทางตรงและทางออม เชน การถือหุนของบริษัทหรือบริษัทในเครือใน

                   จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง เปนตน

              ทั้งนี้ กรรมการจะตองไมประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมี

สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะเปนเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุม

ผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารของบริษัท

              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการบริหาร 3 ทาน ประกอบดวย
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ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

              1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกำหนด คำสั่ง และมติของ

                   ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ

              2. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ งบประมาณ และโครงสรางการบริหารงานหลักและอำนาจการบริหารตางๆ

                   ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทใหบรรลุเปาหมาย

              3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปตามที่ฝายจัดการเสนอ กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดย

                   รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณประจำปหากไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

                   ใหนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในที่ประชุมคราวตอไป

              4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเบิกถอนเงินเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติ ยกเวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ในวงเงินแตละรายการไม

                   เกิน 20 ลานบาท รวมทั้งอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สำคัญที่กำหนดไวในงบประมาณประจำปตามที่ไดรับมอบหมาย

                   จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว

              5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการใหหลักประกัน การค้ำ

                   ประกันเงินกูหรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท ในวงเงินไมเกิน  50 ลานบาท
 

              6. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดานการปฏิบัติ

                   การอื่นๆ 

              7. กำหนดโครงสรางองคกร อำนาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกำหนดเงินคาจาง 

                   คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง

              8. ใหมีอำนาจในการมอบอำนาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยู

                   ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอำนาจตามที่คณะกรมการ

                   บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 

                   เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ไดตามสมควร

              9. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป

              ท้ังน้ี อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง หรือรายการใดท่ีคณะกรรมการ

บริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือ ผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดขัดแยงกับบริษัท หรือบริษัทยอย 

ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด

นิยามกรรมการอิสระ

              กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมของผูถือรายใหญและมีคุณสมบัติดังนี้

              1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติ

                   บุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูเกี่ยวของดวย

              2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจและกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

                   บริษัท พนักงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมในปจจุบันของบริษัท บริษัทใหญ

                   บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ป
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              3. ไมเปนกรรมการอิสระของบริษัทในกลุม ไดแก บริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทที่บริษัทใหญ/บริษัทยอยถือหุนมาก

                   กวารอยละ 50 ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน 

              4. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคู

                   สมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมี

                   อำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

              5. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะ

                   ท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ หรือผูบริหารของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ

                   บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

              6. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 

              คุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกลาวขางตนเทากับกฎเกณฑที่เกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการ 

กลต. ยกเวน ขอ 3. ซึ่งสูงกวาหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการ กลต.

              ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน จากกรรมการท้ังหมดของบริษัทจำนวน 9 คน ซ่ึงคิดเปน

สัดสวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายช่ือดังน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบ

             คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป บริษัทไดกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบไวดังน้ี

              1. เปนกรรมการอิสระ

              2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

                   ยอย บริษัทรวม บริษัทยอย ลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

              3. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลำดับเดียวกัน

              4. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทำหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของ

                   งบการเงิน

              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 คน ประกอบดวย

1.

2.

3.

นายสนิท  วรปญญา

นายสุธรรม  มลิลา

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง  

1.

2.

3.

นายสนิท  วรปญญา

นายสุธรรม  มลิลา

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง  
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              ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความ

นาเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

              1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

              2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit 

                   system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ

                   เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ

                   เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

              3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย

                   ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

              4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทน

                   ของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

              5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนด

                   ของตลาดหลักทรัพยและสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน

                   ประโยชนสูงสุดตอบริษัท

              6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม

                   โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้

                 (1)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

                 (2)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

                 (3)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

                        หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

                 (4)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

                 (5)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

                 (6)  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

                 (7)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

                 (8)  รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย

                        จากคณะกรรมการบริษัท

              7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

              8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมี

                   ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ

                   คณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

                 (1)  รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

                 (2)  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

                 (3)  การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยว

                       ของกับธุรกิจของบริษัท
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ปัจจัยความเสี่ยงคณะผู้บริหาร

                  ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

นายพงษชัย  อมตานนท

นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม

นายปราโมทย  พันธินา

นายสวัสดิ์  เอิบโชคชัย

นายอรินทร แจมนารี

นางสาวนิติญา ทรงประไพ

ประธานกรรมการบริหาร/ผูอำนวยการฝายขายและบริการหลังการขาย

รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท

ผูชวยประธานกรรมการบริหาร

ผูอำนวยการฝายผลิต

ผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนา (1)

ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

ผูอำนวยการฝายบริหารสำนักงานสวนกลาง (2) 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง  

                  (1)  ลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

                  (2)  ไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557

การสรรหากรรมการบริษัทและผูบริหาร

                  ปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น การคัดเลือกจะกระทำโดยนำรายชื่อของผูสมัครที่ไดรับการ

คัดเลือกเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป โดยใชมติเสียงขางมากของที่ประชุม เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

                  การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุนจะใชวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา

กับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง สามารถใชลงคะแนนใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปนรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได ตามที่ประชุม

ผูถือหุนเห็นสมควร ผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยไมไดและบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตาม

ลำดับลงมาจะเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่

ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
                  

                  กรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหนงกรรมการ คณะกรรมการบริษัท

จะพิจารณาแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คราวตอไป เวนแตวาระของกรรมการท่ีพนจากตำแหนงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตำแหนง

กรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวตองไดรับ

คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู

                  ในการสรรหาผูมาดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาเบ้ืองตน ในการกล่ันกรอง

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม มีความรูความสามารถ ทักษะและประสบการณที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานของ

บริษัทและเขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และสามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ไวได และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

              1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบ

                   ประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

              2. บริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ ขอกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือ

                   มติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

              3. มีอำนาจในการมอบอำนาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอำนาจชวง 

                   และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือใหเปนไป

                   ตามระเบียบ ขอกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดกำหนดไว

              4. ติดตามประเมินผลการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษัทที่กำหนด ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

                   เพื่อปองกันความเสี่ยงทางธุรกิจ

              5. พิจารณาการเขาทำสัญญาธุรกิจของบริษัท และสัญญาอื่นๆ อันเปนผลประโยชนตอบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและ

                   วิธีการจัดทำสัญญาดังกลาว เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

              6. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดำเนินการตามปกติของบริษัท ยกเวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ในวงเงินแตละรายการไม

                   เกิน 10 ลานบาท 

              7. พิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยาย หรือการพนจากการเปนพนักงาน และกำหนด

                   อัตราคาจางหรือพิจารณาจัดสรรคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส เงินรางวัลรวมถึงสวัสดิการ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะ

                   กรรมการบริษัทแลว ใหแกพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการใหบริษัท 

              8. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท 

                   และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองคกร

              9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป

              ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแกบุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไมรวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติ

รายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอยตามกฎเกณฑ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เวนแตจะไดรับการอนุมัติรายการดังกลาวจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน

เลขานุการบริษัท

              คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคุณรังษี เลิศไตรภิญโญ ใหดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท 

ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

              1. ใหคำแนะนำเบ้ืองตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกำหนด กฏหมาย กฏเกณฑ และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังรายงาน

                   การเปลี่ยนแปลงและดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ำเสมอ

              2. จัดการประชุมตามท่ีกฏหมายและขอบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานใหมีการ

                   ปฏิบัติคณะกรรมการหรือมติผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ

              3. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กำกับดูแล
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              4. สงเสริมใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมและฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ใหกับกรรมการและผูบริหาร

              5. จัดเก็บและดูแลเอกสารสำคัญ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ

                   กรรมการ รายงานประจำป หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และ รายงานการมีสวนไดสวนเสีย

                   ของกรรมการหรือผูบริหาร

              6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

              บริษัทไดเปดเผยคุณสมบัติของผูดำรงดำแหนงเลขานุการบริษัทไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

              บริษัทไดกำหนดนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส การพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการและ

ผูบริหารระดับสูงไดพิจารณาจากภาระหนาท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผูบริหารแตละราย รวม

ทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท โดยใหมีความสอดคลองกับอัตราคาตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรม โดยบริษัทไดกำหนดคาตอบ

แทนกรรมการเปนเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จประจำป  

              คาตอบแทนกรรมการซึ่งไดรับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 มีดังนี้

คาเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

บาทตอครั้งที่เขารวมประชุม

33,000

22,000

49,500

46,200

รายชื่อ

นายสนิท  วรปญญา

นายสุธรรม มลิลา

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก

นายพงษชัย  อมตานนท

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ

นางมาทินี  วันดีภิรมย

นายแกลิก  อมตานนท

นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา

รวม

165,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

1,045,000

165,000

110,000

88,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

1,023,000

747,500

731,000

684,800

-

-

-

-

-

-

2,163,300

547,500

531,000

531,000

-

-

-

-

-

-

1,609,500

คณะกรรมการบริษัท

25562557 2557 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ

เงินบำเหน็จประจำปี

              วงเงินไมเกิน 1.5 ลานบาท โดยกำหนดจัดสรรใหเฉพาะกรรมการที่มิใชผูบริหาร และ/หรือ กรรมการอิสระ 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน           หนวย: บาท
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              คาตอบแทนอื่น 

              -ไมมี-

บุคลากร

              บริษัทมีความเชื่อมั่นวาการเจริญเติบโตของบริษัทนั้นขึ้นอยูกับความรวมมือและคุณภาพของพนักงาน ดังนั้น พนักงานทุก

คนจึงเปนศูนยกลางในการพัฒนาของบริษัทอยางยั่งยืน  

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

              จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ไมรวมกรรมการและผูบริหาร) สามารถสรุปไดดังนี้

              ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่เปนนัยสำคัญ อันมีผลกระทบทางดานลบตอบริษัท

ผลตอบแทนเพื่อจูงใจในการทำงานอื่น

              บริษัทและบริษัทยอย และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพข้ึน ตามพระราชบัญญัติกองทุน

สำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทและบริษัทยอยและพนักงานจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น

บจก. อีเลคทรอนิคส ซอรซ

บจก. จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม

กิจการรวมคา Genius

บมจ.ฟอรท สมารท เซอรวิส

บจก ฟอรท คอนซัลติ้ง

บจก.ฟอรท อัลไลแอนซ

บจก.ฟอรท ไลทติ้ง

บจก.ฟอรท มิเตอร

รวม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1,495

171

335

30

176

13

-

18

28

2,266

282.44

75.74

78.85

8.72

47.22

5.92

-

2.29

1.20

502.38

895

153

242

30

148

12

1

-

-

1,481

239.11

76.56

70.78

10.43

40.51

7.06

0.37

-

-

444.82

1,098

153

203

37

129

16

-

-

-

1,636

267.98

76.83

57.58

9.68

31.81

20.13

-

-

-

464.01

สถานที่ปฏิบัติงานลำดับ จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน
(ลานบาท)

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน
(ลานบาท)

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน
(ลานบาท)

ป 2557 ป 2556 ป 2555

คาตอบแทนผูบริหาร 25542555 2553

58.26

17

เงินเดือน คาประกัน

สังคม กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพโบนัส คานํ้า

มันและคาซอมบํารุงรถ

ประจําตําแหนง

รถประจําตําแหนง

โทรศัพทมือถือ

49.35

12

เงินเดือน คาประกัน

สังคม กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพโบนัส คานํ้า

มันและคาซอมบํารุงรถ

ประจําตําแหนง

รถประจําตําแหนง

โทรศัพทมือถือ

43.43

11

เงินเดือน คาประกัน

สังคม กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพโบนัส คานํ้า

มันและคาซอมบํารุงรถ

ประจําตําแหนง

รถประจําตําแหนง

โทรศัพทมือถือ

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (ลานบาท) 

จํานวนผูบริหาร (ราย)

รูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

รูปแบบคาตอบแทนอื่น
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

               บริษัทไมเพียงแตจัดใหมีการฝกอบรมหลายรูปแบบใหกับพนักงานอยางทั่วถึง ซึ่งประกอบดวยการพัฒนาสวนบุคคลและ

การสัมนาทั่วไป รวมถึง การฝกอบรมเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่ดีที่สุดใหกับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทยังมุงเนนใน

การสรางสถานที่ทำงานและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและเสริมสรางประสิทธิภาพในการทำงานให

ดียิ่งขึ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว

               ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 480 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ จำนวน 960 ลานหุน 

มูลคาที่ตราไว 0.5 บาท และทุนที่ออกจำหนายและชำระแลว จำนวน 480 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ จำนวน 960 ลานหุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท

ผูถือหุน
 

               ผูถือหุน 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ลาํดับ รายชื�อ จํานวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น

กลุมอมตานนท

นายพงษชัย อมตานนท

นางรังษ ีเลิศไตรภญิโญ

นายแกลกิ อมตานนท

นางวนัทนา อมตานนท

นายพทัธนนัท อมตานนท

นางสาวนศิา อมตานนท

นายอัฐศลิา อมตานนท

นายชวนิ เลศิไตรภญิโญ

นางสาวราศิณี เลศิไตรภญิโญ

นายวชิยั ทองแตง

กลุมศิริพงศปรีดา

นายพนูศักด์ิ ศิริพงศปรีดา

นายสมฤกษ ศิริพงศปรีดา

กลุมนนิเนนินนท

นายบุญยงค นนิเนนินนท

นางสาวบุญญนติย นนิเนนินนท

519,442,000

69,403,400

34,831,900

32,538,800

54.11

7.23

3.63

3.39

366,744,400

58,915,500

57,924,000

34,089,600

228,200

161,300

120,000

800,000

459,000

32,431,900

2,400,000

26,298,500

6,240,300

1

2

3

4
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ป 25562557 2555

0.51

0.30

59

0.18

0.27

150

0.12

0.12

99

อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท/หุน)

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสทุธ ิ(รอยละ)

ลาํดับ รายชื�อ จํานวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น

นางมาทิน ีวนัดีภริมย

กลุมตนัตพิานชิพนัธ

นายบุญญา ตนัตพิานชิพนัธ

นางวภิาวรรณ ตนัตพิานชิพนัธ

กลุมสจัจะบริบูรณ

นายธานนิ สจัจะบริบูรณ

นางชุลีพร สจัจะบริบูรณ

นายธเนศ สจัจะบริบูรณ

นางสาวกนานชุ เล็กวจิติร

นายสพุฒัน พงษรัตนกลุ

กลุมลลีาธรีะกลุ

นายกําธร ลีลาธรีะกลุ

นางสาวจติตมิา ลีลาธรีะกุล

อ่ืนๆ 

รวม

24,750,400

24,711,400

19,960,000

19,622,000

16,523,700

14,615,000

183,600,500

960,000,000

2.58

2.57

2.08

2.04

1.72

1.52

19.13

100.00

11,361,400

13,350,000

17,170,000

2,450,000

340,000

14,605,000

10,000

5

6

7

8

9

10

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

               บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิติบุคคลและขาดทุนสะสม (ถามี)

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราท่ีกำหนดขางตนได โดย

ข้ึนอยูกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจำเปนในการขยายการดำเนินงานรวมถึงการใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

ในการบริหารกิจการ 

               บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) (‘FSMART”) มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไร

สุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดและหักเงินสำรองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีไดกำหนดไวในขอบังคับของบริษัทยอยและตามท่ีกฎหมายกำหนด 

หากไมมีเหตุจำเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานปกติของบริษัทยอยอยางมีนัยสำคัญ

               บริษัทยอยอื่นๆ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม

งบการเงินของบริษัทยอย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจำเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
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การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

               คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเปนปจจัยสำคัญในการปฏิบัติที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเปนพ้ืนฐานในการนำมาซ่ึงความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและเสริมสรางองคกรใหเติบโต

อยางยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใตหลักธรรมภิบาล

ท่ีดี ตามแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดยอมรับพรอมนำไปปฏิบัติ

อยางเครงครัด

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

               ในป 2557 บริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องตางๆ ดังนี้

               คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน โดยวางหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง

เปนธรรม และเปนไปตามกฎหมายมาโดยตลอดนับตั้งแตระยะเวลาที่ไดเขาตลาดหลักทรัพยดวยความเปนธรรม เชน สิทธิในการซื้อ

ขายและโอนหุน สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของบริษัท สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  สิทธิในการ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ท่ีพิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุมแทน สิทธิในการแตงต้ังกรรมการและผูสอบบัญชี 

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในท่ีประชุมผูถือหุน และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการลวง

หนา เปนตน และไดดูแลใหผูถือหุนไดรับสิทธิดังกลาวโดยเครงครัด และไมกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน 

การจัดประชุมผูถือหุน

               บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยปฏิบัติ

ตามแนวทางการจัดการประชุมผูถือหุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลอดจนใชคูมือ 

Annual General Meeting Checklist ซึ่งเปนโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน โดยในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดประเมินผลการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทไดระดับดีเย่ียม

โดยไดรับคะแนน 99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผูถือหุน

               ตามขอบังคับของบริษัท บริษัทจะตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปภายในกำหนดระยะเวลา 4 เดือน นับจากวัน

ส้ินงวดบัญชีประจำป โดยในป 2557 บริษัทไดจัดการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปข้ึนในวันท่ี 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร

สำนักงานใหญของบริษัท เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

กอนวันประชุม

               เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ บริษัทไดมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุนของบริษัท เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุม รวมท้ังเอกสารประกอบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ

การเขารวมประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุมผูถือหุน เอกสารดังกลาวมุงที่จะชวยใหผูถือหุนมีขอมูลเพียง

พอในการพิจารณาลงมติในแตละวาระการประชุมและเอื้ออำนวยใหผูถือหุนใชสิทธิไดเต็มที่ ซึ่งประกอบดวย

              •   ขอเท็จจริงและเหตุผลพรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสำหรับแตละวาระ
             

              

หมวดที่ 1 

สิทธิของผูถือหุน
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              •  ขอมูลประกอบท่ีสำคัญ เชน ประวัติของกรรมการรายบุคคลและคำนิยามของกรรมการอิสระ สำหรับการพิจารณาในวาระ

                  การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยสำหรับ

                  การนำเสนอพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

              •  รายละเอียดขั้นตอนการประชุมและการมอบฉันทะของผูถือหุนโดยผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระได 

                  โดยแบบฟอรมการมอบฉันทะเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได

              •  บริษัทไดใหความสำคัญกับการเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยในประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 บริษัทไมมีการเพิ่ม

                  วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญในที่ประชุมอยางกระทันหัน

              •  บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุนในเว็บไซตของบริษัท (www.forth.co.th) 

                  กอนการประชุมและแจงการเผยแพรดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษา

                  ขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสาร

วันประชุมผูถือหุน

               บริษัทอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนท่ีจะเขารวมประชุมและดำเนินการประชุมอยางโปรงใส รวมท้ังสรางบรรยากาศใหผูถือ

หุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ดังนี้ 

              •  สนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ผูสอบบัญชีเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของ

                  ผูถือหุน โดยในป 2557 มีกรรมการเขารวมการประชุมรวม 9 ทาน จากจำนวน 9 ทานคิดเปนรอยละ 100 ของจำนวน

                  กรรมการทั้งหมด  

              •  ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน

              •  ใหโอกาสที่เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถามคำถามตอที่ประชุมในแตละวาระตามระเบียบวาระการประชุม 

                  และประธานในที่ประชุมไดใหความสำคัญและตอบขอซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอยางครบถวน

              •  ประธานกรรมการในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและดำเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  โดยใหมีการ

                  ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแตละวาระ

              •  จัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได โดยการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับ 1 

                  หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติวาระปกติ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมเปนผูช้ีขาดอีกเสียงหน่ึง

                  ตางหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเปนผูถือหุน สำหรับการออกเสียงในวาระพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของ

                  บริษัท หรือกฎหมายและขอบังคับของหนวยงานที่เกี่ยวของกำหนด  

              •  กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผูถือหุนทานนั้นจะถูกหามออกเสียงลงคะแนนใน

                  เรื่องนั้น

              •  วาจางที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เปน Inspector เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน 

หลังวันประชุมผูถือหุน

               ในป 2557 บริษัทไดแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันทำการถัดไปโดยมติดัง

กลาวระบุผลของการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนซ่ึงมีการระบุรายช่ือกรรมการ/ผูบริหารท่ีเขารวม
ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในแตละวาระท่ีเสนอขออนุมัติจากผูถือหุน รวมท้ังประเด็น

ท่ีสำคัญๆ ขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระและการช้ีแจงจากทางคณะกรรมการบริษัทอยางละเอียดใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท (www.forth.co.th) ดวย 
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               บริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยใหความสำคัญกับการใหความเทาเทียมกัน

ของสิทธิขั้นพื้นฐานแกผูถือหุน ดังนี้

ก.  สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน

               ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถใชสิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการ

อิสระของบริษัท ท่ีบริษัทเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได โดยผูถือหุนจะตองสงหนังสือมอบ

ฉันทะท่ีระบุรายละเอียดครบถวนพรอมท้ังสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอ่ืนๆ ตามท่ีกำหนดกลับมายังบริษัท

กอนวันประชุมผูถือหุน ซ่ึงบริษัทไดจัดสงรายละเอียดการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถ

ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตของบริษัท (www.forth.co.th)
   
ข.  สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

               บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป โดย

ในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอไดตามขั้นตอน ดังนี้

               1. จัดสงเร่ืองท่ีจะเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพ่ิมเติมพรอมดวยเหตุผล รายละเอียดขอเท็จจริง และขอมูลท่ีจำเปน

                   ลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมดังกลาวไดจากเว็บไซตของ

                   บริษัท (www.forth.co.th) หรือติดตอขอใหบริษัทจัดสงให

               2. บริษัทจะตรวจสอบการเปนผูถือหุนของผูขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือ

                    หุนซึ่งเกณฑการพิจารณาเรื่องที่มีผูเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมคือตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการ

                    ดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ

                    กับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแลว ก็จะบรรจุเขาเปนวาระในการประชุมผูถือหุน พรอมทั้งระบุวาเปนวาระที่เสนอโดยผูถือหุน 

                    สวนเร่ืองท่ีไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  ทางบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท

ค.    สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท

               ผูถือหุนสามารถเสนอบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑที่กำหนด ดังนี้

               1. มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

                    และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

               2. มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด

               3. ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอ และทุมเทความสามารถอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยถือเปนหนาท่ีและพรอม

                    ที่จะเขารวมการประชุมของบริษัทอยางสม่ำเสมอ

               4. ไมดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท

               คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ 

แตหากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไมคัดเลือกท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน ผูท่ีไดรับเสนอช่ือดังกลาวจะถูกเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

นอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหท่ีประชุมลงมติคร้ังสุดทาย ซ่ึงเอกสารท่ีผูถือหุนตองแนบมาดวยในการเสนอช่ือเสนอ

              

หมวดที่ 2 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
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               บริษัทไดใหสิทธิและความสำคัญแกผูที่มีสวนไดเสียในทุกกลุม อันไดแก ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน  คูคา เจาหนี้ และสังคม

โดยมุงปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังนี้

บุคคลเพ่ือเขาดำรงตำแหนง ไดแก (1) แบบฟอรมเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดำรงตำแหนงกรรมการ และ (2) ขอมูลบุคคลผูไดรับการเสนอ

ชื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการโดยแนบใบหุนหรือหนังสือยืนยันการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย/ตัวแทน ซึ่งเจาของขอมูลตองลงนาม

ยินยอมและรับรองและสงไปรษณียลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

ง.   การปองกันการใชขอมูลภายใน

               บริษัทมีนโยบายจำกัดการใชขอมูลภายในใหอยูในวงเฉพาะผูบริหารตั้งแตระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวของภายในบริษัท

เทานั้น สำหรับงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวจะถูกเก็บไวที่ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน ขอมูลที่เปนความลับอื่นจะใชเพื่อ

การปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผูจัดการข้ึนไปเทาน้ัน บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลท่ีเก่ียวของ หากมีการใชขอมูลภายในท่ีทำใหเกิด

ความเสียหาย 

               นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย และใหแจง

เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปนรายบุคคล เพื่อ

นำเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
 
จ.    การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยภายใน

               บริษัทมีนโยบายไมใหพนักงาน ผูบริหาร และผูทราบขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ

บริษัทที่ทราบ เปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ และหามทำการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือน กอนที่ขอมูล

งบการเงินหรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวของ 

หากมีการใชขอมูลภายในเพื่อเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพยของบริษัท

ฉ.   ความสัมพันธของนักลงทุน

               บริษัทไดจัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation Department) โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะในการรับผิดชอบงาน

นักลงทุนความสัมพันธ โดยรับผิดชอบจัดทำแผนงาน กิจกรรม และการเผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัทใหแกผูถือหุน นักลงุทน 

นักวิเคราะหหลักทรัพย และสื่อมวลชน เพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณ และความนาเชื่อถือในการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งผูเกี่ยว

ของสามารถติดตอตามรายละเอียดดังตอไปนี้

 แผนกนักลงทุนสัมพันธ

 บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท : 0-2265-6700 โทรสาร: 0-2265-6799

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

 อีเมล : investor@forth.co.th 

 

 

 

หมวดที่ 3 

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
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ผูถือหุน

               บริษัทคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนอยางสูงสุด โดยมุงม่ันท่ีจะดำเนินกิจการใหมีการเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและม่ันคง

พรอมเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และบริหารความเส่ียงเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับบริษัทในระยะยาว 

พนักงาน

               บริษัทถือวาทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยสินท่ีมีคาสูงสุด มีสิทธิสวนบุคคล และมีสิทธิไดรับการคุมครองไมใหละเมิดสิทธิสวน

บุคคล รวมทั้งสิทธิในการไดรับการปฏิบัติ และไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ซึ่งบริษัทใหความสำคัญในดานการดูแลสวัสดิการและความ

ปลอดภัยของพนักงานตามรายละเอียดดังตอไปน้ี

•  สวัสดิการของพนักงาน

               1.  ประกันอุบัติเหตุ

               2.  ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

               3.  กองทุนสำรองเล้ียงชีพ

               4.  เงินชวยเหลือกรณี พนักงาน บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต

               5.  เคร่ืองแบบพนักงาน และลานกีฬาของพนักงาน

               6.  การจัดงานสังสรรคประจำป การทองเท่ียวตางจังหวัดประจำป และงานกีฬาสีประจำป
               

•  นโยบายความปลอดภัยของพนักงาน

               บริษัทไดมุงมั่นสรางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 (2007) ที่เนนไปที่ความปลอดภัย

และสุขภาพของพนักงาน โดยจะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และลดปญหาสิ่งแวดลอมในองคกรและสังคมโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทได

จัดฝกอบรมการซอมหนีไฟและปองกันอัคคีภัยใหกับพนักงานท้ังในสวนของสำนักงานใหญ และโรงงานเปนประจำทุกป

ลูกคา

               บริษัทมุงม่ันท่ีจะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาโดยไดผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและใหบริการท่ีเช่ือถือได ซ่ึงไดนำระบบ

คุณภาพ ISO 9001 (2008) ที่ไดรับการรับรองแลวจากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS เขาใชงาน นอกจากนี้ บริษัทไดเปดศูนยบริการ 

FORTH SERVICE CALL CENTER เพ่ือใหบริการท้ังกอนและหลังการขายท่ีสะดวกรวดเร็วสำหรับลูกคาและตัวแทนจำหนายซ่ึงสามารถ

เรียกใชบริการสอบถามขอมูลรองเรียน ปรึกษาปญหาการบริการ การติดต้ัง การซอมสินคา โดยสามารถติดตอไดท่ี

 ศูนยบริการ FORTH SERVICE CALL CENTER

 เลขท่ี 226/25, 26 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 โทร : 0-2615-0606

 โทรสาร : 0-2615-0606 ตอ 2199

 อีเมลล :  service@forth.co.th

คูคา

               ดวยบริษัทประสงคใหการจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีมาตรฐาน และมุงหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพ

ท่ีย่ังยืนกับคูคาและคูสัญญาท่ีมีวัตถุประสงคชัดเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคาและบริการท่ีคูควรกับมูลคาเงิน  บริษัทจึงจัดใหมีกระบวน

การจัดหาสินคาและบริการท่ีเปนธรรม ดังน้ี
 

               •  มีการคัดเลือกคูคาจากราคาและคุณภาพ และมีการแขงขันบนขอมูลที่ไดรับอยางเปนธรรม และโปรงใส

               •  ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของบริษัทตองละเวนการรับเงิน ของกำนัล สินทรัพย หรือผล

                   ประโยชนที่ไมสุจริตจากคุคา หรือคูสัญญา
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               •  ชำระเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกันอยางเครงครัด

               •  ปกปองรักษาขอมูลอันเปนความลับระหวางคูคาและคูสัญญา

               •  ปฏิบัติดวยความซื่อตรง เชื่อถือได และมีการแจงกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวของใหรับทราบ

เจาหนี้เงินกู

               บริษัทไดปฏิบัติตามขอกำหนดตามสัญญาเงินกูอยางเครงครัด โดยไดมีการชำระหน้ีเงินกูตามกำหนดระยะเวลา และไดให

ความรวมมือกับสถาบันทางการเงินในการเปดเผยรายงานทางการเงินและขอมูลอ่ืนๆ ตามท่ีตองการ อยางถูกตองและครบถวน ตลอดจน

ดูแล หลักทรัพยค้ำประกัน และรวมมือในการแกไขปญหารวมกัน หากเกิดกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา

หนวยงานของรัฐ

               บริษัทไดยึดมั่นและพรอมจะปฎิบัติตามการกำกับดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ขอบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของ

หนวยงานของรัฐ

ความรับผิดชอบตอสังคม

               นอกเหนือจากการเปนผูผลิตและใหบริการสินคาประเภทโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส บริษัทยังไดใหความสำคัญตอการ

ดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งเเวดลอม เพื่อสรางความยั่งยืนใหกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

สิ่งแวดลอม

               โรงงานของบริษัทไดรับการรับรองการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 (2004) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS โดยได

รับการรับรองทั้งจาก UKAS และ NAC เพื่อเปนการดำเนินการใหสอดคลองการกฏหมายสิ่งแวดลอม 

กลไกการรองเรียนของผูมีสวนไดสวนเสีย

               บริษัทไดกำหนดชองทางเพื่อรับขอรองเรียนจากกลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยผูรองเรียนสามารถนำสงขอรองเรียนเปน

ลายลักษณอักษรและมีขอมูลอยางเพียงพอ  รวมท้ังระบุช่ือ-สกุลและท่ีอยูท่ีสามารถติดตอกลับไดสะดวกของผูรองเรียนมาท่ีเลขานุการ

บริษัท ตามที่อยูหรืออีเมลของบริษัท ที่ระบุขางลาง โดยเลขานุการบริษัทจะสงขอรองเรียนตอไปยังคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือผูบริหารเพื่อทำการตรวจสอบและแกไขแลวแตกรณีดังนี้

               1)  กรณีที่เปนขอรองเรียนจากผูถือหุน จะสงตอไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  ในกรณีนี้

                    ผูถือหุนอาจติดตอประธานธรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามที่อยูบริษัทที่ระบุไว

               2)  กรณีที่เปนขอรองเรียนของลูกคา คูคา ประชาชาชนทั่วไป จะนำสงไปยังคณะผูบริหารเพื่อหาทางแกไข แลวรายงาน

                    ใหคณะกรรมการบริษัททราบ

               3)  กรณีที่เปนขอรองเรียนจากเจาหนี้  ขอรองเรียนจะสงไปยังคณะผูบริหาร  หรือผูบริหารอาจพิจารณาสงขอรองเรียน

                    ดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอไป

               ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดดังตอไปน้ี

 เลขานุการบริษัท

 บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท : 0-2265-6700 

 โทรสาร: 0-2265-6799



ANNUAL REPORT 2014 048

รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

               บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียตางๆ สามารถ

รับทราบขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และขอมูลอื่นๆ โดยผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของบริษัท 

ไดแก งบการเงิน รายงานประจำปและแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ไดอยางสะดวกจากเว็บไซตของหนวยงานท่ีเก่ียว

ของ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต หรือเว็บไซตของบริษัท (www.forth.co.th) โดยบริษัทไดมีการปรับปรุง

ขอมูลตางๆ ใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ  

               ในระหวางป บริษัทเปดโอกาสใหกับกลุมหรือคณะบุคคลตางๆ เชน ผูถือหุน นักขาว สถาบันการเงิน ลูกคา และสถาบัน

การศึกษา เปนตน ไดเขาเย่ียมชมโรงงาน นอกจากน้ี บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของขอมูลตอนักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย บริษัท

จึงมีนโยบายใหเปดเผยขอมูลตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ในรายงานประจำปและหนังสือ

เชิญประชุมผูถือหุน เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งของการประชุม และ

จำนวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการในปที่ผานมา ตลอดจนความเห็นจากการทำหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และไดแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินไวควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี

               สถิติการเขาประชุมของกรรมการบริษัทในป 2557

               สถิติการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบในป 2557

หมวดที่ 4 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

นายสนิท  วรปญญา

นายสุธรรม มลิลา

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก

นายพงษชัย  อมตานนท

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

นายแกลิก  อมตานนท

นางมาทินี  วันดีภิรมย

นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ

นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา

5/5

5/5

4/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม / จํานวนครั้งที่ประชุม

1.

2.

3.

นายสนิท  วรปญญา

นายสุธรรม มลิลา

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก

5/5

5/5

4/5

ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม / จํานวนครั้งที่ประชุม
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โครงสรางคณะกรรมการ

               คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน เปนกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งคิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

เพื่อเปนการถวงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเทากับเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด คุณสมบัติของกรรมการ

อิสระ รายช่ือและขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังการสรรหากรรมการไดแสดงอยูในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ”

               บริษัทไดมีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแตละทานสามารถดำรงตำแหนงโดยใหกรรมการแตละทาน

สามารถดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหนงของ

กรรมการ แตไดยึดถือความรูและความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทตอไป

               บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการและประธานบริหารใหเปนคนละบุคคล เพ่ือความชัดเจน และ

ความโปรงใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของประธานบริหารไวอยางชัดเจน รวมถึงเปด

เผยขอมูลคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแนหงของกรรมการแตละทานไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)

คณะกรรมการชุดยอย

               โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจ

สอบ คุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดดังกลาว ไดเปดเผยไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ”

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

               คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมใหจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไดยึดถือ

และปฏิบัติ โดยถือเปนภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ตลอดจนสรางความนา

เชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

               คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองคกร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความเสี่ยง การ

ประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสรางมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อปองกันใหเกิดการบริหารความเสี่ยง

อยางมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ 

แนวทางการกำหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง

               การกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการไมไดผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยังไมมีคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกำหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาระหนาที่และขอบเขต

ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยใหสอดคลองกับอัตราคา

ตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมดวย ทั้งนี้ คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย

วาระการดำรงตำแหนง

               ในระยะเวลา 1 ป กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกลเคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุด ตองออกจากตำแหนง

โดยกรรมการซ่ึงพนตำแหนงน้ีอาจไดรับเลือกต้ังกลับเขาดำรงตำแหนงใหมอีกวาระได จะมีวาระการดำรงตำแหนงนับจากวันแตงต้ังจน

ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

               คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฎิบัติงานดวยตนเองโดยรวมไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวม

กันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมกันของกรรมการ

 

หมวดที่ 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

               คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม เพื่อใหกรรมการมีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัท

และกฏระเบียบท่ีเก่ียวของ นอกจากน้ี คณะกรรมการยังมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกคน ผูบริหารระดับสูง รวมท้ังเลขานุการบริษัท 

เขารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เชน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

แผนสืบทอด (Succession Plan)

               คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑในการคัดเลือกผูบริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหนงในกรณีฉุกเฉิน

หรือเกษียณของผูบริหาร โดยมีกระบวนการที่โปรงใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรูและความสามารถ รวมทั้งประสบการณและจริยธรรม

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม

               สำหรับกรรมการและผูบริหารใหม บริษัทไดจัดเตรียมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทอันไดแกโครงสรางองคกรและผูบริหาร

ลักษณะการดำเนินงาน สินคาหลัก ระเบียบขอบังคับของบริษัท และกฏหมายที่เกี่ยวของกับบริษัทรวมทั้งขอกำหนดของสำนักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหแกกรรมการใหม เพื่อใหกรรมการดังกลาวสามารถเขาใจการดำเนินงานของบริษัท 

รวมทั้งรับทราบบาบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระ

การประชุมกันเองระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

               บริษัทไดจัดใหมีการประชุมของกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารไดประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพ่ือเปดโอกาสใหกรรม

การท่ีไมไดเปนผูบริหารไดอภิปรายหารือ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะท่ีควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

การกำกับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

               บริษัทมีขอหามไมใหพนักงานและผูบริหารผูทราบขอมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทำการซื้อขายหลัก

ทรัพยของบริษัท  ตั้งแตวันที่ทราบขอมูลจนกระทั่งขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชนเรียบรอยแลว และหามนำขอมูลภายในที่ไมควรเปด

เผยไปเผยแพร เพื่อเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะออกเผย

แพรตอสาธารณชน
 

               นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยโดย คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ท้ังน้ีกรรมการและผูบริหารตอง

จัดสงสำเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานตอสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดใหแจงภายใน 3 วันทำการ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

               คณะกรรมการบริษัทใชอำนาจในการกำกับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยใชอำนาจหนาที่ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ

และมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท ซ่ึงจะทำการบริหารงานผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและอนุมัติและ/หรือมอบ

อำนาจใหบุคคลใดแลวแตกรณี เพื่อการบริหารงาน อยางไรก็ตาม การดำเนินการบริหารนั้นจะตองอยูภายใตการกำกับดูแลของคณะ

กรรมการบริษัท ซึ่งจะตองเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต และรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางสูงสุดเปนสำคัญ

               คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหประธานกรรมการบริหารเปนผูคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหนงกรรมการ

ของบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยบุคคลที่เปนกรรมการของบริษัทยอยจะเปนกรรมการของบริษัทดวย โดยดูจากความเหมาะสมดาน

ตางๆ อาทิ คุณวุฒิ ทักษะและประสบการณของกรรมการแตละทาน รวมถึงการแตงตั้งผูบริหารสำคัญของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ทั้งนี้ กรรมการและ/หรือผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวจะตองดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท

ไดมอบหมายไว โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของกิจการ ตลอดจน การปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงและการ

ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน การจัดทำขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการจัดใหมีระบบการควบคุม

ภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ 
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นโยบายการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น

               คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา การดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม มีอุดมการณในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น

ทุกรูปแบบอยางมุงม่ัน เปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญอันจะนำมาซ่ึงความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและเสริมสรางใหองคกรเติบโตไดอยางย่ังยืน

ดังน้ันเพ่ือแสดงเจตจำนงอันแนวแนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจท่ีจะไมมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตและคอรรัปช่ัน ดังน้ัน ในการประ

ชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 จึงมีมติกำหนดนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy) โดยกำหนด

หนาที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม โดยบริษัทไดจัดทำ “นโยบายตอตานคอรรัปชั่น” เปน

ลายลักษณอักษร และมีการช้ีแจง ทำความเขาใจ รวมท้ังส่ือสารถึงมาตรฐานการปฎิบัติตนใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานและ

ลูกจางทุกคนของบริษัทรวมถึงบริษัทยอย เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน นอกจากน้ีเพ่ือใหนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน

ไดรับการดำเนินการและสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมาย คณะกรรมการบริษัท

จะดำเนินการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูรายงานผลการติดตามและผล

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายอยางนอยทุกป 

               บริษัทไดเปดเผยขอมูลเก่ียวกับนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
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นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

               บริษัทไดกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการดวย

ความเปนธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การรวมพัฒนาชุมชนหรือ

สังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

               บริษัทจะจัดใหมีระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพโปรงใสสามารถตรวจสอบได ซ่ึงจะชวยสรางความเช่ือม่ันและความ

มั่นใจตอผูถือหุนผูลงทุนผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อนำไปสูความเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

               บริษัทใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล เคารพกฎระเบียบของสังคม แขงขันทาง

การคาอยางยุติธรรม เคารพสิทธิในทรัพยสินและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

               บริษัทใหความสำคัญการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับอยางเสมอภาคและ

เปนธรรม ไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็ก

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

               บริษัทคำนึงถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตรงตามขอกฎหมาย

กำหนด ตลอดจนการสรางความผูกพันระหวางพนักงานและองคกรดวยการจัดการทรัพยากรบุคคลอยางเปนธรรมในดานผลตอบแทน

สวัสดิการ และความกาวหนาในอาชีพ รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมกับกิจกรรมสังคมภายในและภายนอกองคกร

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

               บริษัทมุงมั่นการปฏิบัติดานการตลาดที่เปนธรรม โดยตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจของลูกคา ทั้งการจัดการขอ

รองเรียนของลูกคา ขอเสนอแนะในการใชสินคาและการบริการ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดและคงไวซึ่งความสัมพันธที่ยั่งยืน

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

               บริษัทสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชนแกชุมชนและสังคม พรอมกับสงเสริมและสนับสนุมใหพนักงานมีจิตอาสาและ

มีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

                บริษัทมุงม่ันบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐานและยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพ่ือปองกัน

และลดปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมกับภาคสวนอื่นๆ ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพ

สิ่งแวดลอมดวย 

                กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR after process) ที่เกิดขึ้นในป 2557 ไดแก 

                •  การบริจาคโลหิตใหกับคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

                •  การบริจาคเงิน และอุปกรณการเรียน ใหแกโรงเรียนและชุมชุนที่อยูบริเวณใกลเคียงโรงงาน

                •  การถวายเทียนพรรษา ณ วัดญาณเวศกวัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม



ANNUAL REPORT 2014053

รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

              ในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม

ดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยซักถามขอมูลจากฝายบริหารเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัททั้ง 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม ภายหลังการประเมินแลวคณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุม

ภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว และมีระบบ

ควบคุมภายในในดานตางๆ ทั้ง 5 สวนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหารนำไปใชโดย

มิชอบหรือโดยไมมีอำนาจ รวมถึงการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และที่ผานมา 

บริษัทไมมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เปนสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให

กรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร
              

              นอกจากน้ี ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซ่ึงเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจำป 2557 ไดประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท ตามท่ีเห็นวาจำเปน ซ่ึงไมพบวามีขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในท่ีมีสาระสำคัญ

              สำหรับระบบการควบคุมภายในน้ัน ในป 2557 ผูตรวจสอบภายในไดตรวจสอบระบบการรับชำระคาสินคาจากการขายปลีก

และขายตัวแทนในประเทศ ทั้งนี้ ระบบงานตางๆ ทั้งหมดจะถูกคัดเลือกเพื่อทำการตรวจสอบหมุนเวียน สลับเปลี่ยนกับไปตามความ

เหมาะสมและสอดคลองกับปจจัยแวดลอมทางธุรกิจและปจจัยเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยผลการตรวจสอบไดนำเสนอ

และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และดำเนินการปรับปรุงแกไขตอไป ในการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสำหรับป 2557 ผูตรวจสอบภายในไมพบวามีขอบกพรองที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน

              รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูในรายงานประจำป 2557 ฉบับนี้ และในเอกสารแนบทายของแบบแสดง

รายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)  

ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานตรวจสอบภายใน
 

              บริษัทไดจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมาย

ใหนายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผูชวยประธานกรรมการบริหาร ปฏิบัติงานเปนหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน (รักษาการ) เน่ืองจาก

เปนผูท่ีมีความรูความเขาใจธุรกิจของบริษัทประกอบกับมีประสบการณในงานตรวจสอบบัญชีมากกวา 10 ป ตอมา เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 

2558 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้งใหนางสาวกัณยรินนัฎ กานธนนันทน ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเปน

หัวหนาตรวจสอบภายในแทน หนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองคกร รวมทั้งบริษัทในเครือ

              ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติแตงต้ังผูตรวจสอบภายในจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติ

ของผูตรวจสอบภายใน ปรากฏอยูในเอกสารแนบทายของแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการเกี่ยวโยง

              ในระหวางป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีการทำรายการระหวางกันกับกิจการหรือบุคคลเกี่ยวของกันที่อาจเกิดความขัด

แยงทางผลประโยชน  ท้ังน้ี อาจมีความเก่ียวของกันโดยการเปนผูถือหุน หรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน ดังรายละเอียด

ที่ไดเปดเผยไวในงบการเงินประจำป 2557 ในสวนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งสามารถสรุปรายการทางบัญชีของรายการ

ระหวางกันที่มีนัยสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังปรากฏในตารางแสดงรายการทางบัญชีของรายการระหวาง

กัน ดังนี้ 

 

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน

1. รายการธุรกิจปกติ

ซื้อสินคา/บริการ   นโยบายที่ใชในการจัดซื้อสินคา/บริการกับบริษัทดังกลาวเปนนโยบายเดียวกับที่ใชกับคูคาทั่วไป โดยมีการเจรจา

                         ตอรองราคาเพื่อใหไดกำไรขั้นตนที่เหมาะสมและสามารถแขงขันทางธุรกิจได 

ลักษณะรายการ

รายจาย

ซื้อสินคา/บริการ

คาเชาจาย

คาใชจายในการ

บริหาร

รายได

ขายสินคา/

บริการ

คาเชารับ

ดอกเบี้ยรับ

รายไดอื่น

บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง จํากัด

FPT Payment Technology Joint Stock

บริษัท ฟอรท มิเตอร จํากัด

นายพงษชัย อมตานนท

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

นางพรรณี ศิริพงศปรีดา 

บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง จํากัด

บริษัท ฟอรท มิเตอร จํากัด

บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง จํากัด

บริษัท ฟอรท มิเตอร จํากัด

Mindmap Comtech Inc.

บริษัท ฟอรท มิเตอร จํากัด

บริษัท ฟอรท มิเตอร จํากัด

บริษัท ฟอรท มิเตอร จํากัด

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0.41

1.17

0.50

6.63

0.62

0.68

0.79

9.63

1.38

1.46

17.61

0.72

0.65

1.59

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

ป 2557 ป 2556

บร
ิษ

ัท
รว

ม

ผูถ
ือห

ุนร
าย

ให
ญ



กร
รม

กา
ร/

บุค
คล

ใก
ลช

ิด

กร
รม

กา
ร

ผูถ
ือห

ุนแ
ละ

/

ห
รือ

กร
รม

กา
ร

รว
มก

ัน

มูลคารายการ
ระหวางกัน
(ลานบาท)



ANNUAL REPORT 2014055

รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขายสินคา/บริการ   นโยบายท่ีใชในการขายสินคา/บริการใหแกบริษัทดังกลาวเปนนโยบายเดียวกับท่ีใชกับคูคาท่ัวไป โดยมีการเจรจา

                          ตอรองราคาเพื่อใหไดกำไรขั้นตนที่เหมาะสมและสามารถแขงขันทางธุรกิจได 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

คาเชาจาย            เปนการเชาที่ดินหรืออาคารเพื่อใชเปนสถานประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยจากบุคคลที่เกี่ยวโยง โดยมี

                          การกำหนดราคาหรือเง่ือนไขของรายการโดยอางอิงราคาตลาด และ/หรือตนทุนของการไดมารวมคาใชจายท่ีเก่ียว

                          ของ ซึ่งมีความเปนธรรมและสมเหตุสมผล

คาเชารับ               เปนการใหเชาอาคารเพ่ือใชเปนสถานประกอบการของบริษัทรวม โดยมีการกำหนดราคาหรือเง่ือนไขของรายการ

                          โดยอางอิงราคาตลาด และ/หรือตนทุนของการไดมารวมคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีความเปนธรรมและสมเหตุสมผล

รายไดอื่น              นโยบายในการขายสินคา/บริการใหแกบริษัทดังกลาวเปนนโยบายเดียวกับคูคาท่ัวไป โดยมีการเจรจาตอรองราคา 

                          เพื่อใหไดราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสม

คาใชจายในการ     นโยบายในการจัดซ้ือสินคา/บริการกับบริษัทดังกลาวเปนนโยบายเดียวกับคูคาท่ัวไป โดยมีการเจรจาตอรองราคา 

                         เพื่อใหไดราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสม

3. รายการรับ/ใหความชวยเหลือทางการเงิน

ดอกเบี้ยรับ           นโยบายการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเงินใหกูยืมแกบริษัทรวมอางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของบริษัทที่ไดรับ

                          จากสถาบันการเงิน  

บริหาร
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              กลุมบริษัทมีรายไดรวมสำหรับป 2557 จำนวน 4,377 ลานบาท ลดลง 143 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบ

กับรายไดรวมสำหรับป 2556 ซึ่งมีจำนวน 4,520 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากการลดลงของรายไดจากธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจ

โทรคมนาคม

              กลุมบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับป 2557 จำนวน 338 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 84 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 33 เม่ือเปรียบเทียบ

กับกำไรสุทธิสำหรับป 2556 ซึ่งมีจำนวน 254 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากกำไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้น

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุมบริษัท 

                                      หนวย: ลานบาท

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ป 2556ป 2557 เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด)

รายไดรวม

กำไรสุทธิ

4,520

254

4,377

338

(143)

84

(3%)

33%

ธุรกิจอีเอ็มเอส

              บริษัทมีรายไดจากธุรกิจอีเอ็มเอสสำหรับป 2557 จำนวน 1,266 ลานบาท ลดลง 362 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 1,628 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการหยุดรับคำสั่งผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสสำหรับฮารดดิสก

ไดรฟของบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแตสิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งในป 2556 บริษัทมียอดขายสำหรับบริษัท

เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 596 ลานบาท

              ขณะที่รายไดจากสวนงานการจำหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับยอดขายและอัตรากำไรขั้น

ตนไดใกลเคียงกับปกอน

การวิเคราะหรายได

ป 2556 เพิ่ม (ลด)

รายไดจากธุรกิจหลัก

ธุรกิจอีเอ็มเอส

ธุรกิจโทรคมนาคม

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

ธุรกิจใหบริการรายยอย 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก

รายไดอื่น

รวมรายได

1,266 

917 

990 

1,104 

4,277

100

4,377

29%

21%

23%

25%

98%

2%

100%

1,628 

 515 

1,525 

803 

4,471

49 

4,520

(362) 

402 

(535) 

301 

(194) 

51 

(143) 

36%

11%

34%

18%

99%

1%

100%

(22%)

78%

(35%)

37%

(4%)

104%

(3%)

ป 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
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บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจโทรคมนาคม

              บริษัทมีรายไดจากธุรกิจโทรคมนาคมสำหรับป 2557 จำนวน 917 ลานบาท เพิ่มขึ้น 402 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน เนื่องจากในป 2557 บริษัทมีการรับรูรายไดจากงานโครงการ งานจางเหมา ออกแบบ จัดหา พรอมติดตั้ง

ระบบส่ือสาร DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ IP Core Network ของการไฟฟาสวนภูมิภาค มูลคาโครงการ

รวม 470 ลานบาท โครงการจัดซื้ออุปกรณอินเตอรเน็ตไรสายความเร็วสูง ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มูลคารวม 

50 ลานบาท และงานโครงการจัดหาและติดต้ังระบบการอานเคร่ืองวัดหนวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading System)

 ของการไฟฟานครหลวงมูลคาโครงการรวม 189 ลานบาท
   

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

              บริษัทมีรายไดจากธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของสำหรับป 2557 จำนวน 990 ลานบาท ลดลง 535 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบ

กับชวงเวลาเดียวกันของปกอน เน่ืองจากป 2556 บริษัทมีการรับรูรายไดจากงานติดต้ังระบบและอุปกรณเก่ียวกับกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV) ของสำนักการจราจรและขนสงจำนวน 1,010 ลานบาท ในขณะที่ป 2557 บริษัทมีการรับรูรายไดจากงานซื้อขายระบบเทคโน

โลยีสารสนเทศและเครือขายที่ศูนยคอมพิวเตอร (DR Site) ของการไฟฟานครหลวง มูลคางานเฉพาะสวนของบริษัท 169 ลานบาท 

และรายไดจากการขายสิทธิ์การใชโปรแกรมสำเร็จรูป SAP ใหการไฟฟานครหลวงเปนจำนวนเงิน 222 ลานบาท

ธุรกิจใหบริการรายยอย 

              บริษัทมีรายไดสำหรับ 2557 จำนวน 1,104 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 301 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

บริษัทมียอดใชบริการผาน “ตูบุญเติม” สำหรับป 2557 จำนวน 10,550 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,164 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 43 จาก

ชวงเวลาเดียวกันของปกอนซ่ึงมีจำนวน 7,386 ลานบาท ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีตูเติมเงิน “บุญเติม” จำนวน 42,859 ตู

กำไรขั้นตนและอัตรากำไรขั้นตนตอยอดขาย

ธุรกิจอีเอ็มเอส

              บริษัทมีกำไรข้ันตนสำหรับป 2557 จำนวน 279 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 45 ลานบาทหรือรอยละ 19 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

ซึ่งมีกำไรขั้นตนจำนวน 234 ลานบาท ขณะที่อัตรากำไรขั้นตนตอยอดขายสำหรับป 2557 อยูที่รอยละ 22 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2556 

ท่ีอยูในระดับรอยละ 14 โดยมีสาเหตุหลักจากการหยุดรับคำส่ังผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสสำหรับฮารดดิสกไดรฟของบริษัท เวสเทิรน 

ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ท่ีมีอัตรากำไรข้ันตนอยูในระดับท่ีต่ำมาก
 

ธุรกิจโทรคมนาคม

              บริษัทมีกำไรข้ันตนสำหรับป 2557 จำนวน 212 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 61 ลานบาทหรือรอยละ 40 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

ซ่ึงมีกำไรข้ันตนจำนวน 151 ลานบาท ขณะท่ีอัตรากำไรข้ันตนตอยอดขายสำหรับป 2557 อยูท่ีรอยละ 23 ลดลงจากป 2556 ท่ีอยูในระดับ

รอยละ 29 โดยมีสาเหตุหลักจากงานโครงการในป 2557 มีอัตรากำไรข้ันตนท่ีต่ำกวางานโครงการในป 2556

ป 2556 เพิ่ม (ลด)

ธุรกิจอีเอ็มเอส

ธุรกิจโทรคมนาคม

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

ธุรกิจใหบริการรายยอย 

รวมกําไรขั้นตน

279 

212 

368 

343 

1,202

22%

23%

37%

31%

28%

234 

151 

388 

265 

1,038

45 

61 

(20) 

78 

164

14%

29%

25%

33%

23%

19%

40%

(5%)

29%

16%

ป 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ

              บริษัทมีกำไรข้ันตนสำหรับป 2557 จำนวน 368 ลานบาท ลดลง 20 ลานบาทหรือรอยละ 5 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

ซ่ึงมีกำไรข้ันตนจำนวน 388 ลานบาท ขณะท่ีอัตรากำไรข้ันตนตอยอดขายสำหรับป 2557 อยูท่ีรอยละ 37 ลดลงจากป 2556 ท่ีอยูในระดับ

รอยละ 25 โดยมีสาเหตุหลักจากงานโครงการในป 2557 มีอัตรากำไรข้ันตนท่ีสูงกวางานโครงการในป 2556
 

ธุรกิจใหบริการรายยอย

              บริษัทมีกำไรข้ันตนสำหรับป 2557 จำนวน 343 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 78 ลานบาทหรือรอยละ 29 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

ซ่ึงมีกำไรข้ันตนจำนวน 265 ลานบาท ขณะท่ีอัตรากำไรข้ันตนตอยอดขายสำหรับป 2557 อยูท่ีรอยละ 33 อยูในระดับใกลเคียงกับป 2556 

ท่ีอยูในระดับรอยละ 31

คาใชจายในการขาย

              คาใชจายในการขายป 2557 มีจำนวน 101 ลานบาทเพ่ิมข้ึน 12 ลานบาทหรือรอยละ 13 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดย

มีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายการโฆษณาและสงเสริมการขายของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) (“FSMART”)

คาใชจายในการบริหาร

              คาใชจายในการบริหารป 2557 มีจำนวน 656 ลานบาทเพ่ิมข้ึน 91 ลานบาทหรือรอยละ 16 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน

โดยมีสาเหตุจากคาใชจายในการเขาตลาดหลักทรัพยของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) (“FSMART”) คาใชจายดำเนิน

งานของงานโครงการและการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได

คาใชจายภาษีเงินได

              คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป 2557 มีจำนวน 46 ลานบาทลดลง 8 ลานบาทหรือรอยละ 15 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย

     หนวย: ลานบาท

คาใชจาย

     หนวย: ลานบาท

ป 2556 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการบริหาร

คาใชจายทางการเงิน

คาใชจายภาษีเงินได

ป 2557

101

656

92

46

89

565

89

54

12

91

3

(8)

12

91

3

(8)

31 ธันวาคม 2556 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

สินทรัพยรวม

31 ธันวาคม 2557

4,576

1,746

6,322

3,377

1,259

4,636

cz

487

1,686

36%

39%

36%
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

              สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 6,322 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,686 ลานบาท หรือรอยละ 36 จากชวงเวลา

เดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนช่ัวคราวท่ีบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) (“FSMART”) 

ไดรับจากการระดมทุนจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคาและสินคาคงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ

ไดงานโครงการท่ีมากข้ึนและสินทรัพยไมหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ซ่ึงสวนใหญ คือ ตูเติมเงิน

คุณภาพสินทรัพย

ลูกหนี้การคา 

              ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจำนวน 63 ลานบาท 

และ 42 ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงนโยบายการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัทและบริษัทยอยจะข้ึนอยูกับประสบการณการเก็บเงินในอดีต

และอายุของหน้ีท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน ฝายบริหารเช่ือวาคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีมีอยูในปจจุบันมีความเพียงพอแลว

สินคาคงเหลือ

     หนวย: ลานบาท

              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายการปรับลดราคาทุนใหเปนมูลคาสุทธิ

ท่ีคาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ จำนวน 201 ลานบาท และ 165 ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยมีการประมาณมูลคา

สุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังวัน

ส้ินงวด และคำนึงถึงการเคล่ือนไหวของสินคาคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน ฝายบริหารเช่ือวารายการปรับลดสินคา

คงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับที่มีอยูในปจจุบันมีความเพียงพอแลว

 

     หนวย: ลานบาท

31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556

ลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

1,290

(63)

1,087

1,030

(42)

988

31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556

สินคาคงเหลือ

รายการปรับลดราคาทุนใหเปนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

1,308

(201)

1,107

843

(165)

678
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แหลงที่มาของเงินทุน

     หนวย: ลานบาท

31 ธันวาคม 2556 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุนรวม

31 ธันวาคม 2557

3,669

358

4,027

2,295

2,677

255

2,932

1,704

992

103

1,095

591

37%

40%

37%

35%

หนี้สินรวม

              หน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 4,027 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,095 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากการเพ่ิมข้ึน

ของเงินเบิกเกินบัญชี เจาหน้ีการคาและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทยอยยังคงสามารถชำระคืนเงินกูได

ตรงตามเงื่อนไขการชำระหนี้ที่ไดตกลงกันไว 

สวนของผูถือหุน

              สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 2,295 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจำนวน 591 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก 

เงินเพ่ิมทุนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) (“FSMART”) จากการระดมทุน

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และจากกำไรสุทธิสำหรับป 2557 จำนวน 399 ลานบาท และการจายเงินปนผลใหแกผูถือ

หุนจำนวน 288 ลานบาท 

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

              อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 1.8:1 เพ่ิมข้ึนเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราสวน

หน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงเทากับ 1.7:1 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมข้ึนของเงินเบิกเกินบัญชี เจาหน้ี

การคาและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สภาพคลอง

กระแสเงินสด

     หนวย: ลานบาท

ป 2557 ป 2556

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

366

(892)

518

483

(324)

(174)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2557      

 445,339,539 

 164,005,925 

 29,146,805 

 1,408,408 

 8,548,343 

 4,270 

 20,837,284 

 137,529 

 27 

 30,390,897 

 485,893 

 - 

 - 

 (6,030,725)

 3,632,727 

 (24,355,454)

 3,393,716 

 (1,339,902)

 (468,975)

 - 

 5,925,894 

 79,801,059 

 760,863,260 

 (303,367,239)

 (448,421,568)

 (19,693,853)

 (72,997,725)

 (17,320,964)

 408,582,091 

 221,655,891 

 529,299,893 

 (79,700,350)

 (83,888,708)

 - 

 365,710,835 

2556      

(ปรับปรุงใหม)

 345,362,706 

 135,538,006 

 28,783,079 

 1,040,624 

 3,309,440 

 - 

 2,690,741 

 1,380,516 

 2,114 

 (285,827)

 1,935,893 

 - 

 - 

 12,936,538 

 1,730,346 

 - 

 - 

 7,854,878 

 (6,377,508)

 - 

 3,091,823 

 77,620,422 

 616,613,791 

 350,565,471 

 36,746,391 

 (228,260,976)

 (35,880,413)

 (10,517,032)

 (175,771,595)

 59,585,948 

 613,081,585 

 (75,426,109)

 (67,571,976)

 12,786,641 

 482,870,141 

2557      

 497,609,144 

 46,571,986 

 1,973,081 

 1,192,408 

 10 

 - 

 13,923,708 

 43,638 

 - 

 19,859,461 

 - 

 509,700 

 - 

 - 

 3,624,589 

 - 

 - 

 - 

 (687,461)

 (156,798,080)

 2,417,321 

 24,660,557 

 454,900,062 

 (251,401,571)

 (290,909,954)

 (236,955,918)

 (19,097,511)

 13,199,341 

 434,347,586 

 100,595,451 

 204,677,486 

 (24,619,316)

 (17,199,895)

 - 

 162,858,275 

2556      

 170,802,240 

 46,255,998 

 1,729,399 

 824,624 

 - 

 - 

 (2,106)

 333,584 

 - 

 2,233,755 

 - 

 - 

 18,759,324 

 - 

 1,726,275 

 - 

 - 

 - 

 (5,998,543)

 (84,622,632)

 1,121,569 

 42,935,370 

 196,098,857 

 645,267,688 

 63,034,546 

 549,930,422 

 6,355,911 

 (10,541,757)

 (320,646,940)

 (4,195,089)

 1,125,303,638 

 (42,040,082)

 (27,953,641)

 - 

 1,055,309,915 

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

กำไรกอนภาษี 

รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษี 

   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน 

   คาเส่ือมราคา 

   คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 

   คาตัดจำหนายสิทธิการเชาและอ่ืนๆ 

   ตัดจำหนายอุปกรณ 

   ตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 

   หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 

   ตัดจำหนายหน้ีสูญ 

   ตัดจำหนายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 

   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (โอนกลับ) 

   ขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากงานโครงการ 

   ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย 

   ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

   ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณ (โอนกลับ) 

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 

   โอนกลับการดอยคาของสิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะ 

   ขาดทุนจากการรับโอนหุนจากผูมีสวนไดเสีย 

      ท่ีไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย 

   สวนแบงขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

   กำไรจากการจำหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

   เงินปนผลรับ 

   สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึน 

   คาใชจายดอกเบ้ีย 

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 

   และหน้ีสินดำเนินงาน 

สินทรัพยดำเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 

   สินคาคงเหลือ 

   รายไดท่ียังไมไดเรียกชำระ 

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินดำเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

   จายดอกเบ้ีย 

   จายภาษีเงินได 

   รับคืนภาษีเงินได 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)  

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2557     

 

 

(1,199,858)

(385,000,000)

7,741,410 

(514,466,971)

(2,533,964)

 - 

(1,800,000)

- 

6,799,400 

1,388,862 

(3,399,700)

(892,470,821)

 

355,962,637 

274,633,764 

(311,564,544)

(288,000,000)

 

500,000,000 

(12,757,129)

518,274,728 

(8,485,258)

202,432,068 

193,946,810 

 

 

 

120,000,000 

105,000,000 

 

 

2556      

(ปรับปรุงใหม)

 7,127,634 

 - 

 9,311,719 

 (305,248,321)

 (2,203,436)

 (21,481,743)

 (2,000,000)

 500,000 

 4,623,592 

 - 

 (14,747,381)

 (324,117,936)

 (180,199,382)

 445,000,000 

 (234,954,395)

 (230,400,000)

 26,715,101 

 - 

 (173,838,676)

 (15,086,471)

 217,518,539 

 202,432,068 

 - 

 - 

2557      

 - 

 - 

 4,986,715 

 (256,926,037)

 (2,282,214)

 - 

 (112,338,352)

 41,000,000 

 156,798,080 

 - 

 (156,399,400)

 (325,161,208)

 316,684,494 

 274,633,764 

 (116,183,444)

 (288,000,000)

 - 

 - 

 187,134,814 

 24,831,881 

 27,270,664 

 52,102,545 

 120,000,000 

 - 

2556      

 - 

 - 

 8,736,267 

 (88,286,056)

 (1,538,596)

 (21,481,743)

 (49,900,000)

 287,400,000 

 84,622,632 

 - 

 (15,506,981)

 204,045,523 

 (1,028,392,367)

 150,000,000 

 (162,638,000)

 (230,400,000)

 - 

 - 

 (1,271,430,367)

 (12,074,929)

 39,345,593 

 27,270,664 

 - 

 - 

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ำประกันลดลง (เพ่ิมข้ึน)  

เงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมข้ึน 

เงินสดรับจากการจำหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

เงินสดจายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

เงินสดจายซ้ือคอมพิวเตอรซอฟตแวร 

จายคาสิทธิการเชา 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมข้ึน 

รับชำระเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงินสดสุทธิจากการรับโอนหุนบริษัทยอย (หมายเหตุ 11.4) 

ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 

จายชำระเงินกูยืมระยะยาว 

จายเงินปนผล 

เงินเพ่ิมทุนในบริษัทยอยของผูมีสวนไดเสีย 

   ท่ีไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย 

เงินสดจายคาใชจายออกหุนเพ่ิมทุนของบริษัทยอย 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 

 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม 

รายการท่ีไมใชเงินสด 

   รายการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ียังไมไดจายชำระ 

   แปลงเงินกูยืมระยะส้ันเปนเงินกูยืมระยะยาว 

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

              กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับป 2557 มีจำนวน 366 ลานบาท ลดลง 117 ลานบาท เน่ืองจากการเก็บเงิน

คาจางงานโครงการตางๆ มีจำนวนที่ต่ำกวาในปกอนและการซื้อวัตถุดิบและผลิตสินคาไวเพื่อขาย

              กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสำหรับป 2557 มีจำนวน 892 ลานบาท สวนใหญเปนเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นและ

การซื้อทรัพยสิน คือ ตูเติมเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่ง

              กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับป 2557 มีจำนวน 518 ลานบาท ประกอบดวยการจายเงินปนผลจำนวน 288

ลานบาท การจายชำระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 312 ลานบาท และเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะส้ัน 

และเงินกูยืมระยะยาว จำนวน 631 ลานบาท และเงินเพิ่มทุนผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส 

จำกัด (มหาชน) (“FSMART”) จากการระดมทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอจำนวน 500 ลานบาท

อัตราสวนสภาพคลอง

              อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทากับ 1.2:1 ลดลงเล็กนอยจากอัตราสวน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีอยูในระดับ 1.3:1 เปนผลมาจากอัตราการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยหมุนเวียนตออัตราการเปล่ียนแปลง

ของหนี้สินหมุนเวียนมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันและสัดสวนที่เทากัน
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

              คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงต้ังข้ึนตามมติคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมิไดเปนผูบริหาร 

จำนวน  3 ทาน คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ ภายใตขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ที่กำหนดและสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีการประชุม

จำนวน 5 คร้ัง โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมทุกคร้ัง และมีผูสอบบัญชี ผูบริหาร ตลอดจนฝายตรวจสอบภายในเขารวม

ประชุมเพื่อรวมเสนอขอมูลและขอเสนอแนะตามวาระที่เกี่ยวของ โดยสรุปเรื่องพิจารณาที่สำคัญไดดังนี้

              1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำป 2557 กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ วาไดปฏิบัติถูกตอง

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ

              2.  พิจารณาแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในอันเก่ียวเน่ืองกับการวิเคราะห

ระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอฝายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามควรแกกรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหนาการ

ปรับปรุงและแกไขขอบกพรอง ใหการกำกับดูแลการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความเสี่ยงขององคกรประกอบดวย
 

              3.  สอบทานใหบริษัทถือปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและขอกำหนดของทางการหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

              4.  สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ัง

พิจารณาการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวใหมีความถูกตองครบถวน
 

              5.  ประเมินความเปนอิสระของผูสอบบัญชี พิจารณาเสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนสอบบัญชี ประจำป 2557

              6.  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินผลการดำเนินงานของตนเองสำหรับป 2557 ผลของการประเมินอยูในระดับท่ี

พอใจ และไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบแลว

              คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินและรายการทางการเงิน ประจำไตรมาสและประจำป 2557 ไดจัดทำตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางครบถวน ถูกตองและมีรายละเอียดเพียงพอ อีกทั้ง

บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนยึดม่ันในการปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
 

              สำหรับงบการเงินประจำปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณา

แตงต้ังบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทตอเน่ืองจากปท่ีผานมา เน่ืองจากบริษัทดังกลาวเปนบริษัทท่ีมีช่ือ

เสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง การแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทจะไดนำเสนอตอท่ีประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจำป 2558 ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2558 เพื่อใหความเห็นชอบตอไป

 ( นายสนิท  วรปญญา )

กรรมการตรวจสอบ
( นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก )

กรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

( นายสุธรรม  มลิิิิลา )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

              คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณางบการเงินรวมของบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยและสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปแลว เห็นวา งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช

นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ

รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป

อยางโปรงใส 

              คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีและดำรงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจอยางมีเหตุผลวา 

การบันทึกขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไม

ใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ 
              

              คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ

ที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะ

กรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว

              คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา งบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลว

ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายสนิท  วรปญญา)

ประธานกรรมการ

(นายพงษชัย อมตานนท)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วราพร ประภาศิริกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ 2558

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดง การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแส

เงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และไดตรวจสอบงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่

ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือ

ใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำข้ึนโดย

ผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุด

วันเดียวกันของบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กำไรขาดทุน: 

รายได 

รายไดจากการขาย  

รายไดจากการบริการ  

รายไดจากการรับเหมาโครงการ 

รายไดอ่ืน 

   เงินปนผลรับ 

   อ่ืนๆ 

รวมรายได 

คาใชจาย 

ตนทุนขาย 

ตนทุนบริการ 

ตนทุนการรับเหมาโครงการ 

คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบริหาร 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

ขาดทุนจากการรับโอนหุนจากผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม 

   ของบริษัทยอย 

รวมคาใชจาย 

กำไรกอนสวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  

   คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 

สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 

คาใชจายทางการเงิน 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 

กำไรสำหรับป 

 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ผลกระทบของภาษีเงินได 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับป 

 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

หมายเหตุ
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2557      

 1,793,853,948 

 1,487,931,564 

 995,644,759 

 - 

 99,762,173 

 4,377,192,444 

 1,268,537,568 

 983,504,178 

 823,628,235 

 101,448,538 

 656,491,715 

 3,835,534 

 3,393,716 

 3,840,839,484 

 536,352,960 

 1,339,902 

 537,692,862 

 (92,353,323)

 445,339,539 

 (46,342,610)

 398,996,929 

 (6,935,900)

 1,387,180 

 (5,548,720)

 393,448,209 

2556      

(ปรับปรุงใหม)

 2,029,713,849 

 1,111,960,776 

 1,329,128,048 

 - 

 62,847,222 

 4,533,649,895 

 1,600,637,767 

 744,130,885 

 1,088,187,276 

 88,574,077 

 565,048,805 

 4,635,165 

 - 

 4,091,213,975 

 442,435,920 

 (7,854,878)

 434,581,042 

 (89,218,336)

 345,362,706 

 (53,721,204)

 291,641,502 

 - 

 - 

 - 

 291,641,502 

2557      

 1,293,600,330 

 310,713,507 

 653,317,241 

 156,798,080 

 43,499,423 

 2,457,928,581 

 853,889,483 

 204,297,176 

 530,834,985 

 30,990,325 

 308,356,513 

 3,123,747 

 - 

 1,931,492,229 

 526,436,352 

 - 

 526,436,352 

 (28,827,208)

 497,609,144 

 (8,580,435)

 489,028,709 

 (4,264,366)

 852,873 

 (3,411,493)

 485,617,216 

2556     

 1,529,282,471 

 257,714,683 

 167,445,846 

 84,622,632 

 43,712,200 

 2,082,777,832 

 1,222,583,622 

 171,239,073 

 190,801,615 

 20,168,530 

 258,774,480 

 81,210 

 - 

 1,863,648,530 

 219,129,302 

 - 

 219,129,302 

 (48,327,062)

 170,802,240 

 2,919,160 

 173,721,400 

 - 

 - 

 - 

 173,721,400 

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

2557      

 337,912,898 

 61,084,031 

 398,996,929 

 332,418,367 

 61,029,842 

 393,448,209 

 0.35 

2556      

(ปรับปรุงใหม)

 258,477,487 

 33,164,015 

 291,641,502 

 258,477,487 

 33,164,015 

 291,641,502 

 0.27 

2557      

 489,028,709 

 485,617,216 

 0.51 

2556      

 173,721,400 

 173,721,400 

 0.18 

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม

การแบงปนกำไร 

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย 

 

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย  

 

กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

กำไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ANNUAL REPORT 2014093

รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ANNUAL REPORT 2014099

รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ANNUAL REPORT 2014 114

รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำป 2557
บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)






