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สารจากประธานกรรมการ
 ป 2559 ปวงชนชาวไทยไดผานเหตุการณอันนับเปนความสูญเสียอยางใหญหลวง

หาที่เปรียบมิได จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปพระองคทรงปกครองบานเมืองดวยหลักทศพิธราชธรรม

ทรงอุทิศพระองคบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการบรรเทาปญหาความเดือดรอน

ตางๆ ของราษฎร ดวยการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 บริษัท  ฟอรท  คอรปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน) นอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพนของพระองคทาน บริษัทพรอมที่จะนอมนำพระราชดำริมาปรับใชในการดำเนิน

ธุรกิจดวยการอาศัยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การมี

สวนรวมในการพัฒนาสังคม ลูกคา คูคา พนักงาน และสิ่งแวดลอมเพื่อใหบริษัทมีการเติบโต

อยางยั่งยืนในระยะยาว

 ทั้งนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2559 ยังคงอยูในภาวะชะลอตัวอันมีสาเหตุจาก

ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่สงผลตอทิศทางการสงออกของไทย สงผลใหมูลคา

การสงออกมีแนวโนมลดลงตอเนื่อง ในขณะที่กำลังการผลิตในประเทศยังคงมีเหลือ อยางไร

ก็ตามการใชจายภาครัฐยังเปนเครื่องมือหลักในการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ โดยมีการ

ลงทุนในสวนของโครงสรางพ้ืนฐาน อาทิ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบ

          ขนสงทางถนน และมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตำบล ซึ่งคาดวาการลงทุน

         ของภาครัฐจะชวยพยุงเศรษฐกิจของประเทศไปอีกระยะหนึ่ง

    สำหรับความคาดหวังในปตอๆ ไปนั้น หากภาครัฐมีการเริ่มโครงการ

     สำคัญตางๆ ตามที่ตั้งเปาหมายไว  นาจะสงผลดีตอตัวเลขเศรษฐกิจ

     ในระยะตอๆ ไปเปนอันมาก  โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับประเทศขาง

      เคียง จะทำใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอาเซียนไดอยางแนนอน

        อนึ่ง สิ่งที่ตองติดตามอยางใกลชิดอีกประการหนึ่งก็คือนโยบายตาง

        ประเทศของรัฐบาลใหมสหรัฐอเมริกาวาจะกระทบตอไทยมากนอย

         เพียงใด   ในสวนของกลุมบริษัทยังคงเผชิญกับความทาทายกับ

          ภาวะเศรษฐกิจดังที่กลาวขางตน   รวมถึงภาวะการแขงขันใน

           ประเทศที่มีการแขงขันสูง ภายใตความไมแนนอนของธุรกิจจาก

           ปจจัยเหลานี้   บริษัทยังคงตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด  

           และปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อใหบริษัทสามารถบริหารจัดการ

           ธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่องและสรางผลตอบแทนใหกับทาน

      ผูถือหุนไดอยางสม่ำเสมอ

                 กระผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท

         ขอขอบคุณทานผูถือหุน  ทานผูสนับสนุนกิจการของ

กลุมบริษัท ที่ใหความเชื่อมั่นไววางใจ และใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีตลอดมา ตลอดจน

ผูบริหาร และพนักงานทุกทานที่ทุมเทแรงกายแรงใจในการดำเนินธุรกิจใหเติบโตกาวหนา 

ในสวนของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะรักษาความเปนบรรษัทภิบาลอยางตอเนื่อง   เพื่อให

กิจการของเรามีความยั่งยืนภายในกรอบมาตรฐานสากลตลอดไป

สนิท วรปญญา
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
 การดำเนินธุรกิจของบริษัทในป 2559 นั้นยังมีขอจำกัดจากภาวะเศรษฐกิจทั้งใน

ประเทศและตางประเทศที่ยังชะลอตัวตอเนื่อง อยางไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถรักษาผล

ประกอบการไดอยางสม่ำเสมอดังจะเห็นไดจากผลการดำเนินงานที่ผานมา  โดยในปนี้ปจจัย

สำคัญที่ทำใหบริษัทมีการเติบโตในระดับที่ดีอยางตอเนื่อง ยังคงมาจากธุรกิจใหบริการผาน

เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติหรือ “ตูบุญเติม”

 ในป 2560  บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในแตละธุรกิจ ดังนี้

 . ธุรกิจรับผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร (EMS) มีแนวโนมเติบโตใน

ระดับคงที่ บริษัทจึงมุงเนนการปรับปรุงกระบวนการผลิตและตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแขงขัน

 . ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวของนั้น  รายไดหลักจะมาจาก

การประมูลงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งในปที่ผานมาธุรกิจในสวนนี้คอนขางซบเซา

อยางไรก็ตาม ในป 2560 คาดวาจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น บริษัทมีแนวทางในการคัดเลือกโครงการ

ที่จะเขารวมประมูลโดยเนนไปที่การสรางผลกำไร และโอกาสทางธุรกิจมากที่สุด

 

 . ธุรกิจการใหบริการลูกคารายยอยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นได

จากผลประกอบการของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ("FSMART")

ที่บริษัทถือหุนในบริษัทดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 45.75 ของทุนจด

ทะเบียน สรางสถิติทำกำไรสูงสุดหลายไตรมาสติดตอกัน ดวยเปาหมาย

ขยายจำนวนตู การนำเสนอบริการและผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง

อาทิ บริการโอนเงิน แอพพลิเคชั่นกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส บริการ

จำหนายตั๋ว ตูน้ำมัน เปนตน สำหรับเปาหมายในปนี้ยังคงตั้งเปา

ขยายจำนวนตูไมนอยกวา 25,000 ตู ซึ่งจะทำใหจำนวนตูบุญเติม

กระจายอยูทั่วประเทศกวา 120,000 ตู  และคาดการณมูลคา

การเติมเงินผานตูบุญเติมกวา 30,000 ลานบาท

 ตลอดระยะเวลา  28  ป  นับตั้งแตวันเริ่มกอตั้งบริษัท

บริษัทยังคงมีความมุงมั่นในการที่จะดำเนินธุรกิจใหประสบความ

สำเร็จ ดวยการพัฒนาความรูทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยน

แปลงของอุตสาหกรรม รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ที่

มีศักยภาพในการสรางรายไดและกำไรและเพื่อขยายฐานลูกคา

ตลอดจนลดการพึ่งพาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ

ทุกทานที่ยังคงเชื่อมั่นในคณะผูบริหารของบริษัท ซึ่งจะ

นำพาใหบริษัทมีความเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องเชนในอดีตที่ผานมา  และบริษัทจะ

ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ควบคูไปกับการดูแลสังคมสืบตอไป
พงษชัย อมตานนท

ประธานกรรมการบริหาร
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ขอมูลสำคัญทางการเงิน

กําไรสุทธิ (ลานบาท)

รายไดรวม (ลานบาท) 

2559 2558

299 754

2557

2559 2558 2557

2559 2558 2557

2559 2558 2557

2559 2558 2557

2559 2558 2557

กําไรขั้นตน (ลานบาท)

กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และภาษีเงินได (ลานบาท)

เงินปนผลตอหุน (บาท)กําไรตอหุน (บาท)

5,426 5,127 4,373 1,202

39 317

1,480 1,519

68
271

741
809

538
338

94

122

366

460

0.10

0.13

0.38

0.48

0.35
0.30

0.02 0.02

0.34 0.32

รายงานประจำป 25593
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อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา)

สินทรัพยรวม (ลานบาท)

2559 2558

895
349

2557

2559 2558 2557

2559 2558 2557

2559 2558 2557

2559 2558 2557

2559 2558 2557

หนี้สินรวม (ลานบาท)

สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)

อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพยรวม (%)

อัตราผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุน (%)

4,028

772
560

4,240
3,468

123 211

2,629 2,506 2,295
1.76

0.23
0.38

1.61
1.38

5%

2%

14%

19% 17%

2559 2558 2557

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

0.13 0.22

2.74 2.61 2.39

6%

1%
1%

6%
7%

6,869
5,974

6,323
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โครงสรางรายได

2559 2558

ธุรกิจอีเอ็มเอส

1,657
1,318

2559 2558

ธุรกิจโทรคมนาคม

264

727

2559 2558

ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง

1,022

1,388

2559 2558

ธุรกิจให้บริการรายย่อย

2,319

1,588

2559

44%

19%

5%

32%

ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง

ธุรกิจโทรคมนาคม

ธุรกิจอีเอ็มเอส

ธุรกิจให้บริการรายย่อย

2558

32%

28%

14%

26%

ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง

ธุรกิจโทรคมนาคม

ธุรกิจอีเอ็มเอส

ธุรกิจให้บริการรายย่อย

339

366

463

731



บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เปนองคกรดานการสื่อสารโทรคมนาคมและ

อิเลคทรอนิกสที่มุงสูการเปนผูผลิตสินคา

และผูใหบริการครบวงจรที่ดีเลิศ ภายใตการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อการเจริญเติบโต

อยางยั่งยืนและมีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม

&VISION
MISSION

พันธกิจ

สงเสริมการคนควาและวิจัยเพื่อขยายธุรกิจ
ในการสรางสินคาและบริการที่หลากหลาย

ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจตามกระแสพลวัตรของ
การตลาดและความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสียตอองคกร

เติมเต็มขีดความสามารถในการคนควา การสราง
นวัตกรรม การออกแบบ การพัฒนา การเสาะหา
การผลิต การขาย การตลาด และชองทางการ
จัดจำหนาย

เขาถึงความพึงพอใจของลูกคาและบริการหลัง
การขาย

รักษาผลประโยชนใหกับผูถือหุน  ลูกคา  คูคา 
พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอมและ ภาครัฐ

MISSION

VISION
วิสัยทัศน
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คณะกรรมการบริษัท

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

นายสนิท วรปญญา
ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 

นายสุธรรม มลิลา
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

นายพงษชัย อมตานนท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษัท

นางมาทินี วันดีภิรมย
กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา
กรรมการบริษัท

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายแกลิก อมตานนท
กรรมการบริษัท



รายงานประจำป 25599

นายชัชวิน  พิพัฒนโชติธรรม
ผูชวยประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพงษชัย อมตานนท
ประธานกรรมการบริหาร

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
รองประธานกรรมการบริหาร

คณะผูบริหาร
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คณะผูบริหาร

นายอรินทร  แจมนารี
ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

นายปราโมทย  พันธินา
ผูอำนวยฝายผลิต

นางสาวนิติญา  ทรงประไพ
ผูอำนวยการฝายบริหารสำนักงานสวนกลาง

นายกตัญู  วิไลแกว
ผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนา
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กิจการรวมคา
จีเนียส

Mindmap
Commtech

Inc.

FPT Payment
Technology

JSC

บจก.จีเนียส
ทราฟฟค ซีสเต็ม

บมจ.ฟอรท สมารท
เซอรวิส

บจก.ฟอรท มิเตอร บจก.ฟอรท
แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม

บจก.ฟอรท
เวนดิ้ง

บจก.ฟอรท สมารท
เทรดดิ้ง

85% 100% 34%

80%

100% 100% 100% 45.75%

20% 100% 30% 45% 10% 97%

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น

บจก.ฟอรท
คอนซัลติ้ง

บจก.ฟอรท ไลทติ้งบจก.อีเลคทรอนิคส
ซอรซ

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

(1) อยูระหวางการเลิกบริษัท

(1)
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ธรุกิจจาํหนายชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส

 ดําเนินธรุกจิโดย บริษทั อเีลคทรอนคิส ซอรซ จาํกัด ซึง่เปนบริษทัยอยท่ีบริษทัถอืหุนรอยละ 100 ภายใตเครือ่งหมาย

การคา          เปนผูจาํหนายชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส เซมิคอนดักเตอร อนัเปนวตัถุดิบเพือ่ผลิตแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสไดแก ไอซี

ทรานซสิเตอร ไดโอด เซไมคอนดัคเตอร ออปโตอิเล็กทรอนกิส Display Device รีเลย แบตเตอรี คอนเนค็เตอร ออดไฟฟา สวติชไฟ

EMC ฟลเตอร เทอรมอลพรินเตอร (thermal printer) ตวัเก็บประจุ (capacitor) รีซสิเตอร (resistor) crystal oscillator เปนตน 

ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโทรคมนาคม

 ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ภายใตเคร่ืองหมายการคา              จัดจําหนาย

ผลิตภัณฑที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑหลักประกอบดวยอุปกรณตูชุมสายโทรศัพทและอินเตอรเน็ต (MSAN) ตูชุมสายโทรศัพท

(DLC) ตูชมุสายอินเตอรเนต็ (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

ที่มากกวา 16,000 ตารางเมตร ตั้งอยูที่ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม เพียบพรอม

ดวยเคร่ืองจักรที่ทันสมัย อีกท้ังวิศวกรและทีมงานที่มีประสบการณยาวนาน เตรียมพรอมให

บริการในทุกรูปแบบตั้งแตการเร่ิมออกแบบสินคารวมกับลูกคา ตลอดจนการผลิตสินคาท้ังใน

รปูแบบการประกอบแผงวงจรอเิล็กทรอนกิส (Consigns) และรปูแบบการรบัเหมาผลติ (Turnkey) 

โดยมีกลุมลูกคาหลักเปนบริษัทจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาและโทรคมนาคมชั้นนําทั้งในประเทศ

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) โดยเปนผูออกแบบโครงขายโทรคมนาคม

ยคุหนา (NGN) เพือ่ใหบรกิาร Narrowband และ Broadband 

ผานขายสายทองแดงและไฟเบอรออฟติก โดยทีมวิศวกร

ที่มีประสบการณและชํานาญการออกแบบมากกวา 10 ป 

รวมท้ังจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมชุมสาย ภายใต

เคร่ืองหมายการคา             ใหกับผู ใหบริการหลักใน

ประเทศมากกวา 1 ลานคูสาย ดวยทีมงานบริหารโครงการ

ที่มีศักยภาพและประสบการณในการบริหารและมีผลงาน

การบริหารโครงการไดสําเร็จตามระยะเวลาท่ีลูกคากําหนด

มากกวา 100 โครงการ ตั้งแตระดับโครงการมูลคา 1 พันลานบาท ลงมาตามลําดับ อาทิ เชน MSAN, DWDM เปนตน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจอีเอ็มเอส

ธุรกิจโทรคมนาคม
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ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนคาโฆษณาบนปายจราจรอัจฉริยะ

 ดําเนินธุรกิจโดย กิจการรวมคา Genius ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนทางออม (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) ซึ่งกิจการรวมคาไดรับการตออายุสัญญาครบท้ัง 2 คร้ัง

แลว และสัญญาไดครบกําหนดแลวในป 2558 ซึ่งปจจุบันกรุงเทพมหานครไดพิจารณาตออายุสัญญาใหกับกิจการรวมคาตอเปนรายป 

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 

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

mutita
Typewriter

mutita
Typewriter

mutita
Typewriter
annual 60 - ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานในส่วนของการรับสัมปทานฌครงการป้ายจราจรอัจฉริยะได้สิ้นสุดลง

mutita
Typewriter

mutita
Typewriter

mutita
Typewriter
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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 ซึ่งเปนบริษัท

ยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 100 เพื่อใหบริการวางระบบบริหารทรัพยากรองคกร กลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก หนวยงานของรัฐและ

รัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟานครหลวงการรถไฟแหงประเทศไทย บมจ. การบินไทย เปนตน
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ธุรกิจผลิตและจำหนายหลอดไฟฟาและอุปกรณสำหรับใหแสงสวาง

              ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท ไลทติ้ง จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 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

ธุรกิจใหบริการผานเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

ธุรกิจใหบริการผานเครื่องรับชําระเงินอัตโนมัติภายในประเทศ

 ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 45.75 (รอยละ 54.25

ถือหุนโดยบุคคลท่ีไมเก่ียวโยงกัน) ภายใตเคร่ืองหมายการคา                    ดําเนินธุรกิจเปนผูใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

บริการเติมเงินโทรศัพทมือถือประเภทเติมเงินลวงหนา (Pre-paid) และบริการรับชําระเงินออนไลนผานเคร่ืองรับชําระเงินอัตโนมัติหรือ

“ตูบุญเติม” ในระบบแฟรนไชสผานผูแทนบริการ (Agent) และรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการบริหาร “ตูบุญเติม” ของโครงการ (Project)

ตางๆ เชน เซเวนอีเลฟเวน เทสโกโลตัส แฟมิลี่มารท ท็อปส รถไฟฟาบีทีเอส เปนตน เพื่อขยายฐานลูกคา และขยายเครือขาย “ตูบุญเติม”

ใหครอบคลุมทั่วประเทศ

 ในป 2559 บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งบริษัท ฟอรท สมารท เทรดด้ิง จํากัด เปนบริษัทยอย

โดยถือหุนรอยละ 97 เพื่อดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการขายสินคาและบริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับตูบุญเติม
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ธุรกิจบริหารจัดการเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ

 ในป 2558 บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทสิงห

คอรเปอเรชั่น ไดรวมลงทุนจัดตั้งบริษัท ฟอรท เวนดิ้ง จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 80 ลานบาท (หุนสามัญ 8 ลานหุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) บริษัทและบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ

45 และ รอยละ 10 ตามลําดับ ภายใตเคร่ืองหมายการคา                  เพื่อดําเนินธุรกิจบริหารจัดการเคร่ืองจําหนายสินคาอัตโนมัติ

(Vending Machine) พรอมใหบริการเติมเงินโทรศัพทมือถือประเภทเติมเงินลวงหนา (Pre-paid) และบริการรับชําระเงินออนไลนผาน

เคร่ืองรับชําระเงินอัตโนมัติผานระบบของ “บุญเติม”

ธุรกิจใหบริการเติมเงินออนไลนในตางประเทศ  

 บริษัทไดมีการขยายธุรกิจเติมเงินออนไลนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีการออกแบบและพัฒนาระบบใหสอด

คลองกับประเทศนัน้ๆ ในป 2553 บรษิทัไดเร่ิมดําเนนิการท่ีประเทศฟลิปปนส โดยการจัดตัง้บริษทัรวมทุน Mindmap Commtech Inc. 

ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทถือหุนรอยละ 40 (รอยละ 60 ถือหุนโดยบุคคลที่ไมเกี่ยวโยงกัน) ภายใตเคร่ืองหมาย           โดยเม่ือวันท่ี

14 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการซื้อหุนทั้งหมดจากผูถือหุนของ Mindmap Commtech Inc. และ

เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2559 บริษัทไดซื้อหุนจากผูถือหุนดังกลาวจํานวน 90,000 หุน ในราคาหุนละ 500 เปโซฟลิปปนส รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 45 ลานเปโซฟลิปปนส (ประมาณ 33 ลานบาท) ทําใหบริษัทถือหุนรอยละ 100 และทําให Mindmap Commtech Inc. เปล่ียน

สถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย

 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

mutita
Typewriter

mutita
Highlight

mutita
Typewriter
ธุรกิจตลาดกลางในการซื้อขายออน์ไลน์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสื

mutita
Typewriter

mutita
Typewriter



รายงานประจำป 255917

โครงการวิจัยและพัฒนาสินคา

สถานีประจุไฟฟารถยนตพลังงานไฟฟา (Electric Vehicle Charging Station)

บริษัทไดวิจัยและพัฒนาสถานีประจุไฟฟารถยนตพลังงานไฟฟา  (Electric Vehicle Charging Station)   สําหรับการชารจแบตเตอร่ี

รถยนตไฟฟา ซึ่งรองรับการใชงานหัวจายตามมาตรฐาน J1772 Type1 (สําหรับรถยนตจากอเมริกาและญี่ปุน) และ 62196-2 Type2

(สําหรับรถยนตจากยุโรป) ทั้งนี้ การชําระเงินจะมีรูปแบบคลายกันกับตูเคร่ืองด่ืมอัติโนมัติซึ่งสามารถชําระดวยเงินสด และอาจเพิ่มชอง

การชําระเงินดวยบัตรเครดิตไดในอนาคต เพื่อสรางความสะดวกสบายใหกับผูใชงานมากยิ่งขึ้น

เครื่องชารจไฟฟารถยนตพลังงานไฟฟา (Electric Vehicle Supply Equipment)

นอกจากการวิจัยและพัฒนาสถานีประจุไฟฟารถยนตพลังงานไฟฟา   บริษัทยังไดวิจัยเคร่ืองชารจไฟฟารถยนตพลังงานไฟฟา   ซึ่ง

สามารถชารจไฟในบานพักอาศัย โดยการชารจไฟดวยแรงดัน 230 โวลต กระแสไมเกิน 16 แอมป ซึ่งสามารถใชไฟจากปลั๊กไฟทั่วไป

ได ใชเวลาในการชารจไฟประมาณ 6-8 ชั่วโมง ใชไดกับรถยนต Plug-in Hybrid ไดทุกคายทุกย่ีหอ
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โครงการวิจัยและพัฒนาสินคา

อุปกรณใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง Optical Network Unit (ONU)

อุปกรณที่ใหบริการอินเตอรเน็ตภายในที่พักอาศัยความเร็วสูง  ผานโครงขายใยแกวนําแสง  Optical  Network  Unit  (ONU)  ที่

สามารถรับสงขอมูลไดสูงสุดถึง 2,500 Mbps / 1,250 Mbps ผานเทคโนโลยี GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network)

ดวยแบนดวิดทท่ีเร็วและมีความไดเปรียบทางดานการลดสัญญาณรบกวนจากอินเตอรเน็ตผานสายโทรศัพทแบบเดิม และคุณสมบัติ

ที่หลากหลายทําใหผลิตภัณฑนี้สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางไรขีดจํากัด
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Technovation

2532-2546

2553-2554

2548
• Develop Access

  Network Product

 2549
• Implement DLC to

  TOT (TDM-Voice)

2550
• IP PBX, IP Phone

• VoIP Gateway

• Forth WDM Access Switch

• Top UP Machine 

2555-2556
• Android Tablet

• Smart IP Phone

• Speaker

• ONU

• Wi-Fi Outdoor

• WiFi Indoor

• LED Streetlight

• Analog PBX

• Digital PBX

• Key Telephone

• ISDN PBX

• V5.2 PBX

• IP Trunk



2557
• Counter Service

• Antenna Indoor /

  Outdoor

• Set Top Box

• E27 / MR 16 /

  Downlight

• Wifi Easypass

• Mini IPX

2559
• Online Gasoline Vending Machine

• Passive Optical Network GPON-8

  for High Speed Internet

2558
• BOONTERM 10”

• Water Vending & 

  Top-up Machine

• Weight Scale

• Vending Machine

• Golf Caddie

• หลอด LED T8

• LED Streetlight ECO-S
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กิจกรรมเพื่อสังคม

บริจาคเงินใหกับศิริราชมูลนิธิ

จัดงานวันเด็กประจำป 2559
ณ ราวินโฮม รีสอรท จังหวัดนครนายก

บริจาคโลหิตใหกับคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล
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คณะกรรมการบริษัท
นายสนิท วรปญญา

อายุ 78 ป 

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•  วปอ. (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร)

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

•  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคม

   สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 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

นายสุธรรม มลิลา

อายุ 75 ป 

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•  ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม

   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 24/2004 วันท่ี 9 กันยายน 2547

•  อบรม Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริม

   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 4/2005 วันท่ี 17-18 กุมภาพันธ 

   2548

การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  กรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีทีแอนดที

•  กรรมการบริษัท บจก.ทีเอสบี โฮลดิ้งส

•  กรรมการบริษัท บจก.ทรัพยเพิ่มผลกอสราง

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก

อายุ 63 ป 

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•  ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม

   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันท่ี 15 ธันวาคม 2547

     
การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  รองกรรมการผูจัดการ บจก.เอเอสทีมาสเตอร

•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

•  กรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี 

   ในพระบรมราชูปถัมภ

•  อนุกรรมการดูแลงานบริการดานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 

   ในพระบรมราชูปถัมภ

นายพงษชัย อมตานนท

อายุ 53 ป 

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

(รอยละ)  - 41.75 - (*)

(*) นับรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

   เจาคุณทหารลาดกระบัง

•  วปอ. (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร) รุนที่ 58

•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 14

•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม

   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันท่ี 15 ธันวาคม 2547

การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท สมารท เซอรวิส

•  กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท สมารท เทรดดิ้ง

•  กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท เวนดิ้ง

•  กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท ไลทติ้ง

•  กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท คอนซัลติ้ง

•  กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ

•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม

•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท มิเตอร

•  กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม



นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
อายุ 56 ป 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/กรรมการบริหารความเส่ียง/
เลขานุการบริษัท 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(รอยละ)  - 6.19 - (*)
(*) 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 สมารท เทรดดิ้ง
•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท เวนดิ้ง
•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท ไลทติ้ง
•  กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท คอนซัลติ้ง

นายแกลิก อมตานนท
อายุ 57 ป 
กรรมการบริษัท

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(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

นางมาทินี วันดีภิรมย
อายุ 55 ป 
กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(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

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ
อายุ 55 ป 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(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

รายงานประจำป 255923



รายงานประจำป 2559 24

คณะกรรมการบริษัท
นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา

อายุ 46 ป 

กรรมการบริษัท

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  (รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

•  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin

•  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 43/2005 วันท่ี 9 กันยายน 2548

การดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงสำคัญของบริษัทอ่ืน

•  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ



คณะผูบริหาร
นายพงษชัย อมตานนท
อายุ 53 ป 

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(รอยละ)  - 41.75 -  (*)
(*) นับรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
   เจาคุณทหารลาดกระบัง

•  วปอ. (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร) รุนที่ 58
•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
   รุนที่ 14
•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันท่ี 15 ธันวาคม 2547

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม 
อายุ 44 ป 
ผูชวยประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
•  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายปราโมทย พันธินา
อายุ 48 ป 
ผูอำนวยการฝายผลิต

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(รอยละ)  - ไมมี -

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

นายอรินทร แจมนารี
อายุ 44 ป 
ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นางสาวนิติญา ทรงประไพ 
อายุ 57 ป 
ผูอำนวยการฝายบริหารสำนักงานสวนกลาง

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(รอยละ)  - ไมมี -

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

นายกตัญู วิไลแกว
อายุ 47 ป 
ผูอานวยการฝายวิจัยและพัฒนา
สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(รอยละ) - 0.02 -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร  สาขาอิเลคทรอนิคส   สถาบัน
   เทคโนโลยีราชมงคล
•  ปวส. สาขาอิเลคทรอนิคส สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

รายงานประจำป 255925

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
อายุ 56 ป 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/กรรมการบริหารความเส่ียง/
เลขานุการบริษัท

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
(รอยละ)  - 6.19 -  (*)
(*) นับรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

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



รายงานประจำป 2559 26

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนทางตรงและทางออม ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป



รายงานประจำป 255927



รายงานประจำป 2559 28

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในป 2559

บริษัทและบริษัทยอย

ไดมีการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาการที่สำคัญ

ดังนี้

บริษัทซื้อหุนทั้งหมดจากผูถือหุน

ของ Mindmap Commtech Inc. จำนวน

90,000 หุน ในราคาหุนละ 500 เปโซฟลิปปนส 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45 ลานเปโซฟลิปปนส (ประมาณ 

33 ลานบาท) ทำใหบริษัทถือหุนรอยละ 100

และสงผลให Mindmap Commtech Inc. 

เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวม

เปนบริษัทยอย

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 

ไดจัดตั้งบริษัท ฟอรท สมารท เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินคาและบริการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับตูบุญเติม โดยมีทุนจดทะเบียน

 1 ลานบาท (หุนสามัญ 100,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท)

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 

ถือหุนรอยละ 97

บริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญ

ของบริษัท โอดินพาวเวอร จำกัด

จำนวน 200,000 หุน คิดเปนรอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนและชำระแลวของบริษัท

ดังกลาว คิดเปนมูลคา 20 ลานบาท 

บริษัทดังกลาวดำเนินธุรกิจลงทุนใน

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟา

พลังงานทางเลือก



โครงสรางรายได
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ภาวะตลาดและการแขงขัน
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ปจจัยความเสี่ยง
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โครงสรางการจัดการ



รายงานประจำป 2559 40



รายงานประจำป 255941



รายงานประจำป 2559 42



รายงานประจำป 255943



รายงานประจำป 2559 44



รายงานประจำป 255945



รายงานประจำป 2559 46



รายงานประจำป 255947



รายงานประจำป 2559 48



รายงานประจำป 255949



รายงานประจำป 2559 50



รายงานประจำป 255951

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
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การกำกับดูแลกิจการ
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนบริษัทของกรรมการและผูบริหารระดับสูง
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ความรับผิดชอบตอสังคม
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การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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รายการเกี่ยวโยง
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รายการเกี่ยวโยง
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบกระแสเงินสด
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งบกระแสเงินสด



รายงานประจำป 255985

งบ
แส
ดง
กา
รเ
ปล
ี่ยน

แป
ลง
สว
นข
อง
ผูถ

ือห
ุน



รายงานประจำป 2559 86

งบ
แส
ดง
กา
รเ
ปล
ี่ยน

แป
ลง
สว
นข
อง
ผูถ

ือห
ุน



รายงานประจำป 255987

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท

ชื่อยอหลักทรัพย

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนชำระแลว

ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจหลัก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

เว็บไซต

โทรศัพท

โทรสาร

บุคคลอางอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย

ผูสอบบัญชี

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)

ของบริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัท

บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

FORTH

0107548000471

480,000,000 บาท (หุนสามัญ 960,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท)

ผลิตและจำหนายอุปกรณโทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH”

ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา

ผลิต จำหนาย และรับเหมาติดตั้งอุปกรณ และระบบสัญญาณไฟจราจร และกลองวงจรปด

ผลิตและจำหนายปายอิเล็กทรอนิกส

จัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะ

ใหบริการรับวางระบบบริหารระบบทรัพยากรองคกร

ใหบริการเติมเงินมือถือและเติมเงินออนไลนผานเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ

ผลิตและจำหนายหลอดไฟ และอุปกรณสำหรับใหแสงสวาง

เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สาขาที่ 1 เลขที่ 66/350 หมูที่ 12 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

สาขาที่ 2 เลขที่ 77 หมูที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

สาขาที่ 3 เลขที่ 66/18 หมูที่ 12 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

สาขาที่ 4 เลขที่ 282, 284 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สาขาที่ 5 เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สาขาที่ 6 เลขที่ 79/2 หมูที่ 10 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210

www.forth.co.th

0-2615-6700, 0-2271-2888

0-2615-0615, 0-2279-4888

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4759 และ/หรือ

2. นายนรงค พันตาวงศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ

3. นางสาวศิริรัตน ศรีเจริญทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 0-2246-0777 โทรสาร 0-2246-0790





1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2271 2888   แฟกซ. 0 2279 4888   www.forth.co.th

บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)




