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บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
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สารจากประธานกรรมการ
 สืบเนื่องจากการคาดการณของธนาคารโลก  เศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตจาก

เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวและการฟนตัวจากภัยแลง    โดยในภาพรวมของป 2560  จะ

เติบโตประมาณรอยละ 3.5   นอกจากนี้ในยุคไทยแลนด 4.0   รัฐบาลตระหนักและให

ความสำคัญกับดานเศรษฐกิจดิจิทัล   ความกาวหนาของเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเปลี่ยน

โฉมประเทศไทย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ความคิดสรางสรรค

นวัตกรรม   และการใหบริการที่มีคุณภาพระดับสูง   จะชวยขับเคลื่อนประเทศไทยให

กาวขึ้นสูการเปนเศรษฐกิจดิจิทัลไดตอไป

 สำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทในชวงป 2560  ยังคงมุงเนนการวิจัย

และพัฒนาเพ่ือใหเกิดการขยายงานนวัตกรรมในวงกวางมากข้ึน และพัฒนาเปนโมเดล

ธุรกิจการใหบริการในรูปแบบท่ีใหผูบริโภคสามารถเขาถึงบริการตางๆ ไดสะดวก ครอบคลุม

หลากหลายพ้ืนท่ี   ท้ังน้ี กลุมบริษัทมีผลประกอบการโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ 

สามารถพิจารณาขอมูล รายละเอียดไดตามที่เสนอในรายงานประจำป

             อยางไรก็ตาม ดวยวิสัยทัศนที่กวางไกลของคณะผูบริหาร  

      และความมุงมั่นในสวนของภาคธุรกิจที่จะเปนสวนหนึ่งในการ

       ขับเคลื่อนประเทศไทย   ใหกาวขึ้นสูการเปนเศรษฐกิจดิจิทัล

        อยางไมหยุดย้ัง หรือหว่ันไหวตอสภาวะการณตางๆ โดยมีการ

         ศึกษา วางแผน และเตรียมความพรอมในเรื่องกำลังการผลิต 

          แหลงเงินทุน   รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ   ให

           สามารถแขงขันได

             สุดทายนี้ กระผมขอขอบคุณทานผูถือหุน ทานผู

   สนับสนุนกิจการของกลุมบริษัท  ตลอดจนผูบริหาร  และ

   พนักงานทุกคน ท่ีอุทิศแรงกายแรงใจชวยผลักดันใหบริษัท

   และกลุมบริษัทในเครือ   สามารถดำเนินกิจการใหเติบโต

   ข้ึนตอไปได ท้ังน้ีสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการ

   จะยังคงมุงรักษาความเปนบรรษัทภิบาลอยางตอเนื่อง  

   เพื่อใหกิจการมั่นคง เติบโต อยางยั่งยืน

สนิท วรปญญา
ประธานกรรมการ
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 แมวาเศรษฐกิจไทยของป 2560 จะมีการเติบโตข้ึนเล็กนอย แตก็ยังมีความผันผวนอยู 

การดำเนินกิจการในบางกลุมธุรกิจของบริษัทยังมีขอจำกัด อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการ

ดำเนินกิจการของบริษัทในภาพรวม ยังคงสามารถรักษาผลประกอบการไดอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี 

สัดสวนรายไดหลักของบริษัทมาจากธุรกิจใหบริการผานเคร่ืองรับชำระอัตโนมัติ หรือ “ตูบุญเติม” 

เชนเดียวกับปท่ีผานมา

 ในป 2561 บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในแตละธุรกิจ ดังน้ี

•   ธุรกิจรับผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร (EMS) มีแนวโนมเติบโตในระดับคงท่ี 

บริษัทจึงมุงเนนการปรับปรุงกระบวนการผลิตและควบคุมตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน เพ่ือเพ่ิมระดับขีดความสามารถในการแขงขัน

•   ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ รายไดหลักมาจากการประมูลงานหรือ

โครงการท้ังในสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงในปท่ีผานมาธุรกิจสองกลุมน้ีคอนขางซบเซา

ท้ังน้ี บริษัทจึงมีการริเร่ิมและพัฒนานวัตกรรมใหม เพ่ือมุงเนนการแกปญหาตางๆ พรอมกับ

การสรางผลกำไรและโอกาสทางธุรกิจมากท่ีสุด คาดวาในป 2561 จะมีแนวโนมเติบโตมากข้ึน

•   ธุรกิจการใหบริการลูกคารายยอย มีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจาก

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

ที่บริษัทถือหุนในบริษัทดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 45.75 ของทุน

จดทะเบียน สำหรับเปาหมายในป 2561 จะเนนใหความสำคัญกับจุด

ต้ังตูบุญเติมท่ีมีคุณภาพ โดยบริหารจัดการยอดเติมเงินเฉล่ียตอตู

ตอเดือน (ARPU) พรอมท้ังต้ังเปาขยายเครือขายตูบุญเติมพัฒนา

คุณภาพการใหบริการอยางตอเน่ือง และขยายธุรกิจในแพลตฟอรม

ใหมใหรองรับกับการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีดวยการพัฒนา

แอพพลิเคช่ันกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส “BeWallet” ท่ีลูกคาจะ

สามารถใชบริการท่ีหลากหลายและครอบคลุมผานโทรศัพทมือถือ

 นับต้ังแตป พ.ศ.2532 เปนระยะเวลา 29 ปท่ีบริษัทยังคง

มุงม่ันดำเนินธุรกิจใหประสบความสำเร็จดวยทีมวิศวกรไทยท่ีมี

ความรู ความชำนาญ ดานการออกแบบ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ 

ดวยการสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ  ใหทันและตอบ

สนองกับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปจจุบันและในอนาคต 

พรอมท้ังใหความสำคัญในการเสนอขายและการใหบริการท่ีครบ

วงจรแกลูกคา โดยคำนึงถึงการควบคุมตนทุนการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการสรางรายไดและกำไรของบริษัท

 ในนามของคณะกรรมการบริหาร  ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความไววางใจในคณะ

ผูบริหารของบริษัท ซ่ึงจะยึดม่ันในหลักบรรษัทภิบาล การดูแลสังคมควบคูกับการดำเนินกิจการ

ใหบริษัทเจริญเติบโตไดอยางม่ันคงและย่ังยืน สืบไป

พงษชัย อมตานนท
ประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการบริหาร
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ขอมูลสำคัญทางการเงิน

กําไรสุทธิ (ลานบาท)

รายไดรวม (ลานบาท) กําไรขั้นตน (ลานบาท)

กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และภาษีเงินได (ลานบาท)

เงินปนผลตอหุน (บาท)กําไรตอหุน (บาท)

1,480

2560 2559

1,739

299

2558

7,165

5,426 5,127

2560 2559

181

53

2558

1,647

1,466

1,519

2560 2559

4 68

2558

745 741
809

2560 2559

94 94

2558

272 366
460

2560 2559

0.10 0.10

2558

0.28 0.38
0.48

2560 2559

0.08

0.02

2558

0.42

0.34 0.32
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อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา)

สินทรัพยรวม (ลานบาท) หนี้สินรวม (ลานบาท)

สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท)

อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพยรวม (%)

อัตราผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุน (%)

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

2560 2559

1,280
895

2558

8,149
6,869 5,974

2560 2559

1,189
772

2558

5,429
4,240 3,468

2560 2559

91 123

2558

2,720 2,629 2,506

2560 2559

0.39
0.23

2558

2.00
1.61 1.38

2560 2559

4% 5%

2558

10% 14%
19%

2560 2559

2% 1%

2558

4% 6%
7%

2560 2559

0.09
0.13

2558

2.83
2.74 2.61
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โครงสรางรายได

ธุรกิจอีเอ็มเอส

ธุรกิจโทรคมนาคม

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

ธุรกิจใหบริการรายยอย

2560 2559

47%

13%

7%

33%

ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง

ธุรกิจโทรคมนาคม

ธุรกิจอีเอ็มเอส

ธุรกิจให้บริการรายย่อย
44%

19%

5%

32%

ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง

ธุรกิจโทรคมนาคม

ธุรกิจอีเอ็มเอส

ธุรกิจให้บริการรายย่อย

2560 2559

643

2,300
1,657

2560 2559

109

913
1,022

2560 2559

219

483

264

2560 2559

935

3,254
2,319



&VISION
MISSION

รายงานประจำปี 2560

6

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
พันธกิจ

บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เปนองคกรดานการสื่อสารโทรคมนาคมและ

อิเลคทรอนิกสที่มุงสูการเปนผูผลิตสินคา

และผูใหบริการครบวงจรที่ดีเลิศ ภายใตการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อการเจริญเติบโต

อยางยั่งยืนและมีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม

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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นางมาทินี วันดีภิรมย
กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา
กรรมการบริษัท

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายแกลิก อมตานนท
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
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นายชัชวิน  พิพัฒนโชติธรรม
ผูชวยประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพงษชัย อมตานนท
ประธานกรรมการบริหาร

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
รองประธานกรรมการบริหาร

คณะผูบริหาร
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นายอรินทร  แจมนารี
ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

นายปราโมทย  พันธินา
ผูอำนวยการฝายผลิต

นางสาวนิติญา  ทรงประไพ
ผูอำนวยการฝายบริหารสำนักงานสวนกลาง

นายกตัญู  วิไลแกว
ผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนา

คณะผูบริหาร



รายงานประจำปี 2560

11

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

กิจการรวมคา
ฟอรท จีเนียส

กิจการรวมคา
จีเนียส

บจก.จีเนียส
ทราฟฟค ซีสเต็ม

บจก.ฟอรท มิเตอร

บจก.ฟอรท
แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม

บจก.ฟอรท
เวนดิ้ง

บจก.ฟอรท สมารท
เทรดดิ้ง

95%

20%

FPT Payment
Technology JSC

(1)

30%

Mindmap
Comtech Inc.

(2)

100%

5% 80%

100% 100% 100% 34%

85%

45%

10%

8%

100%

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น

บจก.ฟอรท
คอนซัลติ้ง

บจก.ฟอรท ไลทติ้งบจก.อีเลคทรอนิคส
ซอรซ

บจก.ฟอรท สมารท
ดิจิตอลบจก.บ็อกซ24

(1) อยูระหวางการเลิกบริษัท

(2) หยุดดำเนินกิจการ

45.75%

บมจ.ฟอรท สมารท
เซอรวิส

99.99%

บจก.โอดิน
พาวเวอร

10%

60%
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1. ธรุกจิอีเอ็มเอส

1.1 ธรุกิจผลติแผงวงจรและอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสและโทรคมนาคมภายใตตราสนิคาของลูกคา

ดําเนนิธรุกจิโดย บรษิทั ฟอรท คอรปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน)  มีโรงงานผลิตบนเนือ้ท่ีมากกวา 

16,000 ตารางเมตร ตัง้อยูท่ีถนนพทุธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม เพยีบพรอมดวยเคร่ืองจกัร

ทีท่นัสมัย อกีทัง้วศิวกรและทมีงานทีมี่ประสบการณยาวนาน เตรยีมพรอมใหบริการในทุกรูปแบบ

ตั้งแตการเร่ิมออกแบบสินคารวมกับลูกคา   ตลอดจนการผลิตสินคาทั้งในรูปแบบการประกอบ

แผงวงจรอเิล็กทรอนกิส (Consigns) และรูปแบบการรับเหมาผลิต (Turnkey) โดยมีกลุมลกูคา

หลักเปนบริษทัจาํหนายเคร่ืองใชไฟฟาและโทรคมนาคมช้ันนาํทัง้ในประเทศและตางประเทศ เชน 

บริษทั ซนัยู เดนโซ (ประเทศไทย) จาํกัด, บริษทั ไพโอเนยีร แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด, 

บริษทั โตชบิา แคเรียร (ประเทศไทย) จาํกัด, Fusion Electronics Limited, Invenco Group Limited, 

Garmin Switzerland เปนตน

 

1.2 ธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด 

ซึง่เปนบริษทัยอยทีบ่ริษทัถอืหุนรอยละ 100 ภายใตเคร่ืองหมายการคา           เปนผูจาํหนาย

ชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส เซมิคอนดักเตอร อนัเปนวัตถดิุบเพือ่ผลติแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส ไดแก่ 

ไอซ,ี ทรานซสิเตอร, ไดโอด, เซไมคอนดัคเตอร, ออปโตอเิล็กทรอนกิส, Display Device, รเีลย,

แบตเตอรี, คอนเนค็เตอร, ออดไฟฟา, สวติชไฟ, EMC, ฟลเตอร, เทอรมอลพรนิเตอร (thermal

printer) ตัวเก็บประจุ (capacitor) รีซิสเตอร (resistor) crystal oscillator เปนตน

2. ธรุกจิโทรคมนาคม 

2.1 ธรุกจิโทรคมนาคมครบวงจร ดําเนนิธรุกิจโดย บริษทั ฟอรท คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยเปนผูออกแบบโครงขายโทรคมนาคม

ยุคหนา (NGN)  เพื่อใหบริการ Narrowband และ Broadband ผานขายสายทองแดงและไฟเบอรออพติก  โดยทีมผูทีมวิศวกรที่มี

ประสบการณและชํานาญการออกแบบมากกวา 10 ป รวมทั้งจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม ชุมสาย ภายใตเครื่องหมายการคา  

             ใหกับผูใหบริการหลักในประเทศมากกวา 1 ลานคูสาย  ดวยทีมงานบรหิารโครงการทีมี่ศักยภาพและประสบการณในการ

บรหิาร และมีผลงานการบริหารโครงการไดสําเร็จตามระยะเวลาที่ลูกคากําหนดมากกวา 100 โครงการ ตั้งแตระดับโครงการมูลคา

1 พันลานบาทลงมาตามลําดับ เชน MSAN, DWDM เปนตน

2.2 ธรุกิจผลิตและจาํหนายผลิตภณัฑโทรคมนาคม ดําเนนิธรุกิจโดย บริษทั ฟอรท คอรปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) ภายใต เครือ่งหมาย

การคา              จัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย  ซึ่งผลิตภัณฑหลักประกอบดวยอุปกรณตูชุมสายโทรศัพทและอินเตอรเน็ต

(MSAN) ตูชุมสายโทรศัพท (DLC) ตูชุมสายอินเตอรเน็ต (DSLAM) อุปกรณส่ือสัญญาณ (FORTH WDM Access Switch) เคร่ือง

โทรศพัทดิจติอลและระบบไอพ ี(IP Phone) ชมุสายอเิล็กทรอนกิสความเร็วสงู (IP DSLAM) ตูสาขาโทรศพัทเทคโนโลยไีอพ ี(IP-PBX) 

อุปกรณควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Inverter/Charger) ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) ระบบ

เรียกพยาบาลสําหรับใชในโรงพยาบาล  (Nurse Call)  และอุปกรณควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา  (Inverter/Charger) 

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย แบงออกเปน  4 สายธุรกิจ ดังนี้
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3. ธรุกจิเทคโนโลยีทีเ่ก่ียวของ 

3.1 ธรุกิจผลติและจาํหนายผลิตภณัฑไฟจราจรครบวงจร ดําเนนิธรุกิจโดย 

บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุน

รอยละ 100 ภายใตเคร่ืองหมายการคา                  ทําการผลิต จําหนายและ

รับเหมาตดิตัง้ผลิตภณัฑท่ีเก่ียวกับระบบจราจรพรอมท้ังอปุกรณทีเ่ก่ียวของ 

ไดแก จอสแีสดงผล LED (Full Color LED Screen) ปายแสดงขอความ (VMS) 

HID Electronic Ballast โคมสญัญาณไฟ เคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟจราจร 

ระบบสญัญาณไฟคนขามถนนอจัฉริยะ รวมไปถงึระบบควบคุมสญัญาณไฟ

จราจรดวยคอมพวิเตอร เครือ่งนบัเวลาถอยหลังของคนขามถนน ไฟประดับ

ตกแตงอาคารและสถานที่ตางๆ  อุปกรณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย 

เปนตน

 

3.2 ธรุกจิผลติและจาํหนายผลิตภณัฑปายอเิล็กทรอนกิส ดําเนนิธรุกจิโดย

บริษทั จเีนยีส ทราฟฟค ซสีเต็ม จาํกัด ภายใตเคร่ืองหมายการคา   

ผลติภัณฑหลักประกอบดวยจอภาพอเิล็กทรอนกิส (Full Color LED Screen) 

ปายแสดงขอความหรือรูปภาพ สาํหรบัภายในและภายนอกอาคาร (Moving

Sign Board / Variable Message Sign: VMS) ปายเตอืนทางแยก LED และ

บริการดูแลรักษาระบบ เปนตน

3.3 ธรุกิจจดัเก็บผลประโยชนคาโฆษณาบนปายจราจรอจัฉรยิะ ดําเนนิธรุกิจโดย กิจการรวมคา Genius ซึง่เปนบรษิทัยอยท่ีบริษทั

ถอืหุนทางออม (ถอืหุนโดย บริษทั จเีนยีส ทราฟฟค ซสีเตม็ จาํกัด รอยละ 80 และโดยบริษทั รอยละ 20) โดยไดรับสิทธจิากกรุงเทพ

มหานครในการตดิตัง้ปายจราจรอัจฉริยะ รวมท้ังการดูแลรักษา พรอมศูนยควบคุมเครือขายจาํนวน 40 จดุ  และสิทธใินการจดัเก็บ

ผลประโยชนดานการโฆษณาในจดุท่ีตดิตัง้ปาย เปนเวลารวมทัง้ส้ิน 9 ป (อายุสญัญาคร้ังละ 3 ป และไดสิทธติออายุสัญญาได 2 ครัง้)

ซึ่งกิจการรวมคาไดรับการตออายุสัญญาครบทั้ง 2 ครั้งแลว และสัญญาไดครบกําหนดแลวในป 2558 และตอมาในป 2559 กรุงเทพ

มหานครไดพิจารณาตออายุสัญญาใหกับกิจการรวมคาเปนรายป ซึ่งปจจุบัน การดําเนินงานในสวนของการรับสัมปทานโครงการ

ปายจราจรอจัฉริยะไดสิน้สดุลงแลว



รายงานประจำปี 2560

14

3.4 ธรุกิจผลติและจาํหนายระบบตดิตามยานพาหนะผานดาวเทียม ดาํเนนิธรุกิจโดย บรษิทั ฟอรท แทร็คกิง้ ซสีเตม็ จาํกดั ซึง่เปน

บริษทัรวมทีบ่ริษทัถอืหุนรอยละ 34 (รอยละ 66 ถอืหุนโดยบุคคลท่ีไมเกีย่วโยงกัน) ดําเนนิการภายใตเครือ่งหมายการคา    

ธุรกิจหลัก ไดแก การผลติและจาํหนายอปุกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมตดิยานพาหนะ (Vehicle Tracking) สาํหรับบันทึกการใชงาน

ยานพาหนะผานดาวเทียมดวยระบบ GPS (Global Positioning System) ทําหนาที่รายงานขอมูลการใชยานพาหนะ เชน ตําแหนง

ของยานพาหนะ เสนทางการเดินทาง และความเรว็ในการใชงาน รวมถงึรายงานสถานะปจจบุนัของยานพาหนะ โดยจะมีการแจงเตอืน

ไปยังผูควบคมุยานพาหนะหากขบัขีอ่อกนอกเสนทาง  หรือขบัข่ีดวยความเร็วทีเ่กินกาํหนดทาํใหผูใชสามารถบรหิารการใชงานยาน

พาหนะไดอยางมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้

3.5 ธรุกิจผลติและจาํหนายผลิตภณัฑมเิตอรวดัไฟระบบอเิล็กทรอนกิส ดําเนนิธรุกิจโดย บริษทั ฟอรท มิเตอร จาํกัด ซึง่เปนบริษทั

ยอยท่ีบรษิทัถอืหุนรอยละ 85 (รอยละ 15 ถอืหุนโดยบุคคลท่ีไมเกีย่วโยงกัน) ภายใตเครือ่งหมายการคา                    ผลติภณัฑหลัก

ไดแก มิเตอร kWh ทัง้หนึง่เฟส และสามเฟสแบบอิเล็กทรอนกิส พรอมเชือ่มตอเปนระบบประมวลผลอตัโนมัตผิานทาง RS485 Interface 

หรือ LAN หรือเปน Ethernet และตอเขากับโปรแกรม Billing ของตูสาขาของบริษทัไดนอกจากน้ีมิเตอร kWh หนึง่เฟสแบบบัตรเตมิ

เงนิผานบัตร RFID และมิเตอรนํา้ทีต่อเขากับระบบประมวลผลอตัโนมัตริวมกับมิเตอร kWh และสามารถเพิม่ผานทางอปุกรณรับสง

ขอมูลแบบ Wireless เพือ่ใหอานคานํา้อตัโนมัตไิด เปนตน

3.6 ธรุกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning) ดําเนนิธรุกิจโดย บรษิทั ฟอรท คอรปอเรชัน่ จาํกัด 

(มหาชน)  และ/หรือ บริษทั ฟอรท คอนซลัติง้ จาํกัด  ซึง่เปนบรษิทัยอยทีบ่ริษทัถอืหุนรอยละ 100  เพือ่ใหบรกิารวางระบบบรหิาร

ทรัพยากรองคกร กลุมลกูคาเปาหมาย ไดแก หนวยงานของรัฐและรัฐวสิาหกจิ เชน การไฟฟานครหลวง การรถไฟแหงประเทศไทย

บมจ. การบินไทย เปนตน
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3.7 ธรุกจิผลิตและจําหนายหลอดไฟฟาและอปุกรณสาํหรับใหแสงสวาง ดําเนนิธรุกิจโดย บริษทั ฟอรท ไลทติง้ จาํกัด ซึง่เปนบริษทั

ยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 100  ภายใตเครื่องหมายการคา              ดําเนินการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑหลอดไฟ LED  และ

อปุกรณสาํหรับใหแสงสวางหลากหลายประเภท อาท ิ โคมไฟถนนชนดิ LED (LED Street Light) โคมไฟสองสวางชนดิ LED High 

Bay ซึง่เหมาะสําหรับใชในพืน้ท่ีหลังคาสงูและตองการแสงสวางมากๆ เชน โรงงาน คลังสินคา ปมนํา้มัน ซปุเปอรมารเก็ต และสนาม

กีฬา เปนตน หลอดชนดิขัว้เกลียว (E27) หลอดฮาโลเจน (MR16) หลอดฟอูอเรสเซนต (T8) โดยเทคโนโลยี LED นีจ้ะชวยประหยดั

พลงังานไดมากถงึรอยละ 80 มีอายกุารใชงานยาวนานกวา และเกิดความรอนนอยกวาหลอดธรรมดา

4. ธรุกจิใหบรกิารรายยอย

4.1 ธรุกิจใหบริการผานเคร่ืองรับชาํระเงนิอตัโนมัตใินประเทศ ดําเนนิธรุกจิโดย บริษทั ฟอรท สมารท เซอรวสิ จาํกัด (มหาชน) ซึง่

เปนบรษิทัยอยทีบ่ริษทัถอืหุนรอยละ 45.75 (รอยละ 54.25 ถอืหุนโดยบุคคลท่ีไมเก่ียวโยงกัน) ภายใตเคร่ืองหมายการคา     

ดําเนนิธุรกิจเปนผูใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนกิส บริการเตมิเงินโทรศพัทมือถอืประเภทเตมิเงนิลวงหนา (Pre-paid) และบริการ

รับชําระเงนิออนไลนผานเคร่ืองรบัชาํระเงนิอตัโนมัต ิหรือ ตูบญุเตมิในระบบแฟรนไชสผานผูแทนบริการ (Agent) และรวมกับพนัธมิตร

ทางธรุกิจในการบริหารตูบุญเตมิของโครงการ (Project) ตางๆ เชน เซเวนอเีลฟเวน เทสโกโลตสั แฟมิลีม่ารท ท็อปส รถไฟฟาบีทีเอส

เปนตน เพือ่ขยายฐานลูกคา และขยายจาํนวนตูบญุเตมิใหครอบคลุมทัว่ประเทศ

 

นอกจากนีบ้ริษทั ฟอรท สมารท เซอรวสิ จาํกัด (มหาชน) ไดจดัตัง้บริษทั ฟอรท สมารท เทรดด้ิง จาํกัด เปนบริษทัยอยโดยถอืหุน

รอยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการขายสินคาและบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับตูบุญเติม อาทิ บุญเติมเคานเตอรเซอรวิส, 

เครื่องชั่งนํ้าหนัก, ตูนํ้าดื่มสะอาดและเติมเงินมือถือ
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4.2 ธรุกจิใหบริการผานเครือ่งรับชาํระเงินอตัโนมัติในตางประเทศ บรษิทัไดมีการขยายธรุกจิเตมิเงนิออนไลนในภมิูภาคเอเชยีตะวนั

ออกเฉยีงใต และมีการออกแบบและพฒันาระบบใหสอดคลองกับประเทศนัน้ๆ ในป 2553 บรษิทัไดเร่ิมดําเนนิการท่ีประเทศฟลิปปนส

โดยการจดัตัง้บริษทัรวมทุน Mindmap Commtech Inc. ซึง่เปนบรษิทัรวมทีบ่รษิทัถอืหุนรอยละ 40 (รอยละ 60 ถอืหุนโดยบุคคลที่

ไมเกีย่วโยงกนั)  ภายใตเครือ่งหมาย             โดยเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมีมตอินมัุตกิารซือ้

หุนทัง้หมดจากผูถอืหุนของ Mindmap Commtech Inc. และเม่ือวันที ่20 กันยายน 2559  บริษทัไดซือ้หุนจากผูถือหุนดังกลาวจํานวน

90,000 หุน ในราคาหุนละ 500 เปโซฟลปิปนส รวมเปนเงนิทัง้สิน้ 45 ลานเปโซฟลิปปนส (ประมาณ 33 ลานบาท) ทําใหบริษทัถอืหุน

รอยละ 100 และทาํให Mindmap Commtech Inc. เปลีย่นสถานะจากบริษทัรวมเปนบริษทัยอย ตอมาในเดือนพฤศจกิายน 2560 ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมีมตอินมัุตกิารหยดุดําเนินกิจการของบริษทัดังกลาว เนือ่งจากบริษทัดังกลาวประสบปญหาการดําเนนิ

งานไมเปนไปตามแผน

 

ในป 2555 บริษทัไดลงทนุในประเทศเวยีดนามโดยการจดัตัง้บรษิทัรวมทนุ FPT Payment Technology JSC  ซึง่เปนบริษทัรวมที่

บริษทัถอืหุนรอยละ 30 (รอยละ 70 ถือหุนโดยบุคคลท่ีไมเกีย่วโยงกัน) ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั

ไดมีมติใหสัตยาบันการเลิกบริษัทดังกลาว เนื่องจากสภาวะตลาดเติมเงินมือถือยังไมเอื้ออํานวย ผูบริโภคยังคงนิยมใชบัตรเติมเงิน

แบบขดูมากกวาการเตมิเงนิผานตูเตมิเงนิ ปจจบัุนบริษทัดังกลาวอยูระหวางดําเนนิการเลกิบรษิทั

บรษิทัมีความสนใจท่ีจะลงทนุในธรุกิจเตมิเงินออนไลนในประเทศอนิโดนเีซยี เนือ่งจากมีขนาดตลาดทีใ่หญกวาประเทศไทยประมาณ

4 เทา ซึง่ปจจบัุนอยูระหวางดําเนนิการหาผูรวมทนุ

4.3 ธรุกิจบริหารจดัการเคร่ืองจาํหนายสนิคาอัตโนมัต ิ ในป 2558 บริษทั, บริษทั ฟอรท สมารท เซอรวิส จาํกัด (มหาชน) และกลุม

บริษทัสงิห คอรปอเรชัน่ ไดรวมลงทนุจดัตัง้ บริษทั ฟอรท เวนด้ิง จาํกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน จาํนวน 80 ลานบาท (หุนสามัญ

8 ลานหุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 10 บาท) ในเดอืนกุมภาพนัธ 2560 ไดเพิม่ทนุเปน 320 ลานบาท (หุนสามัญ 32,000,000 หุน มูลคา

หุนละ 10 บาท) บริษทัและบริษทั ฟอรท สมารท เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) ถอืหุนในบริษทัดังกลาวคิดเปนสดัสวนรอยละ 45 และรอยละ

10 ตามลาํดับ ภายใตเคร่ืองหมายการคา                   เพือ่ดําเนนิธรุกิจบรหิารจดัการเคร่ืองจาํหนายสนิคาอตัโนมัต ิ(Vending Machine)

พรอมใหบริการเติมเงินโทรศัพทมือถือประเภทเติมเงินลวงหนา (Pre-paid) และบริการรับชําระเงินออนไลนผานเคร่ืองรับชําระเงิน

อัตโนมัติระบบของบุญเติม

4.4 ธรุกิจตลาดกลางในการซือ้ขายออนไลนและธรุกิจทีเ่ก่ียวของกับพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส ในป 2560 บริษทั ฟอรท สมารท เทรดดิง้

จํากัด  ลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม คือ  บริษัท ฟอรท สมารท ดิจิตอล จํากัด  โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 100 ลานบาท

(หุนสามัญ 10,000,000 หุนมูลคาทีต่ราไวหุนละ 10 บาท) ภายใตเคร่ืองหมายการคา                   เพือ่ดําเนนิธรุกิจเปนตลาดกลางในการ

ซือ้ขายออนไลน (e-Marketplace) ภายใตชือ่ BeMall และรองรับการขยายตวัของธรุกิจท่ีเก่ียวของกบัพาณชิยอเิล็กทรอนกิส (e-Commerce)
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โครงการวิจัยและพัฒนาสินคา
ระบบเรยีกพยาบาลผาน Internet Protocol (IP Nurse Call)

ระบบสือ่สารภายในสถานพยาบาลใชตดิตอระหวางผูปวยกับพยาบาล ชวยใหผูปวยสามารถส่ือสารกับพยาบาลไดทกุเวลาทีต่องการ

โดยทีผู่ปวยไมตองยกหู เพยีงแคกดปุมเดียวก็สามารถพดูคุยไดเสมือนอยูหองเดียวกัน อปุกรณ IP Nurse Call เปนการตอยอดเพิม่

ความสามารถและเสถียรภาพของระบบจากอปุกรณ Nurse Call แบบเดิมโดยการเปลีย่นมาใชการตดิตอของอุปกรณทัง้หมดในระบบ

ผาน Internet Protocol (IP) โดยสามารถเพิม่ประสทิธภิาพใหกับพยาบาล และชวยสรางความอุนใจและความไววางใจจากผูปวย และ

ญาตผิูปวย โดยเฉพาะในยามทีผู่ปวย เกิดเหตฉุกุเฉนิเรียกขอความชวยเหลือไดตลอดเวลา

สถานปีระจไุฟฟารถยนตพลงังานไฟฟา (Electric Vehicle Charging Station)

บริษทัไดวจิยัและพฒันาสถานปีระจไุฟฟารถยนตพลังงานไฟฟา  (Electric Vehicle Charging Station)  สาํหรับการชารจแบตเตอร่ี

รถยนตไฟฟา แบบตดิผนงั (Wall Type)  ซึง่รองรับการใชงานหวัจายตามมาตรฐาน J1772 Type1 (สาํหรบัรถยนตจากอเมรกิาและ

ญีปุ่น) และ 62196-2 Type2 (สาํหรับรถยนตจากยโุรป) ท้ังนี ้สามารถแบงประเภทของสถานปีระจไุฟฟารถยนตพลงังานไฟฟาออกเปน 

2 รุน คอืรุนสาํหรับขาย ซึง่สามารถชารจรถยนตไฟฟาแบบอตัโนมัต ิ(Standalone) และรุนท่ีจายตามการใชงานจริงและชาํระเงินผาน

Application BeWallet เพือ่ตอบสนองกับความกาวล้ําของเทคโนโลยใีนปจจบัุน
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โครงการวิจัยและพัฒนาสินคา

ตูจาํหนายสินคาอัตโนมัติ ชนดิลอ็คเกอร (Locker Vending Machine)

บริษัทไดวิจัยและพัฒนาตูจําหนายสินคาอัตโนมัติ  ชนิดล็อคเกอร  ซึ่งสามารถขายสินคาได

หลากหลายประเภท  โดยตูชนดินีจ้ะตอพวงกับตูจาํหนายเครือ่งด่ืมอตัโนมัต ิ เพือ่ใชหนาจอ

แสดงผลระบบสมัผัสและรับชาํระเงนิรวมกัน ทาํใหประหยัดตนทนุ และเพิม่ความหลากหลาย

ของสินคาใหกับตูจําหนายเครื่องดื่มอัตโนมัติเดิมโดยการชําระเงินสามารถชําระไดทั้งเงินสด 

และเงินอิเล็กทรอนิกส ผานการสแกน QR Code ดวยแอปพลิเคชั่น Be Wallet

สายรดัขอเทานกัโทษ (Electronic Monitoring Device)

บริษทัไดออกแบบและวจิยัอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส หรือ Electronic Monitoring (EM)  สําหรบัใชในกระบวนการศาล เพือ่ควบคุมและ

ตดิตามการปลอยตวัชัว่คราวผูตองหา หรือจาํเลยท่ีมีหลักทรัพยไมเพยีงพอ เพือ่ลดจาํนวนผูตองขังและลดความเหลือ่มล้ําทางสงัคม

ไดมากขึน้ โดยอุปกรณนีจ้ะสามารถตดิตาม ตรวจสอบและจํากัดการเดินทางของบุคคลไดดวยการสวมใสกับขอเทาซึง่จะทาํใหสามารถ

ระบุตําแหนงที่อยูและจัดสงขอมูลพิกัดของผูถูกปลอยชั่วคราวทุกๆ 2 นาที รวมทั้งมีการแจงเตือนแบบ Real-time เมื่อเกิดเหตุกับ

อปุกรณ เชน มีการทุบ ทําลาย ตดั หรือถอดอปุกรณโดยไมไดรับการอนญุาต

ตูจาํหนายสินคาอัตโนมัติ ชนดิกระจกใส (Glass Front Vending Machine)

นอกจากตูจาํหนายสนิคาอตัโนมัต ิชนดิล็อคเกอร บริษทัยังไดวจิยัและพฒันาตูจาํหนายสนิคา

อัตโนมัต ิชนดิกระจกใสขึน้มา ซึง่สามารถจาํหนายสินคาไดหลากหลายประเภท เชน ซอง ถวย

กลอง ขวด และกระปอง เปนตน  และสามารถจุสินคาไดมากกกวาตูจําหนายสินคาอัตโนมัต ิ

ชนิดล็อคเกอร โดยมีระบบลิฟตรับสินคาทําใหสินคาไมเสียหาย และมีระบบทําความเย็น โดย

ตูชนดินีจ้ะตอพวงกับตูจาํหนายเครือ่งด่ืมอตัโนมัต ิเชนเดียวกับตูจาํหนายสินคาอตัโนมัตชินดิ

ล็อคเกอร
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Technovation 2548
• Develop Access

  Network Product

2532-2546
• Analog PBX

• Digital PBX

• Key Telephone

• ISDN PBX

• V5.2 PBX

• IP Trunk

 2549
• Implement DLC to

  TOT (TDM-Voice)

2550
• IP PBX, IP Phone

• VoIP Gateway

2553-2554
• Forth WDM Access Switch

• Top UP Machine 

2555-2556
• Android Tablet

• Smart IP Phone

• Speaker

• ONU

• Wi-Fi Outdoor

• WiFi Indoor

• LED Streetlight
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2557
• Counter Service

• Antenna Indoor /

  Outdoor

• Set Top Box

• E27 / MR 16 /

  Downlight

• Wifi Easypass

• Mini IPX

2558
• BOONTERM 10”

• Water Vending & 

  Top-up Machine

• Weight Scale

• Vending Machine

• Golf Caddie

• หลอด LED T8

• LED Streetlight ECO-S

2559
• Online Gasoline Vending Machine

• Passive Optical Network GPON-8

  for High Speed Internet

 2560
• Electronic Monitoring

  Device
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กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการมอบหองน้ำและสาธารณูปโภค

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภจักรพงษพิทยาลัย

จังหวัดปราจีนบุรี

บริจาคโลหิตใหกับคณะแพทยศาสตร

ศิริราชพยาบาล

โครงการปนน้ำใจสูนองชนบท

โรงเรียนบานแกงเจ็ดแคว จังหวัดพิษณุโลก
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เปาหมายระยะ 3 ป (2561 - 2563) ยังคงมุงสูการเติบโตอยางตอเนือ่ง

สืบเนื่องจากบริษัทมีพันธกิจสําคัญที่มุงเนนการผลิต และบริการดานนวัตกรรมที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดตนทุนการผลิตและตอบ

สนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขอสรุปทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานโดยแบงเปน 3 ประเด็น

หลัก ดังนี้

•   ธรุกจิ EMS (Electronics Manufacturing Services) หรอื ธรุกจิรบัจางผลติและประกอบ

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

บริษทัมีโรงงานผลิตสินคาอเิล็กทรอนกิสและโทรคมนาคมท่ีมีระบบมาตรฐานรบัรอง บนพืน้ท่ีกวา

16,000 ตารางเมตร แบงเปน 3 สายการผลิต (SMT 14 สาย Manual Insertion 3 สาย และ Final 

Assembly 2 สาย) บริษทัยังคงมุงพฒันาและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนือ่ง โดยเนน

การเพิม่กําลังการผลติใหเตม็ประสิทธภิาพการผลติมากข้ึน ควบคูไปกับการลดตนทนุการผลติและ

ลดการเกิดของเสยี  ซึง่ในป 2560 บริษทัมีกําลังการผลิตแผงวงจรอเิล็กทรอนกิส 2,335 ลานจดุ 

ผลิตจริงอยูทีป่ระมาณรอยละ 42

ในป 2561 โรงงานมีเปาหมายเพิม่กําลงัในการผลติใหเตม็ประสทิธภิาพมากข้ึน จากการคดิคน

สนิคานวตักรรมใหมอยางตอเนือ่ง  และมุงพฒันาทมีงานใหมีความรู  ความสามารถ  และความ

เชีย่วชาญ และใหตระหนกัถงึการใชทรัพยากรในการผลิตอยางคุมคาและปลอดภยั

•   ธรุกจิโทรคมนาคมและธรุกจิเทคโนโลยีทีเ่กีย่วของ

บริษทัมีความเชีย่วชาญในดานการทําธรุกิจ SI (System Integration) ทีค่รอบคลุมงานตัง้แตการออกแบบ ตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอร์ 

ฮารดแวร และซอฟตแวร ระบบเครือขาย ถอืวาเปนบริการตดิตัง้แบบครบวงจร โดยบรษิทัมีความพรอมในเรือ่งของทมีงานวศิวกร 

ผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน เงนิทนุ และบริษทัมีความเขาใจในเร่ืองกฎระเบยีบและขอปฏิบติังานของราชการ เพราะสวนใหญจะเปนงาน

ประมูลโครงการ ของหนวยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ ท้ังนีใ้นป 2560 ผลการดําเนนิงานในสวนนีค้อนขางทรงตวัและลดลงเลก็นอย 

เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกจิและตลาดโดยรวมคอนขางซบเซา แตดวยสภาวะเศรษฐกิจในป 2561 มีแนวโนมเตบิโตขึน้ ประกอบกับบรษิทั

ยงัคงมีการพฒันาและคิดคนนวตักรรมใหมๆ  ของสนิคาและบริการทีต่อบสนองความตองการและมุงการใชเทคโนโลย ีหรือ Internet 

of Thing ในการแกปญหาไดอยางตรงจดุ บริษทัจงึมี Backlog โครงการทีไ่ดรับจากการประมูลจากหนวยงานภาครัฐแลว มูลคาประมาณ 

2,000 ลานบาท อาทเิชน โครงการตดิตัง้อปุกรณโครงขายของการไฟฟาสวนภูมิภาค โครงการตดิตัง้กลองบันทกึภาพเคล่ือนไหวของ

สาํนกังานตาํรวจแหงชาต ิและโครงการส่ังซือ้สนิคาอปุกรณติดตามตวันกัโทษ หรอื Electronic Monitoring (EM) ของกรมคมุประพฤต ิ

ซึง่คาดวาจะสามารถมีโครงการประมูลตอเนือ่งไปอกีในอนาคต ทัง้นี ้อปุกรณตดิตามตวันกัโทษเปนนวัตกรรมใหม ซึง่มีการผลิตและ

ประกอบแบบพิเศษโดยฝายวิจัยและพัฒนาของบริษัท

•   ธรุกจิ Retail หรอื ธรุกจิใหบรกิารรายยอย

การดําเนนิธรุกิจโดย บริษทั ฟอรท สมารท เซอรวสิ จาํกัด (มหาชน) เปนบริษทัยอยทีบ่รษิทั

ถอืหุนรอยละ 45.75 โดยในป 2560 ผลการดําเนนิงานของบริษทัยงัคงเตบิโตอยางตอเนือ่งและ

แข็งแกรง  และยังคงเปนไปตามเปาหมายระยะ 3 ป  คือเติบโตเฉล่ียไมนอยกวา 20% ตอป

(CAGR) และตดิตัง้ตูบุญเตมิเพิม่ขึน้ไมนอยกวา 20,000 ตูตอป

ในป 2561 บริษทัจะเนนและใหความสําคญักับจดุตัง้ตูบุญเตมิท่ีมีคุณภาพ โดยบริหารจดัการยอด

เตมิเงนิเฉล่ียตอตูตอเดือน (ARPU)  โดยเฉพาะยอดเตมิเงนิมือถอืใหเตบิโตไมตํา่กวา 5% จาก

ป 2560  พรอมทัง้ตัง้เปาขยายเครือขายตูบญุเตมิเพิม่ขึน้ 20,000 ตู  เพือ่ให ณ สิน้ป 2561 มีตู

บุญเตมิครอบคลุมทุกพืน้ที ่144,653 ตู และมูลคาการใชบริการผานตูบุญเตมิเตบิโตไมต่ํากวา 20% 

จากป 2560 ทัง้นี ้บริษทัมุงหวงัทีจ่ะเปนผูนาํการใหบริการชาํระเงนิแบบครบวงจรโดยเพิม่เตมิ

ทิศทางของบริษัทป 2561
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ดานการขยายตูเตมิเงินเขาสูพืน้ทีช่มุชนลงถึงระดับหมูบาน เพือ่อาํนวยความสะดวกใหกับประชาชนในพืน้ท่ีทีไ่มสะดวกในการเดินทาง

ใหสามารถทาํธรุกรรมตางๆ ได  และมีแผนการขยายกลุมลกูคาใหม  ในรปูแบบแอพพลิเคชัน่กระเปาเงนิอเิลก็ทรอนกิสบนมือถอื (E-

wallet) ภายใตชื่อ “Be Wallet” โดยมีเปาหมายผูใชบริการ ไมตํ่ากวา 200,000 ราย ซึ่งเปนแพลตฟอรมการตอยอดธุรกิจใหมของ

กลุมลูกคาทีส่นใจในเทคโนโลยแีละมีรายไดประจาํ

ซึง่แนวโนมการใชสมารทโฟนมีการเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ท้ังนีก้ารบริการในรูปแบบดังกลาวจะมีบริการทกุอยางทีตู่เตมิเงนิมีและจะมี

บรกิารบางประเภททีเ่พิม่เตมิขึน้มาดวย  เพือ่รองรบัการดําเนนิธรุกิจการเปนตลาดกลางในการซือ้ขายออนไลน  (e-Marketplace) 

ภายใตชือ่ “Be Mall”  และรองรับการขยายตวัของธรุกิจทีเ่กีย่วกับพาณชิยอเิล็กทรอนกิส (e-Commerce)  โดยชาํระคาบริการผาน

แอพพลิเคชัน่กระเปาเงินอเิล็กทรอนกิสบนมือถอืทีร่องรับการใชงานทัง้ระบบ iOS และ Android  และยงัสามารถใชชาํระเงนิเม่ือซือ้

สนิคาจากตูกดเครือ่งด่ืมอตัโนมัต ิ(Vending Machine) ไดอกีดวย

นอกจากนี ้ บรษิทั ฟอรท สมารท เทรดด้ิง จาํกัด  เขาซือ้หุนบุรมิสทิธิข์อง บริษทั บอกซ24 จาํกัด  เพือ่ดําเนนิธรุกจิการใหบรกิาร

รับ-สง-ฝากสนิคาผานตูลอ็คเกอรท่ีมีบริการหลัก คอื ซกัอบรีด สงพสัดุดวน ซึง่เปนการขยายธรุกิจใหบรกิารบนแพลตฟอรมรูปแบบใหม
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คณะกรรมการบริษัท
นายสนิท วรปญญา

อายุ 79 ป 

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 

(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

•  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

•  วปอ. (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร)

•  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 76 ป 

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

(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

นายพงษชัย อมตานนท

อายุ 54 ป 

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

(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. บอกซ24

•  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

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก

อายุ 64 ป 

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน 

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

(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

รายงานประจำปี 2560
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นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
อายุ 57 ป 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/กรรมการบริหารความเส่ียง

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
(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 บจก.ฟอรท สมารท ดิจิตอล
•  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 62 ป 
กรรมการบริษัท

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
(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 56 ป 
กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
(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 56 ป 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
(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

คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำปี 2560
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คณะกรรมการบริษัท
นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา

อายุ 47 ป 

กรรมการบริษัท

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560  (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

รายงานประจำปี 2560
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คณะผูบริหาร
นายพงษชัย อมตานนท
อายุ 54 ป 

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
(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 45 ป 
ผูชวยประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
•  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายปราโมทย พันธินา
อายุ 49 ป 
ผูอำนวยการฝายผลิต

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
(รอยละ)  - ไมมี -

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

นายอรินทร แจมนารี
อายุ 45 ป 
ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
(รอยละ)  - ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นางสาวนิติญา ทรงประไพ 
อายุ 58 ป 
ผูอำนวยการฝายบริหารสำนักงานสวนกลาง

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
(รอยละ)  - ไมมี -

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

นายกตัญู วิไลแกว
อายุ 48 ป 
ผูอานวยการฝายวิจัยและพัฒนา

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
(รอยละ) - 0.02 -

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

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
อายุ 57 ป 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน/กรรมการบริหารความเส่ียง

สัดสวนการถือหุนบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
(รอยละ)  - 6.19 -  (*)
(*) นับรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
•  อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริม
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันท่ี 15 ธันวาคม 2547
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

•   ในเดือนกุมภาพันธ 2560 บริษัท ฟอรท เวนดิ้ง จำกัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  80 ลานบาท 

(หุนสามัญ 8,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) เปน 320 ลานบาท (หุนสามัญ 32,000,000 หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 10 บาท จำหนายใหกับผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุนเดิม

•   ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัท ฟอรท สมารท เทรดดิ้ง จำกัด ลงทุนจัดตั้งบริษัท 

ฟอรท สมารท ดิจิตอล จำกัด ดวยทุนจดทะเบียนและชำระแลว จำนวน 100 ลานบาท

 (หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) เพื่อดำเนินธุรกิจ

เปนตลาดกลางในการซื้อขายออนไลน (e-Marketplace) ภายใตชื่อ “BeMall” 

และรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) 

โดย บริษัท ฟอรท สมารท เทรดดิ้ง จำกัด ถือหุนในอัตรารอยละ 60

•   ในเดือนมกราคม 2560 บริษัท ฟอรท สมารท เทรดดิ้ง จำกัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก

1 ลานบาท (หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) เปน 100 ลานบาท 

(หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) และในเดือนพฤษภาคม 2560 

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท เปน 300 ลานบาท (หุนสามัญ 30,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) โดยบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ถือหุน

ในอัตรารอยละ 99.99

•   ในเดือนมกราคม 2560 บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) อนุมัติ

การจำหนายสินทรัพยใหกับ บริษัท ฟอรท สมารท เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย

ของ บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ในมูลคารวม 98,841,721 บาท 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

•   ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัท ฟอรท สมารท เทรดดิ้ง จำกัด เขาซื้อหุนบุริมสิทธิ์

ของ บริษัท บอกซ24 จำกัด จำนวน 6,195 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 8 ของทุนจดทะเบียน 

7,118,800 บาท (หุนสามัญ 53,223 หุน หุนบุริมสิทธิ์ 17,965 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท)

•   ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทมีมติอนุมัติการหยุดดำเนินกิจการของ Mindmap Commtech Inc.  

เนื่องจากบริษัทดังกลาวประสบปญหาในการดำเนินงานและไมเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไว
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โครงสรางรายได
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ภาวะตลาดและการแขงขัน
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ปจจัยความเสี่ยง
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โครงสรางการจัดการ
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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



71

รายงานประจำปี 2560

รายการเกี่ยวโยง
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

85

รายงานประจำปี 2560



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบกระแสเงินสด
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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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 แขวงพญาไท 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. นายณรงค 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

ขอมูลทั่วไปของบริษัท





บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2271 2888   แฟกซ. 0 2279 4888   www.forth.co.th


