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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัท) กอต้ังขึ้นในป 2532 ภายใตช่ือบริษัท จีเนียส คอมมู
นิเคช่ัน ซีสเต็ม จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจ คนควา วิจัย และผลิตตูสาขา
โทรศัพทภายใตเครื่องหมายการคา FORTH และดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  

ตอมาไดมีการเพ่ิมทุนตลอดจนขยายสายธุรกิจเพ่ิมเติมในธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกันกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส และ
ในเดือนกันยายน 2547 บริษัทปรับโครงสรางทางธุรกิจเพ่ือใหเกิดความชัดเจน และสงเสริมธุรกิจระหวางกัน
เพ่ิมขึ้นโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 386.1 ลานบาท จากการออกหุนสามัญใหมเพ่ิมทุนจํานวน 561,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 679 หุน ที่ราคาหุนละ 100 บาท และหุน
สามัญเพ่ิมทุนสวนที่เหลือชําระคาหุนโดยการแลกกับหุนสามัญทั้งหมดจากผูถือหุนเดิมของบริษัท อีเลคทรอนิคส 
ซอรซ จํากัด (ES) และบริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (GTS) ที่ราคาตามมูลคาทางบัญชี โดยหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัทจํานวน 549,758 หุน แลกกับหุนของผูถือหุนเดิมของ ES จํานวน 499,994 หุน และหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัทจํานวน 10,563 หุน แลกกับหุนของผูถือหุนเดิมของ GTS จํานวน 9,994 หุน ดังน้ัน บริษัทจึงไดเขา
ถือหุนของ GTS และ ES ในสัดสวนรอยละ 100 ทําใหบริษัทมีบริษัทยอยรวมเปน 2 บริษัท ในป 2549 บริษัทมีทุน
จดทะเบียน 515.0 ลานบาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 480 ลานบาท กลุมผู
ถือหุนหลักของบริษัท คือ กลุมครอบครัวอมตานนท ซึ่งถือหุนรวมรอยละ 64.29 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระ
แลว 

ปจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใต
เครื่องหมายการคา “FORTH” และผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใต
ตราสินคาของลูกคา เปนตน นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังมีบริษัทยอยจํานวน 3 บริษัท บริษัทรวมจํานวน 2 บริษัท 
และกิจการรวมคา 4 กิจการรวมคา ซึ่งดําเนินธุรกิจสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน ต้ังแตการออกแบบ คิดคน วิจัย 
และพัฒนา การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต รวมไปถึงการตลาดและการจําหนาย โดยบริษัทจะทําหนาที่เปนผูผลิต
สินคา ในขณะที่บริษัทยอยและบริษัทรวม จะทําหนาที่คนควา วิจัย และจัดจําหนายวัตถุดิบและผลิตภัณฑของตน 
รวมถึงทําการตลาดดวย โดยใชวัตถุดิบหลักคือ แผงวงจร (Print Circuit Board: PCB) และช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
ไดแก วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ไดโอด (Diode) ทรานซิสเตอร (Transistor) และ ตัวเก็บประจุไฟฟา 
(Capacitor) เปนตน ซึ่งสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม สวนที่ 2 ขอ 2.2) โดยมีบริษัทที่เก่ียวของกันดังน้ี 

บริษัทยอย  1) บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (ES) ดําเนินธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
2) บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (GTS) ดําเนินธุรกิจผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ัง
ระบบสัญญาณไฟจราจรครบวงจร และปายอิเล็กทรอนิกส  

3) กิจการรวมคา Genius (JV Genius) ไดรบัสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดต้ังปายจราจร
อัจฉริยะ พรอมการดูแลรักษา จํานวน 40 จุด พรอมศูนยควบคุมเครือขาย และดําเนินธุรกิจ
จัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณาบนปายจราจรอัจฉริยะ 
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บริษัทรวม  1) บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด (GEM) ดําเนินธุรกิจผลิตมิเตอรไฟฟาระบบ 

อิเล็กทรอนิกส 
2) บริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด (FTS) ดําเนินธุรกิจผลิตอุปกรณรับสงขอมูลผาน
ดาวเทียมติดยานพาหนะ 

กิจการรวมคา  1)  กิจการรวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค แอนด เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัด ดําเนินธุรกิจ 

 ปรับปรุงติดต้ังสัญญาณ ไฟจราจร ในเทศบาลนครตรัง  
2) กิจการรวมคา เค.เอ็น.วี.จี. เซอรวิส ดําเนินธุรกิจรับเหมาติดต้ังปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร
ระบบ SCATS จํานวน 7 ทางแยก ในเทศบาลนครพิษณุโลก 

3) กิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส อินเตอรคอล ดําเนินธุรกิจปรับปรุงติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร ในเทศบาลภูเก็ต 

4) กิจการรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด และ บริษัท จีเนียส 
ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด ดําเนินธุรกิจขายปายไฟอิเล็กทรอนิคสใหกับเทศบาลหาดใหญ 

กิจการคารวม 1) กิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ดําเนินธุรกิจรับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรม
สําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบ
จัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) ใหกับการไฟฟานครหลวง 

ลักษณะในการประกอบธุรกิจเปน 7 สายธุรกิจ มีภาวะอุตสาหกรรม สภาวะการแขงขัน และลูกคาเปาหมาย ดังน้ี 

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเครื่องหมายการคา 
“FORTH” บริษัทเปนผูผลิตและจําหนาย ตูสาขาโทรศัพท (PABX) อุปกรณควบคุมการประจุและแปลง
กระแสไฟฟา (Inverter/Charger) ตูชุมสายโทรศัพท DLC ตูชุมสายโทรศัพท MSAN ตูชุมสายอินเตอรเน็ท 
DSLAM ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) ระบบเรียกพยาบาลสําหรับใชใน
โรงพยาบาล (Nurse Call) มีแนวโนมเติบโตไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศ 
ซึ่งปจจุบันเริ่มมีการใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น โดยที่คูแขงขันในอุตสาหกรรมน้ีแบง
ไดตามภาวะการแขงขันของผลิตภัณฑ เชน ตูสาขาโทรศัพท สวนใหญเปนผลิตภัณฑของคูแขงขันจาก
ประเทศญี่ปุน ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท ไมมีคูแขงขันในประเทศ แตจะมีผลิตภัณฑคู
แขงขันจากประเทศเกาหลี และสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑระบบเรียกพยาบาล ไมมีคูแขงขันในประเทศ แต
จะสามารถใชงานทดแทนผลิตภัณฑของคูแขงขันจากประเทศญี่ปุนซึ่งเขามาในตลาดเปนรายแรกได และ
ผลิตภัณฑตูชุมสายโทรศัพท DLC ตูชุมสายโทรศัพท MSAN และ ตูชุมสายอินเตอรเน็ท DSLAM ไมมี
คูแขงขันในประเทศ แตคูแขงขันจะเปนผลิตภัณฑจากประเทศจีน และสวีเดน เปนตน และในสวนของ
เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่และแปลงกระแสไฟฟา จะมีแนวโนมการเติบโตตามอุตสาหกรรม
พลังงานไฟฟาทดแทนจากแสงอาทิตย ซึ่งปจจุบันมีการเติบโตที่รวดเร็ว โดยสวนใหญเปนคูแขงขันใน
ประเทศ ทั้งน้ี บริษัทใชกลยุทธการแขงขันในดานการพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม และมีผลิตภัณฑที่
หลากหลาย การใชตราสินคาที่มีช่ือเสียงมานาน การมีคุณภาพและราคาที่แขงขันได ตลอดจนการบริการ
หลังการขายท่ีทั่วถึง โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนบริษัทเอกชน และจําหนายใหกับหนวยงานราชการใน
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ลักษณะโครงการ โดยใชชองทางการจัดจําหนายทางตรงสําหรับลูกคาโครงการขนาดใหญ และผาน
ตัวแทนจําหนาย ซึ่งมีจํานวนมากกวา 130 รายทั่วประเทศ 

2. ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 
เปนการผลิตแผงวงจรสําหรับเครื่องใชไฟฟา แผงวงจรและอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องวิทยุ
คมนาคม อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ และมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
โดยธุรกิจน้ีถือเปนอุตสาหกรรมขั้นปลาย (Down Stream) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส แบงการผลิตได
เปน 2 ประเภท คือ การประกอบ (Consign Parts) คือ การประกอบแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
ลูกคาจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมาใหบริษัท และการเหมาผลิต (Turnkey) คือ การผลิตโดย
จัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตใหลูกคา โดยท่ีภาวะอุตสาหกรรมจะขึ้นอยู กับอุปสงคของการผลิต
เครื่องใชไฟฟา คอมพิวเตอรและการสื่อสารเปนหลัก ซึ่งคาดวาแนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสยังคงขยายตัวไดตอเน่ือง และโดยท่ีคูแขงขันของบริษัทจะเปนผูผลิตแผงวงจรในประเทศ
ไทย อยางไรก็ตามโดยปกติลูกคามักจะไมเปล่ียนไปสั่งผูผลิตอื่นโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหลูกคามี
คาใชจายจากการเปล่ียนผูผลิต (Switching Cost) ทั้งน้ี บริษัทใชกลยุทธการแขงขันในดานความพรอมทาง
เทคโนโลยีรองรับการปรับเปล่ียนสายการผลิต การมีกําลังผลิตที่เพียงพอ และมีความสามารถในการ
แขงขันดานราคา โดยกลุมลูกคาเปาหมาย เปนผูผลิตสินคาในหมวดอุตสาหกรรมตางๆ เชน ผูผลิต
เครื่องปรับอากาศ เครื่องใชไฟฟา ผูผลิตอุปกรณคอมพิวเตอร ผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนที่ นอกจากน้ี บริษัทยัง
ขยายฐานลูกคาในลักษณะเหมาผลิตมากขึ้น โดยเนนชองทางการจําหนายทางตรงเปนหลัก 

3. ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร บริษัทเปนผูผลิตอุปกรณและระบบสัญญาณ
ไฟจราจรรายใหญของประเทศไทย มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับจากหนวยงานราชการตางๆ ไดแก 
โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
สัญญาณไฟคนเดินขามอัจฉริยะ สัญญาณไฟสลับชองทางจราจร โครงขายควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
(Automatic Traffic Control : ATC) เปนตน ซึ่งมีความสามารถในการแขงขันกับผลิตภัณฑจาก
ตางประเทศท้ังดานคุณภาพและราคา โดยในปจจุบัน สัญญาณไฟจราจรแบบ Light Emitting Diode (LED) 
เริ่มเปนที่นิยมมากขึ้น โดยมีจุดเริ่มตนจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทคาดวาแนวโนมการจําหนายในระดับ
ภูมิภาคจะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี บริษัทใชกลยุทธการแขงขันในดานคุณภาพ ความสามารถในการ
แขงขันดานราคา การพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม และการมีวัตถุดิบสํารองที่เพียงพอ โดยมีกลุมลูกคา
เปาหมายหลักเปนหนวยงานทางราชการที่รับผิดชอบในดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร โดยใชชอง
ทางการจําหนายทางตรงกับลูกคาที่เปนโครงการขนาดใหญ และผานตัวแทนจําหนายประมาณ 25 ราย 

4. ธุรกิจผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส เปนผลิตภัณฑปายอิเล็กทรอนิกสจอแสดงภาพสี (Full Color 
LED Screen) ซึ่งบริษัทพัฒนาขึ้นเปนรายแรกของประเทศไทย มีคุณภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑคูแขงขัน
จากประเทศญี่ปุน และเกาหลี นอกจากน้ีบริษัทยังผลิตปายแสดงขอความหรือรูปภาพ (Moving Sign 
Board/ Variable Message Sign) เพ่ือแขงขันกับผูจําหนายในประเทศและจากผูผลิตจากตางประเทศ โดยมี
กลยุทธการแขงขันดานคุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ และความสามารถแขงขันดานราคา โดยมี
กลุมลูกคาเปาหมาย เปนบริษัทเอกชน และหนวยงานราชการ โดยใชชองทางจําหนายทางตรงเปนหลัก 
โดยมีการจําหนายผานตัวแทนจําหนายเพ่ือสนับสนุนการจําหนาย 
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5. ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เปนตัวแทนจําหนาย (Distributor) ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสใหกับ
เจาของตราสินคาช้ันนําจํานวนมากทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยสินคาที่จําหนายสวนใหญเปน
วัตถุดิบเพ่ือการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส มีการเติบโตในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑที่เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกสซึ่งในประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยมีคูแขงขันที่เปนผู
จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ อยางไรก็ตามบริษัทมีตําแหนงทางการตลาดระดับผูนําในฐานะผู
จัดจําหนาย ที่ดําเนินธุรกิจน้ีมานานกวา 17 ป มีสินคามากกวา 10,000 รายการ มีฐานลูกคาหมุนเวียน
ประมาณ 600 ราย โดยใชกลยุทธการแขงขันในดานความหลากหลายของสินคา ความสามารถแขงขันดาน
ราคา และการจําหนายสินคาที่มี เทคโนโลยีระดับสูงขึ้น ทั้งน้ีกลุมลูกคาเปาหมายคือผูผลิตสินคา
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ในประเทศและบริษัทขามชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย โดยใช
ชองทางการจําหนายทางตรงกับลูกคาโรงงาน การจําหนายปลีก และการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซท 

6. ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ โดยกิจการ
รวมคา Genius ไดรับสิทธิติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะจาก กรุงเทพมหานคร ในโครงการปายจราจรอัจฉริยะ 
จํานวน 40 จุด พรอมศูนยควบคุมเครือขาย โดยไดรับสิทธิในการจัดหาผลประโยชนดานโฆษณา ขอความ
และรูปภาพ ซึ่งมีการเติบโตตามธุรกิจสื่อโฆษณาที่ยังมีทิศทางในการเติบโตที่ดี และสื่อโฆษณากลางแจง
ยังมีแนวโนมเติบโตในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี สื่อโฆษณาบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะของบริษัทเปน
เทคโนโลยี LED ซึ่งเปนรูปแบบใหมของสื่อกลางแจงประเภทปายโฆษณา อยางไรก็ตามคูแขงขันรายใหญ
จะมีสวนครองตลาดประมาณ รอยละ 60-70 ของมูลคาตลาดปายโฆษณา โดยบริษัทใชกลยุทธแขงขันใน
ดาน ทําเลที่ต้ังซึ่งอยูกลางถนนบริเวณที่มีการจราจรหนาแนน มีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับขอมูลไดหลาย
รูปแบบ และมีกลุมลูกคาเปาหมาย เปนบริษัทเอกชน ซึ่งเปนเจาของตราสินคาในหมวดยานยนต สถาบัน
การเงิน และอุปกรณสื่อสาร เปนตน รวมถึงหนวยงานราชการดวย เดือนกุมภาพันธ ป 2549 บริษัทขาย
พ้ืนที่โฆษณาทั้งหมดใหกับบริษัท ฮัลโล บางกอก ไตรวิช่ัน จํากัด  ในมูลคาไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมปละ 130 
ลานบาท  ระยะเวลา 3 ป และใหสิทธิตออายุสัญญาอีก 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ป แตตอมา ในเดือน เมษายน ป 2550 
บริษัท และ คูสัญญา ไดตกลงยกเลิกสัญญาตอกันและบริษัท ไดนําพ้ืนที่ดังกลาว มาบริหารในการหา
รายได ดวยตัวเอง  

7. ธุรกิจพัฒนาและรับจางวางระบบการจัดการขอมูล ธุรกิจดังกลาวมีลักษณะการดําเนินการเปนโครงการ
ตามสัญญาจางของลูกคา โดยในป 2548 บริษัทไดเขารวมในกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ซึ่ง
ประกอบดวยบริษัท 3 บริษัท คือ บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัท ที ไอ เอส คอนซัล
แตนส จํากัด และบริษัท ไพรมล้ิงค จํากัด ไดลงนามในฐานะผูรับจางกับการไฟฟานครหลวงในการรับจาง
พัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และ
ระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) สัญญาดังกลาวมีมูลคาโครงการ 549 ลานบาท และตอง
ดําเนินการใหเสร็จภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2550  ซึ่งบริษัทรับผิดชอบงานจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณที่
เก่ียวของ รวมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ทั้งน้ีบริษัทรับผิดชอบงานในโครงการดังกลาวมูลคา 378.81 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 ของมูลคาโครงการ  ซึ่งในป 2550 บริษัทรับรูรายไดจากการรับจางวางระบบ
ขอมูลสารสนเทศ จํานวน 143.51 ลานบาท รายได สะสมรวม 249.05 ลานบาท อยางไรก็ตาม ในป 2550 
กิจการคารวมอยูระหวางการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานไดลวงเลยระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งทางบริษัทได
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ทําการเจรจากับทางการไฟฟานครหลวงเพ่ือใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นของผูคารวมและขอขยายระยะเวลา
ของสัญญา  บริษัทคาดวาจะสามารถดําเนินการชยายเวลากับการไฟฟานครหลวงได  

โครงสรางรายไดของบริษัทในป 2548- 2550  มีดังน้ี 

ประเภทรายได 
ดําเนิน
การโดย 

งบการเงินรวม 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 

(บาท) % (บาท) % (บาท) % 
รายไดจากธุรกิจหลัก          
1. รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณ
โทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใต
เคร่ืองหมายการคา FORTH 

บริษัท 338,319,816 20.15 532,186,081 21.45 343,388,422 8.71 

2. รายไดจากการผลิตแผงวงจรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส
ภายใตตราสินคาของลูกคา 

       

   2.1 งานรับจางประกอบ (Consign Parts) บริษัท 162,351,128 9.67 243,393,315 9.81 250,925,946 6.37 
   2.2 งานรับเหมาผลิต (Turn key) บริษัท 542,385,195 32.31 603,298,414 24.32 1,973,716,459 50.08 
   รวมรายไดจากการรับจางเหมาผลิตและรับจาง
ประกอบแผงวงจร 

 
704,736,323  41.98 846,691,729 34.13 2,224,642,405 56.45 

3. รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณและ
ระบบสัญญาณไฟจราจร 

GTS 
125,453,675 7.47 238,990,443 9.64 336,692,852 

 
8.54 

4. รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปาย
อิเล็กทรอนิกส 

GTS 
  14,793,950 0.60 287,179,564 7.29 

5. รายไดจาการจัดจําหนาย ช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ES 
496,893,066 29.60 583,693,337 23.53 538,915,035 13.68 

6. รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดาน
การโฆษณา 

JV 
Genius 

- - 119,166,667 4.80 39,018,304 0.99 

7. รายไดจากการพัฒนา&รับจางวางระบบขอมูล
สารสนเทศ  

บริษัท 
- - 105,537,675 4.26 143,514,478 3.64 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก  1,664,087,590  99.20 2,441,059,881 98.41 3,913,351,059 99.30 
รายไดอื่นๆ   13,386,925  0.80 39,349,283 1.59 27,621,530 0.70 
รวมรายได  1,678,789,805  100.00 2,480,609,164 100.00 3,940,972,589 100.00 

 

บริษัทมีจุดเดนในการประกอบธุรกิจ ดังน้ี 
1. การประกอบธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่หลากหลาย  ลดความเสี่ยงจากพ่ึงพาผลิตภัณฑใด

ผลิตภัณฑหน่ึง  
2. มีตราสินคา FORTH ที่มีช่ือเสียงมายาวนาน บริษัทจึงสามารถใชตราสินคาดังกลาวในผลิตภัณฑ ที่บริษัท

จําหนายไดดวย  
3. ใหความสําคัญในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา มีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณและความชํานาญใน

ผลิตภัณฑทางดานอิเล็กทรอนิกสทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางตอเน่ือง 
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4. มีความพรอมทางเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนสายการผลิตตามแบบผลิตภัณฑใหมๆ  
5. เปนผูผลิตรายแรกที่ผลิตระบบสัญญาณไฟจราจร จอภาพสีและปายอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
6. ผูบริหารมีประสบการณยาวนาน มีวิสัยทัศน และวางรากฐานใหกลุมบริษัทดําเนินธุรกิจ มีการประกอบธุรกิจ

ที่หลากหลายและสนับสนุนการผลิตอยางครบวงจร มีความเขาใจความตองการของลูกคา เพ่ือการกําหนด
นโยบายการบริหารไดอยางสอดคลอง 

7. มีศักยภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และการใหบริการท่ีครบวงจร ดวยการลงทุนใน
เครื่องจักร อุปกรณตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือใหมีมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัย 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทและภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการผลิตและประกอบช้ินสวนและ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส อาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอผลการดําเนินการและฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท
ใน 2 เรื่องหลักคือ 

1. ความเสี่ยงจากลักษณะการประกอบธุรกิจและสภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 

รายไดหลักของบริษัทในป 2548 ป 2549 และป 2550 คิดเปนรอยละ 41.98 รอยละ 34.13 และ รอยละ 
56.45 ของรายไดรวมทั้งหมด มาจากการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของ
ลูกคา อาจจะไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ หากเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี 

• ลูกคายายฐานการผลิต ซึ่งจะทําใหโครงสรางตนทุนของบริษัทไมสามารถแขงขันได 

• ผูสั่งผลิตรายใหญลดปริมาณหรือเลิกการสั่งผลิต  

• การลาสมัยของผลิตภัณฑที่สงผลถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิต 

• การไมไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากเจาของ Know How ซึ่งเปนผูผลิตและวิจัยผลิตภัณฑรายใหญ
ในประเทศญี่ปุน 

ซึ่งบริษัทตระหนักถึงปจจัยความเสี่ยงดังกลาว และไดดําเนินการลดหรือกระจายความเสี่ยงเหลาน้ีโดยการ
ขยายฐานลูกคา เพ่ือลดสัดสวนการพ่ึงพาลูกคารายใหญ และมีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ ภายใตตรา
สินคาของบริษัทเอง อาทิเชน การออกแบบตูสาขารุนใหม IP PABX ตูชุมสายโทรศัพท DLC ตูชุมสายโทรศัพท 
MSAN ตูชุมสายอินเตอรเน็ท DSLAM ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท ระบบไฟสัญญาณจราจร และจอ
แสดงภาพสี เปนตน นอกจากน้ีในสวนของการพ่ึงพาเทคโนโลยีการผลิต บริษัทมีการลงทุนในกระบวนการผลิต
สม่ําเสมอ เพ่ือปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตใหทันกับการเปล่ียนแปลงของรูปแบบผลิตภัณฑและการที่เจาของ 
Know How จะเปล่ียนไปใชผูผลิตอื่นแทนใหบริษัทผลิต จะมีคาใชจายจากการเปล่ียนผูผลิต (Switching Cost) ซึ่ง
ทําใหการเปล่ียนผูผลิตทําไดยาก 

อยางไรก็ตาม ธุรกิจและผลิตภัณฑใหมซึ่งบริษัทเพ่ิงจะเริ่มดําเนินการ อาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงในดาน
ความไมแนนอนของรายไดในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่งงานโครงการปายจราจรอัจฉริยะ ซึ่งบริษัทตองบริหาร
การจัดหารายไดคาโฆษณาจากปายเอง ในขณะที่บริษัทมีตนทุนคงที่จากการตัดจําหนายคาสิทธิในการหา
ผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะและการจายคาตอบแทนใหแกกรุงเทพมหานครในจํานวนที่แนนอนตาม
สัญญา 
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ทั้งน้ีบริษัทมีความมั่นใจที่จะพัฒนาธุรกิจทางดานสื่อโฆษณาใหเติบโตขึ้น โดยมีการวางแผนทางดาน
การตลาด รวมถึงการหาพันธมิตรในวงการโฆษณา และการจัดงานแสดงตางๆเพ่ือเปนการเสริมศักยภาพซึ่งกัน
และกันในการสื่อสารขอมูลไปยังผูบริโภค 

2. ความเสี่ยงเน่ืองมาจากการบริหารจัดการ  

ความเสี่ยงหลักที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการ ไดแก ความเสี่ยงจากการไมเคล่ือนไหวของวัตถุดิบและ
สินคาคงคลังเปนเวลานาน ซึ่งทําใหเกิดการลาสมัยและบริษัทตองต้ังสํารองเปนคาเสื่อมสภาพหรือลาสมัยของ
วัตถุดิบหรือสินคา โดยในป 2550 มีการต้ังสํารองมูลคา 24.39 ลานบาท เมื่อเทียบกับจํานวน5.50 ลานบาท ในป 
2549 ซึ่งบริษัทจะดําเนินการทําการตลาดเพ่ือลดปริมาณสินคาที่ไมเคล่ือนไหวนานตอไป  

นอกจากน้ีวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศอาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราและการขยายกิจการอาจจะทําใหเกิดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการดําเนินงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกระจายฐานลูกคาสูภาคราชการซ่ึงมีเง่ือนไขการชําระเงินตางจากลูกคาทั่วไป ซึ่งบริษัทมี
การบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยมีวงเงินสําหรับทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เพียงพอและมี
ความสามารถในการกูยืมเพ่ือรักษาสภาพคลองในการดําเนินงานใหเพียงพอ 

บริษัทถือหุนใหญโดยครอบครัวอมตานนท ในสัดสวนรอยละ 64.29 ของทุนชําระแลวทั้งหมดและมีนาย
พงษชัย อมตานนท เปนผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อาจจะทําใหมีความเส่ียง
ตอผูถือหุนรายยอยและบริษัทในการถวงดุลอํานาจและผูที่จะสานตอธุรกิจหากมีการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
ดังกลาว ซึ่งในเรื่องน้ีบริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานไดโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและมีการกระจายอํานาจดานการจัดการใหกับผูบริหารในระดับรอง และสูบริษัทยอยและบริษัทรวม 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท มีดังตอไปน้ี  

 รายไดรวมของบริษัทแบงออกเปน 7 หมวดธุรกิจไดแก (1) รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณ
โทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเครื่องหมายการคา FORTH (2) รายไดจากการผลิตแผงวงจรและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา (3) รายไดจากการผลิต 
จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร (4) รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปาย
อิเล็กทรอนิกส (5) รายไดจากการจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส (6) รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดาน
การโฆษณาและ (7) รายไดจากการพัฒนาและรับจางวางระบบขอมูลสารสนเทศ 

 ที่ผานมาบริษัทมีผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเน่ือง โดยมีรายไดรวมในป 2549 – 2550 เทากับ   
2,480.61 ลานบาท และ 3,940.97 ลานบาทตามลําดับ หรือมีอัตราเติบโตเฉล่ีย ประมาณรอยละ 58.87 เน่ืองจากการ
เติบโตของรายไดจากการรับจางเหมาผลิต (Turn Key) ที่ไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาใหม บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัทมีกําไรสุทธิ เทากับ  213.48 ลานบาท  และ 211.91 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปน
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม เทากับรอยละ   8.61 และเปนรอยละ 5.38  ตามลําดับ   

 บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2549 – 2550 เทากับ 2,239.56 ลานบาทและ 3,694.35 ลานบาทตามลําดับ 
มีหน้ีสินรวมเทากับ   1,110.13 ลานบาท และ 2,501.80 ลานบาทตามลําดับ และสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 
1,129.44 ลานบาทและ 1,192.55 ลานบาทตามลําดับ  
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ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต มีดังตอไปน้ี 

1) ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจากการชะลอการสั่งผลิตของลูกคาในสายธุรกิจผลิตและ
ประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคาเน่ืองจากตนทุนตอหนวยผลิตสูงขึ้น
จากตนทุนคงที่ของบริษัทไมไดลดลงตามยอดขาย อยางไรก็ตามบริษัทมีการเพ่ิมจํานวนลูกคา และมี
ผลิตภัณฑหลากหลายมากขึ้น จะชวยกระจายความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจได 

2) คุณภาพของสินทรัพย บริษัทมีลูกหน้ีการคาที่คางชําระนานกวา 90 วัน และไดมีการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญ ซึ่งสวนใหญเปนลูกหน้ีการคาในธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสภายใตเครื่องหมายการคา FORTH และธุรกิจจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็
ตาม บริษัทไดมีนโยบายการเรียกเก็บหน้ีที่เขมงวดขึ้น และดําเนินการตามกฎหมายกับลูกหน้ีการคาที่ไม
สามารถเรียกเก็บหน้ีได 
ในสวนของสินคาคงเหลือที่มีอายุมากกวา 1 ปและมีการต้ังคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง สวนใหญคือสินคา
สําเร็จรูป อยางไรก็ตามบริษัทใชนโยบายลดราคาสําหรับสินคาในกลุมน้ีเพ่ือเรงการขาย ใหมีระยะเวลา
การขายสินคาที่เร็วขึ้น 

3) สภาพคลองของบริษัทมีอัตราที่ลดลง เน่ืองจากกระแสเงินสดถูกนําไปใชสําหรับลงทุนในสินทรัพยไม
หมุนเวียน เชน อาคาร และอุปกรณตกแตง นอกจากน้ีการมีโครงสรางหน้ีสินที่สวนใหญเปนเงินกูระยะ
สั้นอาจทําใหบริษัทขาดสภาพคลองได อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีความสามารถในการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองไดในอนาคต 

4) ความไมแนนอนของรายไดในอนาคต สําหรับธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณาบนพ้ืนที่ปาย
จราจรอัจฉริยะของกิจการรวมคา Genius ยังมีความไมแนนอนจากการไมไดรับการตอสัญญา ซึ่งอาจ
สงผลกระทบถึงบริษัทอยางมีนัยสําคัญ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในปจจัยความเสี่ยง สวนที่ 2 ขอ 1.5) 
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สวนท่ี 2 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

ชื่อบริษัท บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัท) 

ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH” 

  ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 

  ผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร 

  ผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส 

  จําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

  จัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ 

  ใหบริการรับวางระบบการจัดการขอมูล 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ  เลขท่ี 226/12,13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ท่ีต้ังสํานักงานสาขา สาขาที่ 1 เลขท่ี 66/350 หมูที่ 12 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 

สาขาที่ 2 เลขท่ี 77 หมู 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 

สาขาที่ 3 เลขท่ี 66/18 หมูที่ 12 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 

สาขาที่ 4 เลขท่ี 282,284 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สาขาที่ 5 เลขท่ี 226/10-11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สาขาที่ 6 เลขท่ี 226/25 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

สาขาที่ 7 เลขท่ี 1031/3,4  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

เลขทะเบียนบริษัท 0107574800471 

Home Page www.forth.co.th 

โทรศัพท 0-2615-0600-14 

โทรสาร 0-2615-0615 

บุคคลอางอิงอ่ืน                    

ผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท :  (662) 264-0777, (662) 661-9190 
โทรสาร   : (662) 264-0789, (662) 661-9192 
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นายทะเบียนหลักทรัพย 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110                                                                 
โทรศัพท: (662) 229-2800 
โทรสาร : (662) 359-1259  
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1. ปจจัยความเสี่ยง 

 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเส่ียงจากธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 

บริษัทมีรายไดจากการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 
(“ผลิตและประกอบ”) คิดเปนรอยละ 34.13 และรอยละ 56.45 ของรายไดรวม ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 31 
ธันวาคม 2550  ซึ่งเปนรายไดที่มีความสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงใหความสําคัญกับ
ความเสี่ยงของธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา ซึ่ง
ประกอบดวย 

1.1.1 ความเส่ียงจากการยายฐานการผลิตในอุตสาหกรรม และการพึ่งพาจากผูสั่งผลิตรายใหญ 

ปจจุบัน โลกของอุตสาหกรรมการผลิตที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี มีสินคาเปนจํานวนมากที่ใช
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ ผูผลิตสินคาจํานวนมากทั้งในประเทศและตางประเทศมุงเนน
การแขงขันเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค และมีความรุนแรงย่ิงขึ้นเมื่อเทคโนโลยีมีการ
เปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว ผูผลิตในอุตสาหกรรมดังกลาวจึงใชกลยุทธดานราคาในการแขงขัน โดยการ
ปรับปรุงใหมีตนทุนผลิตที่ตํ่าลง และใชกลยุทธการลดตนทุนการผลิตโดยเนนการจางผลิตและประกอบ
แผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากทั่วโลก (Global Sourcing) เพ่ือใหไดรับประโยชนดานตนทุนผลิตที่
ตํ่าจากการหาแหลงผลิตที่ราคาถูกกวา โดยยังมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน ดังน้ัน อุตสาหกรรมการผลิตและ
ประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบจากการยายฐานการผลิตอัน
เน่ืองมาจากความตองการหาแหลงผลิตที่ราคาถูกกวา หรือการชะลอการส่ังผลิตของลูกคาในสายธุรกิจน้ี 
ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป  

บริษัทมีการพ่ึงพิงรายไดจากการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตตรา
สินคาของลูกคาจากลูกคาหลัก เชน บจก.ไดก้ิน อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) บจก.เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศ
ไทย) บมจ. ชินแซทเทลไลท บจก.โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก.ชิโมฮิรา      อิเล็กทริก (ประเทศ
ไทย) บจก. ไพโอเนียร แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) และ บจก.พีซีทีที เปนตน โดยในป 2549 และป 
2550 บริษัทมีสัดสวนรายไดรวมกันคิดเปนรอยละ 79.93 และรอยละ 61.29 ของรายไดจากการผลิตและ
ประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา หรือคิดเปนรอยละ 49.24 และรอยละ 
25.15 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งผลิตภัณฑของลูกคาหลักสวนใหญเปนการผลิตแผงวงจรใน
เครื่องใชไฟฟา แผงวงจรในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แผงวงจรในอุปกรณคอมพิวเตอร และแผงวงจรใน
อุปกรณโทรคมนาคม ดังน้ันหากลูกคาเหลาน้ีมีการเปล่ียนแปลงยอดสั่งผลิตสินคา จะทําใหรายไดของ
บริษัทในสวนน้ีมีความผันผวนตามยอดสั่งผลิตของลูกคาดวย 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดจากความผันผวนดังกลาว บริษัทจึง
พยายามหาลูกคารายใหมเพ่ิมขึ้น เพ่ือขยายฐานลูกคาและลดสัดสวนการพ่ึงพิงลูกคารายใหญ รวมท้ังบริษัท
ยังประกอบธุรกิจดานอื่น เชน ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH” ธุรกิจผลิต จําหนายและรับเหมาติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรครบ
วงจร ระบบปายอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส และธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดาน
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การโฆษณาในงานสัมปทานติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร เพ่ือกระจายความเสี่ยงของการ
ดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ในอนาคตบริษัทยังมีผลิตภัณฑใหม เชน มิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ เปนตน ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงใน
ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา  

1.1.2 ความเส่ียงจากการลาสมัยของผลิตภัณฑท่ีสงผลถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิต 

โดยทั่วไป อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะมีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑสั้น เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และมีการเปล่ียนผลิตภัณฑเปนรุนใหมที่มีสมรรถนะการใชงานสูงขึ้น ดังน้ัน 
ผลกระทบจากความลาสมัยของผลิตภัณฑดังกลาว ทําใหผูผลิตจะตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เพ่ือใหทันตอผลิตภัณฑในรูปแบบใหม ซึ่งหากบริษัทไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไดทันตามการ
เปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ จะทําใหบริษัทตองเสียฐานลูกคาใหกับคูแขงขันที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูงกวา
ได 

ดังน้ันบริษัทจึงไดมีการลงทุนอยางสม่ําเสมอเพ่ือนําเทคโนโลยีระดับสูงมาใชในกระบวนการ
ผลิต โดยในป 2548 – 2550 บริษัทไดมีการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรเพ่ือใชในการผลิตเปนมูลคา  19.40 
ลานบาท  91.44 ลานบาทและ  97.55 ลานบาท ตามลําดับ  เ พ่ือปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตใหมี
ความสามารถในการผลิตกาวทันตามเทคโนโลยีของผลิตภัณฑที่เปล่ียนแปลง ซึ่งสงผลใหในป 2548 
บริษัทจึงไดรับรางวัลผูจัดจําหนายดีเดน (Best Supplier) ดานมาตรฐานการผลิตจาก บริษัท ไดก้ิน อินดัส
ตรีส ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุน และ บริษัท ไพโอเนียร แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด แสดงใหเห็นไดวา
บริษัทมีมาตรฐานการผลิตที่ไดรับการยอมรับ นอกจากน้ียังไดรับความรวมมือดานเทคนิคจากผูวิจัย
ผลิตภัณฑของประเทศญ่ีปุน และความรวมมือกับลูกคา เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหสอดคลองกับ
การผลิตดวย บริษัทจึงมีความมั่นใจวาจะมีความสามารถในการผลิตที่กาวทันตามเทคโนโลยีของ
ผลิตภัณฑที่เปล่ียนแปลงได 

1.1.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงความชวยเหลือทางเทคนิค 

บริษัทเขาทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Advice) กับบริษัทผูผลิตและวิจัยใน
ประเทศญี่ปุนรายหน่ึง ซึ่งบริษัทไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Know How) ไดแก การไดรับ
ผูเช่ียวชาญจากประเทศญี่ปุนมาใหคําแนะนําดานการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการใหใช
เครื่องมือและเครื่องทดสอบ เปนตน เพ่ือเปนการสนับสนุนการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคาบริษัทจํานวน 10 ราย ต้ังแตป 2547 และยังคงเหลือ 12 รายในป 
2550 ซึ่งมีสัดสวนรายไดรวมกันป 2548 ถึง ป 2550 คิดเปนรอยละ  49.61 รอยละ 47.27 และรอยละ 13.57 
ของรายไดจากการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 
ตามลําดับหรือคิดเปนรอยละ 20.83 รอยละ 16.14 และรอยละ 8.36 ของรายไดรวมของบริษัท ตามลําดับ 
เน่ืองจากบริษัทแหงน้ีเปนผูออกแบบผลิตภัณฑรวมกับลูกคา ดังน้ัน หากบริษัทไมไดรับความชวยเหลือ
ทางเทคนิคดังกลาว อาจทําใหลูกคาหยุดสงคําสั่งซื้อและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมายัง
บริษัท ซึ่งอาจจะสงผลใหบริษัทมีรายไดจากลูกคากลุมน้ีลดลงได 
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ทั้งน้ี บริษัทไดรับความไววางใจจากเจาของ Know How และลูกคาใหเปนผูผลิตต้ังแตป 2546 
โดยเจาของ Know How ไดลงทุนในเคร่ืองมือและอุปกรณ สําหรับใชตรวจสอบคุณภาพสินคา ซึ่งเจาของ 
Know How นําเครื่องมือและอุปกรณดังกลาวมาติดต้ังไวที่โรงงานของบริษัทเพ่ือความสะดวกในการ
ทดสอบ และมีสัญญาใหยืมเครื่องมือและอุปกรณดังกลาวโดยไมคิดคาตอบแทน นอกจากน้ี ในการท่ีลูกคา
คัดเลือกผูผลิต โดยจะตองผานขั้นตอนคัดเลือก และมีการตรวจสอบดานตาง ๆ จนเม่ือลูกคายอมรับ
คุณภาพและไววางใจใหเปนผูผลิตสินคาของลูกคาแลว หากลูกคาจะเปล่ียนไปใชผูผลิตอื่นจะทําใหลูกคา
ตองพิจารณาคัดเลือกผูผลิตใหมซึ่งจะทําใหลูกคามีคาใชจายจากการเปลี่ยนผูผลิต (Switching Cost) และ
อาจทําใหลูกคามีตนทุนการผลิตสูงขึ้นและไมสามารถแขงขันได 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดมีสวนรวมกับลูกคา ต้ังแต การวางแผนการผลิต การเปดใหลูกคาไดเยี่ยม
ชมและตรวจสอบกระบวนการผลิต และการมีความพรอมดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตามความ
ตองการของลูกคา รวมถึงในบางกรณีที่ลูกคามีความตองการใชสินคาของบริษัทเปนการเรงดวน บริษัทยัง
มีความพรอมที่จะจัดสงสินคาไดตลอดเวลาที่ลูกคาตองการ ทั้งน้ี เพ่ือทําใหลูกคาสามารถรับรูไดวาบริษัท
เปนผูผลิตที่มีความพรอมทุกดานเพ่ือการผลิตและสงมอบสินคา และมั่นใจไดวาจะไดรับสินคาตรงตาม
เวลาที่กําหนด ดังน้ัน บริษัทจึงคาดวาลูกคาจะยังคงใหบริษัทผลิตสินคา โดยไดรับการสนับสนุนจาก
สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคของบริษัทผูผลิตและวิจัยรายน้ีตอไป 

1.2 ความเส่ียงจากการลาสมัยของวัตถุดิบและสินคาคงคลัง 

เน่ืองจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะมีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑสั้น วัตถุดิบและสินคาคงคลังจึงเกิดการ
ลาสมัยตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ดังน้ัน หากบริษัทในฐานะผูผลิตและจําหนายอุปกรณและช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา มีปริมาณสินคาคงคลังในปริมาณมากกวาความตองการใช อาจสงผล
กระทบตอผลประกอบการของบริษัท โดยถาบริษัทมีวัตถุดิบและสินคาคงคลังเปนเวลานานโดยไมมีการนํามาใช
หรือจําหนายออกไปเปนระยะเวลาเกินกวา 1 ป บริษัทมีนโยบายที่จะต้ังสํารอง 

ป 2549 บริษัทมียอดสํารองคาเผ่ือมูลคาสินคาเพ่ิมขึ้นเทากับ 5.50 ลานบาท  และในป 2550 บริษัทมีการต้ัง
สํารองดังกลาวเพ่ิมขึ้นอีก 24.39 ลานบาท   

ปจจุบัน บริษัทใหความสําคัญของการเคล่ือนไหวของวัตถุดิบและสินคาคงคลังมากขึ้น มีการติดตามความ
เคล่ือนไหวของวัตถุดิบและสินคาคงคลังเปนรายเดือน และทําการวิเคราะหสาเหตุเพ่ือการกําหนดแนวทางการ
จัดการวัตถุดิบหรือสินคาคงคลังที่หมุนเวียนชาใหมีการใชหรือจําหนายเร็วขึ้น  ซึ่งบริษัทจะเรงทําการตลาดและ
การจําหนายสินคาในหมวดน้ีตอไป  

1.3 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑท่ีใชระบบ Light Emitting Diode: (LED) จากผูจัดจําหนาย
รายใหญ 

หลอดไฟระบบ Light Emitting Diode (“LED”) เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑสัญญาณไฟจราจร 
และผลิตภัณฑปายอิเล็กทรอนิกสของ GTS โดยที่ผานมา GTS ไดรับการรับรองผลิตภัณฑจากหนวยงานราชการ
โดยการนําเสนอเพ่ือใชวัตถุดิบ LED จากผูผลิตจากตางประเทศ จํานวน 2 ราย ซึ่งหากผูผลิตจากตางประเทศ
ดังกลาวไมจําหนายวัตถุดิบให GTS อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการผลิตและติดต้ังผลิตภัณฑทั้งหมดของ GTS ได 
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อยางไรก็ตาม หลอดไฟระบบ LED เปนหลอดไฟที่มีจํานวนผูผลิตเปนจํานวนมาก ดังน้ัน บริษัทสามารถ
จัดซื้อไดจากทั่วโลก แตการท่ีบริษัทเลือกใชวัตถุดิบจากผูผลิต 2 ราย ซึ่งไดแก Nichia Corporation ประเทศญี่ปุน 
และ Agilent Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเปนผูผลิตวัตถุดิบรายใหญที่มีความชํานาญระดับโลก
ในดานเทคโนโลยีของแสง มีมาตรฐานผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งปกติบริษัทจะมีการวางแผนการ
สั่งซื้อวัตถุดิบ และมีการกําหนดปริมาณการสั่งซื้อไวลวงหนาแลว โดยที่ผานมาผูผลิตดังกลาวสามารถสงมอบ
วัตถุดิบไดทันตามที่บริษัทกําหนด บริษัทจึงมั่นใจวาจะมีวัตถุดิบที่เพียงพอในการผลิตและติดต้ังผลิตภัณฑ
สัญญาณไฟจราจร และผลิตภัณฑปายอิเล็กทรอนิกส 

1.4 ความเส่ียงดานสภาพคลองจากการจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคาภาคราชการ 

จากการท่ีบริษัทเพ่ิมสายธุรกิจ ผลิตและจําหนายอุปกรณและตูชุมสายโทรศัพท อุปกรณและระบบ
สัญญาณไฟจราจร ผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจผลิตมิเตอรวัดไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส โดยท่ี
ผลิตภัณฑเหลาน้ี มีลูกคาเปาหมายเปนหนวยงานราชการ ซึ่งโดยปกติลูกคาจากภาคราชการจะมีกําหนดการ
จายเงินนานกวาภาคเอกชน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับงบประมาณของแตละหนวยงาน อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาจะมีรายได
จากลูกคาในกลุมน้ีมากขึ้นจากงานประมูลของผลิตภัณฑดังกลาวขางตน ดังน้ัน บริษัทจะตองมีการบริหารสภาพ
คลองกระแสเงินสดที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือรองรับโครงการที่เนนลูกคาหนวยงานราชการมากขึ้น 

ที่ผานมา บริษัทมีประสบการณรับงานโครงการผลิตและจําหนายอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร
ทั้งหมดใหกับกรุงเทพมหานคร และหนวยงานตาง ๆ ของทางราชการ จึงมีความเขาใจในการบริหารสภาพคลอง
เมื่อมีการจําหนายผลิตภัณฑใหกับหนวยงานราชการมากขึ้น ซึ่งโดยปกติลูกคากลุมน้ีจะมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย
ประมาณ 60 วัน ดังน้ันบริษัทจะจัดใหมีเงินทุนหมุนเวียนไวเพ่ือรองรับวงจรกระแสเงินสดที่ยาวขึ้น และบริษัทยัง
มีความสามารถท่ีจะเพิ่มวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยใหเพียงพอ ที่จะทําใหสภาพคลองของบริษัทเปนไปได
อยางปกติ 

1.5 ความเส่ียงจากโครงการปายจราจรอัจฉริยะของกิจการรวมคา Genius 
 กิจการรวมคา Genius ซึ่งประกอบดวยบริษัท และ GTS ไดรวมลงนามในสัญญากับกรุงเทพมหานคร 
จากการเขารวมยื่นซองประมูลงานโครงการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ พรอมสิทธิการดูแลบํารุงรักษาและจัดหา
ผลประโยชนดานโฆษณา ขอความและรูปภาพแกสาธารณชนบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะกับ กรุงเทพมหานคร 
และกิจการรวมคา Genius เปนบริษัทที่ใหผลตอบแทนสูงสุดกับกรุงเทพมหานคร และไดดําเนินการติดต้ังปาย
จราจรอัจฉริยะ พรอมกับเริ่มจัดหาผลประโยชนดานโฆษณา ขอความและรูปภาพตามสัญญาดังกลาว ซึ่งเงิน
ลงทุนทั้งโครงการ มีมูลคาประมาณ 235 ลานบาท ดังน้ัน โครงการปายจราจรอัจฉริยะจึงอาจกอใหเกิดความเสี่ยง
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังตอไปน้ี 

1.5.1 ความเส่ียงในการรับรูรายไดจากการโฆษณา หากไมสามารถหาผลประโยชนจากการโฆษณาบน
พ้ืนท่ีปายอัจฉริยะไดตามเปาหมาย 

ตามขอกําหนดของสัญญา กิจการรวมคา Genius ไดสิทธิในการจัดเก็บผลประโยชนในดานการ
โฆษณาขอความและรูปภาพบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ มีอายุสัญญา 3 ป สามารถตออายุสัญญาไดอีก 2 
ครั้ง รวมอายุโครงการท้ังสิ้น 9 ป โดยกิจการรวมคา Genius จะตองชําระคาใชสิทธิรายเดือนและคาตอบแทน
รายป รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นปละ 14.45 ลานบาท จากการจัดหาผลประโยชนดานโฆษณา ใหแก
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กรุงเทพมหานครตามท่ีกําหนดในสัญญา ซึ่งหากกิจการรวมคา Genius ไมสามารถหาผลประโยชนจากการ
โฆษณาบนพื้นที่ปายอัจฉริยะได เพียงพอกับคาใชจายตาง  ๆ  ที่ เ กิดขึ้น  อาจสงผลกระทบทําใหผล
ประกอบการของบริษัทลดลงได 

อยางไรก็ตาม การโฆษณาบนพื้นที่ปายอัจฉริยะเปนรูปแบบใหมที่จะมีจํานวนผูพบเห็นโฆษณาเปน
จํานวนมาก เน่ืองจากเปนสื่อโฆษณาที่ต้ังอยูกลางถนน และมีมากถึง 40 แหงทั่วกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี
ยังสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบโฆษณาไดหลากหลายกวาปายโฆษณาทั่วไป โดยบริษัทขายพ้ืนที่โฆษณา
ใหกับบริษัท ฮัลโล บางกอก ไตรวิช่ัน จํากัด ระยะเวลา 3 ป ในมูลคาไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมปละ 130 ลานบาท 
และใหสิทธิตออายุสัญญาอีก 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ป หากบริษัทไดรับการตอสัญญาจากกรุงเทพมหานครซึ่งเปน
สัญญาหลักในเดือน กุมภาพันธ 2550 บริษัท ฮัลโล บางกอก ไตรวิช่ัน จํากัด ไดขอยกเลิกสัญญา และทาง
กิจการรวมคา Genius ไดดําเนินการหาลูกคาดวยตนเอง ซึ่งถือวายังเปนชวงเริ่มตนของการทําธุรกิจใหม จึง
ทําใหมีรายไดทั้งหมดในป 2550 เทากับ 39.02 ลานบาท ซึ่งลดลง 108.34 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 90.91 
จากป 2549 อยางไรก็ตามบริษัทกําลังดําเนินการในการแกไขปญหาอยู สามแนวทางไดแก  

1.    ปรับรูปแบบและตารางเวลาโฆษณาใหม เพ่ือใหตรงตามความตองการของลูกคาซึ่งไดผลตอบรับดีขึ้น 
2.    หาพันธมิตรที่ทําธุรกิจขายโฆษณามารวม Package ขาย ทําใหครอบคลุมพ้ืนที่เขาถึงกลุมเปาหมาย

มากขึ้น ทําใหลูกคาสนใจมาลงโฆษณามากขึ้น 
3.    บริษัทอยูในระหวางการเจรจากับกทม. ในการขอเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงรูปแบบโฆษณา เพ่ือนําไปสู

การไดรายไดเพ่ิมตามที่บริษัทไดทําการสํารวจความตองการของลูกคา 

1.5.2 ความเส่ียงจากการไมไดรับการตอสัญญาเม่ือหมดอายุสัญญา 

เมื่อกิจการรวมคา Genius สงมอบปายอัจฉริยะใหเปนทรัพยสินของกรุงเทพมหานครแลว จะตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงตามที่กําหนดในสัญญา เชน ในระหวางอายุสัญญา จะตองรับผิดชอบดูแล
ปายจราจรอัจฉริยะและอุปกรณในศูนยควบคุมใหอยูในสภาพเรียบรอย ซึ่งหากไมสามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขและขอตกลงตามท่ีกําหนดในสัญญาครบถวน อาจเปนเหตุใหกรุงเทพมหานครไมตออายุสัญญา ซึ่ง
จะทําใหกิจการรวมคา Genius ตองสูญเสียรายไดในสวนน้ีและมีผลตองบการเงินรวมของบริษัททําใหมี
รายไดลดลง 

นอกจากน้ี การท่ีกิจการรวมคา Genius ตองลงทุนในโครงการปายจราจรอัจฉริยะเปนจํานวนเงิน 210 
ลานบาท สําหรับโครงการซึ่งมีอายุ 3 ป สามารถตออายุสัญญาไดอีก 2 ครั้ง รวมอายุโครงการทั้งสิ้น 9 ปน้ัน 
บริษัทมีความมั่นใจวาจะสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงตามที่กําหนดในสัญญา จึงมีนโยบายตัด
จําหนายเงินลงทุนจากการใชสิทธิในงานสัมปทานเปนจํานวนเงินเทากันทุกเดือนประมาณ 1.98 ลานบาท 
หรือประมาณปละ 23.72 ลานบาท เปนระยะเวลา 9 ป ดังน้ัน หากกรุงเทพมหานครไมตออายุสัญญา กิจการ
รวมคา Genius จะตองตัดจําหนายเงินลงทุนในสวนที่เหลือทันทีในปที่ไมไดรับการตออายุสัญญา ซึ่งจะเปน
คาใชจายจํานวนมาก และมีผลตองบการเงินรวมของบริษัททําใหมีผลประกอบการลดลงได 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีการวางแผนดําเนินงานสําหรับโครงการปายจราจรอัจฉริยะ รวมถึงแผนการ
ดูแลบํารุงรักษา ซึ่งประกอบดวย การมีอะไหลสํารองที่เพียงพอตลอดเวลา บริษัทจึงมีความมั่นใจวาจะ
สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงตามที่กําหนดในสัญญาไดอยางครบถวน ทําใหมีโอกาสในการตอ
สัญญาไดอีก โดยกรุงเทพมหานครจะพิจารณาเพ่ิมคาตอบแทนรายปและคาใชสิทธิรายเดือนดวย นอกจากน้ี 
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จากการที่บริษัทเปนผูผลิตรายแรกของประเทศไทยท่ีผลิตปายจอภาพสีเพ่ือใชในผลิตภัณฑปายจราจร
อัจฉริยะ ซึ่งมีคาใชจายในการผลิตและลงทุนติดต้ังตํ่ากวาการใชผลิตภัณฑจากตางประเทศ อีกทั้งบริษัทมีขอ
ไดเปรียบจากการเปนผูพัฒนาระบบซอฟทแวรรองรับอุปกรณดังกลาว และจะตองใชเทคโนโลยีของบริษัท
ในการบํารุงรักษา ดังน้ันหากมีการเปล่ียนแปลงใหบริษัทอื่นมาบริหารปายจราจรอัจฉริยะตอจากบริษัทจึง
เปนไปไดยาก และบริษัทยังมีความมั่นใจวาจะสามารถบริหารการหาผลประโยชนในดานการโฆษณา
ขอความและรูปภาพบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ โดยบริษัทคาดวาจะใชเวลาประมาณ 4 ปในการคืนทุน
สําหรับโครงการน้ี 

ปจจุบันบริษัทไดดําเนินการมาเปนอยางดีจนเปนที่พอใจของกรุงเทพมหานคร  จนกรุงเทพมหานครมี
โครงการท่ีจะเพ่ิมจํานวนปายอีก 40 ปาย 

1.5.3 ความเส่ียงจากการอาจถูกยกเลิกสัญญา 

เน่ืองจากเคยปรากฏขาวการเรียกรองใหมีการตรวจสอบความโปรงใสในผลประโยชนของสัญญา
โครงการปายจราจรอัจฉริยะที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจการรวมคา Genius เปนผูชนะการประมูล ดังน้ันจึงอาจ
มีความเสี่ยงหากมีการตรวจสอบการประมูลและพบวาการประมูลไมไดเปนไปตามขอกําหนดของ
กรุงเทพมหานคร และอาจทําใหกิจการรวมคาจะถูกยกเลิกสัญญา ซึ่งจะกระทบตอรายไดของกิจการรวมคา 
และสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทดวย 

เน่ืองจากกิจการรวมคา Genius เปนผูเขารวมประมูลโครงการปายจราจรอัจฉริยะ 1 ใน 2 ราย ซึ่งมี
คุณสมบัติครบถวนตามท่ีกรุงเทพมหานคร กําหนดและไดปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลอยางถูกตอง และ
เปนผูชนะการประมูลเน่ืองจากเสนอผลตอบแทนและมูลคาการลงทุนในทรัพยสินใหแกกรุงเทพมหานคร
สูงสุด ทําใหกิจการรวมคา Genius จึงเปนผูชนะการประมูลดังกลาว อยางไรก็ตามหลังจากที่มีขาวปรากฏ
จนถึงปจจุบัน ยังไมพบวาไดมีการมอบหมายใหหนวยงานใด ๆ เขาทําการตรวจสอบการประมูลโครงการ
ปายจราจรอัจฉริยะดังกลาว ดังน้ัน บริษัทจึงมั่นใจวาจะไมเกิดผลกระทบตอกิจการรวมคา Genius ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัทแตอยางใด 

1.6 ความเส่ียงจากการรับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบ
บริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) 

จากการท่ี บริษัทไดลงนามเปนกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ในสัญญารับจางพัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทํา
ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) กับการไฟฟานครหลวง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 มูลคาโครงการทั้งสิ้น 549 
ลานบาท แบงเปนการสงมอบงาน 6 งวด ซึ่งมีระยะเวลาการดําเนินงานใหแลวเสร็จทั้ง 6 งวด ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 
2550 ซึ่งบริษัทมีสวนไดเสียในมูลคาโครงการประมาณ 378.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 ของมูลคาโครงการ
ทั้งสิ้น หากกิจการคารวมไมสามารถสงงานไดตามกําหนดเวลา กิจการคารวมจะตองชําระคาปรับในอัตรารอยละ 0.2 
ของคาจางทั้งหมด แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ 100.00 บาท และคาควบคุมงานวันละ 5,000 บาท นับจากวันที่ถัดจาก
วันครบกําหนดตามสัญญา  
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อยางไรก็ตาม ในป 2550 กิจการคารวมอยูระหวางการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานไดลวงเลยระยะเวลา
ตามสัญญา ซึ่งทางบริษัทไดทําการเจรจากับทางการไฟฟานครหลวงเพ่ือใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นของผูคารวม
และขอขยายระยะเวลาของสัญญา  บริษัทคาดวาจะสามารถดําเนินการชยายเวลากับการไฟฟานครหลวงได  

1.7 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

จากการที่ บริษัท และ ES มีการนําเขาวัตถุดิบประเภทช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในการผลิตตามคําสั่ง 
และเพ่ือจําหนายน้ัน ในป 2549 และป 2550 มีสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบรอยละ 78.00 ของตนทุนซื้อวัตถุดิบรวม ซึ่ง
การเสนอราคาและการชําระเงินจะเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ดอลลารฮองกงและเยน ในขณะที่รายไดจากการขาย
จะเปนสกุลเงินบาท ทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลาร
และเยน มีการเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับคาเงินบาท 

ดังน้ัน ในการสั่งซื้อวัตถุดิบบริษัทและ ES มีการจองและกําหนดราคาวัตถุดิบลวงหนา และติดตามความ
เคล่ือนไหวของคาเงินสกุลที่เก่ียวของอยางใกลชิด เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารตนทุนการผลิต โดยปจจุบันบริษัท
และ ES มีวงเงินสําหรับทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงินสําหรับใช
ในชวงที่อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน จํานวนที่สูงในการทําประกันความเสี่ยงซึ่งวงเงินดังกลาวเพียงพอตอการ
ใชงานของทั้งสองบริษัท นอกจากน้ีบริษัทยังสามารถปรับราคาขายกับลูกคาตามอัตราแลกเปล่ียนได  

 ความเส่ียงดานการบริหาร การจัดการ 

1.8 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบริหาร 

เน่ืองจากนายพงษชัย อมตานนท ซึ่งเปนผูกอต้ังบริษัท และดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการและ(รักษาการ) 
ผูอํานวยการฝายการตลาดและบริการ มีประสบการณในธุรกิจมาเปนเวลานาน มีหนาที่โดยตรงในการกําหนด
นโยบาย ทิศทางและการตลาดของบริษัท ดังน้ัน หากมีการเปล่ียนแปลงของผูบริหารดังกลาว อาจทําใหบริษัท
ประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

ดังน้ัน บริษัทจึงไดมีการจัดโครงสรางองคกร โดยมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณใน
การบริหารและการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม ไดมีการกระจายอํานาจในการจัดการดานตาง ๆ ใหกับผูบริหารใน
ระดับรองไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางของบริษัท โดยไดกระจายอํานาจการบริหารไปในบริษัท
ยอยและบริษัทรวม มีการกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดการงานดานตางๆ และมีการแบงความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน โดยนายพงษชัยจะเปนผูกําหนดนโยบายของบริษัทและบริษัทยอยในภาพรวม และบริหารงานในฝาย
โรงงาน สําหรับการตัดสินใจและการจัดการดานตางๆ จะมีการกําหนดอํานาจหนาที่ในแตละฝาย เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการพ่ึงพิงผูบริหาร 

1.9 ความเส่ียงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญ 

ในป 2550 กลุมครอบครัวอมตานนท จะยังคงมีสัดสวนการถือหุนรวมกันสูงกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุน
สามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมด ซึ่งทําใหกลุมผูถือหุนกลุมน้ีสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไม
วาจะเปนเรื่องการแตงต้ังกรรมการหรือการขอมติที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่
กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหตองไดรับมติ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังน้ัน ผูถือหุนรายอื่นจึง
อาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได 
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อยางไรก็ตาม ต้ังแตป 2547 บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเขารวมในการประชุม
กรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความม่ันใจ
ตอผูถือหุนวาการบริหารงานภายในบริษัทจะเปนไปอยางโปรงใส 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเปนมา 

 บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) กอต้ังขึ้นในป 2532 ภายใตช่ือบริษัท จีเนียส คอมมูนิเคช่ัน ซีสเต็ม จํากัด 
ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.0 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจ คนควา วิจัย และผลิตตูสาขาโทรศัพทภายใตเครื่องหมายการคา 
FORTH และดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตอมาไดมีการเพ่ิมทุนตลอดจน
ขยายสายธุรกิจเพ่ิมเติมในธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกันกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกสจนถึงป 2548 ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชน และเปล่ียนช่ือเปนบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ป 2530 กลุมอมตานนทและนายพูนศักด์ิ ศิริพงศปรีดาเริ่มกอต้ังบริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) ซึ่งเปนธุรกิจเริ่มแรก
ของบริษัท เพ่ือดําเนินธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

ป 2532 กลุมอมตานนทกอต้ังบริษัท จีเนียส คอมมูนิเคช่ัน ซีสเต็ม จํากัด เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายตูสาขาโทรศัพทภายใต
เครื่องหมายการคา FORTH ต้ังอยูเลขท่ี 280,282,284 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใชเปนสํานักงานและเปนสถานที่ผลิตสินคาของบริษัท 

ป 2538 บริษัทซื้อที่ดินและสรางโรงงานที่ Factory Land ถ.พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม พรอมทั้งยายฐานการผลิตไปที่
โรงงานดังกลาวเพ่ือขยายกําลังการผลิต และผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ป 2539 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 20.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพ่ือ
ซื้อเครื่องจักรขยายกําลังการผลิต 

ป 2540 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 150.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 
เพ่ือซื้อที่ดินสําหรับเปนที่ต้ังโรงงานใหมจํานวน 5 ไร ต้ังอยูเลขท่ี 77 หมู 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม และ
ซื้อเครื่องจักรขยายกําลังการผลิต 

ป 2541 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 180.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,800,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 
เพ่ือซื้อเครื่องจักรขยายกําลังการผลิตรองรับลูกคาจากประเทศญี่ปุนที่ยายฐานการผลิตมาในประเทศไทย  

ป 2542 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 330.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 3,300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 
เพ่ือซื้อที่ดินเพ่ิมเติมจํานวน 5 ไร (มีพ้ืนที่ติดกับที่ดินที่บริษัทซื้อในป 2540) เพ่ือสรางโรงงาน และซื้อเครื่องจักรขยาย
กําลังการผลิต 

ป 2543 บริษัทยายฐานการผลิตไปยังโรงงานแหงใหมที่ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม 

ป 2545 เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS (Thailand) 
Limited System & Services Certification ในดานระบบการจัดการดานคุณภาพ สําหรับการผลิต Print Circuit Board 
Assembly : PCBA และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตูสาขาโทรศัพท (Private Automatic Branch Exchange: PABX) 
ผลิตภัณฑควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Inverter Charger) โทรศัพทและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ 

 บริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI สําหรับภาษีนําเขาของวัตถุดิบที่นํามาใชในกิจการผลิต PCBA, PABX, 
อุปกรณโทรศัพท ช้ินสวนหรืออุปกรณที่ใชกับเครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
สําเร็จรูป (รายละเอียดเพ่ิมเติมในสทิธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุน สวนที่ 2 ขอ 3.1.8) 

 นายพงษชัย อมตานนท นางมาทินี วันดีภิรมย และนายบุญญา ตันติพานิชพันธ รวมกันกอต้ังบริษัท จีเนียส  ทราฟฟค ซีส
เต็ม จํากัด (“GTS”) เพ่ือดําเนินธุรกิจคนควา วิจัย พัฒนา จําหนาย และรับเหมาติดต้ัง ระบบสัญญาณไฟจราจร และปาย
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โฆษณาอิเล็กทรอนิกส 

ป 2546 GTS ไดรับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ ไดแก เครื่องนับเวลาถอยหลังชนิด Light Emitting Diodes (“LED”) สําหรับ
การจราจร  โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด  LED และตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร  จากสํ า นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ป 2547 บริษัท รวมกับผูบริหาร และผูถือหุนอื่น กอต้ังบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด (“GEM”) ดวยทุนจดทะเบียน 5 
ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียน และผูบริหารของบริษัท ซึ่งประกอบดวยนายพงษชัย 
อมตานนท นางรังษี เลิศไตรภิญโญ และนายบุญญา ตันติพานิชพันธ ถือหุนรวมในสัดสวนรอยละ 5 ของทุนจดทะเบียน 
และผูถือหุนอื่นไดแก นายจําเริญ เจริญพัฒนาสถิต นายณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายศราวุธ   เพียรพิทักษ ถือหุน
รวมกันในสัดสวนรอยละ 55 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส  

 GEM ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI ในกิจการผลิตผลิตภัณฑจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกสในลักษณะการ
ออกแบบผลิตภัณฑตนแบบ (“PROTOTYPE DESIGN”) (รายละเอียดเพิ่มเติมในการประกอบธุรกิจของแตละสาย
ผลิตภัณฑสวนที่ 2 ขอ 3) 

 เดือนกันยายน บริษัทปรับโครงสรางทางธุรกิจโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 386.1 ลานบาท จากการออกหุนสามัญใหมเพ่ิม
ทุนจํานวน 561,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 679 หุน  ที่ราคาหุนละ 
100 บาท และหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนที่เหลือชําระคาหุนโดยการแลกกับหุนสามัญทั้งหมดจากผูถือหุนเดิมของ ES และ 
GTS ที่ราคาตามมูลคาทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2546  หลังจากหักเงินปนผลใหผูถือหุนเดิม ตามผลประกอบการของป 
2546 และจายเงินปนผลแลวในป 2547 โดยมีสัดสวนการแลกหุนดังน้ี หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 549,758 หุน 
แลกกับหุนของผูถือหุนเดิมของ ES จํานวน 499,994 หุนดวยอัตราสวน 1.099 : 1 หุนและ หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท
จํานวน 10,563 หุน แลกกับหุนของผูถือหุนเดิมของ GTS จํานวน 9,994 หุนดวยสัดสวน 1.057 : 1 ดังน้ัน บริษัทจึงไดเขา
ถือหุนของ GTS และ ES ในสัดสวนรอยละ 100  

   ภาพกอนปรับโครงสรางกลุมบริษัทกอน 30 กันยายน 2547 
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 กอนการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทในเดือนกันยายน 2547 บริษัทดําเนินธุรกิจโดยผูถือหุนกลุมเดียวกันเขาถือ
หุนในแตละบริษัทจะมีเพียงแตบริษัทเทาน้ันที่เขาไปถือหุนในบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด เปนบริษัทรวมเพียง 1 
แหง 

  ภาพหลังปรับโครงสรางกลุมบริษัทหลัง 30 กันยายน 2547 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * ในป 2548 บริษัทเขาลงทุนเพ่ิมเติมใน GEM โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท ทําใหสัดสวน
การถือหุนเพ่ิมเปนรอยละ 45  

ป 2548 GTS ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI ในกิจการผลิตผลิตภัณฑจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกสใน
ลักษณะ PROTOTYPE DESIGN (รายละเอียดเพ่ิมเติมในสิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุน สวนที่ 2 
ขอ 3.1.8) 

 บริษัททําขอตกลงรวมกับ GTS โดยบริษัทถือหุนรวมกับ GTS ในสัดสวนรอยละ 20: 80 เพ่ือกอต้ังกิจการรวม
คา Genius (JV Genius) โดยไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ พรอมการดูแล
รักษา จํานวน 40 จุด พรอมศูนยควบคุมเครือขาย และดําเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณาในงาน
สัมปทานติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ ของ กรุงเทพมหานคร 

 บริษัทเขาลงทุนเพ่ิมเติมใน GEM โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท จํานวน 24,999 หุน 
ในราคาตามมูลคาที่ตราไวหุนละ 10  บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 249,990 บาท ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือ
หุนใน GEM เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 45 ทั้งน้ี ผลิตภัณฑมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส ของ GEM ไดผานการ
ทดสอบมาตรฐานสินคา IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จากสถาบัน Parkside Laboratory ประเทศ
นิวซีแลนด โดยไดมีการเพ่ิมทุนเพ่ือลงทุนและเปนทุนหมุนเวียน จนถึงปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท 

 บริษัท รวมกับนายมนตรี วรรณา นายศราวุธ เพียรพิทักษ นายณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนายชาญเรือง 
เหลือนิมิตมาศ กอต้ังบริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด (“FTS”) ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท โดย
บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 34 ของทุนจดทะเบียน และนายมนตรี วรรณา นายศราวุธ เพียรพิทักษ นายณัฐ
วุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนายชาญเรือง เหลือนิมิตมาศ ถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 66 เพ่ือดําเนิน
ธุรกิจเปนผูวิจัย คนควาเทคโนโลยีและจําหนายอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (“Vehicle 
Tracking System”) 

 บริษัทยายที่ต้ังสํานักงานใหญ มาอยูที่ 226/12,13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
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กรุงเทพมหานคร พรอมทั้งจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปล่ียนช่ือเปน บริษัท ฟอรท คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 100 บาทเปนหุนละ 1 บาท 

 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 386.1 ลานบาทเปน 515 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 128.9 
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในคราวเดียวหรือตางคราวกัน และ
ดําเนินการขออนุญาตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ป 2549 เดือนเมษายน ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติเปล่ียนแปลงลดจํานวนหุนที่จะเสนอขายตอประชาชน จาก 128.9 
ลานหุนเหลือ 93.9 ลานหุน สําหรับทุนสวนที่เหลือ บริษัทยังไมมีนโยบายในการเพ่ิมทุนเรียกชําระ 

เดือนกันยายน บริษัท ไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 515 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 515 ลานหุน 
โดยเปนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว 480 ลานบาท คิดเปนหุนสามัญจํานวน 480 ลานหุน 

ป 2550 GEM เพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเปน 40 ลานบาท จํานวน 4 ลานหุน หุนละ 10 บาท โดยบริษัท ได
ลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือรักษาสัดสวนการลงทุนเทาเดิมที่รอยละ 45 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม 

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

กลุมบริษัทมีบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกิจการคารวม ดังน้ี 
บริษัทยอย จํานวน 3 บรษิัท คือ  
1) บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) ดําเนินธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  
2) บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) ดําเนินธุรกิจผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังระบบสัญญาณไฟ

จราจรครบวงจร และปายอิเล็กทรอนิกส  
3) กิจการรวมคา Genius ไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ พรอมการดูแลรักษา จํานวน 

40 จุด พรอมศูนยควบคุมเครือขาย และดําเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณาในงานสัมปทานติดต้ังปายจราจร
อัจฉริยะ ของ กรุงเทพมหานคร 

บริษัทรวม จํานวน 2 บริษัท คือ  
1) บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด (“GEM”) ดําเนินธุรกิจผลิตมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส 
2) บริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด (“FTS”) ดําเนินธุรกิจผลิตอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ  
กิจการรวมคา จํานวน 4 กิจการ คือ  
1) กิจการรวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค แอนด เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัด ดําเนินธุรกิจปรับปรุงติดต้ังสัญญาณไฟ

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

จํานวน 7 ทางแยก ในเทศบาลนครพิษณุโลก เปนตน 
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3) กิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส อินเตอรคอล ดําเนินธุรกิจปรับปรุงติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ในเทศบาล
ภูเก็ต 

4) กิจการรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด และ บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด 
ดําเนินธุรกิจขายปายไฟอิเล็กทรอนิคสใหกับเทศบาลหาดใหญ 

 
กิจการคารวม จํานวน 1 กิจการ คือ 
1) กิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ซึ่งประกอบดวย บริษัท บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัท 

ไพรมล้ิงค จํากัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทไมมีสวนเก่ียวของกับบริษัท โดยกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ดําเนินธุรกิจรับจาง
พัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทํา
ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) ใหกับการไฟฟานครหลวง 

 

โครงสรางการถือหุนของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และกิจการคารวม 

 
กลุมบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน มีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจกันอยางครบวงจร โดยมี GTS GEM และ 

FTS เปนผูศึกษาความตองการของลูกคา คิดคน ออกแบบ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ และสั่งใหโรงงานของบริษัทดําเนินการผลิต
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส โดยมี ES เปนผูสนับสนุนดานการจัดซื้อวัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี 

* 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรช่ัน
ทุนจดทะเบียน 515 ลานบาท

บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ
ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท

บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท

กิจการรวมคา Genius บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิคสมิเตอร
ทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท

บจก.ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท

กิจการคารวม FORTH
          CONSORTIUM

กิจการรวมคา บจก. จีเนียส ทราฟฟค แอนด
เซอรวิส อินเตอรคอล

กิจการรวมคา เค.เอ็น.วี.จี. เซอรวิส

กิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส
อินเตอรคอล

กิจการรวมคา บจก.เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอมมูนิเคชั่น
และบจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม

100% 100% 45%20%

20%

80%

20%

10%

10%

34%
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FORTH GTS GEM และ FTS จะเปนผูจัดซื้อวัตถุดิบอื่น ๆ มาประกอบเขากับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นเปนผลิตภัณฑเพ่ือ
จําหนาย โดยมีกิจการรวมคา Genius เปนผูติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ และดําเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณาใน
งานสัมปทานติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร และมีกิจการรวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค แอนด เซอรวิส 
อินเตอรคอล กิจการรวมคา เค.เอ็น.วี.จี. เซอรวิส และกิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส อินเตอรคอล ดําเนินธุรกิจ
รับเหมาติดต้ังระบบไฟสัญญาณจราจรในลักษณะโครงการ นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังใหบริการรับจางวางระบบขอมูล
สารสนเทศ ในนามของกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ดวย 

2.2.1 บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัท) 

  บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH” ไดแก ตูสาขาโทรศัพท (PABX) ตูสาขาโทรศัพทเทคโนโลยีไอพี 
(IP-PBX) เครื่องโทรศัพทแบบไอพี (IP Phone)   ซึ่งเปนเทคโนโลยีลาสุดของระบบตูสาขาโทรศัพท ตูชุมสายโทรศัพท 
DLC ตูชุมสายอินเตอรเน็ท DSLAM อุปกรณควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Inverter/Charger) สําหรับ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) และระบบเรียกพยาบาลสําหรับใช
ในโรงพยาบาล (Nurse Call) โดยมีลูกคาของบริษัทเปนหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
บมจ. ทีโอที โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โรงพยาบาลกรุงเทพ และบริษัท ชิน แซทเทลไลท จํากัด (มหาชน) เปนตน โดยใช
ชองทางการจําหนายทางตรง และผานผูแทนจําหนายที่มีอยูมากกวา 110 รายทั่วประเทศ 

  นอกจากน้ี บริษัทยังผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตรา
สินคาของลูกคา เชน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสในเครื่องคอมพิวเตอร ในโทรศัพทเคล่ือนที่ ในเครื่องใชไฟฟา ในมิเตอร
ไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส และในอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ เปนตน โดยบริษัทไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ในระบบการจัดการดานคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS (Thailand) 
Limited System & Services Certification และบริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) 
สําหรับภาษีนําเขาของวัตถุดิบที่นํามาใชในกิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly: PCBA และการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ Private Automatic Branch Exchange: PABX และ Telephone Set ในป 2548 บริษัทไดรับรางวัลผูจัด
จําหนายดีเดน (Best Supplier) ดานมาตรฐานการผลิตจาก บริษัท ไดก้ิน อินดัสตรีส ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุน และ บริษัท 
ไพโอเนียร อีเล็กทริกส (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีลูกคาของบริษัทเปนผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก ไดก้ิน ไพโอเนียร ฮิตาชิ มินิแบร โซน่ี และมิตซูบิชิ 
เปนตน และบริษัทกําลังดําเนินการขอการรับรองระบบการจัดการและดูแลสิ่งแวดลอม ISO-14001 ซึ่งคาดวาจะไดรับ
การรับรองภายในเดือนกรกฎาคม ป 2551  น้ีรวมถึงบริษัทยังใหบริการรับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูป
ระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) 
ซึ่งในป 2548 บริษัทไดเขารวมเปนกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM เพ่ือใหบริการดังกลาวกับการไฟฟานคร
หลวง 

2.2.2 บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (ES) 

  ดําเนินธุรกิจจําหนายสงและจําหนายปลีกช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสและเปนผูแทนจําหนาย (Distributor) ใน
ประเทศไทยใหกับผูผลิตสินคาช้ันนํา ไดแก FUJITSU, ZARLINK, MICROCHIP, VISHAY, และ NISSEI  เปนตน 
นอกจากน้ี ES ยังเปนเปนผูแทนจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสใหกับ ผูผลิตรายอื่นอีกเปนจํานวนมาก โดยท่ีสินคา
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ของ ES สวนใหญจะเปนการจัดซื้อจากตางประเทศ โดยใชชองทางการจําหนายทางตรงโดยพนักงานฝายขายเพื่อ
ติดตอกับลูกคาโรงงาน และจําหนายผานสํานักงานขายปลีก 2 แหง เพ่ือเปนคลังสินคา และเปนที่จัดแสดงสินคาเพ่ือ
จําหนายใหกับลูกคาทั่วไป ทั้งน้ี ลูกคาสวนใหญจะเปนผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ผูผลิตเครื่องใชไฟฟา ที่เปนบริษัท
ในประเทศและบริษัทขามชาติซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศไทย นอกจากน้ี ES ยังจําหนายวัตถุดิบใหกับกลุม
บริษัทฟอรทเพ่ือใชผลติเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อีกดวย 

2.2.3 บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (GTS) 

  ดําเนินธุรกิจเปนผูวิจัย คนควาเทคโนโลยี ผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังผลิตภัณฑทางดานระบบและ
อุปกรณสัญญาณไฟจราจรครบวงจร เชน โคมสัญญาณไฟจราจร เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟคนเดิน
ขามถนนอัจฉริยะ และปายอิเล็กทรอนิกสสําหรับภายในและภายนอกอาคาร เชน จอภาพสีระบบอิเล็กทรอนิกส (Full 
Color LED Screen) เปนตน โดย GTS มีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ไดแก 
เครื่องนับเวลาถอยหลัง โคมสัญญาณไฟจราจรและตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร ทั้งน้ี งานวิจัยในผลิตภัณฑของ GTS 
ยังไดรับสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท 
PROTOTYPE DESIGN (รายละเอียดเพ่ิมเติมในสิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุน สวนที่ 2 ขอ 3.1.8) โดย
บริษัทเปนผูดําเนินการผลิตใหทั้งหมด ทั้งน้ี จากการดําเนินงานที่ผานมา GTS มีผลงานติดต้ังอุปกรณและระบบ
สัญญาณไฟจราจรท้ังในกรุงเทพมหานครและในตางจังหวัด โดยเปนงานประมูลติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ใหกับ
หนวยงานของทางราชการท่ัวประเทศ นอกจากน้ี GTS ยังสามารถผลิตและจําหนายจอภาพอิเล็กทรอนิกส (Full Color 
LED Screen) ปายแสดงขอความหรือรูปภาพสําหรับภายในและภายนอกอาคาร (Moving Sign Board หรือ Variable 
Message Sign) โดยที่ ผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานราชการ ทําใหสามารถผลิตและ
จําหนายไดอยางตอเน่ือง 

  นอกจากน้ี GTS ยังผลิตและจําหนาย ปายจราจรอัจฉริยะซึ่งเปนผลิตภัณฑจอภาพสีอิเล็กทรอนิกส (Full 
Color LED Screen) ใหกับ กิจการรวมคา Genius เพ่ือนําไปติดต้ังใหกับ กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 จุด อีกดวย 

สําหรับธุรกิจที่บริษัทฯไดขยายเพิ่มในชวงที่ผานมา ตลอดจนที่กําลังจะดําเนินการในป 2551 ไดแก  

• ไฟทายชนิด LED สวนแค็ปของรถกะบะโดยไดรับความไววางใจจาก บริษัท สามมิตร มอเตอร จํากัดให
ออกแบบและผลิตใหเริ่มตนที่เดือนละ 200 ชุด 

• ไฟแสงสวางที่ใชตามถนนหลวง, โรงงาน, สนามกีฬา ฯลฯ โดยเปล่ียนเปนใหแสงสวางดวยเทคโนโลยี่
หลอด LED ซึ่งกําลังเปนที่นิยมในตางประเทศ   เน่ืองจากสามารถทําใหคาใชจายในการบํารุงรักษาลดลง
อยางมากเพราะอายุการใชงานของ LED สูงถึงเกือบ 10 ป  ทั้งยังสรางความปลอดภัยในการขับขี่ 

• บัลลาสตอิเลคทรอนิคสที่ใชกับไฟแสงสวางที่ใชกําลังไฟสูงๆ เชน 250, 400 วัตต เพ่ือทําใหสามารถ
ประหยัดคาใชจายลงไดถึง 25% ในขณะที่ไดแสงสวางเทาเดิม 

• ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาสัญญาณไฟจราจรโดยเพ่ิมอุปกรณตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟ 
โดยถาระบบสัญญาณไฟเกิดขัดของระบบจะแจงเตือนมายังที่ศูนยกทม. และบริษัทที่ดูแลเรื่องการบํารุงรักษา
สัญญาณไฟจราจรเพ่ือใหเขาดําเนินการแกไขไดอยางทันที 
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• ระบบเพิ่มประสิทธิภาพทางแยก โดยจะทําการติดต้ังอุปกรณตรวจความหนาแนนของปริมาณรถในแตละ
ดาน แลวคํานวณการปรับเปล่ียนสัญญาณไฟใหสอดคลองการปริมาณรถในแตละดาน 

• รวมถึงปายสัญญาณเตือนตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี่ LED ในกรุงเทพมหานคร.   

2.2.4 บริษัท จีเนียส อีเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด (GEM) 

  เปนบริษัทรวม โดยบริษัทถือหุนจํานวนรอยละ 45 รวมกับผูถือหุนอื่นที่ไมเก่ียวของกับบริษัท ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 55 ดําเนินธุรกิจเปนผูวิจัย คนควาเทคโนโลยี และจําหนายมิเตอรวัดไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมี
บริษัทเปนผูดําเนินการผลิตให ทั้งน้ี งานวิจัยผลิตภัณฑของ GEM ยังไดรับสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท PROTOTYPE DESIGN และไดผานการทดสอบมาตรฐาน
สินคา IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จากสถาบัน Parkside Laboratory ประเทศนิวซีแลนด ทําใหผานขอกําหนด
ของการไฟฟาฝายผลิตและการไฟฟานครหลวง ซึ่งทําให GEM มีความพรอมจําหนายผลิตภัณฑไดในทันทีที่ไดรับ
คําสั่งซื้อ โดยมีลูกคาเปาหมาย ไดแก การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค อาคารชุดพักอาศัย และอพารทเมนท 
เปนตน 

2.2.5 บริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซสีเต็ม จํากัด (FTS) 

  เปนบริษัทรวม โดยบริษัทถือหุนรอยละ 34 รวมกับผูถือหุนอื่นที่ไมเก่ียวของกับบริษัท ถือหุนในสัดสวน
รอยละ 66 ดําเนินธุรกิจเปนผูวิจัย คนควาเทคโนโลยี และจําหนายอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ 
(“Vehicle Tracking”) ใหกับลูกคาทั้งหนวยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวของกับงานดานการขนสง รวมถึงเจาของ
รถยนตสวนบุคคลทั่วไป เปนตน โดยมีบริษัทเปนผูดําเนินการผลิตให 

  ทั้งน้ี เน่ืองจากในชวงเริ่มดําเนินธุรกิจ บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดเขาประมูลงานแทน
และผานการคัดเลือกจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (“ธพว.”) เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2548 เพ่ือเปนผูจัดหาวิทยุสื่อสาร ระบบระบุตําแหนงผานดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) 
พรอมอุปกรณเสริม เปนมูลคาโครงการรวมประมาณ 148.5 ลานบาท ใหผูประกอบการขับรถแท็กซี่ไดเชาซื้ออุปกรณ
ดังกลาวเปนของตนเอง โดยมีเง่ือนไขใหบริษัทเปนผูสงมอบตามที่ ธพว.กําหนด อยางไรก็ตาม ปจจุบัน FTS สามารถ
เขาประมูลงานติดต้ังและจําหนายในงานตางๆ ไดดวยตนเองแลวและสามารถเขาประมูลงานไดทันที 

ที่ผานมา FTS ไดมีการจําหนายและใหบริการอปุกรณติดตามยานพาหนะใหกับหลาย หนวยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อาทิเชน ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี, ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
รวมถึงบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) และบริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน ซึ่งในสภาวะปจจุบัน
ผลิตภัณฑ ไดรับการตอบสนองเปนอยางดีจากลูกคา อีกทั้งแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ ที่เนนสนองตอบตอความ
ตองการของลูกคาและการปรับปรุง ผลิตภัณฑตลอดเวลา อาทิเชน การปรับปรุง Software, แผนที่, การใชงานผาน 
Web Application เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการทํางานของลูกคาการใชงานของลูกคา ซึง่การปรับปรุงในแตละครั้งน้ัน เปน
สวนผลักดันใหมีการเติบโตอยางตอเน่ือง 

FTS ไดขยายฐานการจัดจําหนายโดยมีการต้ังตัวแทนจําหนายผานทางตัวแทนจําหนายของ บริษัท และมี
การเปดรับตัวแทนจําหนายเอง เพ่ือใหมีการกระจายผลิตภัณฑ ใหเปนที่รูจัก และกระจายอยูทั่วประเทศ อีกทั้งเนนการ
ทําการตลาดเพื่อใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักมากขึ้น โดยทําการจัดสัมนาตามภูมิภาคตางๆ การลงโฆษณาตามนิตยสาร 
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Logistics รวมถึงการรวมออกงานในกลุมของ Logistics และไดรับรางวัล 2 ปซอนจากการออกงาน Bus & Truck โดย
ป 2006 ไดรางวัล ผลิตภัณฑ/อุปกรณประกอบยอดนิยม และป 2007 ไดรางวัลระบบติดตามยานพาหนะยอดนิยม 

2.2.6 กิจการรวมคา Genius 

  กิจการรวมคา Genius ประกอบดวย Forth ถือหุนรวมกับ GTS ในสัดสวนรอยละ 20:80 ไดทําบันทึก
ขอตกลงรวมกันทํางานเมื่อ 21 มกราคม 2548 เพ่ือเขาดําเนินการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะพรอมการดูแลบํารุงรักษา
และจัดหาผลประโยชน กับกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 กิจการรวมคาแหงน้ีไดรับสิทธิจาก
กรุงเทพมหานคร ในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ พรอมการดูแลรักษา จํานวน 40 จุด พรอมศูนยควบคุมเครือขาย คิด
เปนมูลคาประมาณ 210 ลานบาท โดยกําหนดติดต้ังใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน ซึ่งครบกําหนดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2548 นอกจากน้ียังไดรับสิทธิจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา ในจุดที่ติดต้ังเปนเวลา 3 ป โดยจะตองชําระ
คาตอบแทนตามขอตกลงในสัญญา และสามารถตอสัญญาไดอีก 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ป เมื่อกิจการรวมคาแหงน้ีสามารถ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในสญัญา 

2.2.7 กิจการรวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค แอนด เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัด 

กิจการรวมคา บริษัท จีเนียส ทราฟฟค แอนด เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัด ประกอบดวย บริษัท เซอรวิส 
อินเตอรคอล จํากัด จดทะเบียนในจังหวัดตรัง และไมมีความเก่ียวของกับบริษัท ทําหนาที่เสมือนตัวแทนจําหนาย ถือ
หุนรวมกับ GTS ซึ่งมีผลงานดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ในสัดสวนรอยละ 80:20 โดยไดทําบันทึกขอตกลง
รวมกันทํางานเมื่อ 21 มกราคม 2548 เพ่ือดําเนินธุรกิจปรับปรุงติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ในเทศบาลนครตรัง ทั้งน้ี
กิจการรวมคาแหงน้ีสามารถสงมอบงานเสร็จเรียบรอยในเดือนสิงหาคม 2548 และอยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
เพ่ือการบํารุงรักษาเปนเวลา 2 ป โดยคาดวาจะครบกําหนดในเดือนสิงหาคม ป 2550 ณ ปจจุบัน กิจการรวมคาแหงน้ี
ยังไดมีการขยายพ้ืนที่ของงานดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในพ้ืนที่อื่นๆเพ่ิมเติม 

2.2.8 กิจการรวมคา เค.เอ็น.วี.จี. เซอรวิส 

กิจการรวมคา เค.เอ็น.วี.จี  เซอรวิส ประกอบดวย บริษัท เค.เอ็น.วี.จี  อินเตอรเทรด จํากัด ซึ่งไมมีความ
เก่ียวของกับบริษัท ทําหนาที่เสมือนตัวแทนจําหนาย ถือหุนรวมกับ GTS ซึ่งมีผลงานดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
ในสัดสวนรอยละ 90:10 โดยไดทําบันทึกขอตกลงรวมกันทํางานเม่ือ 10 มีนาคม 2548 เพ่ือดําเนินธุรกิจรับเหมาติดต้ัง
ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรระบบ SCATS จํานวน 7 ทางแยก ในเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้งน้ีบริษัทคาดวากิจการรวม
คาแหงน้ีสามารถสงมอบงานเสร็จเรียบรอยในเดือนสิงหาคม 2548 และตองดําเนินการตามสัญญาเพื่อการบํารุงรักษา
เปนเวลา 2 ป โดยคาดวาจะครบกําหนดในเดือนสิงหาคม ป 2550 ณ ปจจุบัน กิจการรวมคาแหงน้ียังไดมีการขยายพ้ืนที่
ของงานดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในพ้ืนที่อื่นๆเพ่ิมเติม 

2.2.9 กิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส อินเตอรคอล 

กิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส อินเตอรคอล ประกอบดวย บริษัท เซอรวิส อินเตอรคอล จํากัด 
จดทะเบียนในจังหวัดตรัง และไมมีความเก่ียวของกับบริษัท ทําหนาที่เสมือนตัวแทนจําหนาย ถือหุนรวมกับ GTS ซึ่งมี
ผลงานดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ในสัดสวนรอยละ 80:20 โดยไดทําบันทึกขอตกลงรวมกันทํางานเม่ือเดือน
กรกฎาคม 2548 เพ่ือดําเนินธุรกิจปรับปรุงติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ในเทศบาลภูเก็ต ทั้งน้ีกิจการรวมคาแหงน้ีสามารถ
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สงมอบงานเสร็จเรียบรอยในชวงเดือนตุลาคม    ป 2548 และอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาเพ่ือการบํารุงรักษาเปน
เวลา 2 ป โดยคาดวาจะครบกําหนดในเดือนตุลคม ป 2550 ณ ปจจุบัน กิจการรวมคาแหงน้ียังไดมีการขยายพ้ืนที่ของ
งานดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในพ้ืนที่อื่นๆเพ่ิมเติม 
2.2.10 กิจการรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอมมูนิเคชั่น จํากัด และ บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม  

       จํากัด  
กิจการรวมคา บริษัท เอ็กซเปรท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด และ บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีส

เต็ม จํากัด ดําเนินธุรกิจขายปายไฟอิเล็กทรอนิคสใหกับเทศบาลหาดใหญและไมมีความเก่ียวของกับบริษัท ทําหนาที่
เสมือนตัวแทนจําหนาย ถือหุนรวมกับ GTS ซึ่งมีผลงานดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ในสัดสวนรอยละ 90:10 โดย
ไดทําบันทึกขอตกลงรวมกันทํางานเมื่อเดือนธันวาคม 2549 เพ่ือดําเนินธุรกิจขายปายไฟอิเล็กทรอนิคสใหกับเทศบาล
หาดใหญ ทั้งน้ีกิจการรวมคาแหงน้ีสามารถสงมอบงานเสร็จเรียบรอยในชวงเดือนมีนาคม    ป 2550 และอยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญาเพ่ือการบํารุงรักษาเปนเวลา 2 ป โดยคาดวาจะครบกําหนดในเดือนมีนาคม ป 2552  

 
2.3 โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดของบริษัทในป 2548- 2550  มีดังน้ี 

ประเภทรายได 
ดําเนิน
การโดย 

งบการเงินรวม 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 

(บาท) % (บาท) % (บาท) % 
รายไดจากธุรกิจหลัก          
1. รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณ
โทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใต
เคร่ืองหมายการคา FORTH 

บริษัท 338,319,816 20.15 532,186,081 21.45 343,388,422 8.71 

2. รายไดจากการผลิตแผงวงจรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส
ภายใตตราสินคาของลูกคา 

       

   2.1 งานรับจางประกอบ (Consign Parts) บริษัท 162,351,128 9.67 243,393,315 9.81 250,925,946 6.37 
   2.2 งานรับเหมาผลิต (Turn key) บริษัท 542,385,195 32.31 603,298,414 24.32 1,973,716,459 50.08 
   รวมรายไดจากการรับจางเหมาผลิตและรับจาง
ประกอบแผงวงจร 

 
704,736,323  41.98 846,691,729 34.13 2,224,642,405 56.45 

3. รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณและ
ระบบสัญญาณไฟจราจร 

GTS 
125,453,675 7.47 238,990,443 9.64 336,692,852 

 
8.54 

4. รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปาย
อิเล็กทรอนิกส 

GTS 
  14,793,950 0.60 287,179,564 7.29 

5. รายไดจาการจัดจําหนาย ช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ES 
496,893,066 29.60 583,693,337 23.53 538,915,035 13.68 

6. รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดาน
การโฆษณา 

JV 
Genius 

- - 119,166,667 4.80 39,018,304 0.99 

7. รายไดจากการพัฒนา&รับจางวางระบบขอมูล
สารสนเทศ  

บริษัท 
- - 105,537,675 4.26 143,514,478 3.64 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก  1,664,087,590  99.20 2,441,059,881 98.41 3,913,351,059 99.30 
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ประเภทรายได 
ดําเนิน
การโดย 

งบการเงินรวม 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 

(บาท) % (บาท) % (บาท) % 
รายไดอื่นๆ   13,386,925  0.80 39,349,283 1.59 27,621,530 0.70 
รวมรายได  1,678,789,805  100.00 2,480,609,164 100.00 3,940,972,589 100.00 

 

2.4 จุดเดนในการประกอบธุรกิจ 

2.4.1 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสท่ีหลากหลาย  

 บริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม มีการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย ไดแก การผลิตและจําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณเก่ียวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย ภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH” 
การผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณคอมพิวเตอร ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจ
ผลิตและจําหนายระบบสัญญาณไฟจราจรครบวงจร และปายอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจผลิตมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส 
ธุรกิจผลิตอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ ตลอดจนธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณาในงาน
สัมปทานติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ ของ กรุงเทพมหานคร ทําใหกลุมบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน สามารถผลิตผลิตภัณฑ และ
ใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางหลากหลาย นอกจากน้ี ยังมีการดําเนินงานในกลุมบริษัทที่สนับสนุน
การผลิตอยางครบวงจร โดยที่ ES ทําหนาที่เปนผูจัดหาวัตถุดิบ เพ่ือใหบริษัทเปนผูผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ผลิตภัณฑตาง ๆ ของตนเองและของ GTS GEM และ FTS ซึ่งเปนผูคนควา วิจัย พัฒนา ประกอบเปนผลิตภัณฑ และจําหนาย 
สงผลใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ในดานการผลิตและยังเปนการลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผลิตภัณฑ
ใดผลิตภัณฑหน่ึงอีกดวย  

2.4.2 มีตราสินคา FORTH ท่ีมีชื่อเสียงมายาวนาน 

 จากการที่บริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา 15 ป โดยการผลิตและจําหนาย อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑอุปกรณ
โทรคมนาคมภายใตช่ือ FORTH มาจนถึงปจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑที่ไดพัฒนาและผลิตขึ้นเพ่ือใชงานไดหลากหลาย จนเปน
ที่รูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในดานคุณภาพ และการบริการ เชน ผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจร ผลิตภัณฑ
ตูชุมสายโทรศัพท และผลิตภัณฑตูสาขาโทรศัพท เปนตน ดังน้ัน นอกเหนือจากผลิตภัณฑดังกลาวขางตนแลว บริษัทจึงยัง
สามารถใชช่ือ FORTH ผลิตผลิตภัณฑอิเล็คทรอนิคสอื่น ๆ ที่บริษัทตองการจําหนายไดอีกดวย เชน อุปกรณที่เก่ียวกับระบบ
พลังงานแสงอาทิตย หรืออุปกรณอื่นๆ ที่บริษัทจะคิดคนและพัฒนาขึ้นเพ่ือผลิตและจําหนายในอนาคต อีกดวย 

2.4.3 มีทีมวิจัยและพัฒนาท่ีแข็งแกรง เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ 

 กลุมบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน ใหความสําคัญในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑที่บริษัทผลิตใหกับลูกคา โดยบริษัทและบริษัทยอยมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณและความ
ชํานาญในผลิตภัณฑทางดานอิเล็กทรอนิกส ประมาณ 48 คน จึงทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางตอเน่ืองในผลิตภัณฑ
ตาง ๆ ทั้งในดานธุรกิจของบริษัท ตลอดจนของบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยมีผลงานที่ไดพัฒนาขึ้นและนําผลิตภัณฑ
ออกจําหนายแลว ไดแก อุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร อุปกรณที่เก่ียวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย (Inverter/Charger) 
อุปกรณและระบบจอภาพสี อุปกรณและระบบเรียกพยาบาล เปนตน 
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2.4.4 มีความพรอมทางเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนสายการผลิตตามแบบผลิตภัณฑใหมๆ 

 ปจจุบัน บริษัทมีเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตไดแก Surface Mount Technology (SMT), Pin Through Hole (PTH) และ
Chip on Flexible Circuit (COF) เปนตน เน่ืองจากผลิตภัณฑที่เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส ที่บริษัทผลิตอยูมีการพัฒนาแบบใหม
ออกสูตลาดอยูเสมอ เชน แผงวงจรของอุปกรณคอมพิวเตอร แผงวงจรของโทรศัพทเคล่ือนที่ ผลิตภัณฑตูสาขาโทรศัพท หรือ
ตูชุมสายโทรศัพท เปนตน ดังน้ันบริษัทจึงสามารถจัดการใชเครื่องจักรเหลาน้ี ใหรองรับการปรับเปล่ียนสายการผลิตเพ่ือใชใน
การผลิตผลิตภัณฑแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับตราสินคาของลูกคา และผลิตแผงวงจรและอุปกรณภายใตตราสินคาของ
บริษัทไดหลากหลายรูปแบบ 

2.4.5 การเปนผูผลิตไทยรายแรกท่ีผลิตระบบสัญญาณไฟจราจร จอภาพและปายอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

 จากการที่บริษัทมีบุคลากรในการคนควา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ อยางตอเน่ือง จึงทําใหบริษัทสามารถผลิต
และจําหนายผลิตภัณฑและระบบสัญญาณไฟจราจรที่ครบวงจร โดยไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑจากหนวยงานตาง ๆ 
หลายแหง เชน เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรไดผานการรับรองการขึ้นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและผาน
การรับรองการทดสอบการใชงานจากแขวงกรุงเทพมหานคร เครื่องนับเวลาสัญญาณไฟจราจรไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน และที่ผานมา บริษัทไดนําเสนอผลิตภัณฑเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ
ระบบสัญญาณไฟจราจรของตางประเทศ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ ดวยการสาธิตวิธีใชงาน และการทดสอบ จน
หนวยงานตาง ๆ มีความมั่นใจในมาตรฐานของผลิตภัณฑ จนไดรับการยอมรับใหติดต้ังและใชงานระบบสัญญาณไฟจราจร
ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในตางจังหวัด นอกจากน้ี บริษัทยังไดพัฒนาผลิตภัณฑจอภาพและปายอิเล็กทรอนิกสขึ้น 
จนกระทั่งประสบความสําเร็จสามารถผลิตและติดต้ังในโครงการปายจราจรอัจฉริยะ ของกรุงเทพมหานครอีกดวย ดังน้ันจึง
จัดไดวา บริษัทเปนผูผลิตไทยรายแรกที่บุกเบิกผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรที่ครบวงจร จอภาพ และปายอิเล็กทรอนิกส
ในประเทศไทย ที่จะทําใหบริษัทมีความไดเปรียบดานการแขงขัน และขึ้นเปนผูนําในสายธุรกิจน้ีในประเทศไทย 

2.4.6 ผูบริหารมีประสบการณยาวนาน 

 บริษัทมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีประสบการณในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสนานกวา 15 ป มีการวางรากฐานให
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจมีการประกอบธุรกิจที่หลากหลายและสนับสนุนการผลิตอยางครบวงจร นอกจากน้ี ผูบริหารของ
บริษัทยังมีความเขาใจถึงความตองการของลูกคา เพ่ือที่จะกําหนดนโยบายการบริหารและการผลิตไดอยางสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาซึ่งจะทําใหกลุมบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน มีความแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจตอไป 

2.4.7 การมีศักยภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และการใหบริการที่ครบวงจร 

 ในปจจุบัน อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกสมีภาวะการแขงขันสูง จึงจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตสินคาของตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการผลิตและเทคโนโลยีที่มีแนวโนมสูงขึ้น เพ่ือ
รักษาความสามารถในการแขงขัน ซึ่งบริษัทไดลงทุนในเคร่ืองจักร อุปกรณตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือใหมี
มาตรฐานการผลิตที่ทันสมัย โดยมีบุคลากรท่ีสนับสนุนดานการพัฒนาผลิตภัณฑ การคัดเลือกและจัดซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนการ
มุงตอบสนองความตองการท่ีแตกตางของลูกคา โดยการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการของลูกคา ทั้งน้ี 
เพ่ือทําใหบริษัทมีศักยภาพในการแขงขันไดในอุตสาหกรรม 

2.5 เปาหมายการดําเนินธุรกิจในอนาคต 
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 บริษัทมีความมุงมั่นในการที่จะดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จสูงสุด ดวยการมุงเนนพัฒนาความรูทางเทคโนโลยี
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม รวมท้ังการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือลดการพ่ึงพาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑ
หน่ึง ซึ่งสามารถจําแนกแนวทางการดําเนินงานของบริษัทได ดังน้ี 

2.5.1 ดานการผลิตและเทคโนโลยี 
 บริษัทเนนการพัฒนาความสามารถในการผลิต และปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยูใหทันสมัย โดยการ

ลงทุนในเคร่ืองจักร หรือเครื่องมือที่ใชในการผลิตอยางสม่ําเสมอ 
 บริษัทใหความสําคัญกับการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและรักษา

ความสัมพันธที่ดีกับคูคา 
 บริษัทเนนดานการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยไดมีการเขารวมกับหนวยงานที่เก่ียวของตางๆในการพัฒนา

ประสิทธิภาพงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายคุณภาพที่กําหนดวา พัฒนาเทคโนโลยี ระบบคุณภาพ สินคา 
และบริการ อยางไมหยุดยั้ง 

 เนนการรักษามาตรฐานดานความปลอดภัย ดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการผลิตอยางตอเน่ือง 
โดยภายในป 2549 จะไมมีการใชสารเคมีตองหาม 5 ประเภทในการผลิตตามท่ีสหภาพยุโรปกําหนด 

2.5.2 ดานผลิตภัณฑ 
 บริษัทมีเปาหมายเปนผูนําดานการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีสูง และสรางมูลคาเพ่ิมใน
สินคา 
 บริษัทมีแผนงานเพ่ิมผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีศักยภาพในการสรางรายไดและกําไร และเพ่ือขยายฐานลูกคา 

2.5.3 ดานบุคลากร 
 บริษัทใสใจกับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรอยางตอเน่ือง  
 ปลูกฝงใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอองคกรโดยรวมและรวมไปถึงการดูแลใสใจในสุขอนามัยของ

พนักงานทุกคน 

2.5.4 ดานคูคาและบริการ 
 มีการพัฒนาดานการบริการลูกคาอยางสม่ําเสมอ เสมือนลูกคาเปนพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งดานการผลิตโดย

มีวางแผนการผลิตรวมกับลูกคา เพ่ือใหการผลิตมีความสอดคลองกัน และการจัดสงตรงตอเวลา รวมถึง
การสรางความสัมพันธอันดีตอกลุมลูกคาปจจุบันของบริษัท  

 พัฒนาตนเองใหสามารถสรางความแตกตางจากคูแขง มีการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีกับตัวแทน
จําหนาย  

 
 



 36

กลุมบริษัท

บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น บจก. จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม บจก. อีเล็กทรอนิกส ซอรช กิจการรวมคา Genius

ผลิตอุปกรณโทรคมนาคม
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ภายใตเครื่องหมายการคา FORTH

ผลิตแผงวงจรและอุปกรณ
โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส
ภายใตตราสินคาของลูกคา

ผลิตอุปกรณและระบบ
สัญญาณไฟจราจร*

ผลิตอุปกรณและระบบ
ปายอิเล็กทรอนิคส*

จัดจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ติดตั้งปายอัจฉริยะ
ของ กรุงเทพมหานคร

ตูสาขาโทรศัพท

ตูชุมสายโทรศัพท
Digital Loop Control : DLC

อุปกรณควบคุมการประจุและ
แปลงกระแสไฟฟา Inverter Charger

อุปกรณ และระบบ Call Center

อุปกรณ และระบบ Nurse Call

อุปกรณและระบบ Internet
Protocol PABX :IP PABX**

อุปกรณและระบบ Digital Subscriber
Line Access Mutiplexer :DSLAM

แผงวงจรเครื่องใชไฟฟา

แผงวงจรอุปกรณ
คอมพิวเตอร

แผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียม
iP Star (Computer Box Build)

การประกอบ
(Consign Parts)

การเหมาผลิต
(Turn Key)

อุปกรณมิเตอรวัดไฟฟา
ระบบอิเล็กทรอนิกส 1/

แผงวงจรเครื่องใชไฟฟา

แผงวงจรอุปกรณ
คอมพิวเตอร

แผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม
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อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียม
ติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) 2/

พัฒนาและวางระบบ
การจัดการขอมูล
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เครื่องนับเวลาถอยหลัง
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พลังแสงอาทิตย
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ไฟคนเดินขามอัจฉริยะ
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จัดเก็บผลประโยชน
ในดานการโฆษณา

ระบบและอุปกรณโครงขายควบคุม
สัญญาณไฟจราจร

(Automatic Traffic Control : ATC)**

หมายเหตุ
* ปจจุบันโรงงานของ บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น เปนผูผลิต และประกอบผลิตภัณฑให
** ผลิตภัณฑที่อยูระหวางการวิจัยและพัฒนา
1/ จําหนายโดย บจก.จีเนียส อิเล็กทรอนิกส มิเตอร (“GEM”)
2/ จําหนายโดย บจก.ฟอรท แทร็กกิ้ง ซีสเต็ม (“FTS”)
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พัฒนาและวางระบบ
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เครื่องนับเวลาถอยหลัง
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อุปกรณไฟกระพริบ
พลังแสงอาทิตย
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3. การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ 

 โครงสรางผลิตภัณฑ 
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3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ 

3.1.1 ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” 

ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเครื่องหมายการคา FORTH 
มีการผลิตและจําหนายโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยที่สายธุรกิจน้ีมีผลิตภัณฑที่เก่ียวของ
กับอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก 

1) ตูสาขาโทรศัพท (Private Automatic Branch Exchange: PABX) คือ 
เครื่องควบคุมระบบการทํางานในการใชโทรศัพททั้งสายภายในและสาย
ภายนอก ทําหนาที่ควบคุมปริมาณเบอรโทรศัพทของสายภายนอกซึ่งอาจมี
เพียงหน่ึงเบอรหรือมากกวาแตสามารถเช่ือมตอกับสายภายในไดในปริมาณ
มากและสามารถใชติดตอกันภายในองคกรโดยไมเสียคาใชจาย 
 

2) อุปกรณควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Battery Charger 
Controller Inverter: Inverter/Charger) คือ อุปกรณที่บริษัทออกแบบขึ้น
เพ่ือใชงานรวมกับแผงเซลแสงอาทิตย (Photovoltaic Module) ทําหนาที่
แปลงกระแสไฟฟาที่ไดจากแผงเซลแสงอาทิตย มาเก็บไวในอุปกรณสํารอง
ไฟ (Battery) และทําหนาที่จายไฟฟาที่อยูในอุปกรณสํารองไฟดังกลาวได
ดวย 
 

3) ตูชุมสายโทรศัพท DLC (Digital Loop Carrier) เปนตูชุมสายโทรศัพท
ขนาดกลาง ที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึ้นเปนรายแรกของประเทศไทย ซึ่งจะใช
ในการติดต้ังทดแทนตูชุมสายโทรศัพทชนิดเดิม (Analog Loop Carrier: 
ALC) ของ บมจ.ทีโอที (“ทีโอที”) ที่กําลังจะหมดอายุการใชงาน หรือติดต้ัง
ใหมเพ่ือเพ่ิมหมายเลขใหกับผูที่ประสงคจะติดต้ัง โดยตูชุมสายโทรศัพท 
DLC หน่ึงเคร่ืองสามารถรองรับไดไมนอยกวา 200 เลขหมาย 
 

4) ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) เปนอุปกรณและ
ระบบซอฟทแวร ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพ่ือใชรวมกับระบบตูสาขาโทรศัพท ทํา
หนาที่เปนศูนยขอมูลสําหรับงานบริการลูกคาของบริษัทที่ติดต้ังระบบ Call 
Center 
 

5) ระบบเรียกพยาบาลสําหรับใชในโรงพยาบาล (Nurse Call) เปนอุปกรณและ
ระบบเรียกพยาบาล ที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึ้นเปนรายแรกของประเทศไทย 
ทําหนาที่สงสัญญาณเรียกซึ่งแสดงหมายเลขหองพักของผูปวยที่ติดตอ แสดง

 
ผลิตภัณฑ PABX และผลิตภัณฑที่เก่ียวของ 

 
ตูชุมสายโทรศัพท DLC  

  
ชุดอุปกรณและระบบ Call Center 

 
 Nurse Call Console NC Series 

ชุดอุปกรณและระบบเรียกพยาบาล 

 
Nurse Call Central Control Unit 

 
อุปกรณควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา 
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สัญญาณไฟที่หนาหองผูปวย และเจาหนาที่พยาบาลสามารถสนทนากับ
ผูปวยผานอุปกรณได โดยในการเรียกแตละครั้งระบบจะบันทึกขอมูลไวใน
หนวยความจําซึ่งสามารถสั่งพิมพออกมาตรวจสอบได นอกจากน้ี ผูใชยัง
สามารถบริหารลําดับการเรียกตามลําดับของความเรงดวนของเหตุฉุกเฉิน 

ในปจจุบันบริษัทยังผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอื่น ไดแก เครื่องโทรศัพท (Digital Phone) เครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ เครื่องรูดบัตร และอุปกรณควบคุมการเปด - ปดประตูเพ่ือรักษาความปลอดภัย เปนตน นอกจากน้ี ในอนาคต 
บริษัทมีโครงการการผลิตอุปกรณ Digital Subscriber Line Access Multiplexer (“DSLAM”) อุปกรณ Internet Protocol 
PABX (“IPPABX”) และอุปกรณแปลงกระแสไฟฟาเพ่ือเขาระบบสายสงไฟฟา (Grid Charge Inverter) เปนตน 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมในโครงการในอนาคต สวนที่ 2 ขอ 6.4) 

3.1.2 ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 

ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Products) ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมขั้นปลาย (Down Stream) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัท) โดยสายธุรกิจน้ีแบงการผลิตไดเปน 2 ประเภท คือ 

1) การประกอบ (Consign Parts) คือ การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสใหกับลูกคา โดยทีมงานวิศวกรของ
บริษัทจะรวมออกแบบการผลิตและประกอบแผงวงจรรวมกับลูกคา จนถึงการวางแผนประกอบแผงวงจร ซึ่งแผงวงจรท่ี
บริษัทประกอบ ไดแก แผงวงจรเครื่องใชไฟฟา แผงวงจรอุปกรณคอมพิวเตอร แผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส อื่นๆ เปนตน ทั้งน้ี บริษัทใชวัตถุดิบที่ลูกคาเปนผูจัดหาให โดยลูกคาจะเปนผูติดตอกับผูผลิตหรือผู
จําหนายวัตถุดิบใหจัดสงวัตถุดิบแกบริษัท และลูกคาเปนผูรับผิดชอบในคาวัตถุดิบเอง ดังน้ันบริษัทจึงไมมีความเสี่ยงใน
เรื่องการบริหารตนทุนวัตถุดิบในสายการประกอบน้ี 

2) การเหมาผลิต (Turnkey) คือ การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ
เหมา ซึ่งทีมงานวิศวกรของบริษัทจะรวมออกแบบการผลิตและประกอบแผงวงจรรวมกับลูกคา จนถึงการวางแผนประกอบ
แผงวงจร ซึ่งผลิตภัณฑที่บริษัทเหมาผลิต ไดแก แผงวงจรเครื่องใชไฟฟา แผงวงจรอุปกรณคอมพิวเตอร แผงวงจรอุปกรณ
โทรคมนาคม แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมความเร็วสูง IPSTAR แผงวงจรมิเตอรวัดไฟฟา 
และอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ เปนตน ทั้งน้ี บริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบไดเอง โดยคัดเลือกวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพตามท่ีลูกคาตองการ ดําเนินการติดตอสั่งซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนการท่ีบริษัทเปนผูรับผิดชอบในเรื่องการบริหาร
ตนทุนวัตถุดิบเอง 

 ทั้งน้ี แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Products) ที่บริษัทผลิตตามคําสั่งทั้งหมด ประกอบดวย 
 

1) แผงวงจรสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา ไดแก แผงวงจรควบคุมอุณหภูมิใน
เครื่องปรับอากาศ (Air Controller) แผงวงจรวิทยุติดรถยนต และ
แผงวงจรเคร่ืองเลน  ดีวีดี  แผงวงจรบัลลาดอิ เล็กทรอนิกส  และ
แผงวงจรควบคุมอุณหภูมิในตูเย็น เปนตน 

 

 

แผงวงจรสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา 
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2) แผงวงจรและอุปกรณคอมพิวเตอร  ไดแก  แผงวงจรคียบอรด
คอมพิวเตอรชนิดธรรมดา และชนิดไรสาย (Wireless Keyboard) 
รวมถึงการรับผลิตแผงวงจรชุดคียบอรดสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุค 
เปนตน  

 
 
3) แผงวงจรสําหรับอุปกรณโทรคมนาคม ไดแก แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส

ในโทรศัพทเคล่ือนที่ เปนตน 
 
 
4) อุปกรณเคร่ืองวิทยุคมนาคม (COMPUTER BOX BUILD) เปน

อุปกรณสื่อสารรับสงขอมูลผานดาวเทียมความเร็วสูง (Broadband) 
สําหรับโครงการดาวเทียม IPSTAR ของ บมจ.ชินแซทเทลไลท 

 
 
5) มิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Watt-Hour Meter) 

ของบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด เปนอุปกรณวัดคา
กระแสไฟฟาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถวัดคากระแสไฟฟาได
อยางเที่ยงตรง และปองกันการลักลอบใชไฟฟาไดอยางสมบูรณ โดย
ผูใชสามารถเลือกใชงานไดทั้งระบบเช่ือมสาย (Online) หรือ ระบบ
อานตัวเลข ซึ่งในอนาคตจะเปนอุปกรณที่ใชทดแทนมิเตอรวัดไฟฟา
ระบบจานหมุนทั้งหมดที่ใชอยูในปจจุบัน 

 
6) อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) 

ของบริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สําหรับบันทึกการใชงานยานพาหนะผานดาวเทียมดวยระบบ GPS 
(Global Positioning System) ทําหนาที่รายงานขอมูลการใช
ยานพาหนะ เชน พิกัดของยานพาหนะในเวลาตางๆ หรือความเร็วใน
การใชยานพาหนะ เปนตน โดยผูใชงาน สามารถตรวจสอบพฤติกรรม
การใชยานพาหนะ เพ่ือควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
ยานพาหนะ 

 

3.1.3 ธุรกิจพัฒนาและรับจางวางระบบจัดการขอมูล 

ธุรกิจพัฒนาและรับจางวางระบบจัดการขอมูลดําเนินการโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ธุรกิจดังกลาวมีลักษณะการดําเนินการเปนโครงการตามสัญญาจางของลูกคา ทั้งน้ีกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM 

 

 
อุปกรณเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

 

มิเตอรไฟฟาระบบอิเลก็ทรอนิกส 

แผงวงจรสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร 

แผงวงจรสําหรับอุปกรณโทรคมนาคม 

 
อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ 
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ซึ่งประกอบดวยบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัท ไพรมล้ิงค 
จํากัด ไดลงนามในฐานะผูรับจางกับการไฟฟานครหลวงในการรับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปบริหาร
ทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2548 สัญญาดังกลาวมีมูลคาโครงการ 549 ลานบาท โดยบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) จะ
รับผิดชอบงานจัดหาคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เก่ียวของ รวมท้ังโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ทั้งน้ีบริษัทรับผิดชอบงานใน
โครงการดังกลาวมูลคา 378.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 ของมูลคาโครงการ 

3.1.4 ธุรกิจผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร 

ธุรกิจผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส 
ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดย GTS เปนผูผลิตอุปกรณและ
ระบบสัญญาณไฟจราจรรายใหญของประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑของ GTS เปนที่ยอมรับดานคุณภาพจากหนวยงานราชการ
ตางๆ โดยสายธุรกิจน้ีมีผลิตภัณฑที่เก่ียวของ ไดแก 

 

1) โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED (LED Traffic Light) เปนโคมสัญญาณ
ไฟจราจรที่ใชหลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED เปนตัวกําเนิดแสง
ที่ใหแสงสวาง  มีความเขมของแสงไดมาตรฐาน มีความคมชัดของสี 
ประหยัดพลังงาน  และมีอายุการใชงานไดนานกว า  แบบ  Halogen 
(แบบเดิม) ประมาณ 5 ป 
 

2) เคร่ืองนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร (Traffic Countdown Display) 
เปนเครื่องแสดงเวลานับถอยหลังสัญญาณไฟจราจรเพ่ือทําใหผูขับขี่
ยานพาหนะทราบเวลากอนที่จะเปล่ียนสัญญาณไฟ  

 
 

3) ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Controller) เปนเคร่ือง
ควบคุมสัญญาณไฟจราจรซึ่งมีหนาที่ในการควบคุมการเปล่ียนสัญญาณไฟ
จราจรตามทองถนนและตามแยกตางๆ ที่มีความทันสมัย ความทนทานและ
มีคุณภาพสูง พรอมดวยระบบปองกันการผลิดพลาดอยางครบครัน โดยเนน
ที่การติดต้ังและใชงานงาย เปนหลัก  
 

4) สัญญาณไฟคนเดินขามอัจฉริยะ เปนเครื่องแสดงสัญญาณไฟเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกผูสัญจร ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรทางขามชนิดกดปุม 
ประกอบดวยโคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED สําหรับคนขามถนน 
อุปกรณนับเวลาคนขาม และกลองไฟรูปคนขามชนิด LED เปนตน 

 
โคมสัญญาณไฟจราจร 

 

 
เคร่ืองนับเวลาถอยหลงัสัญญาณไฟจราจร  

 

 
ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร 

 
ชุดอุปกรณสัญญาณไฟคนเดินขามอัจฉริยะ 
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5) สัญญาณไฟสลับชองทางจราจร เปนเคร่ืองแสดงสัญญาณไฟใหผูใชรถใช
ถนนทราบถึงสถานะของชองทางเดินรถในขณะนั้น วายังสามารถใช
ชองทางน้ันไดหรือไม โดยสวนใหญจะติดต้ังบนสะพาน และบริเวณทางเขา
อุโมงคลอดทางแยกตาง ๆ 

6) ระบบอุปกรณโครงขายควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Automatic Traffic 
Control: ATC) เปนโครงการที่ใชระบบคอมพิวเตอรควบคุมไฟจราจรได
ทั้งระบบ สามารถกําหนดและปรับเปล่ียนจังหวะสัญญาณไฟของแตละทาง
แยกใหสอดคลองกับปริมาณรถ โดยอาศัยเครื่องตรวจจับที่สามารถหา
ปริมาณความหนาแนนของรถในแตละทางแยก เพ่ือนํามาคํานวณหาเวลา
การปลอยสัญญาณไฟเขียวในแตละจังหวะใหสอดคลองกับปริมาณรถและ
สัมพันธกันทั้งโครงขาย 
 

นอกจากน้ี ในปจจุบันบริษัทยังผลิตและจําหนาย อุปกรณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตยอีกดวย  
 

3.1.5 ธุรกิจผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส 

ธุรกิจผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) 
ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดย GTS เปนผูพัฒนาผลิตภัณฑปายอิเล็กทรอนิกสขึ้นเปนรายแรก
ของประเทศไทย โดยสายธุรกิจน้ีประกอบดวยผลิตภัณฑ 2 ประเภท ไดแก 

1) จอแสดงภาพสี (Full Color LED Screen) คือ จอแสดงภาพ
ขนาดใหญที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึ้นเปนรายแรกของ
ประเทศไทย ที่ใชหลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED 
แสดงสีแบบ Full Color ทําใหไดภาพท่ีมีสีสันสดใส ใช
นําเสนอภาพวีดีโอ กราฟฟค และภาพเคล่ือนไหว โดยผลิต
ขึ้นเปนช้ินเล็ก (Modular) ที่สามารถนํามาประกอบขึ้นเปน
จอภาพที่มีขนาดตามความตองการของลูกคา 
 
 

2) ปายแสดงขอความหรือรูปภาพ (Moving Sign Board/ 
Variable Message Sign: VMS) คือ ปายแสดงขอความหรือ
รูปภาพที่สามารถแสดงผลได 16 เฉดสี สามารถแสดงผลที่
หลากหลาย เชน ขอความท่ีว่ิงจากซายไปขวา หรือ ขอความท่ี
ว่ิงจากดานบนลงสูดานลาง เปนตน โดยผลิตขึ้นเปนช้ินเล็ก 
(Modular) ที่สามารถนํามาประกอบขึ้นเปนจอภาพที่มีขนาด
ตามความตองการของลูกคา 

   
สัญญาณไฟสลบัชองทางจราจร 

 

 
จอแสดงภาพสีของบริษัท ในงานมอเตอรโชว ป 2548 

 

 
ตัวอยางปายแสดงขอความหรือรูปภาพ 
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3.1.6 ธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

 ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) ซึ่งเปน
บริษัทยอย ที่บรษิัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดย ES เปนตัวแทนจําหนาย (Distributor) ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสใหกับ
เจาของตราสินคาช้ันนําจํานวนมากทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน FUJITSU, ZARLINK, MICROCHIP, KEC, 
ELITE, Ischaffner, ETT, SILA, I_NEX เปนตน นอกจากน้ีผูผลิตสินคาเชน FUJITSU, ZARLINK และ MICROCHIP ยัง
ไดแตงต้ังให ES เปนตัวแทนจําหนาย (Distributor) ในประเทศไทยดวย ทั้งน้ี สินคาที่ ES จําหนายสวนใหญเปนวัตถุดิบเพ่ือ
การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส สําหรับช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายน้ันสามารถแบงออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก 

1) กลุมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตจากสารก่ึงตัวนํา (Active device) เชน ไดโอด (Diode) ไอซี (IC) และ 
ทรานซิสเตอร (Transistor) เปนตน 

2) กลุมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดผลิตจากสารก่ึงตัวนํา (Passive device) เชน คอนเน็กเตอร (Connector) และตัว
เก็บประจุไฟฟา (Capacitor) เปนตน 

 

 

 
 

ภาพแสดงช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

3.1.7 ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพ้ืนท่ีปายจราจรอัจฉริยะ 

โครงการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ เปนวิธีการนําเสนอขาวสารการจราจรโดยตรงสูผูใชรถใชถนน ที่จะ
สามารถรับรูขอมูลการจราจรในบริเวณน้ัน ๆ ในเวลาที่เปนปจจุบัน เพ่ือใหผูใชรถใชถนนสามารถตัดสินใจเลือกเสนทางใน
การเดินทางที่เหมาะสมของตน หลีกเล่ียงเสนทางที่มีการจราจรคับคั่ง โดยที่ บริษัท รวมกับ GTS ไดเขาทําสัญญาในนาม
กิจการรวมคา Genius กับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ในการรับสิทธิติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ พรอม
การดูแลรักษา จํานวน 40 จุด พรอมศูนยควบคุมเครือขาย ปจจุบันกิจการรวมคา Genius ติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะแลวเสร็จ 
ทั้งน้ี กิจการรวมคา Genius ไดรับสิทธิการดูแลบํารุงรักษาและจัดหาผลประโยชนดานโฆษณา ขอความและรูปภาพแก
สาธารณชนบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ มีอายุสัญญาครั้งละ 3 ป และตออายุสัญญาไดอีก 2 ครั้ง เมื่อบริษัทปฏิบัติครบตาม
เง่ือนไขของสัญญา โดยจะตองชําระคาใชสิทธิรายเดือน และคาตอบแทนรายป รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นปละ 14.45 ลาน
บาท ใหแกกรุงเทพมหานคร ตามท่ีกําหนดตลอดอายุสัญญา 

ในการน้ี กิจการรวมคา Genius สามารถโฆษณาบนหนาจอของปายจราจรอัจฉริยะไดเฉพาะภาพน่ิงไมใชเสียง พ้ืนที่
ของหนาจอโฆษณามีขนาดไมเกินรอยละ 30 ของพ้ืนที่หนาจอแสดงผลทั้งหมด โดยพ้ืนที่ในการโฆษณาจะแยกกันกับการ
แสดงขอมูลการจราจรแบบแถบสีอยางชัดเจน โดยการโฆษณาทุกช้ินจะตองผานการอนุญาตจากทางกรุงเทพมหานคร ไม
ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีงาม 

 

 

 

 
ภาพจําลองการโฆษณาบนหนาจอปายจราจรอัจฉริยะ 

 

 
ภาพปายจราจรอัจฉริยะ 
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วงจรการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพ้ืนท่ีปายจราจรอัจฉริยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.8 สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุน  

สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนโดยยอมีดังน้ี 

เจาของ
บัตร

สงเสริม 

เลขท่ีบัตร
สงเสริมการ
ลงทุน / วันท่ี 

ธุรกิจ/กําลงัการผลติ สิทธิประโยชนท่ีไดรับการสงเสริม 

FORTH 3 0 1 0 / ว . /
2 5 4 5 / 
4 ก.ย 2545 

 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต PCBA, PABX, 
TELEPHONE SET และชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ใชกับ
เคร่ืองใชไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป ประเภท 5.3 กิจการผลิตช้ินสวนหรือ
อุปกรณที่ใชกับเคร่ืองใชไฟฟา ประเภท  5.4 กิจการผลิต
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส และประเภท 5.5 กิจการผลิตช้ินสวน
หรืออุปกรณที่ใชกับอิเล็กทรอนิกส ขนาดของกิจกรรมเปน
ดังน้ี 
1) PCBA มีกําลังการผลิตปละประมาณ 6,000,000 ชิ้น  (มีเวลา
ทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน: 300 วัน/ป)  
2) PABX มีกําลังการผลิตปละ 12,000 เคร่ือง (มีเวลาทํางาน 8 
ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป) 
3) TELEPHONE SET มีกําลังการผลิตปละประมาณ 120,000 
เคร่ือง (มีเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง/วัน : 300 วัน/ป) 
4) ชิ้นสวน หรืออุปกรณที่ใชกับเคร่ืองใชไฟฟาและผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป เชน 
COMPUTER BOX BUILD มีกําลังการผลิตปละประมาณ 
6,000,000 ชิ้น (มีเวลาทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน: 300 วัน/ป)  

1) ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จําเปนที่ตองนําเขาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อ
การสงออกเปนระยะเวลา 1 ปนับต้ังแตวันที่ไดนําเขาคร้ัง
แรก 

2) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของท่ีผูไดรับการ
สงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลา 1 ป 
นับแตวันนําเขาคร้ังแรก 

3) ขยายเวลาการไดรับสิทธิตามขอ 1 และขอ 2  ออกไป
ต้ังแตวันที่ 28 มีนาคม 2549 จนถึง 27 มีนาคม 2550 

 

FORTH 2040(4)/2549 ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภัณฑจากการ 1) ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือหรือ

ลูกคาที่ตองการใชพื้นที่โฆษณา

กิจการรวมคา Genius กรุงเทพมหานคร

บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น

บจก. จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม

สงมอบปายจราจรอัจฉริยะ
และชําระคาใชสิทธ ิรายเดือน/รายป

ใหสิทธจัิดเก็บผลประโยชนจากการโฆษณา

ผลิต/จําหนาย/ติดตั้ง ปายจราจรอัจฉริยะ

ประกอบแผงวงจรปายอัจฉริยะ

ขายโฆษณาบนปายอัจฉริยะ

ลูกคาที่ตองการใชพื้นที่โฆษณา

กิจการรวมคา Genius กรุงเทพมหานคร

บมจ. 
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เจาของ
บัตร

สงเสริม 

เลขท่ีบัตร
สงเสริมการ
ลงทุน / วันท่ี 

ธุรกิจ/กําลงัการผลติ สิทธิประโยชนท่ีไดรับการสงเสริม 

/ 1 7  ก . ค . 
2549 

ออกแบบทางอิ เ ล็กทรอนิกสในลักษณะ  PROTOTYPE 
DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส 
(ตูชุมสายโทรศัพทระบบ DLC และ ระบบ MSAN) ขนาดของ
กิจกรรมมีกําลังการผลิต ปละประมาณ 70,000 คูสาย (เวลา
ทํางาน 12 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน/ป) 

ผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซ่ึงอยูในอุปการะของ
บุคคลท้ังสองประเภทน้ี เขามาในราชอาณาจักรได ตาม
มาตรา 25 และมาตรา 26  

2) ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักร 

3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่
ไดจากการประกอบกิจการที่ ได รับการสง เสริมมี
กําหนดเวลา 8 ป  

ในกรณีที่ผูประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับ
อนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวาง
เวลาน้ันไปหักออกจากกําไรสุทธิที่ เ กิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งมีกําหนด
ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันที่พนกําหนดเวลาน้ัน 
โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายป
ก็ได 

4) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับ
การสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
มาตรา  31 ไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดตลอด
ระยะเวลาท่ีผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลนั้น 

GTS 1 1 5 0 (4)/ 
2548/ 
18 ก.พ. 2548 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภัณฑจากการ
ออกแบบทางอิ เ ล็กทรอนิกสในลักษณะ  PROTOTYPE 
DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส 
(ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเปนพื้นที่ดวยคอมพิวเตอร 
และเคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟจราจร) ขนาดของกิจกรรมมี
กําลังการผลิต ปละประมาณ 300 เคร่ือง (เวลาทํางาน 12 
ชั่วโมง / วัน : 260 วัน/ป) 

GTS 1 1 5 1 ( 4 ) 
/ 2 5 4 8 / 
18 ก.พ. 2548 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภัณฑจากการ
ออกแบบทางอิ เ ล็กทรอนิกสในลักษณะ  PROTOTYPE 
DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส  
(เชน Full Color LED Screen และ Variable Message Sign)  
ขนาดของกิจกรรมมีกําลังการผลิตปละประมาณ 115 ชุด (เวลา
ทํางาน 12 ชั่วโมง / วัน : 260 วัน/ป) 

GEM 1 0 1 7 ( 4 ) 
/ 2 5 4 8 / 
13 ม.ค.2548 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภัณฑจากการ
ออกแบบทางอิ เ ล็กทรอนิกสในลักษณะ  PROTOTYPE 
DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส 
ขนาดของกิจกรรมมีกําลังการผลิต ปละประมาณ 200,000 
เคร่ือง (เวลาทํางาน 12 ชั่วโมง / วัน : 260 วัน/ป) 
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3.2 กลยุทธการแขงขันของบริษัท 

จาการท่ีบริษัท ดําเนินธุรกิจในดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมานานกวา 15 ป 
มีความพรอมในดานการตลาด การวิจัย และการผลิต ที่ครบวงจร ตลอดจนการมีบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีดําเนินธุรกิจ
สงเสริมกัน ทั้งน้ี ปจจัยที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย 

3.2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑและสายธุรกิจ 

จากประสบการณในการทําธุรกิจมาเปนเวลานาน บริษัทตระหนักวาการที่จะทําใหบริษัทสามารถดําเนิน
ธุรกิจไดอยางยั่งยืน จะตองเพิ่มผลิตภัณฑใหมใหมีความหลากหลาย และทําใหผลิตภัณฑมีความทันสมัยอยูเสมอ ดังน้ัน 
บริษัทจึงไดใหความสําคัญกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑมาโดยตลอด และจัดต้ังขึ้นเปนฝายงานซึ่งประกอบดวยบุคลากร
ที่มีความเช่ียวชาญในสายการผลิตผลิตภัณฑที่เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส ทําหนาที่พัฒนาผลิตภัณฑใหมของบริษัทเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งที่ผานมาฝายงานดังกลาวมีผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑใหมของบริษัท
เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง และมีหลายผลิตภัณฑที่บริษัทเปนผูพัฒนาขึ้นสําเร็จเปนบริษัทแรกของประเทศไทย ไดแก ผลิตภัณฑ
ตูชุมสายโทรศัพท DLC อุปกรณและระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ผลิตภัณฑและระบบสัญญาณไฟจราจรท่ีครบวงจร 
และจอแสดงภาพสีขนาดใหญระบบ LED เปนตน ซึ่งเปนการเพ่ิมผลิตภัณฑใหมๆ จะทําใหบริษัทมีฐานลูกคาที่กวางขึ้น
และกระจายสัดสวนรายไดไปสูธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต เชน งานสัมปทานการจัดเก็บผลประโยชนจาก
การโฆษณาบนปายจราจรอัจฉริยะ ซึ่งเปนการทําธุรกิจโฆษณารูปแบบใหม มีเครือขายที่สามารถโฆษณาไดพรอมกันมาก
ถึง 40 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร ต้ังอยูในตําแหนงที่จะมีผูขับขี่ยานพาหนะใหความสนใจ และจะเปนชองทางการโฆษณา
ประชาสัมพันธที่ดี ของบริษัทที่ตองการใชโฆษณา ดังน้ัน ผลของการเพิ่มสายธุรกิจดังกลาวขางตน จะทําใหบริษัทมีฐาน
ลูกคาหลากหลายข้ึน และสามารถการลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทได 

3.2.2 การใชเทคโนโลยีการผลิตท่ี สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคารูปแบบใหม 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ เพ่ือการรองรับการผลิต
ผลิตภัณฑที่มีความซับซอนของลูกคา ทั้งน้ี โรงงานผลิตสินคาของบริษัท ยังมีมาตรฐานการผลิตไดรับใบรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001:2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS (THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION 
ซึ่งทําใหลูกคามั่นใจวาบริษัทมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน นอกจากน้ี ยังมีการบริหารสายการผลิตใหสามารถรองรับ
การปรับเปลี่ยนเพ่ือการผลิตสินคารูปแบบใหม เพ่ือใหสามารถใชเครื่องจักรไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตคําสั่งซื้อที่มีการ
เปล่ียนแปลง และยังสามารถรองรับการผลิตใหกับผลิตภัณฑ   ตาง ๆ ของบริษัทดวย 

3.2.3  การมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพดานการออกแบบและวิจัย ซึ่งมีฐานลูกคาแข็งแกรง 

จากการที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพดานการออกแบบและวิจัยใหผลิตภัณฑช้ันนําระดับโลก 
เปนผูสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต (Know How) เชน ใหคําแนะนําดานการผลิต การควบคุมคุณภาพ การใหยืมเคร่ืองมือ
ทดสอบ ตลอดจนใหการสนับสนุนดานการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการ ซึ่งทําใหบริษัทเกิดการ
ประหยัดตอขนาด และมีตนทุนการผลิตในระดับที่เหมาะสมและสามารถแขงขันได นอกจากน้ี บริษัทวิจัยที่เปนพันธมิตร
ทางธุรกิจของบริษัทยังเปนผูพัฒนาผลิตภัณฑใหกับผูผลิตผลิตภัณฑที่มีช่ือเสียงช้ันนําระดับโลกเปนจํานวนมาก และไดรับ
การยอมรับเปนอยางดี ทําใหมีฐานลูกคาที่แข็งแกรง ดังน้ัน บริษัทจึงสามารถสรางฐานลูกคาใหมขึ้นไดโดยไดรับการ
สนับสนุนจากพันธมิตรของบริษัทอีกดวย 
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3.2.4 การมุงเนนบริการหลังการขายที่ตอเน่ือง และรักษาความพึงพอใจของลูกคา 

บริษัท มุงเนนการใหบริการหลังการขายที่ตอเน่ืองโดยฝายบริการลูกคาของบริษัท และการไดรับการ
สนับสนุนจากตัวแทนจําหนายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เชน การใหคําแนะนําในการใชผลิตภัณฑดวยความเชี่ยวชาญ การ
ใหบริการดานอะไหลที่มีสํารองอยางเพียงพอ และมีบริการซอมแซมแกไขที่รวดเร็ว สงผลใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีตอการ
ใชผลิตภัณฑของบริษัท เปนการทําใหลูกคาจดจําตราสินคา เกิดความเช่ือถือ และเกิดความมั่นใจในการใชผลิตภัณฑหรือ
บริการของบริษัท สงผลใหบริษัทมีรายได นอกจากน้ีบริษัทยังสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ดวยการสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคาเพ่ือการปรับปรุงบริการใหดีขึ้น 

3.2.5 มุงเนนการใชเคร่ืองหมายการคา FORTH เพ่ือทําการตลาดใหผลิตภัณฑของบริษัท 

จากการที่บริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา 15 ป มีผลิตภัณฑตาง ๆ ภายใตเครื่องหมายการคา FORTH เปน
จํานวนมาก ดังน้ัน ในปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทจึงเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในดานคุณภาพ และ
การบริการ ทําใหบริษัทสามารถทําการตลาดผลิตภัณฑของบริษัทใหผูบริโภคยอมรับไดงายขึ้น 

3.3 ภาวะอุตสาหกรรม สภาวะการแขงขัน กลยุทธการแขงขัน กลุมลูกคาเปาหมาย และชองทางการจําหนายของ 
แตละผลิตภณัฑ 

3.3.1 ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณ โทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

บริการโทรคมนาคมโลกในชวงป 2534 - 2546 มีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง โดยที่โทรศัพทพ้ืนฐานมี
อัตราเติบโตเฉล่ียปละประมาณรอยละ 6.9 แตเน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสื่อสาร และความสะดวกในการใชงาน
ทําใหจํานวนของผูใชโทรศัพทเคล่ือนที่ และอินเตอรเน็ตเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วต้ังแตป 2542 เปนตนมา จึงคาดวาในปจจุบัน
จํานวนของผูใชโทรศัพทเคล่ือนที่ทั้งหมดจะมีจํานวนมากกวาจํานวนโทรศัพทพ้ืนฐานทั่วโลก 

จํานวนผูใชบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคล่ือนท่ี และอินเตอรเน็ตท่ัวโลก 
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ที่มา: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION  

ทิศทางของบริการโทรคมนาคมในประเทศไทย จึงเปนไปในทิศทางเดียวกับบริการโทรคมนาคมโลก
ดังกลาวขางตน โดยในป 2548 ประเทศไทยมีเลขหมายโทรศัพทที่พรอมใหบริการ (Line Capacity) รวมทั้งประเทศ จาก
ผูประกอบการ 3 ราย ไดแก บมจ.ทีโอที บมจ.ทรู คอรปอเรช่ัน และบมจ.ทีทีแอนดที มีจํานวนทั้งหมด 8.62 ลานเลขหมาย 
ทั้งน้ี เปนเลขหมายที่มีผูเชาจํานวน 6.46 ลานเลขหมาย และมีเลขหมายโทรศัพทสาธารณะสะสมทั้งสิ้น 0.33 ลานเลขหมาย 
ขณะที่มีผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่เปนจํานวนมากถึง 29 ลานเลขหมาย ทั้งน้ี บมจ.ทีโอที ไดเริ่มดําเนินการขยาย
โครงขายโทรศัพทพ้ืนฐานจํานวนประมาณ 0.56 ลานเลขหมาย เพ่ือขยายโทรศัพทพ้ืนฐานใหครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งคาด
วาโครงการจะแลวเสร็จภายในป 2549 

จํานวนเลขหมายของผูใชบริการโทรศัพทพ้ืนฐานในประเทศไทย 
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 ที่มา: www.tot.co.th, www.truecorp.co.th, www.ttt.co.th 
  

ภายหลังการเปดเสรีประกอบกิจการโทรคมนาคมในป 2549 ธุรกิจสื่อสารจะมีการแขงขันกันรุนแรงมากขึ้น 
เน่ืองจากผูประกอบการรายใหญจากตางประเทศอาจเขาดําเนินธุรกิจในรูปแบบของการรวมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 
อยางไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2548 ยังไดกําหนด
หลักเกณฑใหผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไดรับใบอนุญาตจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง โดย
กําหนดใหมีโทรศัพทสาธารณะอยางนอย 2 เลขหมายตอ 1 หมูบาน จํานวนไมเกิน 6,000 หมูบาน จัดใหมีโทรศัพทประจําที่
และโทรศัพทสาธารณะรวมอยางนอย 2 เลขหมายตอแหง ในสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหนวยงานที่ให
ความชวยเหลือแกสังคมจํานวนไมเกิน 4,000 แหง และยังจัดใหมีโทรศัพทสาธารณะเพ่ือชุมชนผูมีรายไดนอย เพ่ืออํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการ และเพ่ือหนวยงานที่ใหความชวยเหลือทางสังคม เปนตน ซึ่งเปนการใหผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีไดรับใบอนุญาต ผลักดันโทรคมนาคมพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาโครงขายของตนดวย โดยผูประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง นอกจากน้ีประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 ไดกําหนดพ้ืนที่เปาหมายในการจัดใหมีบริการพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ไดแก 
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พ้ืนที่เปาหมายการจัดใหมีโทรศัพทสาธารณะในหมูบาน จํานวน 6,000 หมูบาน และพื้นที่เปาหมายการจัดใหมีโทรศัพท
สาธารณะและโทรศัพทประจําที่ในสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหนวยงานที่ใหความชวยเหลือแกสังคม 
จํานวน 4,000 หมูบาน 

แนวโนมของบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน ผูประกอบการจะใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูการ
รวมกันของบริการตาง ๆ ที่มีในปจจุบัน เชน บริการดานเสียง (Voice) บริการดานขอความ (Text) บริการดานรูปภาพ 
(Picture) หรือภาพเคลื่อนไหว (Viedo) โดยมุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยี 4 สวน ไดแก เทคโนโลยีโครงขายและการสื่อสาร
ความเร็วสูง (High Speed) เทคโนโลยีไรสาย เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีอุปกรณปลายทาง เพ่ือใหเกิดการ
สื่อสารความเร็วสูง มีความสะดวกในการใชงาน มีความปลอดภัยของขอมูลและมีความเปนสวนตัว อีกทั้งเพ่ือใหเกิดบริการ
และรูปแบบของเน้ือหาใหม ๆ โดยคาดวา Line Capacity ของโทรศัพทพ้ืนฐานที่มีเหลืออยูจะเริ่มลดลง เน่ืองจากแนวโนม
ความนิยมในบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดความเร็วสูง (Asymmatric Digital Subscriber Line: ADSL) เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีความ
จําเปนตองใชเลขหมายเพ่ือการเช่ือมโยงมากขึ้น ดังน้ัน อุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตตูสาขาโทรศัพทและอุปกรณโทรศัพทที่
เก่ียวของ ตลอดจนตูชุมสายโทรศัพท และระบบขอมูลทางโทรศัพทของบริษัทจึงมีโอกาสเติบโตตามภาวะอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมพ้ืนฐาน และนโยบายของ กทช.ดังกลาวขางตน 

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาทดแทนจากแสงอาทิตย 

พลังงานแสงอาทิตยเปนหน่ึงในพลังงานทดแทนท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 5 ปที่ผานมาโดยการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของโลกมีอัตราการเติบโตรอยละ 20-25 ตอป โดยเฉพาะในป 2547 ซึ่งอุตสาหกรรมพลังงาน
ไฟฟาจากแสงอาทิตยมีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 62 เมื่อเทียบกับป 2546 ทั้งน้ี European Commission, Joint Research 
Center, Renewable Energies Units ไดคาดการณวาภายในป 2573 ทั่วโลกจะมีปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยเทากับ 140,000 เมกะวัตต หรือเติบโตขึ้นถึง 50 เทาจากป 2547 ที่มีปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยสะสมประมาณ 2,800 เมกะวัตต 

อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทยมีการเติบโตอยางกาวกระโดดเชนเดียวกับแนวโนมสากล 
โดยมีปจจัยหลักจากการสนับสนุนของภาครัฐบาลผานทางยุทธศาสตรพลังงานทดแทน ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงานต้ังเปาหมายใหเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนในประเทศจากรอยละ 0.5 ในป 2545 เปน
รอยละ 8 ของพลังงานทั้งหมดในป 2554 โดยมีสัดสวนการใชพลังงานแสงอาทิตยประมาณ 250 เมกะวัตต ดังน้ัน
อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตยจึงไดรับการสงเสริมการใชงานอยางจริงจังในฐานะพลังงานทดแทนต้ังแตป 2546 เปนตน
มา ทั้งน้ีการเติบโตอยางกาวกระโดดของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตยสงผลใหเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่และ
แปลงกระแสไฟฟาซึ่งเปนสวนประกอบที่จําเปนในระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยมีแนวโนมที่จะเติบโต
อยางรวดเร็วตามไปดวย 

ภาวะการแขงขันของธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณ โทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใต
เคร่ืองหมายการคา “FORTH” 

ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมพ้ืนฐาน มีความเก่ียวของกับผลิตภัณฑของบริษัท เชน 
ผลิตภัณฑตูสาขาโทรศัพท อุปกรณโทรศัพท และระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) โดยที่ในปจจุบัน
ผลิตภัณฑตูสาขาโทรศัพท ของบริษัทมีคูแขงขันจากประเทศญี่ปุน ไดแก Panasonic และ NEC เปนตน และมีคูแขงขันใน
ประเทศไทยไดแก Issac, Integrate และ PHONik เปนตน ซึ่งที่ผานมาการประมาณสวนแบงทางการตลาดในอุตสาหกรรมน้ี
จะวัดจากยอดรวมของจํานวนสายโทรศัพทของตูสาขาโทรศัพทที่จําหนายเปนหลัก โดยบริษัทเคยไดทําการประเมินสวน
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แบงทางการตลาดแลวพบวาผลิตภัณฑของบริษัทเปนตราสินคาของคนไทยท่ีมีตําแหนงทางการตลาดในระดับช้ันนําในการ
เปนผูผลิตตูสาขาโทรศัพท เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันจากตางประเทศ และเปนผูนําตลาดเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงใน
ประเทศ นอกจากน้ี บริษัทยังมีคูแขงขันในผลิตภัณฑระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) เปนผูผลิตจาก
ประเทศเกาหลี และสหรัฐอเมริกา แตอยางไรก็ตาม บริษัทยังไมมีคูแขงขันจากในประเทศ  

สําหรับผลิตภัณฑระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) น้ัน ในอดีตโรงพยาบาล และสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐ
และเอกชนยังสั่งซื้ออุปกรณชนิดน้ีจากผูผลิตในประเทศญี่ปุน เน่ืองจากยังไมมีผูผลิตอุปกรณชนิดน้ีขึ้นในประเทศไทย ใน
ปจจุบันโรงพยาบาลมีผลิตภัณฑ Nurse Call ภายใตตราสินคา AIPHONE จากประเทศญี่ปุนใชอยูสวนใหญ ดังน้ันบริษัทจึง
เห็นโอกาสและจึงไดพัฒนาและผลิตขึ้นเปนรายแรกในประเทศไทย โดยที่ผลิตภัณฑ Nurse Call ของบริษัทสามารถติดต้ัง
เพ่ือใชงานทดแทนผลิตภัณฑของคูแขงไดทันที นอกจากน้ียังสามารถออกแบบการใชงานใหไดตรงกับตามความตองการ
ของลูกคา ใชงานงาย และมีราคาที่แขงขันกับผลิตภัณฑของผูผลิตจากตางประเทศได  

ผลิตภัณฑตูชุมสายโทรศัพท DLC ที่ผานมาบริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับ บมจ.ทีโอที จนเปนผลสําเร็จ 
จึงทําใหบริษัทเปนผูผลิตที่พัฒนาและผลิตตูชุมสายโทรศัพท DLC ขึ้นเปนรายแรกของประเทศไทย ทั้งน้ีผลิตภัณฑดังกลาว
จะใชในการติดต้ังทดแทนตูชุมสายโทรศัพทชนิด Analog Loop Carrier (ALC) ที่กําลังจะหมดอายุการใชงาน หรือติดต้ัง
ใหมเพ่ือเพ่ิมหมายเลขใหกับผูประสงคจะติดต้ัง โดยบริษัทมีคูแขงขันจากตางประเทศไดแก จีน (Huawei Technologies, 
ZTE Corporation) และ สวีเดน (Ericsson) โดยที่ปจจุบันบริษัทยังไมมีคูแขงขันจากในประเทศ 

ดังน้ัน การท่ีบริษัทเปนทั้งผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวทั้งหมดขางตน ควบคูกับการวิจัยพัฒนาเพ่ือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑใหทันสมัย มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา จะทําใหมีราคาท่ีสามารถแขงขัน
ได 

กลยุทธการแขงขันของธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณ โทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใต
เคร่ืองหมายการคา “FORTH” 

 พัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม และมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย 

จากการที่บริษัทสามารถมีผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบตาง ๆ ทําใหบริษัทมีผลิตภัณฑใหม 
และมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย เชน ผลิตภัณฑตูสาขาโทรศัพท อุปกรณควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา 
(Inverter/Charger) ผลิตภัณฑตูชุมสายโทรศัพท DLC ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) อุปกรณและ
ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) เปนตน ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และสรางฐานลูกคา
ไดมากขึ้น  

 มีตราสินคา FORTH ที่มีช่ือเสียงมานาน 

บริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา 15 ป ในดานการผลิตและจําหนาย อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑ
อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเครื่องหมายการคา FORTH มาจนถึงปจจุบัน ผลิตภัณฑของบริษัท
เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในดานคุณภาพ และการบริการ ทําใหบริษัทสามารถนําเสนอผลิตภัณฑใหม
ของบริษัทภายใตช่ือ FORTH ใหผูบริโภคยอมรับไดงายขึ้น 

 มีคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑที่แขงขันได 



 50

จากการท่ีบริษัทสามารถวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสามารถผลิตสินคาไดแลว คุณภาพของผลิตภัณฑยัง
สามารถแขงขันกับผลิตภัณฑของคูแขงขันจากตางประเทศได เน่ืองจากบริษัทมีความไดเปรียบดานราคาที่มีตนทุนการผลิต
ในดานวัตถุดิบตํ่ากวาผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ ทําใหสามารถแขงขันดานราคาไดดวย 

 มีบริการหลังการขายที่ทั่วถึง 

บริษัทใหความสําคัญกับบริการหลังการขายมาโดยตลอด ทั้งดานอะไหล และบริการรับซอม โดย
ผานฝายบริการลูกคา หรือผานตัวแทนจําหนายที่ต้ังอยูทั่วประเทศ นอกจากน้ียังเปนผูใหคําแนะนําในการใชผลิตภัณฑ ซึ่ง
จะเปนการสรางความเช่ือมั่นกับลูกคาในการใชผลิตภัณฑของบริษัทอีกดวย 

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณ โทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใต
เคร่ืองหมายการคา “FORTH” 

กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาปลายทาง (End User) ซึ่งมีความหลากหลาย และแตกตางกันไปตาม
ลักษณะผลิตภัณฑ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ตูสาขาโทรศัพท และระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) มีกลุมลูกคาเปาหมายเปน
บริษัทเอกชน และจําหนายใหกับหนวยงานราชการในลักษณะโครงการ ซึ่งที่ผานมาบริษัทไดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหกับ สํานักงานตํารวจแหงชาติทั่วประเทศ ธนาคารกรุงเทพ กวา 100 สาขา บมจ.ทีเอ ออเรนจ 
(ทรู คอรปอเรช่ัน) ทั่วประเทศ และในการประชุม APEC 2003 เปนตน 

2) อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอร่ีและแปลงกระแสไฟฟาสําหรับพลังงานแสงอาทิตย มีกลุมลูกคา
เปาหมายคือ ผูผลิตและติดต้ังอุปกรณระบบพลังงานแสงอาทิตย ไดแก บมจ.โซลารตรอน และ บจก. 
อคิวเมนท 

3) ตูชุมสายโทรศัพท DLC มีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ บมจ.ทีโอที (“ทีโอที”) บมจ.ทีทีแอนดที และกลุม
ลูกคาที่สนใจ เชน โครงการบานเอ้ืออาทร หมูบาน คอนโดมิเนียม หรือชุมชนตางๆ ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด 

4) ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) มีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ของรัฐบาล 
และเอกชนทั่วประเทศ ที่ตองการติดต้ังใหม หรือใชทดแทนระบบเรียกพยาบาลเดิม ซึ่งที่ผานมาบริษัท
ไดจําหนายผลิตภัณฑใหกับ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และโรงพยาบาลกรุงเทพ เปนตน 

การจําหนายและชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” 

 การจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH” ของ
บริษัทใชชองทางการจัดจําหนาย 2 ทางไดแก การจําหนายทางตรง (Direct) โดยมีทีมงานขายตรงแยกตามสายผลิตภัณฑ
จํานวน 5 คนโดยมีนโยบายจําหนายทางตรงใหกับลูกคาที่เปนโครงการขนาดใหญ นอกจากน้ี ยังจําหนายผลิตภัณฑผาน
ตัวแทนจําหนาย (Dealer) ซึ่งมีจํานวนมากกวา 130 รายทั่วประเทศ โดยเปนผูมีความรูพ้ืนฐานในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส 
ความสามารถบริการหลังการขาย และความสามารถทําการตลาดใหกับบริษัทได เปนตน ทั้งน้ีในป 2548 บริษัทมีสัดสวน
การขายระหวางการจําหนายทางตรง กับการจําหนายผานตัวแทนจําหนาย เทากับ 30:70 ของยอดขายในสายธุรกิจน้ี 

3.3.2 ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมท่ีมีความ
จําเปนตองใชช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบในการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยท่ี
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสประกอบดวยโครงสราง 3 สวน ไดแก 

 อุตสาหรรมข้ันตน (Upstream) ซึ่งเปนขั้นการผลิตวัตถุดิบ เชน Wafer Fabrication และสารก่ึงตัวนํา 
(Semiconductor) 

 อุตสาหกรรมขั้นกลาง (Midstream) ไดแก การผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เชน แผงวงจรรวม ไดโอด 
ทรานซิสเตอร  แผงวงจรพิมพ (Printed Circuit Board: PCB) 

 อุตสาหกรรมขั้นปลาย (Down Stream) คือ ธุรกิจประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Printed Circuit 
Board Assambly : PCBA) เพ่ือนําไปเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน เครื่องใชไฟฟา อุปกรณสื่อสาร คอมพิวเตอร ยานยนต เปนตน 

จากตัวเลขกําลังการผลิตรวมของแผนวงจรพิมพซึ่งใชสําหรับผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก
แสดงใหเห็นวาชวงคร่ึงปหลังของ ป 2546 เปนตนมา ตัวเลข Book-to-bill ratio ของแผนวงจรพิมพกลุมผูผลิตชาวญี่ปุน 
โดยรวมอยูในระดับสูงกวา 1 เทา โดยที่ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแผนวงจรพิมพก็ยังมีความผันผวนตามฤดูกาล 
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อิเล็กทรอนิกสณ ชวงเวลาหนึ่ง 

- Book to Bill ratio มากกวา1 หมายถึง อุปสงค

ของชิ้นสวนอิเล็กทรอนกิสมากกวาอุปทาน 

- Book to Bill ratio เทากับ1 หมายถึง อุปสงค

ของชิ้นสวนอิเล็กทรอนกิสเทากับอุปทาน 

- Book to Bill ratio นอยกวา 1 หมายถึง อุปสงค

ของชิ้นสวนอิเล็กทรอนกิสนอยกวาอุปทาน 

และในชวงไตรมาส 1 ป 2548 ไมมีขอมูล 
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เน่ืองจากผูผลิตในอุตสาหกรรมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสของไทย สวนใหญเปนผูผลิตและประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสใหกับผูผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณสื่อสาร คอมพิวเตอร และอื่นๆ ภายในประเทศ ซึ่งเปนการผลิตเพ่ือการ
สงออก ดังน้ันภาวะอุตสาหกรรมประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยจะขึ้นอยูกับอุปสงคของการผลิต
เครื่องใชไฟฟา คอมพิวเตอรและการสื่อสารเปนหลัก 

จากมูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสของไทยต้ังแตป 2544-2549 เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
โดยมีอัตราเติบโตเฉล่ียรอยละ 12.88  รอยละ 4.49 และรอยละ 17.4 ตอป ตามลําดับ  ทั้งน้ี การสงออกสวนใหญเปนการ
สงออกของบริษัทขามชาติรายใหญจากประเทศญ่ีปุนและเกาหลีใตที่ยายฐานการผลิตมายังไทยเพ่ือรับประโยชนจาก
ขอตกลงทางการคาของภาครัฐในการเปดเสรีทางการคาในอาเซียนและการคาทวิภาคีกับประเทศตางๆ ทั้งในเอเชียและ
ภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะสินคาเครื่องใชไฟฟา แสดงใหเห็นวาแนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยังคง
ขยายตัวไดตอเน่ือง ทั้งน้ี ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย คาดการณวาในป 2550 มีแนวโนมขยายตัว
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก  

• ตลาดผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสโลกยังมีแนวโนมสดใสตามวัฎจักรสินคาที่ยังอยูในชวงขาขึ้น ดังจะ
เห็นไดจาก ตลาดผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสโลกยังมีแนวโนมสดใสตามวัฎจักรสินคาที่ยังอยูในชวง
ขาขึ้น ดังจะเห็นไดจาก SEMI Book-to-Bill Ratio และ PCB Book-to-Bill-Ratio ในชวงตนป 2550 
ที่ยังมีคาอยูที่ระดับ 1.0 สะทอนใหเห็นถึงความตองการสินคาที่ยังอยูในระดับสูง  ทั้งน้ีภาวะตลาด
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอกนิกสที่สําคัญที่คาดวาจะขยายตัวไดแก คอมพิวเตอรและสวนประกอบ
คอมพิวเตอร, เซมิคอนดักเตอร, และฮารดดิสกไดรฟ เปนตน 

• การสงออกช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสมีแผนขยายการลงทุนในประเทสไทยอยางตอเน่ือง เชน  

-  อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกไดรฟ ผูผลิตฮารดดิสกไดรฤรายใหญของโลกที่เขามาต้ังฐานการ
ผลิตใน ประเทศไทย เชน ฮิตาชิ ฟูจิตสิ และเวสเทิรน ดิจิตอล มีแผนการขยายการลงทุนในไทย เพ่ือ
รองรับความ ตองการใชฮารดดิสกไดรฟ ของโลกเพ่ิมขึ้น  

- ผูผลิตเซมิคอนดักเตอรจากตางประเทศอีกหลายราย มีแผนยายฐานการผลิตเขามายังประเทศ
ไทย เชน บริษัท ไมครอน พรีซีช่ัน ของเกาหลีใต ซึ่งยายฐานการผลิตบางสวนจากเกาหลีใต
มายังไทย และคาดวาจะสามารถผลิตช้ินสวนเซมิคอนดักเตอรได 1,000 ลานช้ินตอป ภายในป 
2550                           

- จีนปรับเ พ่ิมอัตราภาษี เ งินได นิ ติบุคคลอีกราวรอยละ  50  สงผลให ผูผลิตผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสตางชาติหลายราย ทยอยยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย โดยเฉพาะ
ผูประกอบการไตหวันที่เตรียมยายฐานการผลิตจากจีนมายังไทย มูลคาการลงทุนกวา 200 ลาน
ดอลลารสหรัฐ สวนใหญเปนผูผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสของไทยไปยังประเทศสมาชิกอาเชีย
นขยายตัวขึ้น  

 

มูลคาการสงออกเคร่ืองใชไฟฟา และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
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เครื่องใชไฟฟา เครื่องอิเลก็ทรอนิกส
 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย 

 

ภาวะการแขงขันของธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตรา
สินคาของลูกคา 

ปจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีการแขงขันกันสูงในตลาดโลก โดยเฉพาะ
การแขงขันจากประเทศจีนซึ่งมีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิต และยังเปนผูผลิตสินคาใหกับบริษัทตาง ๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุน แตอยางไรก็ตามการแขงขันจากประเทศจีนในตลาดโลกเริ่ม
มีผลกระทบลดนอยลงเนื่องจากปจจุบันมีแนวโนมตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งน้ี ปจจัยสําคัญในการกําหนดการแขงขันของ
อุตสาหกรรมน้ี คือ สภาวะเศรษฐกิจโลก การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ 
ในปจจุบันเจาของตราสินคา (Original Brand Name Producer) รวมถึงผูผลิตสินคาตนแบบ (Original Electronics 
Manufacturing: OEM) จึงใชกลยุทธดานราคาในการแขงขัน โดยการปรับปรุงใหมีตนทุนผลิตที่ตํ่าลง โดยเนนการจางผลิต
และประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากทั่วโลก (Global Sourcing) เพ่ือใหไดรับประโยชนดานตนทุนผลิตที่ตํ่า
จากการหาแหลงผลิตที่ราคาถูกกวา โดยยังมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน 

สงผลใหประเทศในแถบเอเชียไดรับประโยชนจากการขยายตัวของบริษัทรับจางผลิตผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส (Contracted Electronic Manufacturing: CEM) ซึ่งประเทศไทยก็นับเปนแหลงรับจางผลิตประกอบช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสที่สําคัญ ในปจจุบันบริษัทมีคูแขงไดแก บมจ.ทีมพรีซิช่ัน (Team) และ บมจ.เอสวีไอ (SVI) เปนตน อยางไรก็
ตาม โดยปกติลูกคาจะมีการสั่งซื้อ/สั่งผลิตจากผูผลิตหลายราย เพ่ือลดความเสี่ยงจากการไมไดรับสินคาตามกําหนด และใน
การคัดเลือกผูผลิตสําหรับลูกคาในแตละราย ลูกคาตองใชเวลาในการคัดเลือก และตองผานขั้นตอนตางๆ จนเมื่อลูกคาจะ
ยอมรับคุณภาพและไววางใจใหผูประกอบการไดมีรายช่ือเปนผูผลิตของลูกคาแลว จะไดรับคําสั่งซื้อโดยสมํ่าเสมอและ
มักจะไมเปล่ียนไปสั่งผูผลิตอื่นโดยไมจําเปน เน่ืองจากจะทําใหลูกคามีคาใชจายจากการเปล่ียนผูผลิต (Switching Cost) ซึ่ง
อาจทําใหลูกคามีคาใชจายในการผลิตสูงขึ้น 

ทั้งน้ี บริษัทเปนผูผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่มีศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงขันใน
อุตสาหกรรม และคูแขงขันรายใหม เน่ืองจากบริษัทมีความพรอมในดานตาง ๆ ไดแก  
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 ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Know How) จากผูผลิตและวิจัยจากประเทศญี่ปุน เพ่ือผลิต
สินคาซึ่งเปนที่ตองการของลูกคา และไดฐานลูกคาของเจาของ Know How ที่มาลงทุนเพ่ิมกําลังการ
ผลิตหรือยายฐานการผลิตมาในประเทศไทย 

 การมีฐานลูกคาที่เปนผูประกอบการรายใหญในแตละอุตสาหกรรม เชน บจก.ไดก้ิน อินดัสตรี้ 
(ประเทศไทย) บจก.มินิแบร ไทย ลิมิเต็ด และบจก.โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เปนตน  

 การมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการผลิต มีมาตรฐานดานคุณภาพในการผลิต และมีความสามารถ
ในการปรับเปล่ียนสายการผลิต เพ่ือรองรับการผลิตผลิตภัณฑรูปแบบใหม 

 มีทีมงานที่มีประสบการณและความชํานาญในการพัฒนาผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมรับจางผลิตและ
ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส 

กลยุทธการแขงขันของธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตรา
สินคาของลูกคา 

 มีความพรอมทางเทคโนโลยีที่สามารถการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพ่ือรองรับผลิตภัณฑรูปแบบใหม 

นอกจากบริษัทจะเปนผูผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานในการผลิต ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐาน
ของผูผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสแลว บริษัทยังใชกลยุทธการ
ปรับเปล่ียนสายการผลิตเพ่ือรองรับผลิตภัณฑรูปแบบใหม ภายใตตราสินคาของลูกคา และแผงวงจรและ
ผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัท เพ่ือใหบริษัทสามารถใชงานเคร่ืองจักรในการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 มีกําลังการผลิตที่เพียงพอที่รองรับความตองการสั่งซื้อเปนจํานวนมาก 

บริษัทมีการลงทุนอยางสม่ําเสมอเพ่ือนําเทคโนโลยีระดับสูงมาใชในกระบวนการผลิต ทั้งน้ีเพ่ือใหมี
กําลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้น และมีความสามารถในการผลิตกาวทันตามเทคโนโลยีของผลิตภัณฑที่เปล่ียนแปลง 
และสามารถรักษาโอกาสในการแขงขันได 

 มีราคาที่สามารถแขงขันได 

บริษัทใหความสําคัญในการแขงขันดานราคา โดยพยายามท่ีจะรักษาระดับตนทุนการผลิตใหสามารถ
แขงขันได โดยทําขอตกลงกับเจาของเทคโนโลยีการผลิตรายหน่ึง ใหบริษัทสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบผานได 
เพ่ือใหไดประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ประกอบกับการควบคุมตนทุนการผลิต
ในสวนตาง ๆ ใหอยูในระดับที่บริษัทสามารถแขงขันดานราคาได 

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใต
ตราสินคาของลูกคา 

บริษัทจะมุงเนนกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมผูผลิตสินคาตนแบบ (Original Electronics Manufacturing: 
OEM) ซึ่งเปนเจาของตราสินคาจากตางประเทศที่มีฐานการผลิตสินคาในประเทศไทย โดยในปจจุบันบริษัทมีลูกคาอยูใน
หมวดอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก ผูผลิตเครื่องปรับอากาศ (บจก.ไดก้ิน อินดัสตรี้ (ประเทศไทย)) ผูผลิตเครื่องเลน ดีวีดี และ
ผูผลิตวิทยุติดรถยนต (บจก.โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และบจก.ไพโอเนียร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)) ผูผลิต
อุปกรณคียบอรดคอมพิวเตอร (บจก.มินิแบร ไทย ลิมิเต็ด) และผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนที่ (บจก.พีซีทีที) เปนตน นอกจากน้ี 
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บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายฐานลูกคาที่เปนผูจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตาง ๆ ที่ใหบริษัทเปนผูผลิตสินคาในลักษณะ
รับเหมาผลิต (Turnkey) มากขึ้น เชน อุปกรณสื่อสารรับสงขอมูลผานดาวเทียมความเร็วสูง (Broadband) สําหรับโครงการ
ดาวเทียม IPSTAR ของ บมจ.ชินแซทเทลไลท ผูจําหนายอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle 
Tracking) และผูจําหนายมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Watt-Hour Meter) เปนตน 

การจําหนายและชองทางการจําหนายของธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และ
อิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 

ปจจุบัน บริษัทจัดจําหนายทั้งทางตรงและผานนายหนาตัวแทนในสัดสวน 91:9 บริษัทจะเนนการจําหนาย
ทางตรงเปนหลัก เน่ืองจากบริษัทตองการนําเสนอประสบการณในการรับงานของบริษัท เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการ
ผลิต วิธีการเก็บวัตถุดิบ ประสบการณของทีมงาน และผูบริหาร เพ่ือทําใหลูกคาไววางใจใหบริษัทผลิตสินคา ดังน้ัน ลูกคา
จะมีการเขามาเยี่ยมชมหรือตรวจสอบโรงงานกอนมีการตกลงใหบริษัทผลิตสินคาให และลูกคาบางรายอาจจะมีการสง
ทีมงานฝายเทคนิคเขาทํางานรวมกับฝายผลิตของบริษัทเพ่ือรวมวางแผนดวย โดยท่ีกระบวนการผลิตสินคาประกอบดวย 
การออกแบบกระบวนการผลิต และวิเคราะหตนทุนในการผลิตเพ่ือทําขอเสนอใหกับลูกคา การผลิตสินคาตัวอยาง (Pilot 
Run) จนถึงการเริ่มดําเนินการผลิตและสงมอบสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคา นอกจากน้ี บริษัทยังใชชองทางการหาลูกคา
ใหม โดยการประชาสัมพันธผานเวปไซทของบริษัท คือ www.forth.co.th การแนะนําและชักชวนจากกลุมลูกคาปจจุบัน
ของบริษัท และจากการแนะนําโดยผูบริหารของบริษัท และจากเจาของ Know How การผลิตดวย เปนตน 

3.3.3 ธุรกิจผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร 

อุตสาหกรรมระบบสัญญาณไฟจราจร 

ในอดีต ประเทศไทยมีการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรทั่วประเทศโดยมีการนําเขาผลิตภัณฑสัญญาณไฟ
จราจรจากตางประเทศเปนหลัก ทั้งในดานระบบจราจร และโคมสัญญาณไฟจราจร ซึ่งในอดีตนิยมใชหลอดไฟแบบ 
Halogen เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑที่ยังไมมีผูผลิตขึ้นในประเทศ แตในปจจุบันระบบสัญญาณไฟจราจรแบบ LED เริ่มเปนที่
นิยมมากขึ้น และในประเทศไทยเริ่มมีผูที่สามารถผลิตระบบสัญญาณไฟจราจรขึ้นไดเปนผลสําเร็จ หนวยงานของ
กรุงเทพมหานครจึงไดเริ่มทดลองใช โดยมีหนวยงานราชการตาง ๆ ใหความสนใจที่จะจัดซื้ออุปกรณดังกลาวจากผูผลิตใน
ประเทศมากขึ้น 

อุตสาหกรรมผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรในปจจุบันจึงเกิดขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของปริมาณ
ความตองการใชในสินคาดังกลาวตามโครงการใหม ๆ ของหนวยงานตางๆ และยังจะเนนไปที่การผลิตขึ้นเพ่ือทดแทน
สินคาที่ใชอยูเดิมซึ่งชํารุดและเสื่อมโทรม ซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบในโครงการดังกลาว ไดแก กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่
รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลทองถ่ินตาง ๆ มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลทองถ่ินน้ัน ๆ ที่ต้ังอยู องคการ
บริหารสวนตําบล มพ้ืีนที่รับผิดชอบตามทองถ่ินตางๆ กรมทางหลวงซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบตามเขตพื้นที่ระหวางจังหวัด และ
กรมทางหลวงชนบท โดยมีลักษณะการซื้อขายเปนแบบประมูลโครงการตามวาระตาง ๆ ในผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ ไดแก 
ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟจราจร เครื่องนับเวลาถอยหลัง สัญญาณไฟคนขามถนนอัจฉริยะ สัญญาณไฟ
สลับชองจราจร และ ไฟกระพริบระบบพลังงานแสงอาทิตย เปนตน โดยมีจํานวนองคกรหรือหนวยงานทางราชการตาง ๆ 
ทั่วประเทศที่รับผิดชอบในการส่ังซื้อผลิตภัณฑดังกลาว ไดแก เทศบาลทั่วประเทศ และ องคการบริหารสวนตําบล ทั่ว
ประเทศ ณ. เดือนสิงหาคม 2548 มีจํานวน มีจํานวน 1,005 แหง และ 7,403 แหง ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาตลาดใน
หนวยงานสวนภูมิภาคและของกรมทางหลวงมีขนาดใหญ จึงมีโอกาสท่ีผลิตภัณฑในอุตสาหรรมกลุมน้ีจะเติบโตไดอีกมาก 
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งบประมาณในสวนของกรุงเทพมหานครที่เก่ียวของกับอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร  

หนวย: ลานบาท 

ประเภท ปงบประมาณ 
2544 2545 2546 2547 2548* 

เปลียนหลอดไฟเปนชนิด LED  - - 35.00 105.0 4.98 
ติดตัง Countdown Display - - 19.70 20.0 - 
ไฟกระพริบสีเหลืองยืนเหนือพืนจราจรพรอมกลอง
ไฟรูปทางขาม 6.2 10.0 0.09 10.9 6.18 
ติดตังสญัญาณไฟตามแยกใหม 8.6 1.6 3.10 24.7 3.94 
สญัญาณไฟควบคุมชองทางเดินรถกลับทิศทาง - 4.0 - 1.9 8.31 
สญัญาณไฟกดปุมคนเดินขามถนน - - 0.16 - 33.13 
ปรับปรุงสญัญาณไฟจราจร 19.1 30.3 28.40 37.5 27.41 

รวม 33.9 45.9 86.5 200.0 83.95 

ที่มา: กรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ: * ขอมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2548 ซึ่งไมรวมงบเพ่ิมเติมประจําป 2548 

จากตารางขางตน แสดงใหเห็นถึงความตองการใชผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งบริษัทคาดวาสิ้นป 2548 จะมีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 140 ลานบาท ซึ่งสงผลถึงแนวโนมการจําหนายและติดต้ัง
อุปกรณระบบสัญญาณไฟจราจรในระดับภูมิภาคท่ีมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยที่หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะ
เทศบาลทองถ่ินตางๆ ไดเริ่มใหความสนใจที่จะติดต้ังอุปกรณดังกลาวขางตน จากการไดเห็นผลงานระบบสัญญาณไฟ
จราจรในกรุงเทพมหานครมาแลว ดังน้ัน บริษัทจึงคาดวาในป 2548 - 2549 จะมีมูลคารวมทั้งสิ้นเทากับ 90 และ 150 ลาน
บาท ตามลําดับ 

ภาวะการแขงขันของธุรกิจผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร 

ในอดีต การติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรทั้งหมดเปนการนําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศ เชน บริษัทผูผลิต
ระบบสัญญาณไฟจราจรจากประเทศอังกฤษ จึงทําใหมีมูลคาในการติดต้ังและการบํารุงรักษาคอนขางสูง ซึ่งขณะน้ันใน
ประเทศไทยยังไมมีผูผลิตที่สามารถผลิตผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรใหเปนที่ยอมรับดานคุณภาพได แตจากการท่ี
หนวยงานราชการตาง ๆ เริ่มใหความสนใจจัดซื้อจากผูผลิตในประเทศมากข้ึน บริษัทจึงใหความสนใจ และไดพัฒนา
ผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรขึ้นเปนบริษัทแรกในประเทศไทย และนําผลิตภัณฑเขาทดสอบจากหนวยงานตางๆ เชน 
ในป 2546 ผลิตภัณฑตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟจราจร ชนิด LED และเครื่องนับเวลาถอยหลัง ชนิด LED 
ไดผานการรับรองคุณภาพจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ (มอก.) และในป 2547 – 2548 ผลิตภัณฑโคมสัญญาณไฟ
จราจร และโคมสัญญาณไฟจราจรสําหรับคนขามถนน ไดผานการรับรองจากกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนตน และดวย
คุณสมบัติที่หลอด LED ใชกระแสไฟฟานอยกวาหลอดแบบ Halogen มีอายุการใชงานนานกวาแบบเดิม 5 – 10 ป และให
ความปลอดภัยตอผูใชรถใชถนนสูงกวา เน่ืองจากในโคมสัญญาณไฟจราจร ประกอบดวยหลอด LED จํานวนมาก หากมี
หลอดใดหลอดหน่ึงหมดอายุการใชงานหรือเสื่อมสภาพ โคมสัญญาณไฟน้ันก็จะยังคงใชงานไดอยางเปนปกติโดยผูใชรถ
ใชถนนอาจไมรูสึกถึงความแตกตาง ดังน้ัน จึงมีหนวยงานราชการตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดใหการ
ยอมรับผลิตภัณฑของบริษัทมากขึ้นเพ่ือใชติดต้ังทดแทนสัญญาณไฟจราจรเดิมที่เสื่อมสภาพลง หรือใชติดต้ังตามทางแยกท่ี
เกิดขึ้นใหม เปนตน 
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ในปจจุบัน บริษัทจึงเปนผูนําผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรในประเทศไทยทั้งหมด โดยที่ยังคงให
ความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางตอเน่ือง ซึ่งทําใหบริษัทมีความไดเปรียบคูแขงขันในประเทศ ในฐานะเปน
ผูนํา นอกจากน้ีบริษัทยังสามารถแขงขันกับผลิตภัณฑจากตางประเทศได ในดานการใหบริการหลังการขายและใหบริการ
บํารุงรักษาที่รวดเร็ว เน่ืองจากบริษัทเปนผูผลิตมีการสํารองวัตถุดิบและอะไหลที่เพียงพอ ไมตองรอสั่งซื้ออะไหลจาก
ตางประเทศซึ่งตองใชเวลานานกวา 

 

กลยุทธการแขงขันของธุรกิจผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร 

 มีมาตรฐานคุณภาพ และคุณสมบัติของสินคาเปนที่ยอมรับจากหนวยงานราชการ 

จากการท่ีผลิตภัณฑของบริษัทเก่ียวของกับการใหสัญญาณไฟจราจร และระบบความปลอดภัยทาง
การจราจร ดังน้ัน ผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัทจึงไดผานการทดสอบคุณสมบัติจากหนวยงานตาง ๆ เพ่ือมั่นใจไดวาจะมี
คุณภาพและความทนทานตอการใชงาน นอกจากน้ี ผลิตภัณฑที่บริษัทไดผลิตและติดต้ังไปแลวทั้งหมดมีคุณสมบัติที่โดด
เดนในเรื่องของการประหยัดพลังงานเม่ือเทียบกับหลอดแบบ Halogen และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับจากหนวยงานราชการท้ัง
ในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด  

 มีความสามารถในการแขงขันดานราคา 

บริษัทสามารถจัดซื้อวัตถุดิบสําคัญไดโดยตรงจากผูผลิต และจัดซื้อวัตถุดิบอื่นผานบริษัทในเครือ 
ประกอบกับการควบคุมตนทุนที่เหมาะสม จึงทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิตเอื้อใหสามารถกําหนดราคาที่แขงขันกับ
ผลิตภัณฑจากผูผลิตในตางประเทศได 

 

 พัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา และรักษา
ความเปนผูนําของผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรในประเทศไทย 

 มีวัตถุดิบและอะไหลสํารองที่เพียงพอ 

จากการท่ีบริษัทมีผลงานติดต้ังผลิตภัณฑของบริษัทใหกับหนวยงานราชการหลายแหง ซึ่งสวนใหญ
จะมีการรับประกันผลงานการติดต้ังเปนเวลาประมาณ 2 ป อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทเปนผูผลิตระบบสัญญาณไฟ
จราจรดวย จึงมีความพรอมดานการสํารองวัตถุดิบและอะไหลที่เพียงพอ ทั้งน้ีบริษัทคาดวาจะสามารถใหบริการดานอะไหล
ไดเปนระยะเวลาประมาณ 8 ป 

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร 

บริษัท มีกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรเปนหนวยงานทางราชการท่ี
รับผิดชอบในดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ซึ่งสวนใหญสามารถจัดสรรงบประมาณในการติดต้ังและบํารุงรักษา
อุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจรไดเอง โดยสามารถแบงกลุมลูกคาไดเปน 5 หนวยงานหลักตามลักษณะของพื้นที่ความ
รับผิดชอบ ไดแก  
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1) กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครซึ่งงบประมาณในการจัดการดานการติดต้ัง
ระบบสัญญาณไฟจราจรของหนวยงานดังกลาวน้ี ไมตองผานสํานักงบประมาณแผนดิน แตจะแบง
งบประมาณออกเปนสองสวน คือ งบประมาณท่ีไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลและงบประมาณในสวน
ของกรุงเทพมหานคร 

2) กรมทางหลวง  เปนผูรับผิดชอบในโครงการเช่ือมโยงถนนสายหลักของประเทศหรอืเขตพ้ืนที่ระหวาง
จังหวัดโดยงบประมาณในการจัดการดานการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรของหนวยงานดังกลาวน้ี 
แบงออกเปน 2 สวนคือ งบประมาณจากกระทรวงคมนาคมและงบอุดหนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

3) กรมทางหลวงชนบท รับผิดชอบในโครงการเช่ือมโยงถนนสายรองตางๆ ทั่วประเทศ โดยงบประมาณ
ในดานการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรของหนวยงานดังกลาว ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูเก่ียวของซึ่งผานทางสํานักงบประมาณแผนดิน 

4) เทศบาลทองถ่ิน รับผิดชอบในเขตพื้นที่เทศบาลในจังหวัดน้ันๆ โดยไมตองผานสํานักงบประมาณ
แผนดินซึ่งแตละจังหวัดมีอํานาจในการบริหารและจัดการอยางอิสระ ซึ่ง ณ สิงหาคม 2548 มีจํานวน 
1,005 แหง 

5) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตําบลที่ อบต.น้ันต้ังอยู โดยงบในดานการ
ติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรของหนวยงานดังกลาวเปนไปอยางอิสระโดยที่ไมตองผานสํานัก
งบประมาณแผนดิน ซึ่ง ณ สิงหาคม 2548 มีจํานวน 7,403 แหง สวนองคการบริหารสวนจังหวัด จะมีอยู
ในทุกจังหวัดๆ ละ 1 แหง รวม 75 แหง มีฐานะเปนนิติบุคคลและมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัด โดย
ทับซอนกับพ้ืนที่ของหนวยการบริหารราชการ สวนทองถ่ิน อื่น คือ เทศบาล สุขาภิบาล และองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดน้ัน ความเปนนิติบุคคลกอใหเกิดความสามารถในการทํานิติกรรม ความ
เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินกอใหเกิดอํานาจ หนาที่ และขอบเขตพื้นที่ในการใชอํานาจ
หนาที่น้ัน 

การจําหนายและชองทางการจําหนายของธุรกิจผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร 

บริษัทใชชองทางการจัดจําหนาย 2 ทางไดแก การจําหนายทางตรง (Direct) โดยมีทีมงานขายตรงแยกตาม
สายผลิตภัณฑ ซึ่งมีบุคลากรในทีมขายจํานวน 6 คน มีความเขาใจในลักษณะผลิตภัณฑ และมีความชํานาญในผลิตภัณฑที่
จัดจําหนาย โดยมีนโยบายจําหนายทางตรงใหกับลูกคาที่เปนโครงการขนาดใหญ นอกจากน้ี ยังจําหนายผลิตภัณฑผาน
ตัวแทนจําหนาย (Dealer) ประมาณ 25 ราย ซึ่งเปนผูมีประสบการณติดตองานกับหนวยงานราชการตางๆ และมี
ความสามารถทําการตลาดใหกับบริษัทได 

3.3.4 ธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  

การเติบโตในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑที่เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส ทําใหอุตสาหกรรมการจําหนาย
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสมีการเติบโตในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากผูประกอบการในอุตสาหกรรมดังกลาว จะมีความตองการ
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการผลิตเพ่ิมขึ้นดวย 
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สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานวา ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอยางตอเน่ือง โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาส 1 ป 2549 อยูที่ 281.86 ลดลงเล็กนอยรอยละ 0.85 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 2548  ซึ่งเปนการลดลงตามฤดูกาล เพราะผูผลิตไดเรงผลิตสินคาในชวงปลายป เพ่ือจําหนาย
ในชวงเทศกาลคริสมาสตและทํายอดกอนปดบัญชี ทําใหไตรมาส 1 ป 2549 มีการชะลอการผลิตลงจากเดิมเล็กนอย แตเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 25.24 โดยสินคาที่มีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาก เน่ืองจากภาวะตลาดอิเล็กทรอนิกสโลกขยายตัว โดยสินคาหลักที่ดึงใหความตองการอิเล็กทรอนิกส
เพ่ิมขึ้น เชน  โทรศัพทเคล่ือนที่และคอมพิวเตอร เปนตน  

ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะนําเขาช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศเปนหลัก 
ดังน้ันจึงสามารถพิจารณาอุปสงคในช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสไดจากมูลคาการนําเขาช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
ซึ่งนับจากป 2544 เปนตนมามูลคาการนําเขาดังกลาวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป ทั้งน้ี กรมศุลกากร รายงานมูลคาการนําเขา
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสของไทยในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2549 เทากับ 3,451.95 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 10.63  

ทั้งน้ี ไดมีการคาดการณการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส โดยองคกร 
Semiconductor Equipment and Material Industry (SEMI) ไดคาดการณถึงมูลคาตลาดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโลกถึงป 2553 
ไววาจะมีมูลคาประมาณ 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ (หรือประมาณ 61.5 ลานลานบาท) ซึ่งสอดคลองกับประมาณการ 
Semiconductors Worldwide โดย Gartner Group ถึงอัตราการขยายตัว ในป 2545-2553 มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 7 
ดังน้ัน จากการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เก่ียวของดังกลาวจึงคาดวาจะสงผลดีตออุตสาหกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวของ และในอุตสาหกรรมจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยดวย 

มูลคาการนําเขาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
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ที่มา: กรมศุลกากร 
  

ภาวะการแขงขันของธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ดําเนินธุรกิจโดย ES โดยปกติจะมีคูแขงขันอยูเปนจํานวน
มากทั้งคูแขงขันในประเทศ และจากตางประเทศ โดยบริษัทมีคูแขงขันในประเทศท่ีสําคัญไดแก ณัฐพงษ เซลลแอนด
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เซอรวิส, โชคชัยอีเล็คโทรนิคซัพพลาย และสหพิพัฒน ซึ่งคูแขงทั้งสามรายน้ีมีทําเลที่ต้ังอยูในบริเวณใกลเคียงกัน มีลักษณะ
สินคา และมียอดขายที่ใกลเคียงกับบริษัท นอกจากน้ียังมีคูแขงขันจากตางประเทศไดแก Excelpoint Technology Ltd. และ 
Yosun Industrial ซึ่งเปนบริษัทผูจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสรายใหญจากประเทศสิงคโปร ที่มีสํานักงานขายต้ังอยูใน
ประเทศไทยดวย อยางไรก็ตาม จากการท่ีธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเปนธุรกิจด้ังเดิมของบริษัท ซึ่งบริษัทดําเนิน
ธุรกิจน้ีมานานกวา 17 ป ดังน้ันจึงมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจมายาวนาน มีตําแหนงทางการตลาดระดับผูนําในฐานะ
ผูจัดจําหนาย มีผลิตภัณฑเพ่ือการจําหนายมากกวา 10,000 รายการ มีฐานลูกคาที่มีการเคล่ือนไหวสม่ําเสมอประมาณ 600 
ราย และยังคงเปนลูกคาของบริษัทมาอยางตอเน่ือง 

กลยุทธการแขงขันของธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

 เนนความหลากหลายของสินคา พัฒนาและปรับเปลี่ยนเว็บไซตใหทันสมัย 

ปจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑเพ่ือการจําหนายทั้งหมดมากกวา 10,000 รายการ ซึ่งแสดงและจําหนาย
สินคาที่ศูนยจําหนายสินคา และผานทางเว็บไซต www.es.co.th โดยมีสินคาแบงเปน 2 กลุม คือ ช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสที่ผลิตจากสารก่ึงตัวนํา (Active Device) มีจํานวน 11 ประเภท และช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่
ผลิตจากสารท่ีไมใชสารก่ึงตัวนํา (Passive Device) มีจํานวนมากกวา 100 ประเภท ทั้งน้ี เพ่ือใหบริษัทมี
วัตถุดิบทุกประเภทท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 

 จัดซื้อสินคาโดยตรงจากผูผลิต เพ่ือใหมีความสามารถในการแขงขันดานราคา 

เน่ืองจากธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส มีคูแขงขันเปนจํานวนมาก โดยที่คุณภาพของสินคา
โดยท่ัวไปมีความใกลเคียงกัน และมีการแขงขันดานราคา ดังน้ัน บริษัทใชวิธีการเปนตัวแทนจําหนายของ
ผูผลิต หรือการจัดซื้อสินคาโดยตรงจากผูผลิต เพ่ือใหไดเง่ือนไขดานราคาสินคาที่สามารถแขงขันได 

 ลดจํานวนคูแขงขัน โดยจําหนายสินคาที่มีเทคโนโลยีระดับสูงขึ้น 

บริษัทมุงเนนที่จะจําหนายสินคาในกลุมเทคโนโลยีระดับสูงและมีความซับซอนในการผลิต เชน 
อุปกรณ Integrated Circuit (“IC”) ซึ่งมีจํานวนคูแขงขันนอย 

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

กลุมลูกคาเปาหมายของ ES ไดแก ผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา โดยสามารถแบงไดเปน  
2 ประเภท คือ ผูประกอบการภายในประเทศ และบริษัทขามชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย โดยหากไมนับรวมการ
จําหนายใหกับบริษัทแลว ลูกคาสวนใหญของบริษัท คือผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาตาง ๆ ไดแก เครื่องปรับอากาศ พัดลม 
โทรทัศน เครื่องเสียง และมีลูกคาเปนโรงงานจากประเทศญ่ีปุน และประเทศไตหวัน เปนตน 

การจําหนายและชองทางการจําหนายของธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

ชองทางการจําหนายของธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสของบริษัท สวนใหญจะติดตอโดยทางตรง 
(Direct) โดยมีการใชพนักงานขายของบริษัทเพ่ือติดตอและทําการตลาดกับลูกคาโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑที่เก่ียวกับ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ มีการกําหนดเปาหมายของยอดขายไว เพ่ือเปนการขยายฐานลูกคาเดิม หรือเปนการขยายตลาดเพ่ือเพ่ิม
ฐานลูกคาใหม นอกจากน้ีบริษัทยังมีชองทางการจําหนายไดแก การจําหนายปลีก ณ ที่ต้ังสาขาของ ES ซึ่งมุงเนนจําหนาย
ใหกับลูกคาทั่วไปและลูกคาโรงงาน นอกจากน้ียังมีการเผยแพรขอมูลผานทางเวปไซท คือ www.es.co.th เพ่ือเปนการ
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ประชาสัมพันธ และแสดงใหเห็นผลิตภัณฑที่จําหนาย และการจัดทําเวปลิ้งค เพ่ือเช่ือมโยงใหมีผูเขาชมและสั่งซื้อสินคา
ผานเวปไซทของ ES เพ่ิมขึ้น 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนามาก จึงมีนโยบายที่เนนในเรื่องการวิจัยและ
พัฒนาเก่ียวกับผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การทดสอบมาตรฐานการใชงานของ
ผลิตภัณฑ เปนตน และบริษัทไดจัดต้ังฝายงานวิจัยและพัฒนาขึ้น เพ่ือใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีความ
ทันสมัย และตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยมีบุคลากรในฝายงานดังกลาว 
จํานวนรวม 48 คน ผลงานของฝายวิจัยและพัฒนาที่สามารถเห็นไดชัด คือ การพัฒนาผลิตภัณฑใหมของบริษัทใน
หมวดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเครื่องหมายการคา FORTH และผลิตภัณฑใหมของ GTS ในหมวดอุปกรณ
และระบบสัญญาณไฟจราจรและปายอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดแก 

1) ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท ซึ่งเปนผลิตภัณฑในหมวดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใต
เครื่องหมายการคา FORTH ต้ังแตป 2547 – 2550 มีดังน้ี  

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 
 SH-1210M อุปกรณควบคุม
ก า ร ป ร ะ จุ แ ล ะ แ ป ล ง
กระแสไฟฟา 

 SA-8000 อุปกรณควบคุมการ
ผานเขาออก (Contact less 
Access Control) 

 LM01-F อุปกรณรับซิมการด
โทรศัพท เคล่ือนที่ (Mobile 
Line Interface) 

ตูชุมสายโทรศัพท DLC 

 ระบบเรียกพยาบาล  (Nurse 
Call) 

 เคร่ืองสงโทรสารอัตโนมัติ 
(Fax on Demand Box) 

 ตูชุมสายโทรศัพท  DLC / VF 
 ระบบศูนยใหบริการขอมูล
ทางโทรศัพท  
(Call Center System /CRM) 

 Digital Subscriber Line 
Access Multiplexer 
(DSLAM) 

 ตู ส า ข า โ ท ร ศั พ ท ร ะ บ บ
อินเตอรเน็ตIP-3000    (IP 
PBX) 

อุปกรณเสริมตูสาขาโทรศัพท
ระบบอินเตอรเน็ต (IP Trunk) 
และ Fiber Optic Link PBX 

• ตูชุมสายโทรศัพท   

        MSAN 

 

• ATA 

• IP PHONE 

 

2) ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑของ GTS บริษัทยอย ซึ่งเปนผลิตภัณฑในหมวดอุปกรณและระบบสัญญาณ
ไฟจราจรและปายอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตป 2547 – 2550 มีดังน้ี 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 

 ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
รุน TCA-0205 จํานวน 11 
แบบ 

 แผงตัวเลขนับเวลาถอยหลัง  
รุน CDS-0211 จํานวน 5 แบบ 

 โคมสัญญาณไฟจราจร  
รุน LTL-0304 จํานวน 2 แบบ 

 เคร่ืองนับเวลาถอยหลัง 
รุน CDS-0211 จํานวน 2 แบบ 

 โคมสัญญาณไฟคนเดินขาม 
รุน LPL-0407 จํานวน 4 แบบ 

 โคมไฟกระพริบ 
รุน LFL-0308 จํานวน 2 แบบ 

 ไฟสลับชองจราจรชนิด LED 

 ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
รุน TCA-0205 จํานวน 11 แบบ 

 แผงตัวเลขนับเวลาถอยหลัง  
รุน CDS-0211 จํานวน 5 แบบ 

 โคมสัญญาณไฟจราจร  
รุน LTL-0304 จํานวน 2 แบบ 

 ชุดอุปกรณสัญญาณไฟคนเดิน

 ไฟทายสวนตอหลังคารถ
กระบะของบริษัท สามมิตร 
มอเตอร จํากัด รุน PTL-
0710 

 กลองไฟชนิด LED ประดับ
อาคาร รุน DCL-0702 

 สปอดไลตชนิด LED รุน 
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ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 
 ชุดอุปกรณสัญญาณไฟคนเดิน
ขาม  
รุน LPL-0407 จํานวน 5 แบบ 

 ชุดควบคุมไฟกระพริบ 
รุน LFL-0308 จํานวน 4 แบบ 

 โคมไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย  
รุน LFL 0409SC จํานวน 2 
แบบ 

 ไฟสลับชองจราจรชนิด LED 
รุน LRL-0405 จํานวน 1 แบบ 

 จอภาพสี (LED Screen) 
จํานวน 3 แบบ 

 ปายแสดงขอความหรือรูปภาพ 
(Variable Messages Sign)
จํานวน 1 แบบ 

รุน LRL-0405 จํานวน 2 แบบ 
 จอภาพสี (LED Screen) 
จํานวน 1 แบบ 

 ปายแสดงขอความหรือ
รูปภาพ (Variable Messages 
Sign) จํานวน 2 แบบ 

ขาม  
รุน LPL-0407 จํานวน 5 แบบ 

 ชุดควบคุมไฟกระพริบ 
รุน LFL-0308 จํานวน 4 แบบ 

 โคมไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย  
รุน LFL 0409SC จํานวน 2 
แบบ 

 ไฟสลับชองจราจรชนิด LED 
รุน LRL-0405 จํานวน 1 แบบ 

 จอภาพสี (LED Screen) 
จํานวน 3 แบบ 

 ปายแสดงขอความหรือรูปภาพ 
(Variable Messages Sign)
จํานวน 1 แบบ 

SPL-0703 
 .ไฟสองถนนชนิด LED รุน 

STL-0711 
 ปายบอกราคาทางดวนชนิด 

LED รุน TFI-0703 
 ปายเตือนทางแยก, ทางโคง, 
ทางขาม รุน LSD-0707 

 อุปกรณตรวจจับและแยก
ประเภทยานพาหนะ รุน 
DT-0704 

 

 จากนโยบายที่เนนในเรื่องการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง บริษัทจึงไดจัดสรร
งบประมาณในการวิจัยและพัฒนา โดยมีคาใชจายสําหรับฝายงานวิจัยและพัฒนา ต้ังแตป 2547 –2550 ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 
บมจ.ฟอรท คอรปอเรช่ัน  10.40 18.58 21.62 24.51 
บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีส
เต็ม 4.56* 34.56* 

 
8.80 

 
10.50 

หมายเหตุ * เปนคาใชจายสําหรับฝายวิจัยและพัฒนาของ GTS และเงินลงทุนในสินคาตนแบบของจอแสดงภาพสี
ขนาดใหญระบบ LED ซึ่งในป 2547 ป มีเงินลงทุนในสินคาตนแบบจํานวน 0.61 ลานบาท และ
จํานวน 27.76 ลานบาทตามลําดับ 

 
 ปจจุบันบริษัทไดจดทะเบียน  ฝายวิจัยและพัฒนา  เปนศูนย วิจัยและพัฒนากับกรมสรรพากร 
กระทรวงการคลังเรียบรอยใน ป 2549 และจะทําใหผลงานที่วิจัยและพัฒนาไดรับความนาเช่ือถือมากขึ้น รวมถึง
บริษัทสามารถนําคาใชจายในการวิจัยและพัฒนามาหักเปนคาใชจายไดในอัตรารอยละ 200 ของคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริง 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ มีมูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ 31 ธนัวาคม 2550 สรุปรายละเอียดดังน้ี 

ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลคาตามบัญชีสุทธิ (บาท) 
ที่ดินและสวนปรับปรุง เจาของ 194,295,460 
อาคารและสวนปรับปรุง เจาของ 158,185,322 
เครื่องจักรและเครื่องมือ เจาของ 204,372,914 
ยานพาหนะ เจาของ 21,443,751 
อุปกรณสํานักงานและเคร่ืองตกแตง เจาของ 27,889,494 
สินคาตนแบบระหวางทํา เจาของ 1,047,524 

รวม 607,234,463 

5.1.1  รายละเอียดที่ต้ังที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินคา ของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ 31 
ธันวาคม 2550 

ลักษณะเบ้ืองตน ที่ตั้ง 
มูลคาตามบัญชี
สุทธิ (ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ต้ังอาคารสํานักงานใหญ 226/12, 13, 16 สามเสนใน พญาไท 
กทม. 

46.74 คํ้าประกันเงินกูยืม 
 ธ.ทหารไทย 

ที่ต้ังอาคารสํานักงานสาขา 282  สามเสนใน  พญาไท  กทม. 4.61 คํ้าประกันเงินกูยืม  
ธ.ทหารไทย 

ที่ต้ังอาคารสํานักงานสาขา 284 สามเสนใน พญาไท กทม. 6.05 คํ้าประกันเงินกูยืม  
ธ.กรุงเทพ 

ที่ต้ังอาคารโรงงาน 66/350 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.
นครปฐม 

6.51 คํ้าประกันเงินกูยืม  
ธ.ทหารไทย 

ที่ต้ังอาคารโรงงานและอาคาร
คลังสินคา 

77/11 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 161.84 คํ้าประกันเงินกูยืม  
ธ.ทหารไทย 

ที่ต้ังศูนยควบคุมปายจราจรอัจฉริยะ 308/2 สามเสนใน พญาไท กทม. 60.97 คํ้าประกันเงินกูยืม  
ธ.กรุงเทพ 

ที่ต้ังอาคารศูนยบริการหลังการขาย 226/25,26 สามเสนใน พญาไท กทม. 22.85 คํ้าประกันเงินกูยืม  
ธ.กรุงเทพ 

ที่ดินลานจอดรถ ไมมีเลขที่ สามเสนใน พญาไท กทม. 30.62 ปลอดภาระ 
ยังไมมีการกอสราง ต.หนองอรุณ อ.บานบึง (พนัสนิคม) จ.

ชลบุรี 
1.90 ปลอดภาระ 

สวนปรับปรุงอาคาร - 10.39 ปลอดภาระ 
รวม 352.48  
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5.1.2  รายละเอียดเครื่องจักรและเครื่องมือ ณ 31 ธันวาคม 2550 

ประเภท มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท) ภาระผูกพัน 
เครี่องจักร 155.65 ปลอดภาระ 
เครื่องมือและเครื่องใช 48.72 ปลอดภาระ 

รวม 204.37  

5.2  รายละเอียดสัญญาเชาทรัพยสิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาเชาอาคาร ดังน้ี 

 1. บริษัทมีสัญญาเชาอาคารโรงงานกับนายพงษชัย อมตานนท ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เพ่ือใชเปน
ที่ต้ังของอาคารคลังสินคา ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 66/18 หมู 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2552 ในอัตราคาเชา 10,000 บาทตอ
เดือน  

 2. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ช้ัน 3 คูหา กับนางรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท 
เพ่ือใชเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญ ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 226/13, 14, 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ในอัตราคาเชารวม 30,000 บาท
ตอเดือน  

 3. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ช้ัน 1 คูหา กับนางรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท 
เ พ่ือใช เปนที่ ต้ังของคลังสินคา  ซึ่ง ต้ังอยู เลขที่  226/11 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2552 ในอัตราคาเชารวม 10,000 บาทตอ
เดือน  

4. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ช้ัน 1 คูหา กับนางรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท 
เ พ่ือใช เปนที่ ต้ังของคลังสินคา  ซึ่ง ต้ังอยู เลขที่  226/10 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในอัตราคาเชารวม 12,000 บาท
ตอเดือน  

5. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ช้ัน 1 คูหา กับคุณบังอร 
อมรฉัตร เพ่ือใชเปนที่ต้ังของสํานักงานของ GTS ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 226/29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ในอัตราคาเชา 30,000 
บาทตอเดือน  

6. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ช้ัน 2 คูหา ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 
226/27-28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กับคุณพรชัย นิยมศิลปเพ่ือใชเปนที่ต้ัง
สํานักงานของ GTS โดย มีกําหนดระยะเวลาเชา 2 ป 7 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ในอัตราคาเชารวม 
60,000 บาทตอเดือน 
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 7. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคารโรงงานกับนายพงษชัย อมตานนท 
ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เพ่ือใชเปนที่ต้ังของอาคารโกดังสินคา ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 66/23-24 หมู 11 ถนนพุทธ
มณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2551 ในอัตราคาเชารวม 38,000 บาทตอเดือน 

 8. บริษัท จีเนียส อิเล็กทรอนิก ทรานสฟอรเมอรส (“GET”) มีสัญญาเชาอาคารโรงงานกับบริษัท เพ่ือใช
เปนที่ต้ังของอาคารโรงงาน ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 66/350 หมู 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราคาเชา 60,000 บาทตอ
เดือน 

 9. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 1 คูหา กับนางพรรณี ศิริพงษ
ปรีดา ภรรยาของนายพูนศักด์ิ ศิริพงษปรีดา ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เพ่ือใชเปนที่ต้ังของสํานักงานของ ES ซึ่ง
ต้ังอยูเลขที่ 138 ถนนบานหมอ แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 
ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 

10. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาพ้ืนที่สํานักงาน ใหบริการสํานักงานและ
ใหบริการสาธารณูปโภค สํานักงานจํานวน 2 ช้ัน กับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และ บจก. เซ็นทรัลเรียลต้ี เซอรวิส 
เพ่ือใชเปนที่ต้ังของสํานักงานของ ES ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 7/129 อาคารเซ็ลทรัล พลาซา ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ในอัตราคาเชารวม 
278,541.90 บาทตอเดือน 

 11. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาพ้ืนที่สํานักงานขาย กับกองมรดกเจาพระยา
เทเวศน วงษวิวัฒน (มรว. หลานกุญชร) เพ่ือใชเปนสํานักงานขายของ ES ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 77 ถนนบานหมอ แขวง
วังบูรพาภิรมย เขตพระนคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราคาเชารวม 
50,000 บาทตอเดือน 

 12. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาพ้ืนที่สํานักงานขาย กับกองมรดกเจาพระยา
เทเวศน วงษวิวัฒน (มรว. หลานกุญชร) เพ่ือใชเปนสํานักงานขายของ ES ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 5 ถนนบานหมอ แขวงวัง
บูรพาภิรมย เขตพระนคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ในอัตราคาเชารวม 20,000 
บาทตอเดือน 

5.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา เพ่ือสนับสนุนหรือสงเสริมธุรกิจของ

บริษัท หรือเปนการเพ่ิมความแข็งแกรงใหกับกลุมบริษัท ซึ่งการเขารวมลงทุนน้ันจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ 
การเติบโตของธุรกิจ และมุงเนนการลงทุนเฉพาะธุรกิจหรือผลิตภัณฑที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจปจจุบัน หรือธุรกิจอื่น
ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี) มีความเห็นวามีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ 

การเขาลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาน้ัน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร 
หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามขนาดของรายการลงทุน และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ ของ
คณะกรรมการกลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เก่ียวของในเรื่องน้ันๆ  
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ในการกํากับควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมในฐานะผูถือหุนหรือผูรวมลงทุน
จะแตงต้ังตัวแทนไปรวมประชุมในฐานะผูถือหุน โดยผูแทนบริษัทจะมีหนาที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญผู
ถือหุนตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี) ไดใหหลักการหรือแนวทางไว 

นอกจากน้ี บริษัทจะสงผูแทนบริษัทเขาไปเปนกรรมการของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมตามสัดสวนการ
ถือหุน โดยอาจประกอบดวยประธานคณะกรรมการ กรรมการอํานวยการ กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของ
บริษัท หรือบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิและประสบการณเพียงพอ และเหมาะสมกับกิจการน้ันๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง บุคคลน้ันจะตองเปนผูที่ไมมีผลประโยชนขัดแยงในทางธุรกิจกับบริษัทยอยหรือบริษัทรวมน้ัน ๆ 
โดยตรง ซึ่งผูแทนดังกลาวจะบริหารกิจการของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมดังกลาว ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
ระบุไวในขอบังคับบริษัทยอยหรือบริษัทรวมและตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
 กรณีกิจการรวมคา บริษัทในฐานะผูรวมลงทุนจะกํากับ ควบคุมดูแลการดําเนินงานของกิจการรวมคา
โดยบริษัทจะสงผูแทนของบริษัทเขาไปเปนผูจัดการกิจการรวมคาหรือผูบริหารในกิจการรวมคาน้ัน ๆ เพ่ือมีสวน
รวมในการตัดสินใจและบริหารงานของกิจการรวมคาใหเปนไปตามหลักการและแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริหาร (แลวแตกรณี) ไดกําหนดไว โดยผูแทนของบริษัทน้ัน จะตองเปนผูที่ไมมีผลประโยชน
ขัดแยงในทางธุรกิจกับกิจการรวมคาน้ัน ๆ โดยตรง 
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6. โครงการในอนาคต 

 
6.1 งานเหมาผลิตของบริษัท เวสเตริน ดิจิตอล จํากัด  (WESTERN DIGITAL)   

บริษัทไดเริ่มทําการผลิตแผงควบคุมฮารดดิส ใหกับบริษัท เวสเตริน ดิจิตอล จํากัด ในกลางเดือน
กรกฎาคม 2550 และเพ่ิมกําลังการผลิตขึ้นในแตละเดือน   โดยเริ่มจากจํานวน 300,000 ช้ินตอเดือน จนถึง 
1,00,000 ช้ินตอเดือน  โดยบริษัทได  กอสรางขยายโรงงานเพิ่ม  ซึ่งแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 50  และบริษัทได
สั่งเคร่ืองจักรเขามา 4 เครื่องในชวงเดือน มีนาคม 2550 และ พฤศจิกายน 2550  โดยใชเงินจํานวน 80 ลานบาท  ใน
การลงทุนเครื่องจักรและเงินลงทุนในสวนขยายโรงงาน 15 ลานบาท  สวนเงินหมุนเวียนในการใชซื้อวัตถุดิบ
ประมาณ 300 ลานบาท  โดยมูลคายอดขาย 320 ลานบาทตอเดือน 
 ในป 2551 บริษัท คาดวาจะเริ่มผลิตแผงควบคุมฮารดดิสโดยเฉล่ีย เดือนละ 1,200,000 ช้ิน 
 
6.2 ระบบชุมสายอินเตอรเน็ท   DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) 
  ในป 2549 บริษัทไดทําการติดต้ังระบบชุมสายอินเตอรเน็ทใหกับบมจ. ทีโอที ทั่วประเทศทุกจังหวัด
จํานวน 100,000 หมายเลขคิดเปนมูลคา 200 ลานบาท  ในป 2550 บริษัท  ติดต้ังเพ่ิมอีก  80,000 หมายเลข   
 
6.3 ตูชุมสายโทรศัพท MSAN (Multi Service Access Node) 
 จากการที่บริษัทไดทําการพัฒนาตูชุมสายโทรศัพท แบบ DLC (Digital Loop Carrier) ใหมีความสามารถ
สูงขึ้นจนเปนตูชุมสาย MSAN ซึ่งเปนตูชุมสายในอนาคต ซึ่งเปนที่ตองการของให บมจ. ทีโอที  TT&T และ 
TRUE ซึ่งในป 49 บริษัทไดจําหนายติดต้ังให บมจ. ทีโอที  ไปแลว 23 ชุมสาย     จํานวน 18,000 เลขหมาย มูลคา 
69 ลานบาท ในป 2550  บริษัท ไดรับการจางเหมาพ้ีอมติดต้ัง ติดต้ังอุปกรณ ACCESS NODE ในบริเวณโครงการ
บานเอื้ออาทร จํานวน 11 แหง มูลคา 32.56 ลานบาท กับ บมจ. ทีโอที นอกจากน้ีบมจ. ทีโอที    ไดเปดประมูลจาง
เหมาติดต้ังตูชุมสายโทรศัพท MSAN 2 โครงการ โดยบริษัทไดงาน 1 โครงการ จํานวน 165,000 หมายเลข มูลคา 
849.98 ลานบาท โดยบริษัทคาดการณวา ในป 2551 บมจ. ทีโอทีจะขยายโครงขายอีก 1,000,000 เลขหมาย และ
บริษัท จะสามารถประมูลงานไดไมนอยกวา 500 ลานบาท 
 
6.4 โครงการปายจราจรอัจฉริยะสวนเพ่ิมเติม 
 บริษัทมีโครงการลงทุนปายจราจรอัจฉริยะ เพ่ิมเติมจํานวน 40 จุด จากเดิมที่ติดต้ังเรียบรอยแลวจํานวน 
40 จุด ซึ่งบริษัทอยูระหวางการศึกษาโครงการและขออนุญาตจากกรุงเทพมหานครและคาดวาจะทราบผลในชวง
ป 2551 ซึ่งปาย 40 จุดใหมน้ี บริษัทสามารถบริหารใหมีการลงทุนที่ตํ่าลงจากเดิม  นอกจากน้ันคาใชจายในสวน
บริหารยังตํ่าลงเพราะสามารถใชอุปกรณและบุคลากรเดิมที่มีอยู ซึ่งจะทําใหมีระยะเวลาคืนทุนในชวงที่สั้นลง 
 

6.5 งานเหมาผลิตในโครงการ IPSTAR 

ในป 2548 บริษัทเริ่มรับผลิตอุปกรณของเครื่องวิทยุคมนาคม (COMPUTER BOX BUILD) ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ตผานดาวเทียมสําหรับดาวเทียมไทยคม 1 - 3 และดาวเทียม 
IPSTAR (ไทยคม4) ของ บมจ.ชินแซทเทลไลท โดยมีลักษณะเปนงานเหมาผลิต ซึ่งบริษัทจะตองเปนผูจัดซื้อ
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วัตถุดิบเองทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีมูลคาสั่งซื้อและรอสงมอบรวมท้ังสิ้นประมาณ 44.51 
ลานบาท  

 

6.6 งานเหมาผลิตอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) 

บริษัทมีโครงการผลิตอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) ใหแกบริษัท 
ฟอรท แทร็คก้ิง    ซีสเต็ม จํากัด (FTS) ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 34 โดยที่ผลิตภัณฑ 
Vehicle Tracking เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับบันทึกการใชงานยานพาหนะ ผานดาวเทียมดวยระบบ GPS 
(Global Positioning System) ทําหนาที่รายงานขอมูลการใชยานพาหนะ เชน ตําแหนงของยานพาหนะ เสนทาง
การเดินทาง และความเร็วในการใชงาน รวมถึงรายงานสถานะปจจุบันของยานพาหนะวาอยูระหวางการดับเครื่อง
หรือติดเครื่อง โดยจะมีการแจงเตือนไปยังผูควบคุมยานพาหนะ หากขับขี่ออกนอกเสนทาง หรือ ขับขี่ดวย
ความเร็วที่เกินกําหนด เปนตน ดังน้ัน การทํางานในลักษณะดังกลาวน้ีทําใหผูใชสามารถบริหารการใชงาน
ยานพาหนะไดมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

แมวา FTS จะเริ่มกอต้ังในกลางป 2548 แตบุคลากรของ FTS ไดมีการวิจัยและพัฒนา พรอมทั้งทดสอบ
ผลิตภัณฑมากอนแลว โดยในปจจุบัน FTS มีความพรอมในการผลิตแลว และมีกลุมลูกคาเปาหมายเปน
ภาคเอกชน ที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการขนสง และคาดวาในป 2551 จะมีมูลคาสั่งซื้อและสงมอบรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 80 ลานบาท  

 

6.7 โครงขายควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Automatic Traffic Control: ATC) 

บริษัทมีโครงการภายใตการวิจัยและพัฒนาโดย GTS ที่จะผลิตระบบโครงขายควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
(Automatic Traffic Control: ATC) ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญที่ใชระบบคอมพิวเตอรควบคุมไฟจราจรไดทั้ง
ระบบ และเปนโครงการท่ีมีมูลคางานประมูลสูง โดยเปนระบบท่ีสามารถกําหนดและปรับเปล่ียนจังหวะสัญญาณ
ไฟของแตละทางแยกใหสอดคลองกับปริมาณรถ โดยอาศัยเครื่องตรวจจับที่สามารถหาปริมาณความหนาแนน
ของรถในแตละทางแยก เพ่ือนํามาคํานวณหาเวลาการปลอยสัญญาณไฟเขียวในแตละจังหวะใหสอดคลองกับ
ปริมาณรถและสัมพันธกันทั้งโครงขาย โครงการดังกลาวจะใชเงินลงทุนประมาณ  20  ลานบาท ปจจุบันบริษัท
ติดต้ังใชงานแลวที่เทศบาลหาดใหญและจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งคาดวาจะมีการติดต้ังเพ่ิมทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

- ไมมี - 
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 515.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 515.0 ลาน
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 480.0 ลานบาท คิดเปนหุน
สามัญจํานวน 480.0  ลานหุน  

 

8.2 ผูถือหุน ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2551 

 

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

รวม 480,000,000 100.00 

หมายเหตุ : (1) ผูถือหุนครอบครัวอมตานนท ประกอบดวย 

 

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

รวม 308,541,000 64.29 
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นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40     ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได 
นิติบุคคล    ขาดทุนสะสม (ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได       โดยขึ้นอยูกับ
ผลการดําเนินงาน       ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจําเปนในการขยายการดําเนินงานรวมถึงการใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และบริษัทยอยมีโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา รอยละ 20 
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งน้ีขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของ
บริษัทยอย รวมท้ังความจําเปน และความเหมาะสมอื่น”  
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9. การจัดการ 

9.1 โครงสรางองคกรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางกรรมการมี 3 ชุด ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีรายละเอียดดังน้ี 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท มีกรรมการท้ังหมดจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสนิท  วรปญญา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ  

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

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

นายพงษชัย  อมตานนท ลงลายมือช่ือ รวมกับนาย แกลิก อมตานนท หรือนางรังษี เลิศไตรภิญโญ หรือนาง
มาทินี วันดีภิรมย รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ
นายพงษชัย อมตานนท

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานควบคุมภายใน

ฝายบริหารบริษัทในเครือ
นายพงษชัย อมตานนท

ฝายวิจัยและพัฒนา
นายสวัสด์ิ เอิบโชคชัย

ฝายผลิต
นายปราโมทย พันธินา

ฝายการตลาดและบริการ
นายพงษชัย อมตานนท

(รักษาการ)

รองกรรมการผูจัดการ
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

ฝายบัญชีและการเงิน
นายอมร อ้ึงสกุลปรีชา

ฝายบริหารสํานักงาน
นางสุชาดา ถวนสมบูรณ

(รักษาการ)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ
นายพงษชัย อมตานนท

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานควบคุมภายใน

ฝายบริหารบริษัทในเครือ
นายพงษชัย อมตานนท

ฝายวิจัยและพัฒนา
นายสวัสด์ิ เอิบโชคชัย

ฝายผลิต
นายปราโมทย พันธินา

ฝายการตลาดและบริการ
นายพงษชัย อมตานนท

(รักษาการ)

รองกรรมการผูจัดการ
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

ฝายบัญชีและการเงิน
นายอมร อ้ึงสกุลปรีชา

ฝายบริหารสํานักงาน
นางสุชาดา ถวนสมบูรณ

(รักษาการ)
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อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังน้ี 

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 

3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบ
บัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหน่ึง
อยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจ เพ่ือให
บุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจน้ัน ๆ 
ไดเมื่อเห็นสมควร  

ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตาง ๆ โดย
มีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจน้ัน
ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น
ใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่อง
ดังตอไปน้ี คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุม    ผูถือหุน เชน การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู 
การขายหรือโอนกิจการของบริษัท  ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอน
กิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทการแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเน่ือง 
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8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด 
หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปน
การแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพ่ือประโยชนตนหรือเพ่ือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่
ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่
บริษัททําขึ้น หรือถือหุนหรือหุนกูเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

9.2.2 คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกรรมการบริหาร 3 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายพงษชัย  อมตานนท ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ กรรมการบริหาร 
3. นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ กรรมการบริหาร 

 ขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบ ของกรรมการบริหาร 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 ของบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2548 ไดกําหนดขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสรุปอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังน้ี  

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด 
คําสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงิน
งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การ
ประชาสัมพันธ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงต้ังบรรลุตามเปาหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งน้ีใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนแปลงและเพ่ิมเติม
งบประมาณรายจายประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในที่ประชุมคราวตอไป 

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

5. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไว
แลว 
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6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการให
หลักประกัน การคํ้าประกันเงินกูหรือสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินไมเกิน  50 
ลานบาท  

7. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ดานการปฏิบัติการอ่ืนๆ  

8. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การ
กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง 

9. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหน่ึง 
อยางใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว 
มีอํานาจตามท่ีคณะกรมการบริหารเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ 
หรืออํานาจน้ัน ๆ ไดเห็นสมควร 

10. ดําเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราว ๆ ไป 
ทั้งน้ี อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใด

ที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือ ผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท หรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งการอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและ
อนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด  

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

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

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2548 ของบริษัท จีเนียส คอมมูนิเคช่ัน ซีสเต็ม จํากัด เมื่อวันที่ 18 
เมษายน 2548 ไดกําหนดขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวา
จําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน (ถามี) 
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3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี โดยคํานําถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอ
สาธารณชนตามท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูล
ดังตอไปน้ี 
7.1 ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง

ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได  
7.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
7.3 เหตุผลที่เช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหน่ึง 
7.4 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
7.5 รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
9. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเปนในเรื่องตาง ๆ รวมถึงการแสวงหา

ความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท เพ่ือให
การปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี 

 คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
1. ถือหุน ไมเกิน 5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง ในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง  
2. ไมเปนลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษา หรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท  บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม 

หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง  
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ  
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5. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  

9.3 คณะผูบริหาร 

 ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายพงษชัย  อมตานนท กรรมการผูจัดการ / ผูอํานวยการฝายบริหารบริษัทในเครือ 
(รักษาการ) ผูอํานวยการฝายการตลาดและบริการ 

2. นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ รองกรรมการผูจัดการ  
3. นายปราโมทย  พันธินา ผูอํานวยการฝายผลิต 
4. นายสวัสด์ิ  เอิบโชคชัย ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา 
5. นายอมร  อึ้งสกุลปรีชา ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
6. นางสุชาดา ถวนสมบูรณ (รักษาการ)ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน 

9.4 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา การเลือกต้ังคณะกรรมการของบริษัท จะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 
2. ในการเลือกต้ังกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการ

เสนอช่ือเปนรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียง
ลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนน
เสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือการเลอืกต้ังกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนน
เสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงช้ีขาดเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง 

 ขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบ ของกรรมการผูจัดการ  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 กรรมการผูจัดการมีอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท 
โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังน้ี 

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ 
นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 
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4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดย
การมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตาม
หนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของ
บริษัท และ/หรือบริษทัไดกําหนดไว 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตาง ๆ 
ไมวาภายในและภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการ
ของบริษัท  รวมทั้ ง กําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทํ าสัญญาดังกล าว  เ พ่ือนํา เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

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

8. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตาง ๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแลวแกพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท 

9. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก 
หรือการพนจากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ 
เก่ียวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร 

10. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ  ประกาศ บันทึก  เ พ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและ
ผลประโยชนของบริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร 

11. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป 

ทั้งน้ี อํานาจตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจ
ในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยง
กับบริษัทหรือบริษัทยอยตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว
ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

9.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

9.5.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
คาตอบแทนกรรมการบริษัท ป  2548 ป 2549 ป 2550 

คาตอบแทนรวมของกรรมการ
บริษัททุกคนในฐานะกรรมการ 
(บาท)* 

923,400 654,000 750,000 

จํานวนกรรมการบริษัท (ราย) 8 9 9 
รูปแบบคาตอบแทน -ไมมี- เงินสด เงินสด 
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หมายเหตุ:  * ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมมีมติใหกําหนด
เบี้ยประชุมและคาตอบแทนกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ดังน้ี  

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

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

คาตอบแทนผูบริหาร ป 2548 ป 2549 ป 2550 
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร 
(ลานบาท)  

18.17 27.21 27.99 

จํานวนผูบริหาร (ราย) 10 10 10 
รูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัว
เงิน 

เงินเดือน                  
คาประกันสังคมและ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
โบนัส คานํ้ามันและ
คาซอมบํารุงรถประจํา
ตําแหนง 

เงินเดือน                  
คาประกันสังคมและ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
โบนัส คานํ้ามันและ
คาซอมบํารุงรถประจํา
ตําแหนง 

เงินเดือน                  
คาประกันสังคม
และกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพโบนัส คา
นํ้ามันและคาซอม
บํารุงรถประจํา
ตําแหนง 

รูปแบบคาตอบแทนอื่น รถประจําตําแหนง 
โทรศัพทมือถือ 

รถประจําตําแหนง 
โทรศัพทมือถือ 

รถประจําตําแหนง 
โทรศัพทมือถือ 

9.5.2 คาตอบแทนอ่ืน 

 -ไมมี- 

9.6 การกํากับดูแลกิจการ 
 

บริษัท ไดมีการกําหนดหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีความสําคัญตอบริษัทจดทะเบียน โดย
แสดงใหเห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยชวยสรางความเช่ือมั่นและ
ความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและผูที่เก่ียวของทุกฝาย ดังน้ันการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงเปน
เครื่องมือ เพ่ือเพ่ิมมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท   โดยบริษัท กําหนดนโยบายที่จะนําแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549  ตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดมาเปน
แนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเน้ือหาแบงเปน 
5 หมวด ดังน้ี 
 

หมวดท่ี 1 
สิทธิของผูถือหุน 



 95

 
1. บริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุน โดยไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย

วางหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม และเปนไปตามกฎหมายมาโดยตลอดระยะเวลาท่ีไดเขา
ตลาดหลักทรัพยดวยความเปนธรรมเสมอมา  เชน สิทธิในการซื้อขายและโอนหุน สิทธิในการรับเงินปนผล 
สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของบริษัท สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระตางๆ  ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน สิทธิในการแตงต้ัง
กรรมการและผูสอบบัญชี      สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน และ
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการลวงหนา เปนตน 

 
2. บริษัท มีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม  ตลอดจนขอมูลทั้งหมดท่ีเก่ียวของกับเรื่องที่ตอง

ตัดสินใจในท่ีประชุมแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา  และไดแจงใหผูถือหุนทราบ
กฎเกณฑตางๆ  ที่ใชในการประชุม  ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ  รวมถึงการเผยแพรขอมูลดังกลาวไวใน  
Website ของบริษัทเปนการลวงหนาในป 2551  น้ี  บริษัทไดใหสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ช่ือกรรมการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนเปนปแรก แตอยางไรก็ตามทางบริษัท จะมีการปรับปรุง
และสรางความเช่ือมั่นและมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและผูเก่ียวของทุกฝายอยางเทาเทียมกันและ
เปนธรรม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนเปนสําคัญ 
 
การกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผูถือหุน 
บริษัท  จัดการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจําป  โดยผานการลง
มติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  โดยจะกําหนดวันเวลาและสถานที่ที่สะดวกแกการเดินทางและเหมาะสม
กับเวลา ทั้งน้ีบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดทําการศึกษาสารสนเทศของบริษัทลวงหนาทางเว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพยและเว็บไซตของบริษัท ( www.forth.co.th )  
 
การสงหนังสือเชิญประชุม 
บริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ  ใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอน 7 วัน   และไดแนบเอกสารประกอบเพ่ิมเติมตางๆ เพ่ือแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑตางๆ  ที่
ใชในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ  ทั้งน้ี บริษัท จะจัดใหมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวไวในเวปไซด
ของบริษัทเปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุมดวย เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาไดอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 
 
การเขารวมประชุม 
บริษัท จะแจงรายละเอียดเก่ียวกับหลักฐานที่จําเปนที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุมหรือ
หลักฐานการมอบอํานาจจากผูถือหุนเพ่ือไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมผูถือหุน 
ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท 
สามารถซักถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ  อยางทั่วถึง    
 
การเปดโอกาสใหผูถือหุนลงมติ ซักถามและแสดงความคิดเห็นและการบันทึกรายงานการประชุม 
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ประธานกรรมการในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  
โดยระหวางการประชุมในแตละวาระ ประธานกรรมการจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามอยางทั่วถึงในเวลาที่เหมาะสม กอนจะไดลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระการออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน บริษัท จะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติวาระปกติ ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมเปนผูช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงตางหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะ
เปนผูถือหุน  สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหาย
และขอบังคับของหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด   ในการออกเสียงลงคะแนน  บริษัท จะใชบัตรลงคะแนน และ
เก็บบัตรลงคะแนนเหลาน้ีไวพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดภายหลัง รวมท้ังบริษัท จะทําการบันทึกมติที่ประชุม
โดยแบงเปนจํานวนเสียงที่เห็นชอบ  ไมเห็นชอบและงดออกเสียงในแตละวาระไวเปนลายลักษณอักษร ใน
รายงานการประชุม รวมท้ังบันทึกเทปวีดีโอ การประชุมผูถือหุนไวดวยกรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด  ผูถือหุนทานน้ันจะถูกหามออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

 
ซึ่งในป 2550 บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนวันพุธที่ 28 มีนาคม 2550  มีกรรมการเขารวมประชุม 8 

ทาน ขาดประชุม 1 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 9 ทาน  โดยกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตางๆ  
ไดรวมช้ีแจงรายละเอียดที่เก่ียวของกับวาระตางๆ  รวมถึงตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย 
 

หมวดท่ี 2 
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัท เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใหสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  ดังน้ัน 
บริษัท จึงมีนโยบายสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิตางๆ 
ดังน้ี    
 

1. สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง  สามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัท จะเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนเขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตน   โดยบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
หรือสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตของบริษัท www.forth.co.th   ในกรณีที่ผูถือหุนประสงค
ที่จะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท      ผูถือหุนจะตองสงหนังสือมอบฉันทะที่ระบุ
รายละเอียดครบถวนพรอมทั้งสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ  ตามที่
กําหนดกลับมายังบริษัท  กอนวันประชุมผูถือหุน 

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม 

บริษัท   มีนโยบายที่จะเปดโอกาสให ผู ถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมเ พ่ิมเติม
นอกเหนือจากวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป  ในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม  ผูถือหุน
สามารถเสนอวาระไดตามข้ันตอน ดังน้ี 

 2.1 จัดสงเรื่องที่จะเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพ่ิมเติมพรอมดวยเหตุผล  รายละเอียด
ขอเท็จจริง และขอมูลอื่นใดที่จําเปนของการขอเสนอวาระดังกลาวในแบบเสนอระเบียบวาระ
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การประชุมสามัญผูถือหุน   โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมดังกลาวไดจากเว็บไซต 
www.forth.co.th  หรือติดตอขอไดตามท่ีอยูบริษัท ดังน้ี 
บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)   แผนกนักลงทุนสัมพันธ 
เลขท่ี  226/12,13 และ 16     ถนนพหลโยธิน     แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร    10400 

โทรสารหมายเลข 02-6150615  หรือ เบอรโทรศัพท 02-6150600 ตอ 314 (แผนกนักลงทุน
สัมพันธ)   

 2.2 เกณฑการพิจารณาเรื่องที่มีผูเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพ่ิมเติมโดยสรุป ดังน้ี 
 - บริษัท จะตรวจสอบการเปนผูถือหุนของผูขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผูถือหุน ณ 

วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ิมกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุมกับทะเบียนผูถือหุน
ในครั้งที่เสนอเพ่ิมวาระดังกลาวน้ัน 

 - เปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัท อยางมีนัยสําคัญ 

 - คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพ่ิมเติมแลว ก็จะบรรจุเขาเปนวาระในการประชุมผู
ถือหุน  พรอมทั้งระบุวาเปนวาระที่เสนอโดยผูถือหุน สวนเรื่องที่ไมผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัท  ทางบริษัท  จะแจงใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซดของบริษทั 

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

3.1 ผูถือหุนสามารถที่จะเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  โดยมีขั้นตอนการเสนอ ดังน้ี 
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไวขางลางน้ี และมีขอมูลถูกตองครบถวนเทาน้ัน  
1. บุคคลที่ไดรับเสนอช่ือเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี 

• มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัท มหาชนจํากัด, กฎหมาย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

• มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวย
ความซื่อสัตย  สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย   อายุที่เหมาะสม  มีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง  และจิตใจท่ีสมบูรณ  สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ  มี
การเตรียมตัวเปนการลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี  มีสวนรวมที่สรางสรรคในการ
ประชุม  มีความตรงไปตรงมา  มีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/
หรือ เปนนักธุรกิจที่มีช่ือเสียง ประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับ
จากสังคม 

• มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท  

• ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน 
2. คณะกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเสนอใหที่ประชุมผู

ถือหุนพิจารณาลงมติคัดเลือก  เปนกรรมการของบริษัทผูที่ไดรับการเสนอช่ือ  แตหากที่ประชุม
คณะกรรมการอิสระไมคัดเลือกที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ผูที่ไดรับเสนอช่ือดังกลาวจะ
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ไดรับการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาในกลุมนอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการ  
เพ่ือใหที่ประชุมลงมติครั้งสุดทาย 

3. ผูถือหุนใชเอกสารตามท่ีแนบน้ี อันประกอบดวย (1) แบบฟอรมเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ และ (2) ขอมูลบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ    โดย
เจาของขอมูลลงนามยินยอมและรับรอง  และสงไปรษณียลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2551  (ทั้งน้ียึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทําการไปรษณียปลายทางเปนหลัก)  ตามที่อยู
ของบริษัทขางตนน้ี 

4. ใบหุนหรือหนังสือยืนยันการถือหุนจาก บริษัทหลักทรัพย/ตัวแทน 
 

4. การปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัท มีนโยบายจํากัดการใชขอมูลภายในใหอยูในวงเฉพาะผูบริหารต้ังแตระดับกลางถึง
ระดับสูงที่เก่ียวของภายในแผนกหรือโรงงานเทาน้ัน  สําหรับงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลว  จะถูก
เก็บรักษาไวที่ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงกอนการประกาศผลการ
ดําเนินงานของบริษัท  สูสาธารณชนผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ขอมูลที่เปนความลับ
อื่นๆ  ของบริษัทจะใชเพ่ือการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผูจัดการแผนกและผูจัดการโรงงานขึ้นไป
เทาน้ัน  และในชวง 1 ป ที่ผานมา  หลังจากที่บริษัท เขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บริษัท ไมเคยประสบกับปญหาการรั่วไหลของขอมูลภายใน  เน่ืองจากบริษัท มีนโยบายเขมงวดในเรื่อง
ดังกลาวและหากมีการใชขอมูลภายในท่ีทําใหเกิดความเสียหาย  ฝายบริหารจะพิจารณาลงโทษบุคคลที่
เก่ียวของนอกจากน้ี บริษัท ไดแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท รับทราบถึงหนาที่ที่ตองแจงการ
ถือครองหลักทรัพยของกรรมการ  ผูบริหาร คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ตามท่ีกําหนดและกําหนดใหตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส 

 
5. การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายหามพนักงานและผูบริหารผูทราบขอมูลภายในเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัท ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทต้ังแตวันที่ทราบขอมูลจนกระทั่งขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชน
เรียบรอยแลว และหามนํา ขอมูลภายในที่ไมควรเปดเผยไปเผยแพร เพ่ือเปนการสรางราคาใหกับ
หลักทรัพย 

นอกจากน้ันบริษัทไดทําการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท เก่ียวกับหนาที่การรายงาน
การถือหลักทรัพยของบริษัท และบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยโดย คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ทั้งน้ีกรรมการและผูบริหารจะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหแจงภายใน 3 วันทําการ 

 

 

หมวดท่ี 3 
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บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 

 บริษัท ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ทั้งในสวนของกลุมลูกคา คูคา ผูถือหุน พนักงาน
และผูบริหารของบริษัท  เน่ืองจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งจะสราง
ความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรใหกับบริษัท  ซึ่งถือวาเปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของบริษัท 
ดังน้ัน บริษัท ไดกําหนดขอพึงปฏิบัติของพนักงานตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  ดังน้ี 
พนักงาน 
• มีสิทธิสวนบุคคล และมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองไมใหละเมิดสิทธิสวนบุคคล 
• สิทธิในการไดรับการปฏิบัติ และไดรับโอกาสเทาเทียมกัน 
• สิทธิตางๆ  เก่ียวกับการจางงานที่เปนธรรมและเทาเทียมกัน เชน  การอนุญาตใหลางาน  สิทธิประโยชน 

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

ผูจัดหาสินคาและบริการ และตัวแทนอื่นๆ   
• สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน 
• สิทธิที่จะไดรับการปกปองรักษาขอมูลอันเปนความลับ 
• สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติดวยความซื่อตรง และเช่ือถือได 
• สิทธิที่จะไดรับทราบกฎหมาย ขอบังคับ  และนโยบายที่เก่ียวของ 
• สิทธิที่จะไดรับการแขงขันอยางเปนธรรม 

หนวยงานของรัฐ 
• สิทธิในการกํากับดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ขอบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ 

 
บริษัท ไดกําหนดชองทางเพ่ือรับขอรองเรียนจากกลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ  โดยผูรองเรียนสามารถนําสงขอรองเรียน
เปนลายลักษณอักษรและมีขอมูลอยางเพียงพอ  รวมท้ังระบุช่ือ-สกุลและที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกของผู
รองเรียนมาที่นักลงทุนสัมพันธ  ตามที่อยูหรืออีเมลของบริษัท  ที่ระบุขางตน   โดยนักลงทุนสัมพันธจะสงขอ
รองเรียนตอไปยังคณะผูบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือทําการตรวจสอบและ
แกไขแลวแตกรณีดังน้ี 

1) กรณีที่เปนขอรองเรียนจากผูถือหุน  จะสงตอไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  
ในกรณีน้ีผูถือหุนอาจติดตอประธานธรรมการตรวจสอบโดยตรงตามที่อยูบริษัท ที่ระบุไวขางตน 

2) กรณีที่เปนขอรองเรียนของลูกคา คูคา ประชาชาชนทั่วไป  จะนําสงไปยังคณะผูบริหารเพ่ือหาทางแกไข  
แลวรายงานใหคณะกรรมการบริษัท ทราบ 

3) กรณีที่เปนขอรองเรียนจากเจาหน้ี  ขอรองเรียนจะสงไปยังคณะผูบริหาร  หรือผูบริหารอาจพิจารณาสงขอ
รองเรียนดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาตอไป 
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หมวดท่ี 4 
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 
1. บริษัทไดมีการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดโดยผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป  และยังไดเผยแพรขอมูลตางๆ ทางเว็ปไซด www.forth.co.th 
ของบริษัท ในสวนของ “ขอมูลนักลงทุน”   ทั้งน้ี ผูถือหุน, นักลงทุน, นักวิเคราะห สามารถที่จะเขาไปเรียกดู
ขอมูลตางๆ ของบริษัทได โดยบริษัทไดมีการปรับปรุงขอมูลตางๆ ใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ   

2. ทั้งน้ี  บริษัท ยังไดจัดประชุมแถลงขอมูลผลการดําเนินงานแตละไตรมาสใหแกนักลงทุน นักวิเคราะหและ
นักขาว  ตลอดจนผูสนใจไดซักถามขอมูลตางๆ  เพ่ิมเติมทุกไตรมาส  ยกเวนไตรมาสท่ี 3/2550 ที่ไมไดจัด
ประชุมแถลงขอมูลผลการดําเนินงาน  และบริษัท ไดมีการจัด Company Visit ใหกับนักลงทุน และ
นักวิเคราะห ไดเขาเยี่ยมชมโรงงาน (พุทธมณฑลสาย 5)   ดังน้ี 
สําหรับกิจกรรมในป 2550 บริษัท ไดมีการจัดกิจกรรมสรุปได 3 สวน  ดังน้ี 
สวนที่ 1   Opportunity Day 

• ไตรมาสที่ 4/2549  ในวันที่ 29 มีนาคม 2550 

• ไตรมาสที่ 1/2550  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 

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

• นักลงทุน  ในวันที่ 18 มกราคม 2550 

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

• นักวิเคราะหและกองทุนตางๆ จากหลายสถาบัน 
3. บริษัท ไดแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินควบคูกับรายงานของผูสอบ

บัญชีไวในรายงานประจําป 
4. บริษัท ไดมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนครั้ง

ของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมคณะกรรมการในปที่ผานมา  ตลอดจน
ความเห็นจากการทําหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวในรายงานประจําป และหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน ก.ล.ต. 

สถิติการเขาประชุมของกรรมการบริษัทในป 2550 

 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่ประชุม 

1. นายสนิท  วรปญญา 4/4 
2. นายพงษชัย  อมตานนท 4/4 
3. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 4/4 
4. นายแกลิก  อมตานนท 4/4 
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ลําดับ รายชื่อ จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่ประชุม 

5. นางมาทินี  วันดีภิรมย 4/4 
6. นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ 4/4 
7. นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา 4/4 
8. นายสุธรรม มลิลา 4/4 

9. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 4/4 
 

สถิติการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบบริษัทในป 2550 

 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่ประชุม 

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

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

การเปล่ียนแปลงอัตรามาเปนเวลาหลายปแลว   ทั้งน้ี บริษัท ไดมีการเสนอคาตอบแทนกรรมการอัตราใหม
สูงขึ้นจากปที่กอน โดยเปนคาตอบแทนกรรมการตามอัตราท่ีเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งขณะน้ีไดอยูในระหวางการรอมติจากการประชุมสามัญผูถือประจําป 2551 

6. สาํหรับคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงน้ัน บริษัท มีนโยบายในการจายคาตอบแทนที่สะทอนภาระหนาที่
และความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงแตละคน การจายคาตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมโดยเทียบเคียง
กับธรุกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน 

7. บริษัท ไดเปดเผยขอมูลการจายผลตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนเงินคาตอบแทนไวใน
รายงานประจําปและแบบ 56-1 

8. บริษัท มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ หรือ Investor Relations   เพ่ือสื่อสารกับบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมและ
เปนธรรม 

 

หมวดท่ี 5 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
1. โครงสรางคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริหาร คือ คณะกรรมการบริษัท 9 ทาน  โดยมีกรรมการท่ีมิใชผูบริหาร (Non-Execution 
Directors) 3 ทานและเปนกรรมการอิสระ 

 บริษัท มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจน  โดยระบุไวในนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ และขอบังคับของบริษัท  ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย 
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 บริษัท กําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”  อยางละเอียดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1)  และรายงานประจําป 

 บริษัท เปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนใหผูถือหุนทราบโดยเปดเผยไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  ซึ่งผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลไดจากเว็ปไซด ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ www.set.or.th และเว็ปไซดของบริษัท www.forth.co.th 

 บริษัท มีนโยบายแยกบุคคลผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ใหเปนคนละ
บุคคล  เพ่ือความชัดเจนและความโปรงใสในการบริหารงาน และมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

2. คณะกรรมการชุดยอย 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการยอย 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ

อิสระจํานวน 3 ทาน  โดยมีคุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบตามท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดไว โดย
เปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

3. แนวทางการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง  คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาภาระหนาที่และ

ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผูบริหารรวมท้ังผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผูบริหารแตละ
รายและผลการดําเนินงานของบริษัท  นอกจากนี้ยังพิจารณาใหสอดคลองกับอัตราคาตอบแทนในตลาดหรือ
อุตสาหกรรมดวย ทั้งน้ี คาตอบแทนคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย 

4. วาระการดํารงตําแหนง 
 ในการประชุมสามัญถือหุนประจําป กรรมการบริษัท จํานวนหน่ึงในสามหรือใกลเคียงกับจํานวนหน่ึงในสาม

มากที่สุดตองออกจากตําแหนง  โดยกรรมการซึ่งพนตําแหนงน้ีอาจไดรับเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงใหมอีก
วาระได 

5. การประเมินตัวเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการ โดยรวมไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความเขาใจท่ีดีในการทํางานรวมกันของกรรมการ 
6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 คณะกรรมการมีนโยบายที่จะสงเสริมใหกรรมการทุกคน  ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัท เขารับ

การอบรมเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท  อยางตอเน่ืองทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบัน
ภายนอกอื่นๆ  เชน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สํานักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ในการแตงต้ังกรรมการใหมโดยเฉพาะกรรมการอิสระ  บริษัทไดใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับบริษัทอนัไดแก  
โครงสรางองคกรและผูบริหาร  ลักษณะการดําเนินงาน สินคาหลัก ระเบียบขอบังคับของบริษัท และกฎหมาย
ที่เก่ียวของกับบริษัท รวมท้ังขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ที่เก่ียวของใหแกกรรมการ
ใหม  เพ่ือใหกรรมการดังกลาวสามารถเขาใจการดําเนินงานของบริษัท รวมท้ังรับทราบบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระ 
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9.7 การกํากับดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

หามพนักงานและผูบริหารผูทราบขอมูลภายในเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัท  ต้ังแตวันที่ทราบขอมูลจนกระทั่งขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชนเรียบรอยแลว และหามนํา ขอมูลภายในที่ไม
ควรเปดเผยไปเผยแพร เพ่ือเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย 

นอกจากน้ันบริษัทไดทําการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท เก่ียวกับหนาที่การรายงานการถือ
หลักทรัพยของบริษัท และบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่ง
รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยโดย คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งน้ีกรรมการและ
ผูบริหารจะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดให
แจงภายใน 3 วันทําการ 

9.8 บุคลากร 

9.8.1 จํานวนพนักงานและผลตอบแทน 

จํานวนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ไมรวมกรรมการและผูบริหารตามขอ 9.5) 
 

ลํา 
ดับ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
ป 2548 ป 2549 ป 2550 

จํานวน
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท)  

จํานวน
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท)  

จํานวน
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท)  

1. บมจ.ฟอรท คอรปอเรช่ัน 954 146.40 1,101 179.16 1,161 191.95 
2. บจก. อีเลคทรอนิคส ซอรซ 122 39.40 120 50.75 132 49.66 

3. 
บจก. จีเนียส ทราฟฟค ซีส
เต็ม 

73 15.90 79 21.85 77 24.05 

4. กิจการรวมคา Genius 35 0.68 54 6.13 61 2.85 

 รวม 1,184 202.38 1,264 257.89 1,431 296.50 

ทั้งน้ี ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีเปนนัยสําคัญ อันมีผลกระทบ
ทางดานลบตอบริษัท 

ผลตอบแทนเพ่ือจูงใจในการทํางานอ่ืนๆ 

ทั้งน้ี บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน เริ่มต้ังแตงวดเดือนเมษายน 2544 เปนตน
มาโดยพนักงานจะจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ของคาจางทุกเดือน ในขณะที่บริษัทจายเงินสมทบใน
อัตรารอยละ 3 

9.8.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน ซึ่งถือเปนทรัพยากรสําคัญในการดําเนินกิจการของ
บริษัท ทั้งดานทักษะความรูในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยในการทํางาน โดยมี
การจัดอบรมพนักงาน ปฐมนิเทศ และบริษัทยังมีนโยบายในการสรางเสริมทัศนคติที่ดีตอองคกรอีกดวย 
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10.  การควบคุมภายใน 

 ในการประชุมกรรมการบริษัทมหาชนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยซักถามขอมูลจากฝายบริหาร
เก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบ
การติดตาม ภายหลังการประเมินแลวคณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการทํา
ธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว และมี
ระบบควบคุมภายในในดานตางๆ ทั้ง 5 สวนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการปองกันทรัพยสินอันเกิดจาก
การที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากน้ี บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี 
และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร 

 อยางไรก็ตาม  ผูสอบบัญชีจากบริษัท  สํานักงาน  เอินสท  แอนด  ยัง  จํากัด  ไดศึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชีตามท่ีเห็นวาจําเปน เพ่ือประโยชนในการกําหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม 

 สําหรับระบบการควบคุมภายในน้ัน บริษัทมีหนวยงานควบคุมภายใน และบริษัทยังมีการวาจาง
บุคคลภายนอก คือ บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลูช่ัน จํากัด เพ่ือทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของหนวยงานควบคุมภายใน
ของบริษัท ซึ่งในเบื้องตนมีแผนการตรวจสอบภายใน 3 ป และจะมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในเปน
ประจําทุกป เพ่ือใหแนใจวาแผนการตรวจสอบภายในที่กําหนดขึ้นมีความเหมาะสม และสอดคลองกับปจจัย
แวดลอมทางธุรกิจและปจจัยเสี่ยงที่อาจมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ โดยในป 2550 ผูตรวจสอบภายในไดมีการ
ตรวจสอบติดตามกระบวนการตางๆดังน้ี 

1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. การบรกิารหลังการขาย 

4. การผลิต 

5. การควบคุมคุณภาพ 

6. การจัดซื้อ (บริษัทยอย บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (ES)) 

ในป 2550 ผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบบริษัทยอยคือ บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (ES) 1 

กระบวนการ คือ กระบวนการจัดการดานบัญชีการเงิน  

 ในป 2550 ผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบบริษัท ในกระบวนการตางๆดังน้ี  

1. การบริหารคลังสินคา 

2. การจัดสง 
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3. การบริหารจัดการดานบัญชีการเงิน 

 
โดยรายงานการตรวจสอบทุกรายงานไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ 

คณะกรรมการบริษัท รับทราบเพ่ือทําการปรับปรุงแกไข 
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11. รายการระหวางกัน 

11.1 ตามงบการเงินรวมสําหรับป 2550  กลุมบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีรายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้ 

บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงือ่นไข ความจําเปนและ 

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

กรรมการบริษัท และเปนผูถือหุน
บริษัทโดยมีหุนอยู รอยละ 49 

คาเชาจาย 
 
 
 

120,000 
 
 
 
 
 

456,000 

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

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท 
กับผูถือหุน เปนรายการปกติทาง
ธุรกิจ 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปน
กรรมการบริษัท และ เปนผูถือ
หุนบริษัทโดยมีหุนอยู รอยละ 6 
 

คาเชาจาย 
 
 
 
 
 

360,000 
 
 
 
 

 
 

120,000 
 

บริษัทเชาอาคารจํานวน 3 ชั้น 3 
คู หา  เลข ที่  226/13  บนถนน
พหลโยธินจากคุณรังษี เพื่อเปน
สํ านั กงานของบริ ษัท  มี ราคา
ประเมินคาเชาโดยผูประเมินอิสระ
เทากับ 96,000 บาทตอเดือน 
 
บริษัทเชาอาคารจํานวน 3 ชั้น 1 
คู หา  เลข ที่  226/11  บนถนน

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2550 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 
 
 
 
 
 
 
 

72,000 
 
 
 
 
 
 

 

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

นายพูนศักดิ์ ศิริพงษปรีดา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนผู
ถือหุนบริษัทโดยมีหุนอยู รอยละ 
3 
 
 

คาเชาจาย 
 
 
 

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

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท 
กับผูถือหุน เปนรายการปกติทาง
ธุรกิจ 

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

ลูกหนี้การคา 
- ยอดตนงวด 
- ขายระหวางงวด 

 
6,889,954 
7,950,608 

รายการปกติทางธุรกิจ และเปน
อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท 
กับบริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการ
ปกติทางธุรกิจที่มีความเหมาะสม
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงือ่นไข ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2550 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท  
 

- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ขายระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 
- ยอดปลายงวด 

 
เจาหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 
- ซื้อระหวางงวด 
- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ซื้อระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 
 

 
556,543 

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

 
 

 
1,030,434 
1,451,022 

 
101,572 

(2,545,354) 
37,674 

 
 
 
 
 

และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจ 
โดย มี เ งื่ อนไขทา งก า รค า ที่
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
 

บจก.  ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม (FTS) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถือหุน
โดย บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น 
จํานวนรอยละ  34 ของทุนที่
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท  
 

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

 
เจาหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 

 
9,947,632 

11,303,067 
 

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

 
 

 

รายการปกติทางธุรกิจ และเปน
อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท 
กับบริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการ
ปกติทางธุรกิจที่มีความเหมาะสม
และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจ 
โดย มี เ งื่ อนไขทา งก า รค า ที่
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงือ่นไข ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2550 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 
- ซื้อระหวางงวด 
- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ซื้อระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 
 

23,540 
145,000 

 
10,150 

(178,690) 
- 

บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค ทรานสฟอร
เมอรส (GET) 

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

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

 
เจาหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 
- ซื้อระหวางงวด 
- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ซื้อระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 
- ยอดปลายงวด 

 

 
573,219 

1,774,494 
 

124,215 
720,000 

(2,867,326) 
324,602 

 
 

0 
11,245,354 

 
787,175 

(12,032,529) 
- 

 

รายการปกติทางธุรกิจ และเปน
อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
รายการปกติทางธุรกิจ และเปน
อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท 
กับบริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการ
ปกติทางธุรกิจที่มีความเหมาะสม
และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจ 
โดย มี เ งื่ อนไขทา งก า รค า ที่
เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงือ่นไข ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2550 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 
คาเชารับ 720,000 บ ริ ษัท ให เ ช า โ ร ง ง าน เ ลข ที่ 

66/350 ตําบลไรขิง อําเภอสาม
พราน  จังหวัดนครปฐม แก GET 
อายุสัญญา 3 ป สิ้นสุดสัญญา 30 
ธ.ค. 2550 มีอัตราคาเชา 60,000 
บาท ตอเดือน 
 
 

บ ริ ษัท ให เ ช า โ ร ง ง าน เ ลข ที่ 
66/350 ต.ไรขิง อ.สามพราน  จ.
นครปฐม แก GET เพื่อเปนที่เก็บ
สินคาของ GET มีราคาประเมิน
คาเชาโดยผูประเมินอิสระเทากับ 
55,000 บาทตอเดือน 
 

กิจการรวมคา ฟอรท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีการ
ทําสัญญารวมคาระหวาง บมจ. 
ฟอรท คอรปอเรชั่น ในสัดสวน
รอยละ 75 และบริษัทอื่น รอย
ละ 25 แตยังไมมีการเรียกชําระ
เงินทุน  
 

ลูกหนี้การคา 
- ยอดตนงวด 
- เงินทดรองจาย 
- ตัดจําหนาย 

     - ยอดปลายงวด 
 

 
34,900 

470,000 
(504,900) 

- 

รายการปรกติทางธุรกิจ 
 
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัทกับ
บริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการ
ปรกติทางธุรกิจที่มีความ
เหมาะสม และจําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจโดยมีเงื่อนไขทาง
การคาที่เหมาะสม และ
สมเหตุสมผล 

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

บริษัทยอย มีสัดสวนในการ
ลงทุนรวมคาจํานวนรอยละ 10  
 

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

 
0 

2,276,050 
                      

159,324 
(0) 

2,435,374 

รายการปรกติทางธุรกิจ และเปน
อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัทกับ
บริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการ
ปรกติทางธุรกิจที่มีความ
เหมาะสม และจําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจโดยมีเงื่อนไขทาง
การคาที่เหมาะสม และ
สมเหตุสมผล 

กิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค - เซอรวิส บริษัทยอย มีสัดสวนในการ ลูกหนี้การคา  รายการปรกติทางธุรกิจ และเปน ธุรกรรมทางการคาของบริษัทกับ
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพนัธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) ลักษณะและเงือ่นไข ความจําเปนและ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง   สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ของป 2550 ของรายการ สมเหตุสมผลของรายการ 
อินเตอรคอล  ลงทุนรวมคาจํานวนรอยละ 20  

 
- ยอดตนงวด 
- ขายระหวางงวด 
- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  
   ขายระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 
- ยอดปลายงวด 

 

- 
3,512,200 

                      
245,854 

(3,758,054) 
- 

 

อัตราเดียวกับบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ เปนรายการ
ปรกติทางธุรกิจที่มีความ
เหมาะสม และจําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจโดยมีเงื่อนไขทาง
การคาที่เหมาะสม และ
สมเหตุสมผล 
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11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ในกรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย 
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความ
จําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการน้ัน ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ ให
เปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคา
ตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัด
ใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการผูมี
สวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัท นอกจากน้ี การทํารายการระหวางกัน
ของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ 
คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวน
ไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการทํารายการระหวางกันน้ัน ๆ  

11.3 นโยบายเก่ียวกับรายการระหวางกันในอนาคต 

ในกรณีที่มีการเขาทํารายการระหวางกันในอนาคต บริษัท และบริษัทยอยจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวของกันซึ่ง
กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีอนุญาตแหงประเทศไทย 

ในกรณีที่เปนรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ และเปนรายการที่เกิดขึ้นตอเน่ืองในอนาคต บริษัทไดกําหนด
หลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและเง่ือนไขที่
เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู
พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว 

ในกรณีที่เปนรายการเชาทรัพยสินระหวางบริษัทที่เก่ียวของกัน บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
ในการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมและมีความชัดเจน โดยอางอิงกับราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม 
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และใหนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติใน
หลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว 

ในกรณีที่เปนรายการระหวางกันที่อาจมีความขัดแขงทางผลประโยชนระหวางบริษัทหรือบุคคลที่
เก่ียวของเพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการทํารายการดังกลาว บริษัทจึง
เห็นสมควรใหการทํารายการดังตอไปน้ีตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 

1) รายการเงินกูยืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

2) รายการเงินทดรองจายกรรมการ 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงิน 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท ประจํางวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 – 2550 คือ นายศุภชัย 
ปญญาวัฒโน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  โดยสามารถสรุปรายงาน
การตรวจสอบของผูสอบบัญชีไดดังน้ี  

 งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 งบการเงินสําหรับงวดปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แตไดใหขอสังเกตถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เรื่องการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการในระหวางป 2549  

 งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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12.2 ตารางสรุปงบการเงินป 2548– 2550 

 

ตารางที่ 1  สรุปงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2548 – 2550 

รายการ งบการเงินรวม 

 
ป 2548 ป 2549 ป 2550 

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน           
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 79,002.08 4.39 78,530.31 3.51 36,145.83 0.97 
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 1,441.93 0.08 17,445.71 0.78 32,005.94 0.87 
ลูกหน้ีการคา – สุทธ ิ 325,991.46 18.11 438,608.44 19.58 1,491,638.78 40.38 
สินคาคงเหลือ 533,481.57 29.64 644,412.38 28.77 792,303.59 21.45 
รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ 27,512.00 1.53 149,558.30 6.68 362,788.14 9.82 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 41,765.25 2.32 56,064.34 2.50 163,287.22 4.42 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,009,194.28 56.07 1,384,619.48 61.83 2,878,169.50 77.91 

สินทรัพยไมหมุนเวียน         

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 34,914.95 1.94 71,872.60 3.21 8,667.54 0.23 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 9,489.01 0.53 4,509.32 0.20 5,837.27 0.16 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 519,810.83 28.88 551,605.61 24.63 607,234.46 16.44 
งานปายจราจรระหวางการพัฒนา
และรอสงมอบ 

207,897.69 11.55 214,657.79 9.58 188,102.19 5.09 

สิทธิการเชา 7,030.00 0.39 7,099.55 0.32 993.41 0.03 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอเรียกคืน 7,973.07 0.44 - - - - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,609.75 0.20 5,200.50 0.23 5,348.03 0.14 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 790,725.29 43.93 854,945.37 38.17 816,182.90 22.09 

รวมสินทรัพย 1,799,919.57 100.00 2,239,564.85 100.00 3,694,352.40 100.00 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน         

หน้ีสินหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น 717,919.90 39.89 640,729.79 28.61 1,054,721.44 28.55 
เจาหน้ีการคา-กิจการที่เก่ียวของกัน 2,274.17 0.13 1,053.97 0.05 37.67 0.00 
เจาหน้ีการคา 376,807.59 20.93 312,747.35 13.96 1,337,397.05 36.20 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระในหน่ึงป 

6,792.00 0.38 6,792.00 0.30 6,792.00 0.18 

รายไดรับลวงหนา 65,000.00 3.61 10,833.33 0.48 418.67 0.01 
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รายการ งบการเงินรวม 

 
ป 2548 ป 2549 ป 2550 

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 89,852.48 4.99 93,779.74 4.19 65,035.60 1.76 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,258,646.14 69.93 1,065,936.18 47.60 2,464,402.43 66.70 

หน้ีสินไมหมุนเวียน         
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธ ิ 50,890.89 2.83 44,193.63 1.97 37,401.62 1.01 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 50,890.89 2.83 44,193.63 1.97 37,401.62 1.01 

รวมหน้ีสิน 1,309,537.03 72.76 1,110,129.81 49.57 2,501,804.05 67.71 

สวนของผูถือหุน         
ทุนจดทะเบียน  482,700.00   515,000.00  515,000.00  
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 386,100.00 21.45 480,000.00 21.43 480,000.00 12.99 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ - - 362,557.88 16.19 362,557.88 9.82 
กําไรสะสมท่ีเปนสวนของบริษัทยอย
ซึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทแลกหุนของ
บริษัทยอยในราคาที่ตํ่ากวามูลคาตาม
บัญชีของบริษัทยอย 

40,891.17 2.27 40,891.17 1.83 40,891.17 1.11 

กําไรสะสม         
   จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย 5,926.30 0.33 11,750.03 0.52 18,381.74 0.50 
   ยังไมไดจัดสรร 57,465.07 3.19 234,235.96 10.46 290,717.56 7.87 

รวมสวนของผูถือหุน 490,382.55 27.24 1,129,435.04 50.43 1,192,548.35 32.29 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,799,919.57 100.00 2,239,564.85 100.00 3,694,352.40 100.00 
 

ตารางที่ 2  สรุปงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2548 – 2550  

 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

รายไดจากการดําเนินงาน             
รายไดจากการขาย 1,433,698.26 85.40 1,789,229.90 72.13 3,188,009.70 80.89 
รายไดจากการบริการ 177,922.76 10.60 381,181.19 15.37 304,133.08 7.72 
รายไดจากการรับเหมาโครงการ 52,466.57 3.13 270,648.79 10.91 421,208.28 10.69 
     รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,664,087.59 99.12 2,441,059.88 98.41 3,913,351.06 99.30 
รายไดอื่น 14,702.22 0.88 39,549.29 1.59 27,621.53 0.70 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

รวมรายได 1,678,789.81 100.00 2,480,609.17 100.00 3,940,972.59 100.00 

คาใชจายจากการดําเนิน         

ตนทุนขาย         
     ตนทุนขาย 1,115,370.73 66.44 1,395,371.22 56.25 2,717,261.12 68.95 
     ตนทุนบริการ 120,009.23 7.15 166,286.67 6.70 173,665.87 4.41 
     ตนทุนจากการรับเหมาโครงการ 42,040.78 2.50 218,475.61 8.81 342,800.20 8.70 
          รวมตนทุนขาย 1,277,420.74 76.09 1,780,133.50 71.76 3,233,727.19 82.06 
คาใชจายในการขายและบริหาร 276,858.96 16.49 340,735.74 13.74 364,444.30 9.25 
คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง 28,163.78 1.68 5,501.23 0.22 24,388.52 0.62 
สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสียในบริษัทรวม 

3,564.35 0.21 4,979.68 0.20 5,422.06 0.13 

รวมคาใชจาย 1,586,931.23 94.53 2,131,350.15 85.92 3,627,982.07 92.06 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
นิติบุคคล 

91,858.58 5.47 349,259.02 14.08 312,990.52 7.94 

ดอกเบี้ยจาย 17,356.22 1.03 45,641.63 1.84 45,832.69 1.16 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 42,818.42 2.55 90,134.78 3.63 55,244.52 1.40 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 31,683.94 1.89 213,482.61 8.61 211,913.31 5.38 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาท) 0.08   0.51  0.44  

มูลคาหุนที่ตราไว (บาท) 1.00  1.00  1.00  
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
(พันหุน) 

386,100.00 
 

417,485.75 
 

480,000.00 
 

 

ตารางที่ 3  งบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 – 2550 

 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 

พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      

กําไรสุทธิสําหรับป 31,683.94 213,482.61 211,913.31 

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จาก
กิจกรรมดําเนินงาน :- 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 

พันบาท พันบาท พันบาท 
คาเสื่อมราคา 77,454.10 85,230.57 99,806.71 
คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง 28,163.78 5,501.23 24,388.52 
สํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 3,713.75 (638.05) 7,078.18 
คาตัดจําหนายสิทธิการเชาและอื่นๆ 510.00 2,552.94 2,676.79 
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (3,175.33) (2,883.97) (1,472.77) 
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (228.72) 371.13 67.37 
สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียใน
บริษัทรวม 

3,564.35 4,979.68 5,422.06 

หน้ีสูญ - 856.56 161.69 
ขาดทุนจากตัดจําหนายสินคาเสื่อมสภาพและสูญหาย - - 1,542.32 
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 568.20 20,206.92 26,555.60 
รับรูรายไดรับลวงหนา - (119,166.67) (10,833.33) 

กําไร (ขาดทุน) กอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
หน้ีสินดําเนินงาน:- 

142,254.06 210,492.95 367,306.45 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง    

ลูกหน้ีการคา-กิจการที่เก่ียวของกัน (1,113.93) (16,003.77) (14,560.24) 
ลูกหน้ีการคา (73,075.42) (112,936.16) (1,060,270.30) 
ลูกหน้ีอื่น-กิจการที่เก่ียวของกัน 3,863.47 - - 
สินคาคงเหลือ (252,223.07) (109,797.72) (172,201.91) 
รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ (27,512.00) (122,046.29) (213,229.84) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (25,308.59) (16,107.39) (108,972.26) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอเรียกคืน - 7,973.07 - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (649.85) (1,590.75) (147.54) 

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    

เจาหน้ีการคา-กิจการที่เก่ียวของกัน (146.15) (1,220.20) (1,016.30) 
เจาหน้ีการคา 141,933.15 (59,850.26) 1,026,122.58 
คาใชจายคางจาย (17,188.32) (8,193.94) (5,207.65) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 440.73 30,138.72 (29,960.02) 
รายไดรับลวงหนา 65,000.00 65,000.00 418.67 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 26,440.22 (19,207.06) 6,427.25 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (17,285.71) (153,348.80) (205,291.11) 

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน     
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 

พันบาท พันบาท พันบาท 
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 287.89 575.31 732.05 
เงินสดจายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (216,099.19) (124,606.10) (151,735.13) 
สิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะเพ่ิมขึ้น (207,897.69) (26,967.02) - 
ลงทุนในบริษัทรวม (12,649.70) - (6,750.00) 
เงินสดจายคาสิทธิการเชา - (850.00) (945.00) 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (436,358.70) (151,847.81) (158,698.08) 

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน (เพ่ิมขึ้น) 
ลดลง 

(32,054.04) (36,957.65) 63,205.06 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันเพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

405,370.79 (77,190.12) 413,991.65 

รับเงินกูยืมระยะยาว 61,000.00 - - 
จายชําระเงินกูยืมระยะยาว (3,317.11) (6,697.26) (6,792.00) 
เงินสดจายเงินปนผล 67.90 0.00 (148,800.00) 
เงินสดรับจากลูกหน้ีคาหุน - 30,888.00 - 
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน - 456,457.87 - 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 431,067.54 304,724.84 321,604.71 

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (22,576.86) (471.77) (42,384.48) 

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินตนงวด 101,578.94 79,002.08 78,530.31 

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินปลายงวด 101,578.92 79,002.08 36,145.83 

 

ตารางที่ 4 อัตราสวนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 – 2550  

อัตราสวนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 

อัตราสวนสภาพคลอง     

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.80 1.30 1.17 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.33 0.51 0.64 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา (0.02) (0.13) (0.12) 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา เทา 3.55 6.10 3.91 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 65.12 59.01 92.13 
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อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 4.46 4.04 6.87 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 80.73 89.18 52.44 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี เทา 4.12 5.14 3.92 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 87.30 70.06 91.91 
Cash Cycle วัน 58.55 78.13 52.65 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร    
อัตรากําไรข้ันตน % 23.24 27.08 17.37 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 5.52 14.31 8.00 
อัตรากําไรอ่ืน % 0.88 1.59 0.70 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % (18.82) (43.91) (65.59) 
อัตรากําไรสุทธิ % 1.89 8.61 5.38 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 5.99 26.36 18.25 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  % 2.19 10.57 7.14 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 24.24 55.76 53.80 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.16 1.23 1.33 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.67 0.98 2.10 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 2.47 (0.39) (2.27) 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระ
ผูกพัน 

เทา 
(0.08) (0.99) (0.68) 

อัตราการจายเงินปนผล % - 97.49 69.70 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (Fully Diluted) บาท 0.07 0.51 0.44 
มูลคาตามบัญชีสุทธิตอหุน บาท 1.02 2.35 2.48 

12.3 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.3.1 ภาพรวมการดําเนินงานของบริษัท 

 บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัท) รวมทั้งบริษัทยอยและบริษัทรวม ดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยที่การดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมจะเปนลักษณะสนับสนุนธุรกิจ
ซึ่งกันและกัน ต้ังแตการออกแบบ คิดคน วิจัย และพัฒนา การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต รวมไปถึงการตลาดและการ
จําหนาย โดยบริษัทจะเปนผูผลิตแผงวงจรเปนหลัก ในขณะที่บริษัทรวมและบริษัทยอย จะทําหนาที่คนควา วิจัย และจัด
จําหนายวัตถุดิบ และผลิตผลิตภัณฑของตน รวมถึงทําการตลาดดวย  
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บริษัท ชื่อยอ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท  ฟอรท  คอรปอ เ ร ช่ัน  จํ า กั ด 
(มหาชน)  

บริษัท รับจางผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
จําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณโทรคมนาคมภายใต
เครื่องหมายการคา “FORTH”  

บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด ES จําหนายปลีกและสงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
เปนผูแทนจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสช้ันนํา 

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

บริษัท จีเนียส อีเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด GEM ผูวิจัย คนควาเทคโนโลยี จําหนายและติดต้ังมิเตอรวัดไฟฟา
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

บริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด FTS ผูวิจัย คนควาเทคโนโลยี จําหนายและติดต้ังอุปกรณรับสง
ขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ 

กิจการรวมคา จีเนียส  JV Genius ไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดต้ังปายจราจร
อัจฉริยะ พรอมการดูแลรักษา จํานวน 40 จุด พรอมศูนย
ควบคุมเครือขาย และดําเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดาน
การโฆษณาบนปายจราจรอัจฉริยะ 

 

ในป 2550 บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีเติบโตอยางตอเน่ืองโดยกลุมบริษัทมีรายไดรวม 3,940.97 ลานบาท เทียบ
กับป 2549 ที่มีมีรายไดรวม 2,480.61 ลานบาท หรือเปนอัตราเติบโตเพ่ิมขึ้นรอยละ 59 สงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิในป 
2550 เทากับ 211.91 ลานบาท เทียบกับป 2549 ที่มีกําไรสุทธิเทากับ 213.48 ลานบาทหรือเติบโตลดลงรอยละ 0.47 

12.3.2 ผลการดําเนินงานในป 2549-2550  

รายได 

ในปจจุบันรายไดหลักของบริษัทมาจาก 7 หมวดธุรกิจ ประกอบดวย  

(1) รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเครื่องหมาย 

การคา FORTH 

(2)  รายไดจากการผลิตแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใตตรา 

สินคาของลูกคา  

(3)  รายไดจากการผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร  

(4)  รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 

 (5)  รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา 
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 (6)  รายไดจากการพัฒนาและวางระบบขอมูลสารสนเทศ 

(7)  รายไดจากการจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

ซึ่งสามารถสรุปตามตารางโครงสรางรายได ดังน้ี 

 
ป 2549 ป 2550 

(บาท) % (บาท) % 

รายไดจากธุรกิจหลัก       
1.รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเคร่ืองหมายการคา 
FORTH 

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

2.รายไดจากการผลิตแผงวงจร อุปกรณโทรคมนาคม
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา 

    

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

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

3.รายไดจากการผลิต  จําหนายและรับเหมาติดต้ัง
อุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร 

238,990,443 9.64 
 

336,692,852 
 

8.54 

4 . ร า ย ไ ด จ า กก า รผลิ ต อุ ป กรณ แ ละ ระบบป า ย
อิเล็กทรอนิกส 

14,793,950 0.60 287,179,564 7.29 

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

หมายเหตุ **  รายไดอื่น ๆ ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน รายไดคาเชา เปนตน 

จากตารางโครงสรางรายไดจะเห็นไดวา บริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากการผลิตแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา โดยในป 2550 รายไดดังกลาวมีสัดสวนรอยละ 56.45 ของรายได
รวม โดยทางบริษัท ไดรับคําสั่งผลิตจาก บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนลูกคาใหม และไดทําการ
สงมอบสินคาเปนมูลคาสูงถึง 1,386 ลานบาท 

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรายไดจําแนกตามหมวดธุรกิจ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเคร่ืองหมายการคา 
FORTH   

สําหรับในป 2550 บริษัทมีรายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใต
เครื่องหมายการคา FORTH จํานวน 343.39 ลานบาท ลดลงจาก 532.19 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2549 สวนที่ลดลง
คิดเปนรอยละ 35.48 เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศท่ีซบเซา และการชะลอตัวของการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
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ราชการทําใหยอดขายตูสาขาโทรศัพท ลดลง 41 ลานบาท ตูชุมสายอินเตอรเน็ท และตูชุมสายโทรศัพท มีมูลคาลดลง ถึง 
75 ลานบาท และยอดขายเคร่ืองประจุไฟฟา ลดลง 53 ลานบาท 

2. รายไดจากการผลิตแผงวงจร อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา 

รายไดจากการผลิตแผงวงจร  อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา 
ไดแก แผงวงจรในเคร่ืองใชไฟฟา  อุปกรณคอมพิวเตอร  อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ แบงเปน
รายไดจากการประกอบ (Consign Parts) คือ การประกอบแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งลูกคาจะเปนผูจัดหา
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมาใหบริษัท และรายไดจากการเหมาผลิต (Turn Key) คือ การผลิตพรอมทั้งจัดหาวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตใหลูกคาดวย   

ในป 2550 มูลคารวมของรายไดจากการประกอบแผงวงจร อุปกรณโทรคมนคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
มีมูลคาจํานวน 2,224.64 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 846.69 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2549 สวนที่เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 
162.75 เน่ืองจากบริษัท ไดรับคําสั่งผลิตจาก บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนลูกคาใหม และไดทํา
การสงมอบสินคาเปนมูลคาสูงถึง 1,386 ลานบาท 

 3.     รายไดจากการผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร 
ในป 2550 GTS มีรายไดจากการผลิต จําหนายและรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร 

336.69 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 238.99 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2549 สวนที่เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 40.88 เน่ืองจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาใหม  ๆ  ของบริษัท  สามารถขายระบบไฟจราจรและ  ระบบกลองวงจรปดใหแก
กรุงเทพมหานครเพ่ิมมากขึ้นจากผลงานท่ีโดดเดนในการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรที่มีคุณภาพใหแกกรุงเทพมหานครมา
ตลอดระยะเวลา 5 ป 

 4.     รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 

ในป 2550 GTS มีรายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 287.18 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 
14.79 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2549 เน่ืองจากบริษัทไดรับคําสั่งซื้อสินคา จาก บริษัท ฮัลโล บางกอก ไตรวิช่ัน 
จํากัด เปนมูลคา 242 ลานบาท          

 5.     รายไดจากการจัดจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

รายไดจากการจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส มาจากการดําเนินงานของ ES ซึ่งเปนบริษัทยอย ดําเนิน
ธุรกิจจําหนายสงและจําหนายปลีกช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสและเปนผูแทนจําหนาย (Distributor)  

ในป 2550 บริษัทมีรายไดจากการจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 538.92 ลานบาท ลดลงจาก 583.69 ลาน
บาทในชวงเดียวกันของป 2549 สวนที่ลดลงคิดเปนรอยละ 7.67 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 

 

 6.     รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา 

รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา มาจากการดําเนินงานของกิจการรวมคา Genius ที่
ไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ ดูแลรักษา และจัดเก็บผลประโยชนจากสิทธิโฆษณา 
จํานวน 40 จุด ซึ่งบริษัทไดทําสัญญาขายพ้ืนที่โฆษณาใหกับบริษัท ฮัลโล บางกอก ไตรวิช่ัน จํากัด ชวงปลายป 2548 
มูลคาไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมปละ 130 ลานบาท ซึ่งในการรับรูรายได บริษัทจะคํานวณจากระยะเวลาการใชงานจริงซึ่งเริ่ม



 123

ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2549 ทําใหบริษัทมีรายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา เทากับ 119.17 ลานบาท
ในป 2549 และ 10.83 ลานบาท ในเดือน กุมภาพันธ 2550 บริษัท ฮัลโล บางกอก ไตรวิช่ัน จํากัด ไดขอยกเลิกสัญญา และ
ทางกิจการรวมคา Genius ไดดําเนินการหาลูกคาดวยตนเอง ซึ่งถือวายังเปนชวงเริ่มตนของการทําธุรกิจใหม จึงทําใหมี
รายไดทั้งหมด 39.02 ลานบาท ลดลง 108.34 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 90.91  

 7.     รายไดจากการรับจางวางระบบขอมูลสารสนเทศ 

รายไดจากการรับจางวางระบบขอมูลสารสนเทศ มาจากการดําเนินงานของบริษัทในสวนที่เขารวมเปน
กิจการคารวม FORTH CONSORTIUM เพ่ือดําเนินธุรกิจรับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหาร
ทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) ใหกับการไฟฟา
นครหลวง โดยบริษัทรับผิดชอบงานในโครงการดังกลาวมูลคา 378.81 ลานบาท จากมูลคารวม 549 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 69 ของมูลคาโครงการ 538.92 ลานบาท ซึ่งในป 2550 บริษัทรับรูรายไดจากการรับจางวางระบบขอมูลสารสนเทศ 
จํานวน 143.51 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 105.54 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2549 สวนที่เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 35.98 

ตนทุน คาใชจาย 

ตนทุนขาย 

ในป 2550 บริษัทมีตนทุนขายรวมเทากับ 3,233.73 ลานบาท เทียบกับ 1,780.13 ลานบาทของป 2549 หรือเปน
อัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 81.66  โดยตนทุนขายดังกลาว คิดเปนรอยละ 82.05 และรอยละ 71.76 ของรายไดรวมตามลําดับ  
แสดงใหเห็นถึงอัตราสวนของตนทุนขายตอรายไดที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากในป 2550รายไดที่เพ่ิมขึ้นจากการผลิตแผงวงจร 
อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา มีอัตราการเติบโตของรายไดที่สูงมาก แต
เปนรายไดที่มีอัตรากําไรข้ันตนตํ่า นอกจากน้ันบริษัท ยังมีการลงทุนเพ่ิมขึ้นในเคร่ืองจักร ซึ่งทําใหคาเสื่อมราคาของ
เครื่องจักรซึ่งเปนตนทุนคงที่ ในชวงเริ่มเดินเครื่อง ทําใหเกิดตนทุนที่เพ่ิมขึ้น แตไมมีรายไดรบั อยางเต็มที่ 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

ในป 2550 บริษัทมีคาใชจายในขายและบริหาร เทากับ 364.44 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 340.74 ลานบาทในชวง
เดียวกันของป 2549 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.96 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายเก่ียวกับพนักงานจากการจางพนักงาน
เพ่ิมขึ้น และการขึ้นเงินเดือนตามอตัราปกติ  

คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง 

ในป 2550 บริษัทมีคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง เทากับ 24.39 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 5.50 ลานบาทในชวงเดียวกันของ
ป 2549 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 343.45 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของคาเผ่ือการลดลงในมูลคาของงานระหวางทําของโครงการ
รับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และ
ระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) ใหกับการไฟฟานครหลวง ซึ่งเกิดความลาชาในการสงมอบงาน เปนจํานวน
เงิน 9.65 ลานบาท และสวนที่เหลือเปนไปตามนโยบายในการต้ังคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงของบริษัท  
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวม เทากับ 3,694.35 ลานบาท โดยมีสินทรัพยหมุนเวียน เทากับ 
2,878.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.91 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญ ประกอบดวย ลูกหน้ีการคา คิด
เปนรอยละ 40.38 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2549 ที่มีสัดสวนอยูที่ รอยละ 19.58 เน่ืองจากบริษัท ไดรับคําสั่ง
ผลิตจาก บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนลูกคาใหม และมีรายไดที่สูงมาก และสินคาคงเหลือ คิด
เปนรอยละ 21.45 ของสินทรัพยรวม ขณะที่บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียน เทากับ 816.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.09 
ของสินทรัพยรวม ซึ่งประกอบดวย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสิทธิการหาประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะเปนหลัก 
โดยสัดสวนใน ป 2250 ลดลงจากป 2549 ที่มีสัดสวนที่ 38.17 เน่ืองจาก การเพ่ิมขึ้นใน สินทรัพยหมุนเวียน และ การถอน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน ออกเปนจํานวนเงิน 63 ลานบาท 

คุณภาพสินทรัพย 

ลูกหน้ีการคา  

  บริษัทมียอดลูกหน้ีการคารวมหลังหักรายการระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ2549 จํานวน 1,491.64 
ลานบาท  และ 438.61 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 240.08 เน่ืองจากบริษัท ไดรับคําสั่งผลิตจาก บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนลูกคาใหมและมีมูลคาที่สูงมาก โดยในสวนระยะเวลาการเก็บหน้ีของบริษัทในป 2550 แยลง
เปน 92.13 วัน จาก 59.01 วัน ในป 2549 เน่ืองจากงานที่สงมอบให บมจ. ทีโอที ในปลายป 2548 ยังไมไดรับชําระ เพราะ 
ติดขัดในสวนการตรวจรับสินคาของทางบมจ. ทีโอที  

บริษัทมีนโยบายการใหสินเช่ือทางการคาแกลูกหน้ีการคาโดยเฉล่ียประมาณ 30 - 90 วัน ซึ่งลูกหน้ีการคาของ
บริษัทสามารถแยกตามระยะเวลาการคงคางไดดังน้ี 

                            หนวย : ลานบาท 

ลูกหนี้การคา งบการเงินรวม  
ป 2549 ป 2550 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 15.17 ลานบาทและ 8.09 ลานบาท 
ซึ่งจากยอดคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํานวนดังกลาว ทางบริษัทเช่ือวามีความเพียงพอแกความเสี่ยงของลูกหน้ีที่มีอยู อยางไร
ก็ตาม นโยบายการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัทจะขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระหน้ีของลูกคา ประกอบกับ
การท่ีลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทซึ่งซื้อขายกันมาเปนเวลานาน ทําใหบริษัทและบริษัทยอย
มีความเส่ียงเรื่องการผิดนัดชําระหน้ีของลูกคาอยูในระดับตํ่า  นอกจากน้ี แตละหมวดธุรกิจจะมีการต้ังนโยบายในการต้ัง
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คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเปนลักษณะเดียวกัน โดยแบงเปนการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับสวนเฉพาะเจาะจง คือ จะ
ต้ังขึ้นมาจากลูกหน้ีที่สามารถระบุไดวาไมสามารถที่จะเรียกเก็บเงินไดอยางแนนอนและยอดลูกหน้ีที่คางชําระมากกวา 
365 วันขึ้นไป จะถูกต้ังสํารองไวทั้งจํานวน  และการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกคาทั่วไป จะต้ังจากอายุของ
ลูกหน้ีที่คงคาง ตามอัตราสวนที่แตละหมวดธุรกิจไดกําหนดไว รวมถึงผลการเจรจาตอรองกับลูกหน้ีที่มีปญหาคางชําระ
ในแตละรายดวย ท้ังน้ี บริษัทเช่ือวายอดการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในปจจุบันมีความเพียงพอแลว 

สินคาคงเหลือ 
          หนวย : ลานบาท 

สินคาคงเหลือ งบการเงินรวม  
ป  2549 ป  2550 

วัตถุดิบ 104.30 210.62 
สินคาระหวางผลิต 262.61 359.05 
สินคาสําเร็จรูป 338.56 297.62 
สินคาระหวางทาง - 10.46 
รวม 705.47 877.75 
หัก คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง 61.06 85.45 
สินคาคงเหลือ สุทธิ 644.41 792.30 

 

บริษัทมียอดสินคาคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จํานวน 792.30 ลานบาท และ 644.41 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.95 เน่ืองจากการขยายตัวของยอดขาย ซึ่งสินคาคงเหลือสวนใหญเปนวัตถุดิบเพ่ือเตรียม
ไวผลิตสินคาใหแก บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

ทั้งน้ี ในป 2550 บริษัทมีการต้ังเพ่ิมขึ้นของคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงจํานวน 24.39 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 
39.94 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของคาเผ่ือการลดลงในมูลคาของงานระหวางทําของโครงการรับจางพัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงิน
คาไฟฟา (Billing) ใหกับการไฟฟานครหลวง ที่เกิดความลาชาในการสงมอบงาน เปนจํานวนเงิน 9.65 ลานบาท และสวน
ที่เหลือเปนไปตามนโยบายในการต้ังคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงของบริษัท  

สินทรัพยถาวร 
สินทรัพยถาวรของบริษัท คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มียอดรวมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

จํานวน 607.23 ลานบาท  และ 551.61 ลาน หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.08 เน่ืองจากบริษัทซื้อเครื่องจักร 73.97 ลานบาท เพ่ือ
เพ่ิมเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทใหทันสมัย และเพ่ิมกําลังการผลิต นอกจากน้ีบริษัท ยังมีการซื้อที่ดินเพ่ิมเติมมูลคา 
24.50 ลานบาท เพ่ือเปนที่จอดรถยนตของบริษัท 

 แหลงท่ีมาของเงินทุน 

หน้ีสิน 

 บริษัทมีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จํานวน 2,501.80 ลานบาทและ 1,110.13 ลาน หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 125.36 เน่ืองจากเจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้น 1,024.65 ลานบาท จากการซื้อวัตถุดิบเพ่ือมาผลิตสินคาใหกับ 
บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น เพ่ิมขึ้น 413.99 ลานบาทเพ่ือเปน
เงินทุนหมุนเวียน 
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สวนของผูถือหุน 

บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จํานวน 1,192.55 ลานบาท  และ 1,129.44 ลาน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.59 เปนผลจากกําไรสะสมที่เพ่ิมขึ้น  นอกจากน้ีในเดือนเมษายน 2550 บริษัทไดจายเงินปนผล
สําหรับผลประกอบการของป 2549 จํานวน 96.00 ลานบาท และในเดือนกันยายน 2550 บริษัทไดจายเงินปนผลบางสวน
จากกําไรสะสม และบางสวนจากผลประกอบการของป 2550 จํานวน 52.80 ลานบาท ในป 2550 บริษัท และบริษัทยอย
ไดมีการโอนกําไรสะสมบางสวนเพ่ือเปนสํารองตามกฏหมาย  

 

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน  

 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัท ในป 2550 เพ่ิมขึ้นจาก ป 2549 เปน 2.10 เทา จาก 0.98 เทา 
เน่ืองจากบริษัทมีเจาหน้ีการคาที่เพ่ิมขึ้นในจํานวนที่สูงมาก และ บริษัทไดมีการจายเงินปนผลในระหวางป ทําให
อัตราสวนดังกลาวเพ่ิมสูงขึ้น  

สภาพคลอง 

กระแสเงินสด 

กระแสเงินสดรวมจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2550 เทากับ (205.29) ลานบาท ลดลงจากป 2549 ที่ (153.35) 
ลานบาท สาเหตุหลักที่ทําใหกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทเกิดเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเติบโตอยาง
รวดเร็วของบริษัท ทําใหบริษัทมียอดลูกหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นอยางมากตามยอดขายของบริษัทที่เพ่ิมขึ้น และบริษัทอยูใน
ระหวางการเรียกเก็บเงิน และ บริษัทมียอดสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นตามยอดขายของบริษัทที่เพ่ิมขึ้น   

กระแสเงินสดรวมจากกิจกรรมการลงทุนของบริษัทในป 2550 เทากับ (158.70) ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก (151.85) 
ลานบาท ในป 2549  เน่ืองจากบริษัทมีการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 กระแสเงินสดรวมจากกิจกรรมการจัดหาเงินในป 2550 เทากับ 321.60 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจาก 304.73 ลานบาท 
ในป 2549 ซึ่งเปนผลจากการท่ีบริษัทกูยืมเงินระยะสั้นเพ่ือมาใชหมุนเวียนในกิจการจํานวน 413.99 ลานบาท และการ
ไดรับเงินฝากกับสถาบันการเงินเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือคืนจํานวนเงิน 63.21 ลานบาท นอกจากน้ันในป 2550 ยังมี
การจายเงินปนผลแกผูถือหุนจํานวน 148.80 ลานบาท  

อัตราสวนสภาพคลอง 

เมื่อพิจารณาถึงอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทจะเห็นวา อัตราสวนดังกลาวในป 2549 มีอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากป 
2548 เปน 1.30 เทา  จาก 0.80 เทา เน่ืองมาจากโครงสรางเงินกูของบริษัท สวนใหญเปนเงินกูระยะสั้น ซึ่งบางสวนไดถูก
ชําระคืนในระหวางปและบริษัทมีลูกหน้ีการคา และสินคาคงเหลือที่เพ่ิมขึ้นจากธุรกิจที่ขยายตัวเมื่อพิจารณาอัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วในป 2549 มีอัตราท่ีเพ่ิมขึ้นจากป 2548 เปน 0.51 เทา  จาก 0.33 เทา โดยมีเหตุผลเดียวกันกับ
อัตราสวนสภาพคลอง 
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คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2550  
รายการท่ี บริษัท/บริษัทยอย ชื่อผูสอบบัญช ี คาสอบบัญชี 

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

รวมคาสอบบัญช ี 2,100,000.00 

 

12.3.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

1. ความสามารถในการทํากําไร 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบจากการยายฐานการผลิตอันเน่ืองมาจากความตองการหาแหลงผลิตที่ราคาถูกกวา หรือการชะลอการส่ังผลิต
ของลูกคาในสายธุรกิจน้ี ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป 
ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึงผลกระทบดังกลาว บริษัทจึงพยายามหาลูกคารายใหมเพ่ิมขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑสินคาใหมๆ 
ในช่ือของตนเอง เพ่ือกระจายความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ เชน การออกแบบตูสาขาและตูชุมสายโทรศัพทแบบใหม
พรอมระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท ระบบสัญญาณไฟจราจรปายอิเล็กทรอนิกส มิเตอรไฟฟาระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีจํานวนลูกคาที่มากขึ้น และมีผลิตภัณฑหลากหลายยิ่งขึ้น  

2. คุณภาพของสินทรัพย 

2.1 ลูกหน้ีการคา 

 ลูกหน้ีในธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเครื่องหมาย
การคา FORTH และธุรกิจจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เปนลูกคารายยอยทั่วไป  ซึ่งบริษัทยังไมทราบถึงขอมูลทาง
เครดิตของลูกคาแตละรายนัก จึงอาจมีความเสี่ยงตอการชําระหน้ี ทําใหบริษัทตองต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ซึ่งจะ
กระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม ตามนโยบายการต้ังสํารองของบริษัท บริษัทจะพิจารณา
ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี ประกอบกับการท่ีลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทซึ่ง
ซื้อขายกันมาเปนเวลานาน ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชําระหน้ีของลูกคาอยูในระดับตํ่า 
นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายที่จะจัดเก็บหน้ีตามกําหนดระยะเวลาที่วางไว  โดยอาศัยพนักงานของบริษัทที่มีประสบการณ
และทราบขอมูลรายละเอียดของลูกคา แตหากมีปญหาเก่ียวกับการจัดเก็บหน้ีบริษัทจะใหสํานักงานกฎหมายเปน
ผูดําเนินการในการติดตามทวงถามหน้ีจนถึงที่สุด และดําเนินการฟองรองหากลูกหน้ีไมชําระหน้ีที่มีตอบริษัท 

2.2 สินคาคงเหลือ 

 บริษัทมีการเก็บสินคาเปนเวลานาน สงผลใหมีการต้ังคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงของสินคาคงเหลือ
สูงขึ้น โดยสินคาคงเหลือสวนใหญของบริษัทที่ถูกต้ังคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงคือสินคาสําเร็จรูป จากธุรกิจที่มี
เครื่องหมายการคาเปนของตนเอง และธุรกิจจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึงผลกระทบ
ดังกลาว จึงไดใหฝายคลังสินคาทํารายการสินคาคงเหลือที่มีการหมุนเวียนชาใหกับพนักงานขาย เพ่ือแจงใหพนักงานขาย
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ดําเนินการจําหนายสินคาดังกลาวใหมากขึ้น ซึ่งบริษัทจะใชกลยุทธในการลดราคาสินคาลง  แตหากไมสามารถหาตลาด
เพ่ือจําหนายสินคาที่หมุนเวียนลาชาได บริษัทก็จะทําการทําลายสินคาดังกลาว 

3. การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

จากการที่ บริษัท และ ES มีการนําเขาวัตถุดิบประเภทช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในการผลิตและ
จําหนายน้ัน ซึ่งการเสนอราคาและการชําระเงินจะเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐและเยน ในขณะท่ีรายไดจากการขายจะเปน
สกุลเงินบาท ทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารและเยน มี
การเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับคาเงินบาท ดังน้ัน ในการสั่งซื้อวัตถุดิบบริษัทมีการจองและกําหนดราคาวัตถุดิบลวงหนา 
และบริษัทยังติดตามความเคล่ือนไหวของคาเงินสกุลที่เก่ียวของอยางใกลชิด เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารตนทุนการผลิต 
โดยปจจุบันบริษัทมีวงเงินสําหรับทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน
สําหรับใชในชวงที่อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน  

4. สภาพคลอง 

บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองคอนขางตํ่า เน่ืองมาจากโครงสรางเงินกูของบริษัท สวนใหญเปนเงินกู
ระยะสั้น ซึ่งบางสวนไดนําไปใชลงทุนในสินทรัพยระยะยาว เชน อาคาร และอุปกรณตกแตง อยางไรก็ตาม ในป 2548 
บริษัทไดเริ่มกูยืมเงินระยะยาว แทนเงินกูยืมระยะสั้น เพ่ือใชสําหรับใชลงทุนในสินทรัพยระยะยาวแลว  

5. ความไมแนนอนของรายไดในอนาคต 

   เน่ืองมาจากการที่บริษัทไดพัฒนาและเพิ่มสายธุรกิจใหม เพ่ือกระจายความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ 
เชน ธุรกิจผลิตและจําหนายจอภาพ LED ธุรกิจผลิตมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งสายธุรกิจดังกลาวได
พัฒนาเรียบรอยแลว และอยูระหวางการทําตลาด ซึ่งอาจสงผลกระทบใหรายไดในอนาคตของบริษัท หากไมสามารถ
จําหนายผลิตภัณฑดังกลาวได อยางไรก็ตาม สําหรับธุรกิจจอภาพ LED น้ัน บริษัทไดเริ่มติดตอหนวยงานราชการเพ่ือจัด
จําหนาย รวมถึงสามารถนํามาใชเพ่ิมเติมกับธุรกิจปายจราจรอัจฉริยะได และสําหรับผลิตภัณฑมิเตอรไฟฟา บริษัทได
เริ่มทําตลาดกับอาคารพักอาศัยและหอพัก ซึ่งมีผูสนใจและตองการทดสอบแลว 

 



 129 

13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- ไมมี – 
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สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

1. กรรมการบริหารและ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว    และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี  ขาพเจาขอ
รับรองวา 
 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทได
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 

(3)     ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ตอ
ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท
ยอย 

 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนายพงษชัย อมตานนท เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือช่ือของนายพงษชัย อมตานนท กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูล
ไว” 
          

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1. นายพงษชัย อมตานนท กรรมการผูจัดการ/ผูอํานวยการฝายบริหารบริษัทใน

เครือ/(รักษาการ)ผูอํานวยการฝายการตลาดและบริการ 

 
 
 

2.   นางรังษี เลิศไตรภิญโญ รองกรรมการผูจัดการ  

3. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ กรรมการบริหาร  

4. นายอมร อึ้งสกุลปรีชา ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  
 

ผูรับมอบอํานาจ 
 ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นายพงษชัย อมตานนท กรรมการผูจัดการ/ผูอํานวยการฝายบริหารบริษัทใน
เครือ/(รักษาการ)ผูอํานวยการฝายการตลาดและบริการ 
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2. กรรมการทานอ่ืน 
 
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริษัทขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 
ในการน้ีเพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน

ควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวนเปนเท็จทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนายพงษชัย อมตานนท เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือช่ือของนายพงษชัย อมตานนท กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
          

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1. นายสนิท วรปญญา ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2.   นายสุธรรม มลิลา กรรมการตรวจสอบ  

3. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ  

4. นายแกลิก อมตานนท กรรมการ  

5. นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา กรรมการ  

6. นางมาทินี วันดีภิรมย กรรมการ  
 

ผูรับมอบอํานาจ 
 ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นายพงษชัย อมตานนท กรรมการผูจัดการ/ผูอํานวยการฝายบริหารบริษัทใน
เครือ/(รักษาการ)ผูอํานวยการฝายการตลาดและบริการ 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม DAP 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

รอยละ
การถือ
หุนใน
บริษัท 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสนิท วรปญญา 

 

ผานการอบรม Director 

Accreditation Program (DAP) 

จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุนที่ 
30/2004      เมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2547 
 

67 - วปอ.(วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร) 

- Cert. International Marketing, 
USA. 

- MA. (Econ.), University of 
Wisconsin, USA 

- ปริญญาตรี คณะ
เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- - 2549 - ปจจุบัน 

 

2549 - ปจจุบัน 

 

2547 - ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2546 - ปจจุบัน    
 

2546 – ปจจุบัน 

 

2543 – 2546 

 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

รองประธาน 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 

บมจ.ไทยซัมมิตรฮารเนส 

 

ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
แหงประเทศไทย 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก. แพนอินเตอรเนชั่นแนล  
(ประเทศไทย)  
บจก. ซี จี ยู ประกันภัย  
 

การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย         

ผลิตชิ้นสวนรถยนต 
 

เปนศูนยกลางในการซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนา 

ผ ลิตและจั ด จํ าหน า ยอุ ปกรณ
อิ เ ล็กทรอนิกส  โทรคมนาคม 
ระบบสัญญาณไฟจราจร   ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิต
และประกอบแผงวงจร  จําหนาย
ชิ้นส วนอิ เ ล็ กทรอ นิกส   และ
จั ด เ ก็บผลประโยชน ด านการ
โฆษณาในงานสัมปทาน 

นําเขาขายสงกระดาษกรอง 
อะไหล และเครื่องจักร 

ประกันภัย 

 

นิคมอุตสาหกรรม 
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ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม DAP 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

รอยละ
การถือ
หุนใน
บริษัท 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2543 – 2544 

 

2543 - 2544    

สมาชิก 
 

 
กรรมการตรวจสอบ 

 อดีตสมาชิกวุฒิสภาและ
ประธานวุฒิสภา 
ธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน)  

- 

 
 

สถาบันการเงิน 

นายสุธรรม   มลิลา 
 
 

ผานการอบรม Director 

Accreditation Program (DAP)  
รุนที่ 24/2004 เมื่อวันที่ 9 

กันยายน 2548 และการ
อบรม Audit Committee 

Program (ACP) รุนที่ 4/2005 
เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ 
2548 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

65 - ปริญญาตรี  
คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- - 2547 - ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

 

2547 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 

2546 – ปจจุบัน 

 

2546 – ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ.โซลารตรอน 

บจก.ทีเอสบี โฮลดิ้ง 

บจก.ทรัพยเพิ่มผล กอสราง 

บจก.นิติบุคคลแจงวัฒนะ 17 

 

บจก.บานพลับพลา 

ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม 
ระบบสัญญาณไฟจราจร  ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิต
และประกอบแผงวงจร  จําหนาย
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  และ
จัดเก็บผลประโยชนดานการ
โฆษณาในงานสัมปทาน 

ผลิตและจําหนายระบบพลังงาน
แสงอาทิตย 
ธุรกิจรับเหมากอสราง 

บริหารจัดการและบํารุงพื้นที่
สวนกลาง 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยบานและ
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ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม DAP 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

รอยละ
การถือ
หุนใน
บริษัท 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

2546 – ปจจุบัน 

 

2546 – ปจจุบัน 

 

2545 - 2546 

2545 
2543 - 2545 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

ผูอํานวยการ 

 

บจก.เวิลด แอดวานซ บิสเนส 

 

บจก.สรางสิน พร็อพเพอรตี้ 

 

การสื่อสารแหงประเทศไทย 

บมจ.ทศท คอรปเรชั่น 

องคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย 

ที่ดิน 

ธุรกิจจําหนายระบบและอุปกรณ
สื่อสาร 

ธุรกิจคาอสังหาริมทรัพยบานและ
ที่ดิน 

ใหบริการสื่อสารโทรคมนาคม 

ใหบริการสื่อสารโทรคมนาคม 

ใหบริการโทรศัพท 

นางสาวนงราม   เลาหอารี
ดิลก 
 

ผานการอบรม Director 

Accreditation Program (DAP) 

จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุนที่ 
30/2004      เมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2547 

53 - ปริญญาตรี  

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

- - 2547 – ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2534 - ปจจุบัน   

กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รองกรรมการผูจัดการ 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.เอเอสที มาสเตอร  

ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบ
สัญญาณไฟจราจร  ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิตและ
ประกอบแผงวงจร  จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส  และจัดเก็บ
ผลประโยชนดานการโฆษณาใน
งานสัมปทาน 

ตรวจสอบบัญชี 
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ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม DAP 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

รอยละ
การถือ
หุนใน
บริษัท 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

นายพงษชัย   อมตานนท 
 
ผานการอบรม Director 

Accreditation Program (DAP) 

จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุนที่ 
30/2004      เมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2547 

 

43 - ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

นองชายของ
คุณแกลิก     
อมตานนท
และคุณรังษี    
เลิศไตร
ภิญโญ 

48.62 2532 – ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2545 – ปจจุบัน 

กรรมการผูจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม 

ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบ
สัญญาณไฟจราจร  ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิตและ
ประกอบแผงวงจร  จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส  และจัดเก็บ
ผลประโยชนดานการโฆษณาใน
งานสัมปทาน 

คนควา วิจัย และจําหนายระบบ
สัญญาณไฟจราจร และปายโฆษณา
อิเล็กทรอนิกส 

นางรังษี   เลิศไตรภิญโญ 

ผานการอบรม Director 

Accreditation Program (DAP) 

จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุนที่ 
30/2004      เมื่อวันที่ 15 

45 - ปริญญาตรี  

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พี่สาวของ  
คุณพงษชัย  
อมตานนท 

6.04 2533 – ปจจุบัน 

 
รองกรรมการผูจัดการ บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  

 
ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบ
สัญญาณไฟจราจร  ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิตและ
ประกอบแผงวงจร  จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส  และจัดเก็บ
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ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม DAP 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

รอยละ
การถือ
หุนใน
บริษัท 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ธันวาคม 2547 ผลประโยชนดานการโฆษณาใน
งานสัมปทาน 

นายแกลิก   อมตานนท 
ผานการอบรม Director 

Accreditation Program (DAP) 

จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุนที่ 
30/2004      เมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2547 

51 - ปวช. สาขาการบัญชี  
วิทยาลัยเชตุพน 

พี่ชายของ  
คุณพงษชัย  
อมตานนท 

6.04 2547 – ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2531 - ปจจุบัน   

  กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการผูจัดการ 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ 

ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบ
สัญญาณไฟจราจร  ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิตและ
ประกอบแผงวงจร  จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส  และจัดเก็บ
ผลประโยชนดานการโฆษณาใน
งานสัมปทาน 

จําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

นางมาทินี  วันดีภิรมย 
 
 

ผานการอบรม Director 

Accreditation Program (DAP) 

จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุนที่ 

43 - ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

- 3.20 2545 – ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

  กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบ
สัญญาณไฟจราจร  ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิตและ
ประกอบแผงวงจร  จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส  และจัดเก็บ
ผลประโยชนดานการโฆษณาใน
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ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม DAP 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

รอยละ
การถือ
หุนใน
บริษัท 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

30/2004      เมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2547 

 
 

 

2545 – ปจจุบัน 

 
 
 

2538 - ปจจุบัน  
 

2538 - 2546 

 

กรรมการผูจัดการ 

 
 
 

กรรมการผูจัดการ 

 

กรรมการผูจัดการ 

 

บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม 

 
 
 

บจก.บางกอกอินเตอร มารเก็ต
ติ้ง 

บจก.บางกอกเทรดดิ้งเซ็นเตอร 

งานสัมปทาน 

คนควา วิจัย และจําหนายระบบ
สัญญาณไฟจราจร และปายโฆษณา
อิเล็กทรอนิกส 
ขายอุปกรณสัญญาณไฟจราจร 

 

ขายสงอุปกรณไฟฟา 

นายบุญญา   ตันติพานิช
พันธ 
ผานการอบรม Director 

Accreditation Program (DAP) 

จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุนที่ 
30/2004      เมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2547 

 

45 - ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

- 3.20 2545 – ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2545 – ปจจุบัน 

 

กรรมการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการผูจัดการ 

 
 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม 

 
 

ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบ
สัญญาณไฟจราจร  ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิตและ
ประกอบแผงวงจร  จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส  และจัดเก็บ
ผลประโยชนดานการโฆษณาใน
งานสัมปทาน 

คนควา วิจัย และจําหนายระบบ
สัญญาณไฟจราจร และปายโฆษณา
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ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม DAP 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

รอยละ
การถือ
หุนใน
บริษัท 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
2544 – 2545 

 
 
 

2529 - 2544 

 

กรรมการผูจัดการ 

 
 
 

 
กรรมการผูจัดการ 

 

บจก.อาร. แล็บ. ซอฟท 
โซลูชั่น 

 
 
บจก. อาร. แล็บ. แอนด 
คอนซัลแตนท 

อิเล็กทรอนิกส 
นําเขา สงออก ผลิต จําหนาย ใหเชา 
เครื่องอิเล็คทรอนิคส และใหบริการ
สิทธิในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
นําเขา สงออก ผลิต จําหนาย ใหเชา 
เครื่องอิเล็คทรอนิคส  

นางสาวชลธิชา ศิริพงศปรีดา 
 
ผานการอบรม Director 

Accreditation Program (DAP) 

จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุนที่ 
43/2004      เมื่อวันที่ 9 

กันยายน 2548 
 

37 - ปริญญาตรี   
สาขาบริหารธุรกิจ     
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาโท MBA              
University of Wisconsin 

- - 2547 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

2541-ปจจุบัน    
 

กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ 

 

ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบ
สัญญาณไฟจราจร  ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิตและ
ประกอบแผงวงจร  จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส  และจัดเก็บ
ผลประโยชนดานการโฆษณาใน
งานสัมปทาน 

จําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

นายสวัสดิ์  เอิบโชคชัย 39 - ปริญญาตรี  - - 2533 - ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายวิจัย บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
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ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม DAP 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

รอยละ
การถือ
หุนใน
บริษัท 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 สาขาอิเล็กทรอนิกส
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง        

และพัฒนา  อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบ
สัญญาณไฟจราจร  ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิตและ
ประกอบแผงวงจร  จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส  และจัดเก็บ
ผลประโยชนดานการโฆษณาใน
งานสัมปทาน 

นายปราโมทย   พันธินา 
 

38 - ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส
วิทยาลัยชางกลปทุมวัน 

- - 2545 – ปจจุบัน 

 
 
 
 
 

 

ผูอํานวยการฝายผลิต 

 
 
 
 

 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  
 
 
 
 
 

 

ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบ
สัญญาณไฟจราจร  ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิตและ
ประกอบแผงวงจร  จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส  และจัดเก็บ
ผลประโยชนดานการโฆษณาใน
งานสัมปทาน 
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ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม DAP 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

รอยละ
การถือ
หุนใน
บริษัท 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสุชาดา  ถวนสมบูรณ 46 - ปริญญาตร ี

คณะบริหารธุรกิจ(การ
บัญชี)มหาวิทยาลัย
รามคําแหง        

- - 2540 - ปจจุบัน (รักษาการ) 
ผูอํานวยการ ฝายบริหาร

สํานักงาน 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบ
สัญญาณไฟจราจร  ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิตและ
ประกอบแผงวงจร  จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส  และจัดเก็บ
ผลประโยชนดานการโฆษณาใน
งานสัมปทาน 

นายอมร  อึ้งสกุลปรีชา 
 

40 - ปริญญาตรี  
สาขาบัญชีตนทุน คณะ
พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท  
สาขาบัญชีการเงิน คณะ
พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย     

- - 2547 – ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2538 - 2544 

ผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดการอาวุโสฝาย
บัญชีกลาง 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ.ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น 
อินดัสตรี 

ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม ระบบ
สัญญาณไฟจราจร  ปาย
อิเล็กทรอนิกส  และรับจางผลิตและ
ประกอบแผงวงจร  จําหนายชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส  และจัดเก็บ
ผลประโยชนดานการโฆษณาใน
งานสัมปทาน 

บริการดานเครือขายโทรคมนาคม
และวิศวกรรมการสื่อสาร รวมทั้งจัด
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ชื่อ-นามสกุล 
การอบรม DAP 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

รอยละ
การถือ
หุนใน
บริษัท 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

จําหนายอุปกรณและใหบริการวิทยุ 
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A = ประธานกรรมการ,   B = กรรมการบริษัท,   C = กรรมการบริหาร,  D = ผูบริหาร

ลํา
ดบั

                                                  ช่ือ-สกุล               

               บริษัทท่ีเกี่ยวของ นา
ยส

นิท
  ว
รป

ญญ
า

นา
ยส

ุธร
รม

  ม
ลิล

า

นส
.น
าง
รา
ม 

 เล
าห

อา
รีดิ
ลก

นา
ยพ

งษ
ชัย

  อ
มต

าน
นท



นา
งรั
งษ

ี  เลิ
ศไ
ตร

ภิญ
โญ

นา
ยแ
กลิ

ก  
อม

ตา
นน

ท

นา
งม
าท
ินี 

 วัน
ดีภิ

รม
ย

นา
ยบ

ุญญ
า  
ตัน

ติพ
าน

ิชพั
นธ



นา
งส

าว
ชล

ธชิ
า  
ศิร
ิพง

ศป
รีช

า

นา
ยป

รา
โม

ทย
  พั

นธ
นิา

นา
ยอ
มร

  อึ้
งส

กุล
ปร

ีชา

นา
ยส

วัส
ดิ์ 

 เอิ
บโ

ชค
ชัย

นา
งสุ

ชา
ดา

  ถ
วน

สม
บูร

ณ

1 บมจ.ฟอรท คอรปอเรช่ัน (มหาชน) A B B B,C B B B B,C B D D D D

2 บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ B,D

3 บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซสีเต็ม B B,D B,D

4 บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร B

5 บจก.โซลารตรอน (มหาชน) B

6 บจก.ทรัพยเพ่ิมผล กอสราง B

7 บจก.ทีเอสบี โฮลด้ิงส B

8 บจก.นิติบุคคลแจงวัฒนะ 17 B

9 บจก.แพนอินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) B,C

10 บจก.ฟอรท แทร็คก้ิง ซสีเต็ม B

11 บจก.สรางสนิ พร็อพเพอรตี้ B

12 บจก.เอเอสที มาสเตอร B,D

13 บจก.ไทยวิจัยและฝกอบรม B

14 บจก.อาร.แล็บ ซอฟท โซลูช่ัน B

15 บจก.อาร.แล็บ แอนด คอนซลัแตนท B

16 บมจ.ไทยซมัมิตรฮารเนส B

17 ตลาดสนิคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย A

เอกสารแนบบ 2

ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทในบริษัทท่ีเก่ียวของ
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เอกสารแนบ 3   อ่ืน ๆ 
 
 - ไมมี - 
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