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ขอมูลสรุป  

 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 “ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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1.  ขอมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ชื่อยอหลักทรัพย :  FORTH 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107548000471 

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก  : • ผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและอุปกรณอิ เ ล็กทรอนิกสภายใต
เคร่ืองหมายการคา “FORTH” 

• ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคา

ของลูกคา 

• ผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณ และระบบสัญญาณไฟจราจร  

• ผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส  
• จัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพื้นที่ปายจราจร

อัจฉริยะ  

• ใหบริการรับวางระบบบริหารทรัพยากรองคการ 
• ใหบริการเติมเงินมือถือและเติมเงินออนไลนผานเคร่ืองเติมเงินอัตโนมัติ 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ  : เลข ท่ี  226/12,13 และ  16   ถนนพหลโยธิน   แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

ที่ต้ังสํานักงานสาขา  

 

 

 

: 

 

 

สาขาท่ี 1 เลขท่ี 66/350 หมูที่ 12 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

สาขาท่ี 2 เลขท่ี 77 หมูที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

73210 

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

สาขาท่ี 4 เลขท่ี 282, 284 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 
 

โฮมเพจ  :  www.forth.co.th  

โทรศัพท  : 0-2615-0600 

บุคคลอางอิง    

นายทะเบียนหลักทรัพย  : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่อยู 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 
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ผูสอบบัญชี  : 1.  นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล       ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3844 หรือ 

2.  นายณรงค            พันตาวงษ          ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3315 หรือ 

3.  นางสาวทิพวัลย    นานานุวัฒน        ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3459 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33   

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2264-0777  โทรสาร 0-2264-0790 
 



1. ขอมูลทั่วไป   

 

 4

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนทางตรงและทางออม ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนทีอ่อกจําหนายแลว 
 
ลําดับที่ ช่ือธุรกิจ/สถานที่ต้ัง ประเภทธุรกิจ ประเภท

หุน 

จํานวนหุนที่

ออกจําหนาย 

จํานวนหุน 

ที่ถือ   

สัดสวนการ

ถือหุน 

1 บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด 

77 หมู 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไรขิง อ.สาม

พราน จ.นครปฐม 73210 

โทรศัพท : 0-2811-7925 

แฟกซ : 0-2811-7935 

ผลิตและจําหนาย

อุปกรณสัญญาณ

ไฟจราจร 

สามัญ 500,000 499,994 100.00%

2 บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด  

7/129 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลปนเกลา ช้ัน 17 หอง 

1702  ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอก

นอย กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศัพท : 0-2884-9210 

แฟกซ : 0-2884-9213-4     

จําหนายช้ินสวน

อิเลคทรอนิคส 

สามัญ 500,000 499,994 100.00%

3 กิจการรวมคา Genius 

282 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท : 0-2615-2440, 0-2615-2231-2 

แฟกซ : 0-2615-2441 

รับสัมปทาน

โครงการปาย

จราจรอัจฉริยะ 

- - -  100.00%

4 บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด 

1031/3,4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท :0-2279-8520-1 

แฟกซ : 0-2279-8200 

บริการเติมเงิน

ออนไลนและเติม

เงินมือถืออัตโนมัติ 

สามัญ 150,000 76,500 51.00%

5 บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จํากัด 

226/3,4,5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท : 0-2615-0808 

แฟกซ : 0-2615-0809 

จําหนายอุปกรณ

ติดตาม

ยานพาหนะ 

สามัญ 100,000 33,997 34.00%

6 บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด 

228/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท : 0-2615-2420-1 

แฟกซ : 0-2615-2422 

จําหนายอุปกรณ

มิเตอรไฟฟา

อิเลคทรอนิคส 

สามัญ 4,000,000 1,800,000 45.00%

7 Mindmap Commtech Inc. 

538 Hen. Lacuna cor. Zamora Street, Bangkal, 

Makati City, Metro Manila, Philippines 

บริการเติมเงิน

ออนไลนและเติม

เงินมือถืออัตโนมัติ 

สามัญ 50,400 19,998 39.00%
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ปจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ  

1.  ความเส่ียงจากธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

1.1  ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูส่ังผลิตรายใหญ 

 เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคาคิด

เปนรอยละ 71 (2552: รอยละ 76) ของรายไดรวมป 2552 ซึ่งเปนสัดสวนที่มีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานโดยรวมของ

บริษัท และหากพิจารณารายไดเฉพาะจากบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด รายเดียวคิดเปนรอยละ 69 

(2552: รอยละ 75) ของรายไดรวม ดังนั้นหากลูกคาเปล่ียนแปลงยอดส่ังผลิตสินคาจะทําใหเกิดความผันผวนตอรายได

รวมของบริษัทคอนขางมาก ประกอบกับตลาดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการแขงขันรุนแรงตามความ

รวดเร็วของเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง โดยสวนใหญใชกลยุทธการตัดราคา ซึ่งผูซื้อสวนใหญเปนบริษัทขามชาติ หรือมี

บริษัทแมอยูในตางประเทศ ที่เนนการลดตนทุนการผลิตโดยการสรรหาแหลงผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสจากทั่วโลก (Global Sourcing) เพื่อใหไดตนทุนผลิตที่ตํ่า คูแขงสําคัญจึงประกอบดวยผูผลิตทั้งในประเทศ

และตางประเทศ เชน จีน เวียดนาม เปนตน ดังนั้น อุตสาหกรรมการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใน

ประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบจากการยายฐานการผลิตไปยังแหลงผลิตที่ราคาถูกกวาหรือการชะลอการส่ังผลิตของ

ลูกคาในสายธุรกิจนี้ รวมถึงเสถียรภาพของคาเงินบาทที่แข็งขึ้นกวารอยละ 10 ก็สงผลกระทบตอการสงออกในภาพรวม

เชนกันนอกจากน้ี วิกฤตการณทางการเงินในกลุมสหภาพยุโรป ที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจโลกและ

สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดวยเชนกัน 

 อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความผันผวนดังกลาว จึงกระจายฐานลูกคาไปยังรายใหมเพิ่มขึ้นเพื่อลดสัดสวน

การพ่ึงพิงลูกคารายใหญโดยนําเสนอสินคาใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นในราคาท่ีแขงขันได ภายใตทีมงานวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑที่แข็งแกรงเปนตัวสนับสนุนใหผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่นาสนใจและมีสินคาใหมออกสูตลาดเสมอ รวมไปถึง

ขอไดเปรียบดานตนทุนการผลิต ทําใหไดลูกคากลุมใหมอยางตอเนื่อง และเนนการขยายตลาดไปยังงานโครงการกับ

หนวยงานภาครัฐ โดยผลิตภัณฑใหมที่ออกสูตลาดในป 2553 ไดแก  FORTH  X- TRANS  WDM  Access Switch, 
มิเตอรน้ําแบบไรสาย, ตูสาขาโทรศัพทรุนใหม IPX  

 นอกจากนี้ บริษัทยังกระจายความเส่ียงไปยังธุรกิจอื่นๆ  ไดแก ธุรกิจผลิต จําหนายและรับเหมาติดต้ังระบบ

สัญญาณไฟจราจร ระบบปายอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส 

และอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ ธุรกิจใหบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินมือถือผานเคร่ืองเติม

เงินอัตโนมัติ เปนตน ในป 2554 บริษัทมีโครงการขยายการลงทุนในธุรกิจใหบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินมือถือผาน

เคร่ืองเติมเงินอัตโนมัติไปยังตางประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต หลังจากท่ีทางบริษัทประสบความสําเร็จใน

การดําเนินธุรกิจนี้ที่ประเทศฟลิปปนส รวมถึงการพัฒนาตูใหสามารถทําธุรกิจประเภทอื่นๆ ได อาทิเชน การขายสินคา 
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1.2  ความเส่ียงจากการลาสมัยของผลิตภัณฑที่สงผลถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโนลีการผลิต 

 ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส โดยทั่วไปมักจะมีการเปลี่ยนแปลงรุน รูปแบบและคุณสมบัติการใชงานที่รวดเร็ว ทําให

ผูผลิตตองพัฒนาเทคโนโลยีใหทันตอการเปล่ียนแปลงในรูปแบบใหมเสมอ ซึ่งหากบริษัทไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตไดทันตามการเปล่ียนแปลงดังกลาว อาจทําใหบริษัทเสียฐานลูกคาใหกับคูแขงขันที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่สูงกวาได 

ดังนั้น กลุมบริษัทไดเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดังกลาวอยูตลอดเวลา ดวยการลงทุน

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต รวมทั้งขยายกําลังการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคามาโดย

ตลอด เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตใหกาวหนา รวมถึงการใหความสําคัญตอกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคา 

การสงสินคาตรงตามความตองการของลูกคา และการใหความชวยเหลือแกลูกคาในการผลิตผลิตภัณฑใหม เพื่อรักษา

สัมพันธภาพอันดีกับลูกคาที่เปนผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทําใหกลุมบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคากลุมเดิมไวได และ

มีการปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ ซึ่งที่ผานมาบริษัทมีผลงานที่โดดเดนและไดรับรางวัลผูจัดจําหนาย

ดีเดน (Best Supplier) ดานมาตรฐานการผลิตจากบริษัท ไดก้ิน อินดัสตรีส ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุน บริษัท ไพโอเนียร แมนู

แฟคทอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทโตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

แสดงถึงมาตรฐานการผลิตที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล  

 

2.  ความเส่ียงจากธุรกิจอุปกรณและตูชุมสายโทรศัพท สัญญาณไฟจราจร กลองวงจรปด และผลิตภัณฑปาย

อิเล็กทรอนิกส 

2.1 ความเส่ียงดานสภาพคลองของการจําหนายผลิตภัณฑใหกับหนวยงานราชการ 

 ธุรกิจในเครือของบริษัทสวนใหญ ทั้งการผลิตและจําหนายอุปกรณตูชุมสายโทรศัพท การผลิตอุปกรณและระบบ

สัญญาณไฟจราจร กลองวงจรปด การผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส การผลิตมิเตอรวัดไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส

นั้น มีกลุมลูกคาเปาหมายหลักเปนหนวยงานราชการ ซึ่งปกติจะมีกําหนดการชําระเงินที่ยาวนานกวาภาคเอกชน โดย

เฉล่ียแลวลูกคากลุมนี้จะมีระยะเวลาเก็บหนี้ประมาณ 60 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับงบประมาณของแตละหนวยงานดวย บริษัท

คาดการณวาจะมีสัดสวนรายไดที่มาจากลูกคาในกลุมดังกลาวมากขึ้นจากงานประมูลและงานรับเหมา ดังนั้น บริษัทจึง

ตองมีระบบการบริหารสภาพคลองที่ดีเพื่อรองรับโครงการที่เนนกลุมลูกคาหนวยงานรายการดังกลาว 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีประสบการณและความเช่ียวชาญในการรับงานโครงการราชการมานานนับต้ังแตเร่ิมกิจการ ทั้งใน

ธุรกิจผลิต จําหนายอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจรซ่ึงทําสัญญากับกรุงเทพมหานครและหนวยงานราชการ 

โครงการติดต้ังอุปกรณระบบชุมสายโทรศัพทและโครงขายรองรับการใหบริการ Broadband กับบมจ.ทีโอที โครงการ

พัฒนาระบบและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบริหารทรัพยากรองคกรกับการไฟฟานครหลวง เปนตน จึงมีความรูและ

ชํานาญในการบริหารสภาพคลองสําหรับกลุมลูกคาราชการและลูกคาที่มีระยะเวลาการใหเครดิตยาว โดยบริษัทมีเงินทุน

หมุนเวียนจํานวนหน่ึงไวเพื่อรองรับวงจรกระแสเงินสดที่ยาวขึ้นของกลุมลูกคาดังกลาวโดยเฉพาะ และบริษัทยังมีวงเงิน

สินเช่ือสํารองจากธนาคารพาณิชยตางๆ ที่เพียงพอ ประกอบกับบริษัทยังมีความสามารถในการกูยืมเพิ่มเติมไดเพื่อรองรับ

การบริหารสภาพคลองในระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.  ความเส่ียงจากธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนดานการโฆษณาบนปายจราจรอัจฉริยะ 

3.1 ความเส่ียงจากการขาดรายไดหากไมสามารถหาผลประโยชนจากการโฆษณาบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ
ไดตามเปาหมาย 

 ตามขอกําหนดในสัญญา กิจการรวมคา Genius ไดสิทธิในการจัดเก็บผลประโยชนจากการโฆษณาขอความและ

รูปภาพบนพื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะ โดยสัญญามีอายุ 3 ป ตออายุสัญญาได 2 คร้ัง รวมอายุโครงการหลังตอสัญญาทั้งส้ิน 

9 ป โดยกิจการรวมคาตองชําระคาธรรมเนียมในการใชสิทธิบนปายโฆษณารายเดือนและคาตอบแทนรายป ปละ

ประมาณ 5 ลานบาทใหกับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากกิจการรวมคาไมสามารถหารายไดจากการโฆษณาบนพ้ืนที่ปาย

อัจฉริยะไดเพียงพอกับคาใชจาย อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการรวมคาได ซึ่งจากวิกฤตเศรษฐกิจและ

สถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นต้ังแตป 2551 ที่ผานจนถึงปจจุบัน ยังคงสงผลกระทบตอภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ตางๆ และกิจการรวมคาก็ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณดังกลาวดวยเชนกัน ในป 2551 กิจการรวมคาไดพิจารณา

บันทึกขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเปนจํานวน 11 ลานบาท อยางไรก็ตาม กิจการรวมคามีแนวทางแกไขปญหา

ดังกลาว โดยในระยะส้ัน กิจการรวมคาไดทําสัญญาใหใชสิทธิโฆษณาบนปายอัจฉริยะกับบริษัทเอเจนซีโฆษณาแหงหนึ่ง 

และกําหนดผลตอบแทนเปนจํานวนเงินขั้นตํ่าเปนรายเดือน เพื่อลดความผันผวนของความไมแนนอนของรายไดของ

กิจการรวมคา สวนการแกไขปญหาในระยะยาว กิจการรวมคามุงม่ันที่จะคิดคนและเสนอบริการรูปแบบใหมเพิ่มเติม 

รวมถึงการเพิ่มพันธมิตรทางการคากับบริษัทเอเจนซีโฆษณาตางๆ เพื่อเพิ่มรายไดในอนาคตอีกดวย 

3.2 ความเส่ียงจากการไมไดรับการตอสัญญาจากกรุงเทพมหานครเม่ือหมดอายุสัญญาหรือการถูกยกเลิก
สัญญา 

 หลังจากกิจการรวมคาสงมอบปายอัจฉริยะใหเปนทรัพยสินของกรุงเทพมหานครแลว จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข

และขอตกลงตามที่กําหนดในสัญญา เชน การรับผิดชอบดูแลปายจราจรอัจฉริยะและอุปกรณในศูนยควบคุมระหวางอายุ

สัญญา ซึ่งหากบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงดังกลาวไดครบถวน อาจทําใหกรุงเทพมหานครไม

ตองการตออายุสัญญา ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดหลักของกิจการรวมคาอยางหลีกเล่ียงไมได นอกจากนี้ เงินที่ลงทุนใน

สวนโครงการปายจราจรอัจฉริยะดังกลาวนั้น คิดเปนมูลคา 235 ลานบาท สําหรับอายุโครงการ 3 ป และตออายุสัญญาอีก 

2 คร้ัง รวมอายุโครงการหลังตอสัญญาทั้งส้ิน 9 ป ซึ่งกิจการรวมคามีนโยบายตัดจําหนายเงินลงทุนดังกลาวปละประมาณ 

27 ลานบาท ดังนั้น หากกรุงเทพมหานครไมตออายุสัญญา กิจการรวมคาจะตองตัดจําหนายเงินลงทุนในสวนท่ีเหลือของ

ทั้งสัญญาทันทีในปที่ไมไดรับการตออายุสัญญา ซึ่งจะเปนคาใชจายจํานวนสูงมากและยอมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

 อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น กิจการรวมคาจึงมีแผนดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

สําหรับโครงการนี้ รวมท้ังมีแผนการดูแลบํารุงรักษาและจัดเตรียมอะไหลสํารองใหเพียงพอตลอดเวลา ทั้งนี้ จากการ

ดําเนินงานท่ีผานมา กิจการรวมคาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตามที่กําหนดในสัญญาไดอยางครบถวน  
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4.  ความเส่ียงจากธุรกิจพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูป ระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใช

ไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) 

 ในป 2548 บริษัทไดลงนามเปนกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ในสัญญารับจางพัฒนาและติดต้ัง

โปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคา

ไฟฟา (Billing) กับการไฟฟานครหลวง เปนมูลคาโครงการทั้งส้ิน 549 ลานบาท โดยบริษัทมีสวนไดเสียในมูลคาของ

โครงการประมาณ 379 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 ของมูลคาโครงการรวม แตเพราะปญหาท่ีเกิดขึ้นจากผูคารวม ทําให

การดําเนินงานพัฒนาระบบไดลวงเลยระยะเวลาท่ีระบุในสัญญาออกไป ซึ่งกําหนดระยะเวลาเดิมคือ ตองเสร็จส้ินภายใน

วันที่ 28 ตุลาคม 2550 และหากกิจการคารวมไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดเวลา จะกอใหเกิดคาใชจายเพิ่มเติม

เปนคาปรับในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งหมด (ไมตํ่ากวาวันละ 100.00 บาท และคาควบคุมงานวันละ 5,000 บาท 

นับจากวันที่ถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา) ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทไดรับหนังสือจากการไฟฟานครหลวงแจง

ผอนผันและขอใหเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จตามแผนงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ การไฟฟานครหลวง

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาปรับและคาควบคุมงานตลอดจนสิทธิอื่นๆ ตามสัญญา ปจจุบัน บริษัทไดสงมอบงานงวด

สุดทายใหแกการไฟฟานครหลวงแลว และการไฟฟานครหลวงอยูระหวางการตรวจรับงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหา

ที่ไดกลาวมาขางตน คือ บริษัทตองรับภาระคาใชจายในสวนงานที่ผูรวมคา 2 ราย เปนผูรับผิดชอบอยูเดิม ในฐานะ

ผูบริหารหลักของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อใหโครงการสามารถดําเนินการจนแลวเสร็จ สงผลทําใหประมาณการคาใชจายของ

โครงการสูงกวาประมาณการรายไดของโครงการ และบริษัทจะตองบันทึกสํารองผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของ

โครงการทั้งจํานวนเม่ือทราบแนชัดวาโครงการดังกลาวจะประสบผลขาดทุน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี จนถึงส้ินป 

2553 บริษัทไดบันทึกสํารองขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของโครงการดังกลาวเปนจํานวน 624 ลานบาท (2553 จํานวน 116 

ลานบาท 2552 จํานวน 181 ลานบาท 2551 จํานวน 317 ลานบาท และ 2550 จํานวน 10 ลานบาท) และในสวนของ

คาใชจายเพิ่มเติมจากโครงการที่เลยระยะเวลานั้น บริษัทคาดวาจะสามารถหารายไดทดแทนจากการจําหนาย License 

เพิ่มเติม งานสวนเพิ่มจากขอบเขตของสัญญาเดิม และ คาบํารุงรักษาซอฟทแวรเพิ่มเติมหลังจากงานวางระบบเสร็จส้ิน 

รวมถึงการเจรจาเร่ืองคาปรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได 

 

5.   ความเส่ียงจากธุรกิจใหบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินมือถืออัตโนมัติ 

5.1   การแขงขันที่รุนแรงในตลาดเติมเงินมือถืออัตโนมัติ 

 จากแนวโนมการเติบโตของตลาดตูเติมเงินมือถืออัตโนมัติ ทําใหภาวะการแขงขันรุนแรงมากโดยเฉพาะดานกลไก

ราคาเพื่อชวงชิงฐานลูกคาระหวางผูประกอบการแตละราย อันเปนปจจัยเส่ียงสําคัญตอภาวะรายไดและสถานะทางการ

ตลาดของผูประกอบการในตลาดตูเติมเงินมือถืออัตโนมัติ อยางไรก็ดี บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (FSS) ไดศึกษา

สภาวะการแขงขันในตลาดอยางรอบคอบและเตรียมความพรอมในการสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน โดยสราง

คุณภาพเครือขายการบริการที่แข็งแกรงและครอบคลุมทั่วประเทศ นําเสนอบริการที่หลากหลายและมีการพัฒนา

นวัตกรรมใหมของระบบเช่ือมตอเครือขายกับผูใหบริการใหสามารถเชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการ

วางแผนการตลาดตามความตองการของผูซื้อ (Customization) สามารถจัดโปรโมช่ันแยกตามโซนท่ีต้ังของตูที่จัดวาง จึง

สามารถเจาะกลุมลูกคาแตละรายที่มีความตองการหลากหลายได นอกจากนี้ FSS ยังมีฐานลูกคาเดิมรองรับจากการผลิต

ตูเติมเงินใหกับผูประกอบการมานาน ตลอดจนการรวมมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อหาชองทางจัด
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จําหนายหลักจากตัวแทนจําหนาย (Dealer) ทั่วประเทศเพื่อกระจายสินคาใหเขาถึงลูกคาในทุกกลุมเปาหมายมากย่ิงขึ้น 

และบริษัทยังมีบริการเพิ่มเติมอื่นที่หลากหลาย เชน การขายโฆษณาผานตูเติมเงิน การใหบริการเติมบัตรออนไลน การ

ใหบริการชําระคาสาธารณูปโภคตางๆ เปนตน นอกจากนี้ บริษัทไดมีการพัฒนาตูเติมเงินใหสามารถทําธุรกรรมประเภท

อื่นได อาทิเชน ขายสินคา ซึ่งจะสรางความแตกตางจากผูใหบริการรายอื่น 

 

6. ความเส่ียงดานสภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงิน 

6.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

 บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่ง (ES) มีการนําเขาวัตถุดิบประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการผลิตและ

จําหนาย ซึ่งจะตองจายชําระเปนสกุลเงินตางประเทศ เชน ดอลลารสหรัฐอเมริกา ดอลลารฮองกง และเยน ในขณะท่ี

รายไดจากการขายจะเปนสกุลเงินบาท ทําใหบริษัทมีความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในกรณีที่คาเงินสกุล

ตางประเทศมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับคาเงินบาท ดังนั้น บริษัทไดดําเนินนโยบายอยางรอบคอบ โดยบริษัทไดทํา

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและมีการติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนอยาง

ใกลชิดและมีการติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนอยางใกลชิด นอกจากนี้บริษัทยังสามารถปรับ

ราคาขายกับลูกคาตามอัตราแลกเปล่ียนได ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของหนี้สินที่เปนสกุลเงินตรา

ตางประเทศที่ไมไดมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26.1   

6.2 ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 

 บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่เก่ียวเน่ืองกับเงินกูยืม ซึ่งจะสงผลกระทบตอความผันผวน

ของตนทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย อยางไรก็ตาม เงินกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ย

ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากผันผวนของ

อัตราดอกเบ้ียของบริษัทและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า และบริษัทตระหนักถึงสถานการณของอัตราดอกเบ้ีย ดังนั้น ถา

เกิดสัญญาณของความผันผวน บริษัทอาจจะใชเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงทางการเงินตางๆ เพื่อจํากัดความเส่ียง

ดังกลาว รายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 และ 16 

 

7.  ความเส่ียงดานการบริหารและการจัดการ 

7.1 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบริหาร 

 เนื่องจากนายพงษชัย อมตานนท ซึ่งเปนผูกอต้ังบริษัท และดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร มีประสบการณ

ในธุรกิจมาเปนเวลานาน เปนผูมีวิสัยทัศนและมีหนาที่โดยตรงในการกําหนดนโยบาย ทิศทางและการตลาดของบริษัท 

ดังนั้น หากมีการเปล่ียนแปลงของผูบริหารดังกลาว อาจทําใหบริษัทประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจในอนาคต ดังนั้น 

เพื่อเปนการกระจายอํานาจการจัดการ บริษัทจึงจัดโครงสรางองคกรใหมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และมี

ประสบการณในการบริหารและการดําเนินธุรกิจขึ้น และใหผูบริหารในระดับรองน้ันไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและ

กําหนดทิศทางของบริษัทมากขึ้น กระจายอํานาจการบริหารไปในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีการกําหนดอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบในงานดานตางๆ อยางชัดเจน โดยนายพงษชัยจะเปนผูกําหนดนโยบายหลักของบริษัทและบริษัทยอย
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และบริหารงานในฝายโรงงาน และมีผูบริหารแตละฝายมีอํานาจตัดสินใจดําเนินการดานตางๆ ในสวนรายละเอียด เพื่อลด

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบริหาร  

7.2 ความเส่ียงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญ 

 ในป 2553 ครอบครัวอมตานนท ยังคงมีสัดสวนการถือหุนรวมกันสูงกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระ

แลวทั้งหมด จึงทําใหกลุมผูถือหุนกลุมนี้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเร่ืองการแตงต้ัง

กรรมการหรือการขอมติที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร่ืองที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทที่

กําหนดใหตองไดรับมติ 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ

ตรวจสอบ และถวงดุลเร่ืองที่ผูถือหุนใหญเสนอได อยางไรก็ตาม ต้ังแตป 2547 บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือเขารวมในการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของ

บริษัท ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความม่ันใจตอผูถือหุนวาการบริหารงานภายในบริษัทจะเปนไปอยางโปรงใส 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

 บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) กอต้ังในป 2532 ภายใตชื่อเดิมคือ บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคช่ัน ซีสเต็ม 

จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตนที่ 1.0 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตูสาขาโทรศัพทภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH 

รวมทั้งดําเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตอมามีการเพิ่มทุนและขยายสายงานไปยัง

ธุรกิจตอเนื่อง เชน ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม, ธุรกิจผลิตมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน จนถึงป 

2548 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัดในช่ือ บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

     รายละเอียดความเปนมาของบริษัท มีดังนี้ 

ป 2530 กลุมอมตานนทและนายพูนศักด์ิ ศิริพงศปรีดาเร่ิมกอต้ังบริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) ซึ่งเปนธุรกิจ

เร่ิมตนของบริษัท เพื่อดําเนินธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

ป 2532 กลุมอมตานนทกอต้ังบริษัท จีเนียส คอมมูนิเคช่ัน ซีสเต็ม จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายตูสาขาโทรศัพท

ภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH โดยมีสํานักงานและสถานท่ีผลิตสินคาต้ังอยูเลขท่ี 280,282,284 ถนน

พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ป 2538 บริษัทลงทุนซ้ือที่ดินและสรางโรงงานขยายฐานการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจผลิตประกอบแผงวงจรและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยโรงงานดังกลาวต้ังอยูที่ Factory Land ถ.พุทธมณฑลสาย 5 จงัหวัดนครปฐม  

ป 2539 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 20.0 ลานบาท เปนหุนสามัญจํานวน 200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

เพื่อซื้อเคร่ืองจักรขยายกําลังการผลิต 

ป 2540 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 150.0 ลานบาท เปนหุนสามัญจํานวน 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

เพื่อซื้อที่ดินจํานวน 5 ไร ต้ังอยูเลขท่ี 77 หมู 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม สําหรับต้ังโรงงานใหม รวมทั้ง

มีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิต 

ป 2541 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 180.0 ลานบาท เปนหุนสามัญจํานวน 1,800,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

เพื่อซื้อเคร่ืองจักรขยายกําลังการผลิตรองรับลูกคาจากประเทศญี่ปุนที่ยายฐานการผลิตมาในประเทศไทย 

ป 2542 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 330.0 ลานบาท เปนหุนสามัญจํานวน 3,300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมจํานวน 5 ไร (เปนพื้นที่ติดกับที่ดินที่บริษัทซ้ือในป 2540) เพื่อสรางโรงงาน และซ้ือเคร่ืองจักร

ขยายกําลังการผลิต 

ป 2543 บริษัทยายฐานการผลิตไปยังโรงงานแหงใหมที่ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม 

ป 2545 เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS 

(Thailand) Limited System & Services Certification ดานระบบการจัดการคุณภาพ สําหรับการผลิต Print 

Circuit Board Assembly : PCBA และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตูสาขาโทรศัพท (Private Automatic 

Branch Exchange: PABX), สินคาควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Inverter Charger), และอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส โดยบริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน(BOI) สําหรับภาษีนําเขาวัตถุดิบเพื่อ

ใชในกิจการผลิต PCBA, PABX, อุปกรณโทรศัพท, ชิ้นสวนหรืออุปกรณสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา, ผลิตภัณฑ

อเิล็กทรอนิกส ,และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป 
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ป 2546 GTS ไดรับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑเคร่ืองนับเวลาถอยหลังชนิด Light Emitting Diodes (“LED”) สําหรับ

การจราจร, โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED, และตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร จากสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ป 2547 บริษัทรวมกับผูบริหารและผูถือหุน กอต้ังบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด (“GEM”) ดวยทุนจดทะเบียน 5 

ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส โดยแรกเร่ิมมีสัดสวนการถือหุนดังนี้ 

 

ผูถือหุน 
สัดสวนการถือหุนตอทุนจด

ทะเบียน  

บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด   รอยละ 40  

ผูบริหาร คือนายพงษชัย อมตานนท, 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ, นายบุญญา 

ตันติพานิชพันธ  

ถือหุนรวมในสัดสวนรอยละ 5 

นายจําเริญ เจริญพัฒนาสถิต, นาย

ณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, นาย

ศราวุธ   เพียรพิทักษ  

ถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 55 

GEM ไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) สําหรับผลิตภัณฑจากการออกแบบทาง

อิเล็กทรอนิกส ในลักษณะ PROTOTYPE DESIGN หรือผลิตภัณฑตนแบบ 

 -     ในเดือนกันยายน บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 386.1 ลานบาท จาก

การออกหุนสามัญใหมเพิ่มทุนจํานวน 561,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่ม

ทุนจํานวน 679 หุน  ที่ราคาหุนละ 100 บาท และหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือชําระโดยการแลกกับหุนสามัญ

ทั้งหมดจากผูถือหุนเดิมของ ES และ GTS ที่ราคาตามมูลคาทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2546  หลังจากหักเงินปน

ผลใหผูถือหุนเดิม ตามผลประกอบการของป 2546 และจายเงินปนผลแลวในป 2547 สัดสวนการแลกหุนเปน ดังนี้  

• หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 549,758 หุน แลกกับหุน ES ของผูถือหุนเดิม จํานวน 499,994 หุน

ในอัตราสวน 1.099 : 1 หุน 

• หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 10,563 หุน แลกกับหุนของผูถือหุนเดิมของ GTS จํานวน 9,994 

หุนดวยสัดสวน 1.057 : 1  

ดังนั้น บริษัทจึงไดเขาถือหุนของ GTS และ ES ในสัดสวนรอยละ 100  
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โครงสรางเดิมของกลุมบริษัทกอน 30 กันยายน 2547 

 
 

 โครงสรางเดิมของกลุมบริษัทกอนปรับโครงสรางในเดือนกันยายน 2547 ถือหุนโดยคณะบุคคลในกลุมอมตานนท 

ซึ่งเปนกลุมผูบริหาร และตัวบริษัทซ่ึงเปนนิติบุคคลเขาถือหุนในบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด เพียงแหงเดียว 

อยางไรก็ดี ภายหลังไดมีการปรับโครงสรางโดยบริษัทเขาลงทุนโดยการแลกหุน ES และ GTS ดังกลาวขางตน โครงสรางใหม

ของบริษัทจึงเปล่ียนแปลงดังนี้ 

  โครงสรางใหมของกลุมบริษัทหลัง 30 กันยายน 2547 

 

**หมายเหตุ  ในป 2548 บริษัทเขาซ้ือหุน GEM เพิ่มเติมจากกลุมผูถือหุนเดิมซ่ึงเปนผูบริหารของบริษัท ทําใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มเปน รอยละ 45  
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ป 2548  

 GTS ไดรับสิทธิบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI สําหรับผลิตภัณฑจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส ในลักษณะ 

PROTOTYPE DESIGN 

 บริษัททําขอตกลงรวมกับ GTS เพื่อกอต้ังกิจการรวมคา จีเนียส (JV Genius) โดยแบงเงินลงทุนและผลกําไรใน

สัดสวนรอยละ 20: 80 ทั้งนี้ กิจการรวมคา จีเนียสไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ 

จํานวน 40 จุด พรอมสัญญาการดูแลรักษาและระบบศูนยควบคุมเครือขาย อีกทั้งดําเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน

ดานการโฆษณาในงานสัมปทานติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะทุกจุด 

 บริษัทรวม GEM ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 25 ลานบาท โดยบริษัทเขาซ้ือหุนเพิ่มเติมจากกลุมผูถือหุนเดิมซึ่งเปน

ผูบริหารของบริษัท จํานวน 924,999 หุน ราคาตามมูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคารวม 9,249,990 บาท 

สัดสวนการถือหุนของบริษัทอยูที่รอยละ 45 วัตถุประสงคในการเพิ่มทุนคร้ังนี้ เพื่อเปนทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติมรองรับ

การขยายตัวของบริษัท เนื่องจากผลิตภัณฑมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส ของ GEM ไดผานการทดสอบ

มาตรฐานสินคา IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จากสถาบัน Parkside Laboratory ประเทศนิวซีแลนด 

 บริษัทรวมกับนายมนตรี วรรณา, นายศราวุธ เพียรพิทักษ, นายณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, และนายชาญเรือง 

เหลือนิมิตมาศ กอต้ังบริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด (“FTS”) ดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท โดยบริษัทถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 34 ของทุนจดทะเบียน และนายมนตรี วรรณา นายศราวุธ เพียรพิทักษ นายณัฐวุฒิ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา และนายชาญเรือง เหลือนิมิตมาศ ถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 66 เพื่อดําเนินธุรกิจเปนผูวิจัย คนควาและ

จัดจําหนายอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (“Vehicle Tracking System”) 

 บริษัทยายที่ ต้ังสํานักงานใหญ  มาที่  226/12,13 และ  16 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร พรอมทั้งดําเนินการขออนุญาตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชน รวมทั้งเปล่ียนช่ือเปน บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก

หุนละ 100 บาทเปนหุนละ 1 บาท  

 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 386.1 ลานบาทเปน 515 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 128.9 ลาน

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปในคราวเดียวหรือตางคราวกัน  

ป 2549  

 เดือนเมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติเปล่ียนแปลงลดจํานวนหุนที่จะเสนอขายตอประชาชน จาก 128.9 

ลานหุนเหลือ 93.9 ลานหุน สําหรับทุนสวนที่เหลือบริษัทยังไมมีนโยบายในการเพิ่มทุนเรียกชําระ 

 เดือนกันยายน 2549 บริษัทไดรับอนุญาตใหหลักทรัพยที่จดทะเบียนเขาทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 เดือนธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 515 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 515 ลานหุน โดยเปน

หุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว 480 ลานบาท คิดเปนหุนสามัญจํานวน 480 ลานหุน 
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ป 2550    

 บริษัทรวม GEM ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 40 ลานบาท โดยบริษัทเขาซ้ือหุนเพิ่มเติม จํานวน 675,000 หุน ราคา

ตามมูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคารวม 6,750,000 บาท สัดสวนการถือหุนของบริษัทคงเดิมที่รอยละ 

45 

ป 2551  

 เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2551 บริษัทยอย GTS ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ลานบาท เปน 50 ลานบาท บริษัทไดใช

สิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว เพื่อดํารงสัดสวนการถือหุนไวคงเดิม 

 วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติลดทุนจดทะเบียนจาก 515 ลานบาท เปน 480 ลานบาท โดย

ลดจํานวนหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 35 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และไดมีมติอนุมัติ

เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.5 บาท เปนผลใหจํานวนหุนที่จดทะเบียนและออกชําระ

แลวเพิ่มขึ้นจาก 480 ลานหุน เปน 960 ลานหุน 

  วันที่ 7 ตุลาคม 2551 บริษัทรวมกับนางสุทิน นิยมศิลป กอต้ังบริษัท อุตสาหกรรมนํ้าไทย จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 

1 ลานบาท โดยบริษัทเร่ิมตนถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการกอสรางระบบทอสงน้ําดิบจาก

แหลงน้ําธรรมชาติ และปอนน้ําดิบใหคูคาในการพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบทอสงน้ําดิบสายหลัก ใหแกนิคม

อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการประปาสวนภูมิภาค และตอมาในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทไดเขาซ้ือ

หุนเพิ่มจากผูถือหุนเดิมรวมจํานวน 3,000 หุน ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70  ของทุนจด

ทะเบียน 

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 บริษัทรวมกับนายศิวพันธ รัตนวิโรจนวงศ, และนายอนุพันธ ภักดีศุภฤทธิ์ กอต้ังบริษัท 

ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 51  ของทุนจด

ทะเบียน เพื่อดําเนินธุรกิจผูใหบริการเติมเงินมือถืออัตโนมัติ โดยบริษัทเปนผูผลิตตูเติมเงินมือถือและใหบริการกับดีล

เลอรในดานการบริหารและจัดเก็บรายได ซึ่งธุรกิจดังกลาวยังมีศักยภาพสูงในการขยายธุรกิจไปยังบริการอื่นเพิ่มเติม 

เชน บริการชําระคาสาธารณูปโภค ชําระบัตรเครดิตอิออน เทสโก เฟร์ิสชอยส เปนตน 

 บริษัทดําเนินการปดกิจการรวมคา จีเนียส ทราฟฟค แอนด เซอรวิส อินเตอรคอล หลังจากสงมอบงานปรับปรุงและ

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครตรังเสร็จส้ิน  

ป 2552 

บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

  ในป 2552 บริษัทไดลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือรองรับคําส่ังผลิตของลูกคารายใหญ คือ เวสเทิรน ดิจิตอล มูลคาการ

ลงทุนโดยประมาณจํานวน 60 ลานบาท 

 บริษัทไดรับรางวัล Best Supplier จากบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

 ในระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2552 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาจางเหมาติดต้ังและสัญญาซ้ือขายอุปกรณชุมสาย 

MSAN และ Mini MSAN กับบมจ. ทีโอที หลายฉบับ มูลคางานตามสัญญารวม 285 ลานบาท  

 ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทไดรับรางวัลชนะเลิศ ดานเศรษฐกิจ ในการประกวดผลงานรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ



3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 16 

ประจําป 2552 จากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทไดรับรางวัลนวัตกรรมโทรคมนาคมยอดเย่ียมประเภทผลิตภัณฑโทรคมนาคมหรือ 

Telecom Product ประจําป 2552 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (สํานักงาน กทช.) ไดแก ผลิตภัณฑชุมสายโทรศัพทและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

หรือ Multi-Service Access Network (MSAN) 

บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (GTS) 

 บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด ไดลงนามสัญญาจางเหมาติดต้ังกลอง CCTV จํานวน 3 ฉบับกับ

กรุงเทพมหานคร มูลคางานตามสัญญาจํานวน 313 ลานบาท  

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (FSS) 

  ในเดือนเมษายน 2552 FSS ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท เปน 5 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน

จํานวน 40,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท และเร่ิมดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชยใหบริการเติมเงินออนไลนและ

เติมเงินมือถืออัตโนมัติ 

บริษัท อุตสาหกรรมน้ําไทย จํากัด (TIW) 

 ในเดือนสิงหาคม 2552 TIW ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท เปน 77 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน

จํานวน 760,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท  

 ในเดือนกันยายน 2552 TIW ไดลงนามในสัญญาซ้ือขายน้ําดิบ เพื่อจําหนายนํ้าดิบใหแก บมจ. จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก สัญญาดังกลาวมีอายุ 10 ป มูลคารายไดโดยประมาณตลอดอายุสัญญา จํานวน 570 

ลานบาท 

ป 2553 

บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 ในเดือนมีนาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อุตสาหกรรมน้ํา

ไทย จํากัด จํานวน 539,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 70 ของทุนจดทะเบียนใหแกบริษัท แหลงน้ําสยาม จํากัด  

และบริษัทไดโอนหุนและรับชําระเงินคาหุนจํานวนเงิน 55 ลานบาท (สุทธิจากคาใชจายท่ีเก่ียวของ) มีผลทําใหบริษัท 

อุตสาหกรรมน้ําไทย จํากัด ส้ินสภาพการเปนบริษัทยอยของบริษัทต้ังแตวันที่ 30 เมษายน 2553  

 ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทลงนามในสัญญาจางเหมาติดต้ังและสัญญาซ้ือขายอุปกรณชุมสาย MSAN อุปกรณ 

WDM และเน้ืองานอื่นๆที่เก่ียวของ กับบมจ. ทีโอที จํานวน 3 สัญญา รวมมูลคารายไดตามสัญญาจํานวนประมาณ 

1,900 ลานบาท  

 ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนแรกของป 2553 ให

แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.12 บาท รวมเปนเงิน 115.2 ลานบาท 

 บริษัทไดขยายการลงทุนไปยังประเทศฟลิปปนส โดยจัดต้ังบริษัท Mindmap Commtech Inc. ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 

150 ลานเปโซ (หุนสามัญจํานวน 150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 เปโซ) และดําเนินธุรกิจหลักคือ ใหบริการ



3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 17 

เติมเงินออนไลนและเติมเงินมือถืออัตโนมัติ โดยบริษัทถือหุนในอัตรารอยละ 40 ของทุนจดทะเบียน  

 บริษัทไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลท่ัวไป ในการประกวดรางวัลเจาฟาไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ คร้ังที่ 5 

ประจําป 2553 จาก มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (FRIT) จาก ผลิตภัณฑชุมสายโทรศัพทและอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง หรือ Multi-Service Access Network (MSAN) 

 บริษัทไดรับรางวัลดีเดนจากการประกวดสุดยอดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจําป 2553 จาก สถาบันวิจัยและ

พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) โดยผลิตภัณฑที่ไดรางวัล คือ FORTH  X- TRANS  WDM  Access 

Switch  ซึ่งเปนผลิตภัณฑ Access Switch  สําหรับผูใหบริการเครือขายบรอดแบนด เพื่อเช่ือมตอจากตูชุมสาย

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง (MSAN) เขาสู Core Network ที่มี Bandwidth สูง และอีก 2 รางวัลจากโครงการผลิตภัณฑ

ดีเดนทางดานระบบสมองกลฝงตัวของประเทศไทย โดยไดรับรางวัลชนะเลิศภายใตประเภท Living and Life Style 

คือ Nurse Call System ซึ่งเปนระบบส่ือสารภายในสถานพยาบาล และ รางวัลทางดานนวัตกรรมประเภท 

Productivity & Tools จากผลงาน Forth Android Development Board Tablet ซึ่งเปนการออกแบบผลิตบอรด

ทดลองเพื่อใชในการพัฒนาระบบปฏิบัติการ Android   

บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (GTS) 

 บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด ไดลงนามในสัญญาจางเหมาติดต้ังกลอง CCTV จํานวน 2 สัญญากับ

กรุงเทพมหานคร โดยมีมูลคารายไดตามสัญญาไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวนประมาณ 333 ลานบาท  

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (FSS) 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลานบาท (หุนสามัญ 

50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) เปน 15 ลานบาท (หุนสามัญ 150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 

บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“FORTH”) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม

อุปกรณและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” รวมท้ัง ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ

โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา อีกทั้งดําเนินการรับจางประกอบแผงวงจรและอุปกรณ

โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส โดยกลุมบริษัท ประกอบดวยบริษัทยอย และ บริษัทรวม ดังนี้ 
 
บริษัทยอย จํานวน 4 บริษัท คือ  

1) บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) ดําเนินธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  

2) บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) ดําเนินธุรกิจผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังระบบสัญญาณไฟ

จราจรครบวงจรและปายอิเล็กทรอนกิส  

3) กิจการรวมคา จีเนียส (“Genius”) ไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะจํานวน 40 จุด 

พรอมบริการดูแลและควบคุมการรายงานสภาพจราจรบนปายจราจรอัจฉริยะ รวมทั้งงานบริหารศูนยควบคุมและดําเนินธุรกิจ

จัดเก็บผลประโยชนดานงานโฆษณาในสัมปทานปายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร 
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4) บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส (“FSS”) ดําเนินธุรกิจเปนผูใหบริการเติมเงินมือถืออัตโนมัติและบริการเติมเงิน

ออนไลน และสนับสนุนงานดานการจัดการใหกับดีลเลอรทั่วประเทศ 

บริษัทรวม จํานวน 3 บริษัท คือ  

1) บริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด (“FTS”) ดําเนินธุรกิจผลิตอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ  

2) บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด (“GEM”) ดําเนินธุรกิจผลิตมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส 

3) Mindmap Commtech Inc. (“MCI”) ดําเนินธุรกิจเปนผูใหบริการเติมเงินมือถืออัตโนมัติและบริการเติมเงินออนไลน 

ในประเทศฟลิปปนส 

โครงสรางการถือหุน 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจผลิตอุปกรณและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) มีโรงงานผลิตบนเนื้อที่มากกวา 16,000 ตารางเมตร 

ต้ังอยูที่ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม เพียบพรอมดวยเคร่ืองจักรที่ทันสมัย อีกทั้งวิศวกรและทีมงานท่ีมี

ประสบการณยาวนาน เตรียมพรอมใหบริการในทุกรูปแบบต้ังแตการเร่ิมออกแบบสินคารวมกับลูกคา ตลอดจนการผลิต

สินคาทั้งในรูปแบบการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Consigns) และรูปแบบการรับเหมาผลิต (Turnkey) โดยมีกลุม

ลูกคาหลักเปนบริษัทจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาและโทรคมนาคมช้ันนํา เชน บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท 

ไพโอเนียร แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน  

ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโทรคมนาคม 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ภายใต เคร่ืองหมายการคา     จัด

จําหนายผลิตภัณฑที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑหลักประกอบดวยอุปกรณตูชุมสายโทรศัพทและอินเตอรเน็ต (MSAN) 

ตูชุมสายโทรศัพท (DLC) ตูชุมสายอินเตอรเน็ต (DSLAM) อุปกรณส่ือสัญญาณ (FORTH WDM Access switch) 

เคร่ืองโทรศัพทดิจิตอลและระบบไอพี (IP Phone) ชุมสายอิเล็กทรอนิกสความเร็วสูง (IP DSLAM) ตูสาขาโทรศัพทเทคโนโลยี

ไอพี (IP-PBX) อุปกรณควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟา (Inverter/Charger)  ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท 

บมจ. ฟอรท 

คอรปอเรช่ัน 

บจก. อีเลคทรอนิคส 

ซอรซ 

บจก. จีเนียส 

ทราฟฟค ซีสเต็ม 

กิจการรวมคา  

จีเนียส 

บจก. ฟอรท สมารท 

เซอรวิส 

บจก. จีเนียส 

อิเลคทรอนิค มิเตอร 

บจก. ฟอรท 

แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม 

Mindmap Commtech 

Inc. 

100% 100% 51% 100% 20% 

34% 45% 40% 

80% 
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(Call Center) ระบบเรียกพยาบาลสําหรับใชในโรงพยาบาล (Nurse Call) และ อุปกรณเก่ียวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย   

เปนตน  

ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑไฟจราจรครบวงจร 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 100 ภายใต

เคร่ืองหมายการคา  ทําการผลิต จําหนาย และรับเหมา ติดต้ังผลิตภัณฑที่เก่ียวกับระบบจราจรพรอมทั้ง

อุปกรณที่เก่ียวของ ไดแก จอสีแสดงผล LED (Full Color LED Screen) ปายแสดงขอความ (VMS) HID Electronic Ballast 

โคมสัญญาณไฟ เคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบสัญญาณไฟคนขามถนนอัจฉริยะ รวมไปถึง ระบบควบคุมสัญญาณ

ไฟจราจรดวยคอมพิวเตอร เคร่ืองนับเวลาถอยหลังของคนขามถนน ไฟประดับตกแตงอาคารและสถานท่ีตางๆ อุปกรณไฟ

กระพริบพลังงานแสงอาทิตย เปนตน  

ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปายอิเล็กทรอนิกส 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด ภายใตเคร่ืองหมายการคา      ผลิตภัณฑหลัก

ประกอบดวยจอภาพอิเล็กทรอนิกส (Full Color LED Screen) ปายแสดงขอความหรือรูปภาพ สําหรับภายในและภายนอก

อาคาร (Moving Sign Board / Variable Message Sign: VMS) ปายเตือนทางแยก LED  และบริการดูแลรักษาระบบ เปน

ตน 

ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนคาโฆษณาบนปายจราจรอัจฉริยะ 

ดําเนินธุรกิจโดย กิจการรวมคา Genius ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนทางออม (ถือหุนโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟค 

ซีสเต็ม จํากัด รอยละ 80 และ โดยบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) รอยละ 20 )โดยไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร

ในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ รวมท้ังการดูแลรักษา พรอมศูนยควบคุมเครือขายจํานวน 40 จุด และสิทธิในการจัดเก็บ

ผลประโยชนดานการโฆษณาในจุดที่ติดต้ังปาย เปนเวลารวมทั้งส้ิน 9 ป (อายุสัญญาครั้งละ 3 ป และไดสิทธิตออายุสัญญา

ได 2 คร้ัง)  

ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 100 ภายใตเคร่ืองหมาย

การคา เปนผูจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เซมิคอนดักเตอร อันเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส 

ไดแก ไอซี ทรานซิสเตอร ไดโอด เซไมคอนดัคเตอร ออปโตอิเล็กทรอนิกส Display Device รีเลย แบตเตอรี คอนเน็คเตอร 

ออดไฟฟา สวิตชไฟ EMC ฟลเตอร เทอรมอลพรินเตอร (thermal printer) ตัวเก็บประจุ (capacitor) รีซิสเตอร (resistor) 

crystal oscillator เปนตน  
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ธุรกิจใหบริการเติมเงินออนไลน 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 51 (รอยละ 49 ถือหุน

โดยบุคคลที่ไมเก่ียวโยงกัน) ภายใตเคร่ืองหมายการคา  ใหบริการเติมเงินและชําระเงินออนไลนดวยระบบ 

kiosk ลูกคาทั่วไปสามารถทําธุรกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง โดยจะไดรับความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น ปจจุบันใหบริการ

ครอบคลุมถึง เติมเงินโทรศัพทมือถือ เติมเงินเกมสออนไลน ซื้อบัตรโทรศัพทระหวางประเทศ ชําระคาโทรศัพทรายเดือน AIS 

จายบัตรเครดิตอิออน เทสโก เฟรสชอยส ซื้อชั่วโมงอินเตอรเน็ต ดาวนโหลดเพลง และจายคาสาธารณูปโภคตางๆ  และรองรับ

บริการตางๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต เชน ขายสินคา  นอกจากนี้ บริษัทไดขยายการลงทุนธุรกิจดังกลาวไปยังประเทศตางๆ 

ในภูมิภาคนี้ โดยเร่ิมจากประเทศฟลิปปนส โดยจัดต้ังบริษัท Mindmap Commtech Inc. ขึ้น โดยบริษัทถือหุนรอยละ 40 

(รอยละ 60 ถือหุนโดยบุคคลที่ไมเก่ียวโยงกัน) 

ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑมิเตอรวัดไฟระบบอิเล็กทรอนิกส 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทถือหุนรอยละ 45 (รอยละ 55 ถือ

หุนโดยบุคคลที่ไมเก่ียวโยงกัน) ภายใตเคร่ืองหมายการคา ผลิตภัณฑหลัก ไดแก มิเตอร kWh ทั้งหนึ่งเฟส และ

สามเฟสแบบอิเล็กทรอนิกส พรอมเช่ือมตอเปนระบบประมวลผลอัตโนมัติผานทาง RS485 Interface หรือ LAN หรือเปน 

Ethernet และตอเขากับโปรแกรม Billing ของตูสาขาของบริษัทได มิเตอร kWh หนึ่งเฟสแบบบัตรเติมเงินที่เปน RFID มิเตอร

น้ําที่ตอเขากับระบบประมวลผลอัตโนมัติรวมกับมิเตอร kWh ดังกลาว เปนตน 

ธุรกิจผลิตและจําหนายระบบติดตามยานพาหนะผานดาวเทียม 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทถือหุนรอยละ 34 (รอยละ 66 ถือหุน

โดยบุคคลที่ไมเก่ียวโยงกัน) ดําเนินการภายใตเคร่ืองหมายการคา ธุรกิจหลัก ไดแก การผลิตและจําหนาย

อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) สําหรับบันทึกการใชงานยานพาหนะผานดาวเทียม

ดวยระบบ GPS (Global Positioning System) ทําหนาที่รายงานขอมูลการใชยานพาหนะ เชน ตําแหนงของยานพาหนะ 

เสนทางการเดินทาง และความเร็วในการใชงาน รวมถึงรายงานสถานะปจจุบันของยานพาหนะ โดยจะมีการแจงเตือนไปยังผู

ควบคุมยานพาหนะหากขับขี่ออกนอกเสนทาง หรือขับขี่ดวยความเร็วที่เกินกําหนด ทําใหผูใชสามารถบริหารการใชงาน

ยานพาหนะไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning)  

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยเร่ิมตนขึ้นในชวงกลางป 2548 เพื่อใหบริการวาง

ระบบบริหารทรัพยากรองคกร โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายไดแกหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟานครหลวง 

บมจ. การบินไทย เปนตน  

3.3 โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทในป 2551- 2553 มีดังนี้ 
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ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

    ป 2553 ป 2552 ป 2551 

ดําเนินการโดย 

สัดสวน
การถือหุน
โดยบริษัท 

(%) 
(ลาน
บาท) % 

(ลาน
บาท) % 

(ลาน
บาท) % 

ธุรกิจผลิตและจําหนาย

อุปกรณโทรคมนาคมและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ภายใตเคร่ืองหมาย

การคา FORTH 

บริษัท ฟอรท คอร

ปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

- 648 5.57 975 9.71 615 8.22 

ธุรกิจผลิตแผงวงจร 

อุปกรณโทรคมนาคมและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ภายใตตราสินคาของ

ลูกคา 

บริษัท ฟอรท คอร

ปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

- 8,251 70.92 7,649 76.15 5,121 68.46 

ธุรกิจพัฒนาและวาง

ระบบขอมูลสารสนเทศ  

บริษัท ฟอรท คอร

ปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

- 15 0.13 45 0.45 - - 

ธุรกิจรับเหมาโครงการ

ติดต้ังอุปกรณชุมสาย 

บริษัท ฟอรท คอร

ปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

- 1,134 9.75 81 0.81 732 9.78 

ธุรกิจผลิต จําหนายและ

รับเหมาติดต้ังอุปกรณ

และระบบสัญญาณไฟ

จราจร และกลองวงจร

ปด 

บริษัท จีเนียส ทราฟ

ฟค ซีสเต็ม จํากัด 

100 520 4.47 485 4.83 367 4.91 

ธุรกิจผลิตอุปกรณและ

ระบบปายอิเล็กทรอนิกส 

บริษัท จีเนียส ทราฟ

ฟค ซีสเต็ม จํากัด 

100 65 0.56 49 0.48 27 0.36 

ธุรกิจจําหนายช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส 

บริษัท อีเลคทรอนิคส 

ซอรซ จํากัด 

100 735 6.32 680 6.77 577 7.71 

ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน

ในดานการโฆษณา 

กิจการรวมคา 

Genius 

100 31 0.27 26 0.26 30 0.40 

ธุรกิจบริการเติมเงิน

ออนไลนและเติมเงินมือ

ถืออัตโนมัติ 

บริษัท ฟอรท สมารท 

เซอรวิส จํากัด 

51 137 1.18 14 0.14 - - 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก    11,536 99.17 10,004 99.60 7,469 99.84 

รายไดอื่นๆ    97 0.83 40 0.40 12 0.16 

รวมรายได    11,633 100.00 10,044 100.00 7,481 100.00 
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4. การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ   

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริษัทฟอรท คอรปอเรชัน่ 

บมจ. ฟอรท คอรปอเรชั่น บจก.จีเนียส ทราฟค ซีสเต็ม บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ กิจการรวมคา Genius บจก. ฟอรท สมารท เซอรวิส 

ผลิตอุปกรณโทรคมนาคมและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใต

เครื่องหมายการคา FORTH 

ผลิตแผงวงจรและอุปกรณ

โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส

ภายใตตราสินคาของลูกคา 

พัฒนาและวางระบบการ

จัดการขอมูล 

ผลิตอุปกรณและระบบ

สัญญาณไฟจราจร* 

ผลิตอุปกรณและระบบ

ปายอิเล็กทรอนิกส* 

รับเหมาติดตั้งกลอง

วงจรปด 

จัดจําหนายชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส 

ติดตั้งปายอัจฉริยะของ

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแทนรับชําระคาสนิคาและ

บริการ/เติมเงินมือถือและเติม

เงินออนไลนผานตูเติมเงิน  

ตูสาขาโทรศัพท (PABX) 

ตูชุมสายโทรศัพท DLC 

(Digital Loop Control) 

อุปกรณและระบบ Call Center 

อุปกรณและระบบ Nurse Call  

ตูชุมสายโทรศัพทและ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

(MSAN) 

ตูเติมเงินมือถือ  

Mobile Top-up 

แผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม 

แผงวงจรเครื่องใชไฟฟา 

แผงวงจรอุปกรณคอมพิวเตอร 

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 

แผงวงจรเครื่องใชไฟฟา 

แผงวงจรอุปกรณคอมพิวเตอร 

แผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม 

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 

อุปกรณมิเตอรวัดไฟฟาระบบ

อิเล็กทรอนิกส 1/ 

อุปกรณรับสงขอมูลผาน

ดาวเทียม 2/ 

ตูควบคุมไฟจราจร 

เครื่องนับเวลาถอยหลัง 

อุปกรณไฟกระพริบพลัง

แสงอาทิตย 

โคมสัญญาณไฟจราจร 

ระบบและอุปกรณสัญญาณ

ไฟคนเดินขามอัจฉริยะ 

ระบบและอุปกรณโครงขาย

ควบคุมสัญญาณไฟจราจร  

Automatic Traffic Control (ATC) 

อุปกรณและระบบ Internet 

Protocal PABX: IPPABX 

อุปกรณและระบบ Digital 

Subscriber Line Multiplexer: 

DSLAM 

จอแสดงภาพสี LED Full 

Colour 

ปายแสดงรูปภาพหรือ

ขอความ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อื่นๆ 

จัดเก็บผลประโยชนใน

ดานการโฆษณาบนปาย

อัจฉริยะ 

เติมเงินมือถือระบบเติมเงิน 

(prepaid)   

รับชําระเงินคา

สาธารณูปโภคตางๆ เชน คา

น้ํา คาไฟ คาโทรศัพทมือถือ  

เติมเงินเกมออนไลน  

การประกอบ (Consign parts) การรับเหมาผลิต (Turnkey) 

หมายเหตุ: 

*โรงงานของบมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น เปนผูผลิตและประกอบผลิตภัณฑให 

1/ จําหนายโดย บจก.จีเนียส อิเล็กทรอนิกส มิเตอร (“GEM”) 

2/ จําหนายโดย บจก.ฟอรท แทร็กกิ้ง ซสีเต็ม (“FTS”) 
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4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ 

4.1.1 ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเครื่องหมาย
การคา “FORTH” 

ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH 

มีการผลิตและจําหนายโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยที่สายธุรกิจนี้มีผลิตภัณฑที่เก่ียวของ

กับอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน 

1) ตูสาขาโทรศัพท (Private Automatic Branch Exchange: PABX) คือ 

เคร่ืองควบคุมระบบการทํางานในการใชโทรศัพททั้งสายภายในและสาย

ภายนอก ทําหนาที่ควบคุมปริมาณเบอรโทรศัพทของสายภายนอกซ่ึงอาจมี

เพียงหน่ึงเบอรหรือมากกวาแตสามารถเชื่อมตอกับสายภายในไดในปริมาณ

มากและสามารถใชติดตอกันภายในองคกรโดยไมเสียคาใชจาย 

2) SMART IP PHONE  เปนโทรศัพทระบบ IP ที่สามารถใชงานรวมกับตูสาขา

โทรศัพทรุน IPX หรือสามารถใชงานกับอุปกรณ IP-PBX ทั่วไปไดโดยใชระบบ 

SIP Protocol เปนมาตรฐาน  สามารถแสดงผลหนาจอเปนภาษาไทยได และ

รองรับการใชงานแบบ Touch Screen สามารถปรับแตงการฟงกชั่นการใชงาน

ไดหลากหลายตามความตองการ มีคุณสมบัติที่โดดเดน เชน หนาจอ Color 

TFT LCD ขนาด 4.3” ความละเอียดสูง 480x272 pixel รองรับกับ 

Application ใหมๆ อีกมากมาย เปนตน   

3) FORTH IPX อุปกรณตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติที่ใชงานรวมกับระบบ IP เดิม

โดยเพิ่มเทคโนโลยีส่ือสารบนโครงขาย IP หรือระบบ Internet ไดที่รูจักกันใน

นาม VoIP ซึ่งชวยลดคาใชจายโทรศัพททั้งทางไกลในประเทศและตางประเทศ

รวมถึงมือถือตางๆไดสูง เหมาะกับการใชงานของธุรกิจขนาดกลาง และขนาด

เล็ก (SMEs) ตลอดจนเหมาะกับหนวยงานหรือองคกรที่มีสาขายอยกระจาย

อยูหลายจุดทั้งในประเทศเดียวกันหรือหลายประเทศ  ใหการใชงานท่ี

หลากหลายรองรับทั้งระบบเกาและระบบใหม บํารุงดูแลรักษางาย สามารถใช

งานรวมกับระบบ WiFi เสมือนวาผูใชงานพกพาเคร่ืองโทรศัพทภายในไวกับตัว 

จึงไมพลาดการติดตอเม่ืออยูในสํานักงาน 

4) FORTH IP-3000 เปนตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติรุนใหมลาสุดที่เหมาะสําหรับ

ธุรกิจขนาดกลางและใหญเชน โรงแรม / องคกร / วิทยาลัย / อพารทเมนทและ

คอนโดมิเนียมขนาดใหญที่ใหมาตรฐานเทียบเทากับระบบชุมสายโทรศัพทของ

ผูใหบริการโทรศัพทขนาดใหญพรอมดวยคุณลักษณะ เชน รองรับการส่ือสาร

บนโครงขาย IP (VoIP) มีระบบการทํางานทดแทนกันทันทีกรณีแผงวงจรหลัก

ชํารุดเสียหาย (Redundant) การติดต้ังหรือถอดเปล่ียนการดสามารถทําได

 
SMART IP PHONE 

 
FORTH IP-3000 

 
ผลิตภัณฑ PABX และผลิตภัณฑที่เก่ียวของ 

 
ผลิตภัณฑ FORTH IPX 
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โดยไมตองปดการทํางานของระบบ (Hot Swap) เพื่อไมใหการทํางาน

หยุดชะงัก และยังมีระบบ Broadband ADSL Card สําหรับใหบริการ

อินเตอรเน็ตและโทรศัพทไดพรอมกันเปนรายแรกของประเทศไทย 

5) ตูชุมสายโทรศัพท DLC (Digital Loop Carrier) เปนตูชุมสายโทรศัพทขนาด

กลาง ที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึ้นเปนรายแรกของประเทศไทย ซึ่งจะใชในการ

ติดต้ังทดแทนตูชุมสายโทรศัพทชนิดเดิม (Analog Loop Carrier: ALC) ของ 

บมจ.ทีโอที (“ทีโอที”) ที่กําลังจะหมดอายุการใชงาน หรือติดต้ังใหมเพื่อเพิ่ม

หมายเลขใหกับผูที่ประสงคจะติดต้ัง โดยตูชุมสายโทรศัพท DLC หนึ่งเคร่ือง

สามารถรองรับไดไมนอยกวา 200 เลขหมาย 

6) MSAN และ Mini MSAN  อุปกรณชุมสาย MSAN (Multi Service Access 
Node) เปนอุปกรณชุมสายท่ีออกแบบมาเพื่อใหบริการเลขหมายโทรศัพท

พื้นฐาน, โทรศัพทสาธารณะ, อินเตอรเน็ตความเร็วสูงดวย ADSL, วงจรส่ือสาร

ความเร็วสูงผานสาย Optical Fiber (PON) สืบเนื่องจากการขยายตัวของ

ผูใชบริการอินเตอรเน็ตมีแนวโนมสูงขึ้นทุกปจึงทําใหผูใหบริการเกิดการลงทุน

อุปกรณชุมสายเพ่ือแขงขันกันขยายการใหบริการเปนจํานวนมาก ชุมสาย 

MSAN เปนอุปกรณที่สามารถตอบสนองไดอยางลงตัว   เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ใหบริการในกลุมเปาหมายเล็ก เชน ชุมชนขนาดยอม บริษัทจึงไดทําการวิจัย

และพัฒนาอุปกรณชุมสาย MSAN ขนาดเล็กที่สามารถติดต้ังบนเสาไฟฟาได 

คือ Mini MSAN เพื่อการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงหรือระบบโทรศัพท

ในบริเวณท่ีมีผูใชจํานวนไมมากนัก หรือมีการติดต้ังแบบกระจายตัว  ซึ่งถาเปน

การลงทุนติดต้ัง MSAN ที่มีจํานวน ports นอย อาจทําใหเกิดคาใชจายตนทุน

ที่สูงไมคุมคาการลงทุน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสอดคลองกับนโยบายการลงทุน

ของผูใหบริการอยางย่ิง 
 

7) FORTH  X- TRANS  WDM  Access Switch ซึ่งเปนผลิตภัณฑ Access 
Switch  สําหรับผูใหบริการเครือขายบรอดแบรนด เพื่อเช่ือมตอจาก

ตูชุมสายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (MSAN) เขาสู Core Network ที่มี 

Bandwidth สูง โดยยังสามารถรวมสัญญานขอมูลจํานวนมาก ผานระบบ 

WDM  เพื่อการสงถายขอมูลสูงถึง 400 Gbps ในสายไฟเบอรออฟติกเพียง

เสนเดียว  ซึ่งทําใหสามารถลดคาใชจายไดเปนจํานวนมากจากการพึ่งพา

ระบบจากตางประเทศที่มีราคาสูงมาก และบริษัทไดรับรางวัลดีเดนจากการ

ประกวดสุดยอดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทยประจําป 2553  ภายใตผลงาน

ประเภทผลิตภัณฑโทรคมนาคม 

 

 
ตูชุมสายโทรศัพท DLC  

 
Mini MSAN 

  

 
MSAN 
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8) ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) เปนอุปกรณและ

ระบบซอฟทแวร ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อใชรวมกับระบบตูสาขาโทรศัพท ทํา

หนาที่เปนศูนยขอมูลสําหรับงานบริการลูกคาของบริษัทที่ติดต้ังระบบ Call 

Center 

 

9) ระบบเรียกพยาบาลสําหรับใชในโรงพยาบาล (Nurse Call) เปนอุปกรณ

และระบบเรียกพยาบาล ที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึ้นเปนรายแรกของประเทศ

ไทย ทําหนาที่สงสัญญาณเรียกซ่ึงแสดงหมายเลขหองพักของผูปวยท่ีติดตอ 

แสดงสัญญาณไฟที่หนาหองผูปวย และเจาหนาที่พยาบาลสามารถสนทนากับ

ผูปวยผานอุปกรณได โดยในการเรียกแตละคร้ังระบบจะบันทึกขอมูลไวใน

หนวยความจําซ่ึงสามารถส่ังพิมพออกมาตรวจสอบได นอกจากนี้ ผูใชยัง

สามารถบริหารลําดับการเรียกตามลําดับของความเรงดวนของเหตุฉุกเฉิน 

 

10)  ตูเติมเงินมือถือระบบอัตโนมัติ Mobile TOP-UP สามารถรับเงินสดไดทั้ง

ธนบัตรและเหรียญกับระบบมือถือทุกเครือขาย รวมท้ังสามารถรับชําระ

คาบริการตางๆ ทั้งคาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาบริการเกมออนไลน เปนตน 

เปนผลงานการคนควาและวิจัยนวัตกรรมใหมสําหรับธุรกิจตูเติมเงินออนไลน

ผานการใหบริการภายใตระบบ Kiosk เพื่อรับคําส่ังจากลูกคาแลวประมวลผล

และสงขอมูลกลับมาท่ี Server ของบริษัทที่เช่ือมตอกับ Server ของผูใหบริการ

ตางๆ เครือขายมือถือโดยตรง เชน AIS, DTAC, TRUE, 1-2 Call, CAT 

CDMA และ Hutch 

4.1.2 ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของ
ลูกคา 

ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Products) ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมขั้นปลาย (Down Stream) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัท) โดยสายธุรกิจนี้แบงการผลิตไดเปน 2 ประเภท คือ 

1) การประกอบ (Consign Parts) คือ การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสใหกับลูกคา โดยทีมงานวิศวกรของ

บริษัทจะรวมออกแบบการผลิตและประกอบแผงวงจรรวมกับลูกคา จนถึงการวางแผนประกอบแผงวงจร ซึ่งแผงวงจรที่บริษัท

ประกอบ ไดแก แผงวงจรเครื่องใชไฟฟา แผงวงจรอุปกรณคอมพิวเตอร แผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และแผงวงจร

อิเล็กทรอนิกส อื่นๆ เปนตน ทั้งนี้ บริษัทใชวัตถุดิบที่ลูกคาเปนผูจัดหาให โดยลูกคาจะเปนผูติดตอกับผูผลิตหรือผูจําหนาย

วัตถุดิบใหจัดสงวัตถุดิบแกบริษัท และลูกคาเปนผูรับผิดชอบในคาวัตถุดิบเอง ดังนั้นบริษัทจึงไมมีความเส่ียงในเร่ืองการ

บริหารตนทนุวัตถุดิบในสายการประกอบน้ี 

  
ชุดอุปกรณและระบบ Call Center 

 

 
 Nurse Call Display 

 

 
Nurse Call  

 
ตูเติมเงินมือถือระบบอตัโนมัต ิMobile TOP-UP 
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2) การเหมาผลิต (Turnkey) คือ การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ

เหมา ซึ่งทีมงานวิศวกรของบริษัทจะรวมออกแบบการผลิตและประกอบแผงวงจรรวมกับลูกคา จนถึงการวางแผนประกอบ

แผงวงจร ซึ่งผลิตภัณฑที่บริษัทเหมาผลิต ไดแก แผงวงจรเคร่ืองใชไฟฟา แผงวงจรอุปกรณคอมพิวเตอร แผงวงจรอุปกรณ

โทรคมนาคม แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส แผงวงจรมิเตอรวัดไฟฟา และอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ เปน

ตน ทั้งนี้ บริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบไดเอง โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ ดําเนินการติดตอส่ังซื้อ

วัตถุดิบ ตลอดจนการที่บริษัทเปนผูรับผิดชอบในเรื่องการบริหารตนทุนวัตถุดิบเอง 

 ทั้งนี้ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Products) ที่บริษัทผลิตตามคําส่ังทั้งหมด ประกอบดวย 

 

1) แผงวงจรสําหรับเครื่องใชไฟฟา ไดแก แผงวงจรควบคุมอุณหภูมิใน

เคร่ืองปรับอากาศ (Air Controller) แผงวงจรวิทยุติดรถยนต และ

แผงวงจรเคร่ืองเลน ดีวีดี แผงวงจรบัลลาดอิเล็กทรอนิกส และแผงวงจร

ควบคุมอุณหภูมิในตูเย็น เปนตน 

 

2) แผงวงจรและอุปกรณคอมพิวเตอร  ไดแก  แผงวงจรคียบอรด

คอมพิวเตอรชนิดธรรมดา และชนิดไรสาย (Wireless Keyboard) 

รวมถึงการรับผลิตแผงวงจรชุดคียบอรดสําหรับคอมพิวเตอรโนตบุค เปน

ตน  

 

3) แผงวงจรสําหรับอุปกรณโทรคมนาคม ไดแก แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส

ในโทรศัพทเคล่ือนที่ เปนตน 

 

4) มิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Watt-Hour Meter) 

ของบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จํากัด เปนอุปกรณวัดคา

กระแสไฟฟาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถวัดคากระแสไฟฟาได

อยางเที่ยงตรง และปองกันการลักลอบใชไฟฟาไดอยางสมบูรณ โดยผูใช

สามารถเลือกใชงานไดทั้งระบบเช่ือมสาย (Online) หรือ ระบบอาน

ตัวเลข ซึ่งในอนาคตจะเปนอุปกรณที่ใชทดแทนมิเตอรวัดไฟฟาระบบ

จานหมุนทั้งหมดที่ใชอยูในปจจุบัน 

5) อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle 
Tracking) ของบริษัท ฟอรท แทร็คก้ิง ซีสเต็ม จํากัด เปนอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับบันทึกการใชงานยานพาหนะผานดาวเทียมดวย

ระบบ GPS (Global Positioning System) ทําหนาที่รายงานขอมูลการ

ใชยานพาหนะ เชน พิกัดของยานพาหนะในเวลาตางๆ หรือความเร็วใน

การใชยานพาหนะ เปนตน โดยผูใชงาน สามารถตรวจสอบพฤติกรรม

 

แผงวงจรสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา 

 

แผงวงจรสําหรับอุปกรณคอมพิวเตอร 

 

แผงวงจรสําหรับอุปกรณโทรคมนาคม 

อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ 

มิเตอรไฟฟาระบบอิเลก็ทรอนิกส 
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การใชยานพาหนะ เพื่อควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช

ยานพาหนะ 

4.1.3 ธุรกิจพัฒนาและรับจางวางระบบจัดการขอมูล 

ธุรกิจพัฒนาและรับจางวางระบบจัดการขอมูลดําเนินการโดย บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจดังกลาวมีลักษณะการดําเนินการเปนโครงการตามสัญญาจางของลูกคา ทั้งนี้กิจการคารวม FORTH CONSORTIUM 

ซึ่งประกอบดวยบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัท ไพรมล้ิงค 

จํากัด ไดลงนามในฐานะผูรับจางกับการไฟฟานครหลวงในการรับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปบริหารทรัพยากร

องคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 

สัญญาดังกลาวมีมูลคาโครงการ 549 ลานบาท โดยบริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบงานจัดหา

คอมพิวเตอร และอุปกรณที่เก่ียวของ รวมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูป SAP ทั้งนี้บริษัทรับผิดชอบงานในโครงการดังกลาวมูลคา 

378.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 ของมูลคาโครงการ 

4.1.4 ธุรกิจผลิต จําหนาย และรับเหมาติดตั้งอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร 

ธุรกิจผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส 

ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดย GTS เปนผูผลิตอุปกรณและ

ระบบสัญญาณไฟจราจรรายใหญของประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑของ GTS เปนที่ยอมรับดานคุณภาพจากหนวยงานราชการ

ตางๆ โดยสายธุรกิจนี้มีผลิตภัณฑที่เก่ียวของ ไดแก 

1) โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED (LED Traffic Light) เปนโคมสัญญาณ

ไฟจราจรที่ใชหลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED เปนตัวกําเนิดแสงที่

ใหแสงสวาง มีความเขมของแสงไดมาตรฐาน มีความคมชัดของสี ประหยัด

พลังงาน และมีอายุการใชงานไดนานกวา แบบ Halogen (แบบเดิม) 

ประมาณ 5 ป 

 

2) เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร (Traffic Countdown 
Display) เปนเคร่ืองแสดงเวลานับถอยหลังสัญญาณไฟจราจรเพื่อทําใหผูขับ

ขี่ยานพาหนะทราบเวลากอนที่จะเปล่ียนสัญญาณไฟ  

 

3) ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Controller) เปนเคร่ือง

ควบคุมสัญญาณไฟจราจรซ่ึงมีหนาที่ในการควบคุมการเปล่ียนสัญญาณไฟ

จราจรตามทองถนนและตามแยกตางๆ ที่มีความทันสมัย ความทนทานและมี

คุณภาพสูง พรอมดวยระบบปองกันการผลิดพลาดอยางครบครัน โดยเนนที่

การติดต้ังและใชงานงาย เปนหลัก  

 

 
โคมสัญญาณไฟจราจร 

 

 
เคร่ืองนับเวลาถอยหลงัสัญญาณไฟจราจร  

 
 

 
 

 
ตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
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4) สัญญาณไฟคนเดินขามอัจฉริยะ เปนเคร่ืองแสดงสัญญาณไฟเพื่ออํานวย

ความสะดวกแกผูสัญจร ซึ่งเปนสัญญาณไฟจราจรทางขามชนิดกดปุม 

ประกอบดวยโคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED สําหรับคนขามถนน อุปกรณ

นับเวลาคนขาม และกลองไฟรูปคนขามชนิด LED เปนตน 

 

5) สัญญาณไฟสลับชองทางจราจร เปนเคร่ืองแสดงสัญญาณไฟใหผูใชรถใช

ถนนทราบถึงสถานะของชองทางเดินรถในขณะนั้น วายังสามารถใชชองทาง

นั้นไดหรือไม โดยสวนใหญจะติดต้ังบนสะพาน และบริเวณทางเขาอุโมงค

ลอดทางแยกตาง ๆ  

 

 

6) ระบบอุปกรณโครงขายควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Automatic Traffic 
Control: ATC) เปนโครงการที่ใชระบบคอมพิวเตอรควบคุมไฟจราจรไดทั้ง

ระบบ สามารถกําหนดและปรับเปล่ียนจังหวะสัญญาณไฟของแตละทางแยก

ใหสอดคลองกับปริมาณรถ โดยอาศัยเคร่ืองตรวจจับที่สามารถหาปริมาณ

ความหนาแนนของรถในแตละทางแยก เพื่อนํามาคํานวณหาเวลาการปลอย

สัญญาณไฟเขียวในแตละจังหวะใหสอดคลองกับปริมาณรถและสัมพันธกัน

ทั้งโครงขาย 

 

7) โคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย ออกแบบมาเพื่อใชงานใน

จุดที่ไฟฟายังเขาไมถึง หรือจุดที่ตองการประหยัดพลังงาน โดยแผงโซลาเซลล

ดานบนจะทําหนาที่ รับพลังงานแสงอาทิตย ในชวงเวลากลางวันแลว

เปล่ียนเปนพลังงานไฟฟาเก็บไวในรูปแบบของแบตเตอรร่ี ซึ่งจะเปนแหลง

พลังงานสําหรับหลอดไฟในเวลากลางคืน สามารถนํามาใชเปนไฟใหความ

สวางเพ่ือแบงชองการจราจรสําหรับชองจราจรปกติกับชองจราจรพิเศษ 

นอกจากน้ียังสามารถใชในการบอกเขตของไหลทาง ซึ่งแสงไฟกระพริบใน

เวลากลางคืน จะชวยดึงความสนใจจากผูขับรถไดดีขึ้น ชวยลดปริมาณการ

เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

4.1.5 ธุรกิจผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกสและอื่น ๆ 

ธุรกิจผลิตและจําหนายปายอิเล็กทรอนิกส ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) 

ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดย GTS เปนผูพัฒนาผลิตภัณฑปายอิเล็กทรอนิกสขึ้นเปนรายแรก

ของประเทศไทย โดยสายธุรกิจนี้ประกอบดวยผลิตภัณฑ 2 ประเภท ไดแก 

สัญญาณไฟสลบัชองทางจราจร 

 

 

ระบบอุปกรณโครงขายควบคุม
สัญญาณไฟจราจร (ATC) 

โคมสัญญาณไฟกระพริบ 
พลังงานแสงอาทิตย 

 
ชุดอุปกรณสัญญาณไฟคนเดินขามอัจฉริยะ 
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1) จอแสดงภาพสีจริง (Full Color LED Screen) คือ จอแสดง

ภาพขนาดใหญที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึ้นเปนรายแรกของ

ประเทศไทย ที่ใชหลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED 

แสดงสีแบบ Full Color ทําใหไดภาพที่มีสีสันสดใส ใชนําเสนอ

ภาพวีดีโอ กราฟฟค 

 

2) ปายแสดงขอความหรือรูปภาพ (Moving Sign Board/ 
Variable Message Sign: VMS) คือ ปายแสดงขอความหรือ

รูปภาพท่ีสามารถแสดงผลได 16 เฉดสี สามารถแสดงผลท่ี

หลากหลาย เชน ขอความที่วิ่งจากซายไปขวา หรือ ขอความที่

วิ่งจากดานบนลงสูดานลาง เปนตน โดยผลิตขึ้นเปนช้ินเล็ก 

(Modular) ที่สามารถนํามาประกอบขึ้นเปนจอภาพที่มีขนาด

ตามความตองการของลูกคา 

 

3) บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส Forth Empower HID Electronic 

Ballast เปนผลิตภัณฑเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟา ใช

สําหรับหลอดปลอยประจุความเขมสูง (High Intensity 

Discharge: HID) ไดมากกวา 25% โดยมีคา Power Factor 

ถึง 0.98 ชวยยืดอายุการใชงานของหลอดไฟใหยาวนานขึ้น 

ดวย เทคโนโลยี แบบ Soft Start ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดการ

เกิดไฟกระชากในขณะจุดหลอด  นอกจากน้ียังทํางานท่ี

อุณหภูมิตํ่ากวาบัลลาสตแกนเหล็ก ประมาณ 10-30 % ทําให

ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 

 

4) Forth LED Taillight ไฟทายรถยนตแบบ LED ประหยัด

พลังงานมากกวาหลอดใสถึง 200 เปอรเซนต อุณหภูมินอย

กวา 40 – 60 องศา อายุการใชงานที่ยาวนานกวาถึง 90,000 

ช.ม รวมถึง LED ใหสีสันของแสงที่สวยงามกวา และ ON เร็ว

กวาหลอดใส 0.0565 วินาที 

 

5) ไฟตกแตงประดับชนิด LED ใชสําหรับงานประดับตกแตง

อาคารหรือภูมิทัศน มีหลากหลายสีและรูปแบบ สามารถ

ออกแบบไดตามความตองการของลูกคา 

 
จอแสดงภาพสีจริง Full Color 

 

ปาย VMS 

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 

Forth LED Taillight ไฟทาย

ไฟตกแตงประดับชนิด LED 
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4.1.6 ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  

 ธุรกิจจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) ซึ่งเปนบริษัท

ยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 โดย ES เปนตัวแทนจําหนาย (Distributor) ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใหกับเจาของ

ตราสินคาช้ันนําจํานวนมากท้ังในประเทศและตางประเทศ เชน FUJITSU, ZARLINK, MICROCHIP, KEC, ELITE, 

Ischaffner, ETT, SILA, I_NEX เปนตน นอกจากนี้ผูผลิตสินคาเชน FUJITSU, ZARLINK และ MICROCHIP ยังไดแตงต้ังให 

ES เปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (Distributor) ในประเทศไทยดวย ทั้งนี้ สินคาที่ ES จําหนายสวนใหญเปนวัตถุดิบ

เพื่อการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส สําหรับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายนั้นสามารถแบงออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก  

1) กลุมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนํา (Active device) เชน ไดโอด (Diode) ไอซี (IC) 

และ ทรานซิสเตอร (Transistor) เปนตน 

2) กลุมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดผลิตจากสารกึ่งตัวนํา (Passive device) เชน คอนเน็กเตอร 

(Connector) และตัวเก็บประจุไฟฟา (Capacitor) เปนตน 

 

 

 

 

 

4.1.7 ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ 

โครงการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ เปนวิธีการนําเสนอขาวสารการจราจรโดยตรงสูผูใชรถใชถนน ที่จะสามารถ

รับรูขอมูลการจราจรในบริเวณน้ัน ๆ ในเวลาท่ีเปนปจจุบัน เพื่อใหผูใชรถใชถนนสามารถตัดสินใจเลือกเสนทางในการ

เดินทางที่เหมาะสมของตน หลีกเล่ียงเสนทางที่มีการจราจรคับค่ัง โดยที่ บริษัท รวมกับ GTS ไดเขาทําสัญญาในนามกิจการ

รวมคา Genius กับกรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ในการรับสิทธิติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะ พรอมการดูแล

รักษา จํานวน 40 จุด พรอมศูนยควบคุมเครือขาย ปจจุบันกิจการรวมคา Genius ติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะแลวเสร็จ ทั้งนี้ 

กิจการรวมคา Genius ไดรับสิทธิการดูแลบํารุงรักษาและจัดหาผลประโยชนดานโฆษณา ขอความและรูปภาพแก

สาธารณชนบนพื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะ มีอายุสัญญาครั้งละ 3 ป และตออายุสัญญาไดอีก 2 คร้ัง เม่ือบริษัทปฏิบัติครบตาม

เงื่อนไขของสัญญา โดยจะตองชําระคาใชสิทธิรายเดือน และคาตอบแทนรายป รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ินปละ 5 ลานบาท 

ใหแกกรุงเทพมหานคร ตามที่กําหนดตลอดอายุสัญญา 

ในการนี้ กิจการรวมคา Genius สามารถโฆษณาบนหนาจอของปายจราจรอัจฉริยะไดเฉพาะภาพน่ิงไมใช

เสียง พื้นที่ของหนาจอโฆษณามีขนาดไมเกินรอยละ 30 ของพื้นที่หนาจอแสดงผลท้ังหมด โดยพื้นที่ในการโฆษณาจะแยกกัน

กับการแสดงขอมูลการจราจรแบบแถบสีอยางชัดเจน  โดยการโฆษณาทุกช้ินจะตองผานการอนุญาตจากทาง

กรุงเทพมหานคร ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีงาม 

 

 

 

 
ภาพจําลองการโฆษณาบนหนาจอปายจราจรอัจฉริยะ 

 
ภาพปายจราจรอัจฉริยะ 
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วงจรการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8 ธุรกิจบริการเติมเงินมือถือและเติมเงินออนไลนผานตูเติมเงินอัตโนมัติ 

วงจรธุรกิจบริการเติมเงินมือถือและเติมเงินออนไลนผานตูเติมเงินอัตโนมัติ 

 
 

บมจ. ฟอรท คอรปอเรช่ัน บจก. ฟอรท สมารท เซอรวิส 

(FSS) 

ตัวแทนบริการ 

ผูบริโภค 

ผลิตและจําหนายตูเติมเงิน 

ไดรับสิทธิเปนตัวแทนบริการรับชําระคาสินคาและบริการผานตูเติม

เงินและระบบบริหารจัดการของ FSS โดยจายคาธรรมเนียมแรกเขา

ใหแก FSS 

นําสงเงินที่ไดรับจากลูกคาใหแก FSS 

โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน

ตามมูลคาการเติมเงินผานตูเติมเงิน

ตามอัตราที่ระบุในสัญญาตัวแทน

ใหบริการเติมเงินมือถือ เติมเกมออนไลน ชําระคาสาธารณูปโภคผาน

ตูเติมเงิน 

จายชําระคาสินคาและบริการ/เติมเงินมือถือและ

เติมเงินออนไลนผานตูเติมเงิน โดยเสีย

คาธรรมเนียมบริการตามอัตราที่ระบุไว 

ผูใหบริการโทรศัพท ไดแก AIS, 

DTAC, TRUE, HUTCH, TOT, CAT 

ผูใหบริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 

เชน mPAY 

ใหสิทธิเปนตัวแทนจําหนายสินคา

และบริการ/บริการรับชําระคา

สินคาและบริการเงินผานตูเติมเงิน

ของ FSS 

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. ฟอรท คอรปอเรชั่น

บจก. จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม

สงมอบปายจราจรอัจฉริยะ
และชําระคาใชสิทธ ิรายเดือน/รายป

ใหสิทธจัิดเก็บผลประโยชนจากการโฆษณา

ผลิต/จําหนาย/ติดตั้ง ปายจราจรอัจฉริยะ

ประกอบแผงวงจรปายอัจฉริยะ

ขายโฆษณาบนปายอัจฉริยะ
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4.2 สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทนุ  

สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนโดยยอมีดังนี้ 

เจาของ
บัตร

สงเสริม 

เลขที่บัตร
สงเสริมการ
ลงทุน / 
วันที ่

ธุรกิจ/กําลังการผลิต สิทธิประโยชนที่ไดรับการสงเสริม 

FORTH 3 0 1 0 / ว . /

2 5 4 5 / 

4 ก.ย 2545 

 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต PCBA, PABX, 

TELEPHONE SET และช้ินสวนหรืออุปกรณที่ใชกับ

เคร่ืองใชไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป ประเภท 5.3 กิจการผลิตช้ินสวนหรือ

อุปกรณที่ใชกับเคร่ืองใชไฟฟา ประเภท 5.4 กิจการผลิต

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  และประเภท  5.5 กิจการผลิต

ช้ินสวนหรืออุปกรณที่ใชกับอิเล็กทรอนิกส ขนาดของกิจกรรม

เปนดังนี้ 

1) PCBA มีกําลังการผลิตปละประมาณ 6,000,000 ช้ิน (มี

เวลาทํางาน 24 ช่ัวโมง/วัน: 300 วัน/ป)  

2) PABX มีกําลังการผลิตปละ 12,000 เคร่ือง (มีเวลาทํางาน 

8 ช่ัวโมง/วัน : 300 วัน/ป) 

3) TELEPHONE SET มีกําลังการผลิตปละประมาณ 

120,000 เคร่ือง (มีเวลาทํางาน 8 ช่ัวโมง/วัน : 300 วัน/ป) 

4) ช้ินสวน หรืออุปกรณที่ใชกับเคร่ืองใชไฟฟาและผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป เชน 

COMPUTER BOX BUILD มีกําลังการผลิตปละประมาณ 

6,000,000 ช้ิน (มีเวลาทํางาน 24 ช่ัวโมง/วัน: 300 วัน/ป)  

1) ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ

จําเปนที่ตองนําเขาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต

เพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 1 ปนับต้ังแตวันที่ได

นําเขาคร้ังแรก 

2) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการ

สงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลา 1 ป 

นับแตวันนําเขาคร้ังแรก 

3) ขยายเวลาการไดรับสิทธิตามขอ 1 และขอ 2  ออกไป

ต้ังแตวันที่ 28 มีนาคม 2549 จนถึง 27 มีนาคม 2550 

4) ขยายเวลาการไดรับสิทธิตามขอ 1 และ ขอ 2 ออกไป 

ต้ังแตวันที่ 28 มีนาคม 2550 จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 

2551 

5) ขยายเวลาการไดรับสิทธิตามขอ 1 และ ขอ 2 ออกไป

ต้ังแตวันที่ 28 มีนาคม 2551 จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 

2552 

6) ขยายเวลาการไดรับสิทธิตามขอ 1 และ ขอ 2 ออกไป

ต้ังแตวันที่ 28 มีนาคม 2552 จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 

2553 

7) ขยายเวลาการไดรับสิทธิตามขอ 1 และ ขอ 2 ออกไป

ต้ังแตวันที่ 28 มีนาคม 2553 จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 

2554 

FORTH 2040(4)/254

9/ 1 7  ก . ค . 

2549 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภัณฑจากการ

ออกแบบทางอิ เ ล็กทรอนิกส ในลักษณะ  PROTOTYPE 

DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส 

(เชน ตูชุมสายโทรศัพทระบบ DLC และ ระบบ MSAN และ

เคร่ืองเติมเงินสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ Mobile Top-up เปน

ตน) ขนาดของกิจกรรมมีกําลังการผลิตเปนดังนี้ 

1)  ตูชุมสายโทรศัพทระบบ DLC และ ระบบ MSAN เปนตน 

ปละประมาณ 4,118,400 คูสาย (เวลาทํางาน 24 ช่ัวโมง / วัน 

: 300 วัน/ป) โดยปรับกําลังการผลิตเปน 3,974,400 คูสาย 

เมื่อแจงขออนุญาตเปดดําเนินการ 

1) ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือหรือ

ผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซ่ึงอยูในอุปการะของ

บุคคลทั้งสองประเภทนี้ เขามาในราชอาณาจักรได ตาม

มาตรา 25 และมาตรา 26  

2) ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักร 

3) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่

ไดจากการประกอบกิจการที่ ได รับการสง เส ริมมี

กําหนดเวลา 8 ป  

ในกรณีที่ผูประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับ
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เจาของ
บัตร

สงเสริม 

เลขที่บัตร
สงเสริมการ
ลงทุน / 
วันที ่

ธุรกิจ/กําลังการผลิต สิทธิประโยชนที่ไดรับการสงเสริม 

2) เคร่ืองเติมเงินสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ Mobile Top-up 

เปนตน ปละประมาณ 156,000 เคร่ือง (เวลาทํางาน 24 

ช่ัวโมง / วัน : 300 วัน/ป) โดยปรับกําลังการผลิตเปน 151,200 

เคร่ือง เมื่อแจงขออนุญาตเปดดําเนินการ 

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับ

อนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดข้ึนในระหวาง

เวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่ เกิดข้ึนภายหลัง

ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลซ่ึงมีกําหนด

ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันที่พนกําหนดเวลานั้น 

โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายป

ก็ได 

วันสิ้นสุดของสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

บัตรสงเสริมเลขที่ 2040(4)/2549 สิ้นสุดวันที่ 31 

สิงหาคม 2557 

บัตรสงเสริมเลขที่ 1150(4)/2548 สิ้นสุดวันที่ 13 

มิถุนายน 2556 

บัตรสงเสริมเลขที่ 1151(4)/2548 สิ้นสุดวันที่ 31 

สิงหาคม 2555 

4) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ

การสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม

มาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอด

ระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลนั้น 

GTS 1 1 5 0 (4)/ 

2548/ 

1 8  ก . พ . 

2548 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภัณฑจากการ

ออกแบบทางอิ เ ล็กทรอนิกส ในลักษณะ  PROTOTYPE 

DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส 

(ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเปนพื้นที่ดวยคอมพิวเตอร 

และเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร) ขนาดของกิจกรรมมี

กําลังการผลิต ปละประมาณ 300 เคร่ือง (เวลาทํางาน 12 

ช่ัวโมง / วัน : 260 วัน/ป) 

GTS 1 1 5 1 ( 4 ) 

/ 2 5 4 8 / 

1 8  ก . พ . 

2548 

ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตผลิตภัณฑจากการ

ออกแบบทางอิ เ ล็กทรอนิกส ในลักษณะ  PROTOTYPE 

DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส  

(เชน Full Color LED Screen และ Variable Message 

Sign)  ขนาดของกิจกรรมมีกําลังการผลิตปละประมาณ 115 

ชุด (เวลาทํางาน 12 ช่ัวโมง / วัน : 260 วัน/ป) 

4.3 กลยุทธการแขงขันของบริษัท 

จากการที่บริษัทดําเนินธุรกิจในดานตางๆ ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมานานกวา 20 ป มี

ความพรอมในดานการตลาด การวิจัย และการผลิต ที่ครบวงจร ตลอดจนการมีบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ดําเนินธุรกิจ

สงเสริมกัน ทั้งนี้ ปจจัยที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย 

4.3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑและสายธุรกิจ 

จากประสบการณในการทําธุรกิจมาเปนเวลานาน บริษัทตระหนักวาการที่จะทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจ

ไดอยางย่ังยืน จะตองเพิ่มผลิตภัณฑใหมใหมีความหลากหลาย และทําใหผลิตภัณฑมีความทันสมัยอยูเสมอ ดังนั้น บริษัทจึง

ไดใหความสําคัญกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑมาโดยตลอด และจัดต้ังขึ้นเปนฝายงานซ่ึงประกอบดวยบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญในสายการผลิตผลิตภัณฑที่เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส ทําหนาที่พัฒนาผลิตภัณฑใหมของบริษัทเพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคา ซึ่งที่ผานมาฝายงานดังกลาวมีผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑใหมของบริษัทเกิดขึ้น

อยางตอเนื่อง และมีหลายผลิตภัณฑที่บริษัทเปนผูพัฒนาขึ้นสําเร็จเปนบริษัทแรกของประเทศไทย ไดแก ผลิตภัณฑตูชุมสาย

โทรศัพท DLC อุปกรณและระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ผลิตภัณฑและระบบสัญญาณไฟจราจรท่ีครบวงจร และจอ

แสดงภาพสีขนาดใหญระบบ LED เปนตน ซึ่งเปนการเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆ จะทําใหบริษัทมีฐานลูกคาที่กวางขึ้นและกระจาย
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สัดสวนรายไดไปสูธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต เชน งานสัมปทานการจัดเก็บผลประโยชนจากการโฆษณาบน

ปายจราจรอัจฉริยะ ซึ่งเปนการทําธุรกิจโฆษณารูปแบบใหม มีเครือขายท่ีสามารถโฆษณาไดพรอมกันมากถึง 40 จุดทั่ว

กรุงเทพมหานคร ต้ังอยูในตําแหนงที่จะมีผูขับขี่ยานพาหนะใหความสนใจ และจะเปนชองทางการโฆษณาประชาสัมพันธที่ดี 

ของบริษัทที่ตองการใชโฆษณา ดังนั้น ผลของการเพิ่มสายธุรกิจดังกลาวขางตน จะทําใหบริษัทมีฐานลูกคาหลากหลายขึ้น 

และสามารถลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทได 

4.3.2 การใชเทคโนโลยีการผลิตที่ สามารถรองรับการปรับเปล่ียนการผลิตสินคารูปแบบใหม 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อการรองรับการผลิตผลิตภัณฑ

ที่มีความซับซอนของลูกคา ทั้งนี้ โรงงานผลิตสินคาของบริษัท ยังมีมาตรฐานการผลิตไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 

9001:2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS (THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึ่งทําให

ลูกคาม่ันใจวาบริษัทมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการบริหารสายการผลิตใหสามารถรองรับการ

ปรับเปล่ียนเพื่อการผลิตสินคารูปแบบใหม เพื่อใหสามารถใชเคร่ืองจักรไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตคําส่ังซ้ือที่มีการ

เปล่ียนแปลง และยังสามารถรองรับการผลิตใหกับผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัทดวย 

4.3.3 การมุงเนนบริการหลังการขายที่ตอเนือ่ง และรักษาความพึงพอใจของลูกคา 

บริษัทมุงเนนการใหบริการหลังการขายท่ีตอเนื่องโดยฝายบริการลูกคาของบริษัท และการไดรับการสนับสนุน

จากตัวแทนจําหนายท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ เชน การใหคําแนะนําในการใชผลิตภัณฑดวยความเช่ียวชาญ การใหบริการ

ดานอะไหลที่มีสํารองอยางเพียงพอ และมีบริการซอมแซมแกไขที่รวดเร็ว สงผลใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีตอการใช

ผลิตภัณฑของบริษัท เปนการทําใหลูกคาจดจําตราสินคา เกิดความเช่ือถือ และเกิดความม่ันใจในการใชผลิตภัณฑหรือ

บริการของบริษัท สงผลใหบริษัทมีรายได นอกจากนี้บริษัทยังสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ดวยการสํารวจความพึงพอใจ

ของลูกคาเพื่อการปรับปรุงบริการใหดีขึ้น 

4.3.4 มุงเนนการใชเครื่องหมายการคา FORTH เพ่ือทําการตลาดใหผลิตภัณฑของบริษัท 

จากการที่บริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา 20 ป มีผลิตภัณฑตางๆ ภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH เปน

จํานวนมาก ดังนั้น ในปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทจึงเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในดานคุณภาพ และ

การบริการ ทําใหบริษัทสามารถทําการตลาดผลิตภัณฑของบริษัทใหผูบริโภคยอมรับไดงายขึ้น 

4.4 ภาวะอตุสาหกรรม สภาวะการแขงขัน กลยุทธการแขงขัน กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจาํหนาย
ของแตละผลิตภัณฑ 

4.4.1 โทรคมนาคมและธุรกิจผลิต จําหนายอุปกรณ โทรคมนาคมภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH” 

แนวโนมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยน้ันในป 2553 คาดวาจะเติบโต 3-5% ใกลเคียงกับการ

ขยายตัวของภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 2.5 แสนลานบาท เนื่องจากสภาพการแขงขันใน

ตลาดการใชโทรศัพทประจําโดยรวมมีแนวโนมลดลงจากไตรมาสกอนหนา สําหรับบริการที่มีโอกาสเพิ่มระดับการแขงขันไดดี 

คือ บริการโทรศัพทเคล่ือนที่ภายในประเทศ เนื่องจากมีการขยายโครงขาย 3G และจะมีการจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหมให

ครอบคลุมทั้งทางดานพื้นที่ใหบริการและเทคโนโลยี เพื่อใหผูใชบริการมีทางเลือกมากขึ้น และอาจจะมีผูใหบริการรายใหม

สามารถเขามาแขงขันมากขึ้นในตลาดและบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ที่ผูใหบริการมีแนวโนมใหความสนใจแขงขัน

ทางดานคุณภาพโดยการขยายชองสัญญาณ เพื่อเพิ่มระดับความเร็วในการใหบริการมากข้ึน ซึ่งประมาณการณกันวามี
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ผูใชบริการโทรศัพทมือถือราว 69 ลานเลขหมาย โดยบริการที่ยังคงเติบโตตอเนื่องไดแก ดิจิตอล คอนเทนต 20% 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด) โทรศัพทบานแบบมีสาย (Land line) เติบโต 25% และบรอดแบนดไรสายเติบโต 

50% หรือคิดเปนจํานวนผูใช 18 ลานคน  

ศูนยวิจัยกสิกรประเมินวา แนวโนมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยนั้นในป 2554 มีการปรับตัวดี

ขึ้น โดยแรงผลักดันมาจากการขยายตัวของตลาด Smart Phone และพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปล่ียนมาใชบริการทางขอมูล

มากข้ึน ทั้งนี้หากผูใชบริการหลักสามารถเปดบริการ 3G ได ก็ชวยพลิกโฉมธุรกิจโทรคมนาคมใหดีขึ้น โดยในป 2554 

คาดการณวา แนวโนมของตลาดโทรคมนาคมจะแบงออกเปน 2 กรณี  

1) กรณีที่มีการเปดใหบริการ 3 G  อัตราการเจริญเติบโตในป 2554 อยูที่รอยละ 6.7 -8.8   ตอป 

2) กรณีที่ไมมีการเปดใหบริการ 3 G  อัตราการเจริญเติบโตในป 2554 อยูที่รอยละ 4.8 -6.9   ตอป 

 

ซึ่งจากขอมูลเบื้องตนจะเห็นไดวาการเปดใหบริการ 3G ยังคงเปนปจจัยหลักที่อาจกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจโทรคมนาคม  

ตลาดโทรศัพทพ้ืนฐาน 

ตามรายงานของ สํานักงานกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  กลาววา จํานวนผูใชบริการ มีแนวโนมลดลงต้ังแต

ชวงป 2551 เปนตนมา โดย ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2553 มี จํานวนผูลงทะเบียนใช บริการประมาณ 7,079,752  เลขหมาย 

เพิ่มขึ้นรอยละ 2.59 เม่ือเทียบ กับไตรมาสกอน และเพิ่มขึ้นรอยละ 0.16 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  ถึงแมวาจํานวนผู

มาลงทะเบียนเพิ่มขึ้น แตวา ตลาดบริการโทรศัพทประจําที่มีการแขงขันในระดับตํ่า และมีสวนแบงการตลาดกระจุกตัวอยูที่

ผูนําตลาดคอนขางมาก ซึ่งอาจเปนผลมาจากเง่ือนไขของสัญญารวมการงาน และ ลักษณะการผูกขาดโดยธรรมชาติใน

ตลาดบริการโทรศัพทประจําที่ ทําใหมีจํานวนผูเลนในตลาดนอยราย (Oligopoly)   สงผลทําให ผูใหบริการหลักจัดทํา

รายการสงเสริมการขายเพื่อมุงหวังรักษาฐานลูกคาเดิมไว อาทิเชน ยังคงมีการใหสิทธิโทรฟรีไมจํากัดหรืออัตราคาบริการ

พิเศษสําหรับการโทรออก เม่ือผูใชบริการจายคาบริการรายเดือนตามรายการสงเสริมที่กําหนด 

 
รูป   : แนวโนมจํานวนผูใชบริการโทรศัพทประจําที่ ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป 2551 – ไตรมาสที่ 2 ป 2553 

ที่มา : สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา 
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บริการโทรศัพทประจําที่มีผูใหบริการทั้งส้ิน 5 ราย ไดแก บมจ.ทีโอที (TOT) , บมจ.ทรู คอรปอเรช่ัน 

(TRUE), บมจ.ทีทีแอนดที (TT&T) , บมจ.ทริปเปลที บรอดแบนด (TTTBB) และ บจก. ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ 

(TUC) โดย TRUE และ TT&T เปนผูใหบริการเอกชนรายเดิมที่เกิดขึ้นภายใตระบบสัญญารวมการงานแบบ “สราง-โอน-

ดําเนินการ (Build-Transfer-Operate)” กับ TOT สําหรับ TTTBB และ TUC เปนผูใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตในป 2549 

ใหบริการทั้งโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทสาธารณะ VoIP โครงขายโทรศัพทประจําที่ บริการขอมูลและอื่นๆ แมวาทั้งสองบริษัท

ไดรับใบอนุญาตและเปดใหบริการโทรศัพทพื้นฐานและบริการขอมูลแลวต้ังแตตนป 2551 แตขอจํากัดของจํานวนเลขหมาย

ที่ไดรับจัดสรรและ ประกอบกับความพรอมในการเปดใหบริการมีอยูเพียงบางสวน ทําใหขอมูลการใหบริการของท้ังสอง

บริษัทดังกลาวยังไมมีนัยสําคัญมากนักตอสภาพการแขงขันในตลาดบริการโทรศัพทประจําที่ในปจจุบัน ดังนั้นจึงมีผู

ใหบริการรายหลักในตลาดเพียง  3  ราย 

ในภาพรวมของตลาดบริการโทรศัพทประจําที่ ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2553 พบวา TOT มีสวนแบง ตลาด

จากจํานวนเลขหมายมากที่สุด อยูที่รอยละ 57.05 รองลงมาคือ TRUE มีสวนแบงตลาดรอยละ 28.28 ในขณะท่ี TT&T มี

สวนแบงตลาดลดลงจากไตรมาสกอนมาอยูที่รอยละ 14.67  

 
รูป   :  สวนแบงตลาดบริการโทรศัพทประจําที่ ณ ส้ิน ไตรมาสท่ี 2 ป 2553 

ที่มา : สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา 
 
ตลาดบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ภายในประเทศ  

จํานวนผูใชบริการ  ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง โดย ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2553 อยูที่ 68.70 ลาน

ราย เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.36 จากไตรมาสกอนหนา และเพิ่มขึ้น รอยละ 7.27 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยการ

เพิ่มขึ้น ดังกลาวสวนใหญเปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนเลข หมายของบริการประเภท Pre-paid เปนหลัก และการ

บริการที่ยังคงเติบโตตอเนื่องไดแกการใชงาน SMS และ MMS Other Data (การใชอินเทอรเน็ตผาน GPRS และ 3G) รวมถึง

บริการรับสงขอมูลอื่นๆ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ  อยางไรก็ตาม โอกาสที่ การแขงขันในตลาดโทรศัพทเคล่ือนที่จะมี

แนวโนม สูงขึ้นและนาจับตามองตอเม่ือมีการขยายโครงขาย 3G และจะมีการจัดสรรคล่ืนความถี่ใหมใหครอบคลุมทั้ง

ทางดานพื้นที่ใหบริการและ เทคโนโลยีเพื่อใหผูใชบริการมีทางเลือกมากขึ้นและอาจจะมีผูใหบริการรายใหมเขามาแขงขัน 

ถึงแมวาจะมีการใหบริการโครงขาย 3G ของทีโอที (TOT) แตจํานวนผูใชบริการยังคงนอย 
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รูป : แนวโนมจํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป 2551 – ไตรมาสที่ 2 ป 2553 

ที่มา : สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา 

โทรศัพทเคล่ือนที่มีลักษณะการแขงขันที่ทรงตัวมาต้ังแตป 2551 ซึ่งแสดงถึงความใกลอิ่มตัวของตลาด 

เพราะมีลักษณะการแขงขันดานราคามานาน เม่ือพิจารณาถึงโครงสรางตลาดของบริการโทรศัพทเคล่ือนที่อาจกลาวไดวาอยู

ในลักษณะของตลาดผูขายนอยรายเชนเดียวกับบริการโทรศัพทประจําที่ โดยมีพฤติกรรมการแขงขันที่ตองสรางความ

แตกตางของสินคา (Product Differentiation) เพื่อสรางอํานาจในการขาย อีกทั้งการเขามาสูธุรกิจของผูใหบริการรายใหม

อาจเขามาทําไดคอนขางยากซ่ึง เห็นไดจากการเขาสูตลาดของผูใหบริการ MVNOs ที่แมจะมีการใหบริการเทคโนโลยีบน

โครงขาย 3G แตยังไมสามารถเพิ่มสวนแบงตลาดใหกับ TOT3G ไดเทาที่ควร ซึ่งสวนใหญมีผลมาจากการที่ผูใหบริการราย

ใหญมีการออกรายการสงเสริมการขายดึงดูดลูกคาใหมและรักษาฐานลูกคาเดิมโดยเฉพาะในรูปแบบ Bundle services 

โดยรวมบริการดานเสียงและขอมูลไวดวยกัน และเนนกลุมลูกคาที่ใชโทรศัพทสมารทโฟน พรอมทั้ง สราง Content ใหมอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหผูใชบริการดาวนโหลดมาใชงานบนโทรศัพทเคล่ือนที่ 

สําหรับไตรมาสที่ 2 ของป 2553 รายการสงเสริมการขายมีการลดลง อาจมีสาเหตุสําคัญมาจากผูใหบริการ

หลายรายชะลอการออกรายการสงเสริมการขายจากปญหาความไมสงบ และจาก คําส่ัง กทช. เร่ือง หามเรียกเก็บคาบริการ

ในกิจการโทรคมนาคมจากผูใชบริการในอัตราท่ีแตกตางกันสําหรับบริการโทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน 

จากจํานวนผูลงทะเบียนใชบริการโดยรวม พบวา ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2553 ผูใหบริการรายใหญทั้ง AIS 

และ DTAC สามารถเพิ่มสวนแบงตลาดไดเล็กนอยจากไตรมาสกอนหนา โดย AIS ยังคงมีสวนแบงตลาดมากท่ีสุดอยูที่รอย

ละ 43.56 รองลงมา คือ DTAC มีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น อยูที่รอยละ 30.04 สําหรับผูใหบริการรายใหญอีกรายคือ True 

Move มีสวนแบงตลาดลดลงเล็กนอยมาอยูที่รอยละ 23.81 สําหรับ CAT-Hutch, DPC, และTOT3G ซึ่งเปนผูใหบริการราย

เล็ก มีสวนแบงตลาดลดลงจากไตรมาสกอนเชนกัน โดยอยูที่รอยละ 2.45, 0.11 และ 0.02 ตามลําดับ 
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รูป : สวนแบงตลาดบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ ณ ส้ิน ไตรมาสที่ 2 ป 2553 

ที่มา : สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา 

ตลาดบริการโทรศัพทเคล่ือนที่แบบ Post– paid ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2553 AIS มีสวนแบงตลาดเปนอันดับ

หนึ่ง คือมีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 40.89 รองลงมาคือDTAC, True Move, CAT-Hutch, DPC,และ TOT3G มีสวนแบง

ตลาดคิดเปนรอยละ 32.52 , 17.39 , 8.05, 1.11, และ 0.03 ตามลําดับ  

ส ว น แ บ ง ต ล า ด ข อ ง ต ล า ดโทรศัพทเคล่ือนที่ประเภท Pre – paid  ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2553 

พบวา AIS มีสวนแบงตลาดเปนอันดับหนึ่งเชนเดียวกับตลาดโทรศัพทเคล่ือนที่ประเภท Post –paid กลาวคือ มีสวนแบง

ตลาดที่รอยละ43.87 รองลงมาคือ DTAC, True MoveCAT-Hutch และ TOT3G ซึ่งมีสวนแบงตลาดคิดเปนรอยละ 29.76, 

24.54, 1.81และ 0.02 ตามลําดับ 

            
รูป  : สวนแบงตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบPost-paid   รูป  : สวนแบงตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Pre-paid  
          ณ ส้ิน ไตรมาสท่ี 2 ป 2553ณ                ส้ิน ไตรมาสท่ี 2 ป 2553 

ที่มา : สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา 

โครงสรางรายได มาจากการใชบริการ voice และ Non – voice ซึ่งพบวา ณ ไตรมาสที่1 ป 2553 รายได

จากบริการ Voice ยังคงมี สัดสวนมากกวาบริการ Non-voice โดยรายไดจากบริการ Non-voice ของผูใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางต อเนื่อง มา อ ยูที่ สัด สวน ร อ ย ละ 1 6.3 9 จา ก ร อ ย ละ 1 3.7 4 ใน ช ว ง ไตร

มาสเดียวกันของปกอน ในขณะที่สัดสวนรายไดจากบริการ Voice มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน กับไตรมาส

กอนหนา  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของสัดสวนโครงสรางรายไดที่มีการใหบริการ 3 บริการ คือ บริการทางเสียง  (Voice) 

บริการที่มิใชเสียง (Non- voice) คือบริการ SMS และ MMS และบริการอื่นๆ (Others) ไดแก บริการเขาถึงอินเทอรเน็ต และ

บริการเสียงรอสาย เปนตน พบวา ณ ไตรมาสที่ 2 ป 2553 รายไดจากบริการ Voice ยังคงมีสัดสวนมากที่สุด อยูที่รอยละ 

71.39 ของรายไดจากการใหบริการ สําหรับบริการ Non–voice และบริการOthers มีสัดสวนใกลเคียงกันอยูที่ประมาณรอย

ละ 14 ของรายไดจากการใหบริการ  
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รูป: สัดสวนจากรายรับการใหบริการ Voice Non-voice และ Others ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป 2551 – ไตรมาสที่ 2 ป 2553 

ที่มา : สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา 
 
ตลาดบริการอินเทอรเน็ต  

จํานวนผูใชบริการ เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมผูลงทะเบียนใชบริการอินเทอรเน็ตเพื่อใชบริการปลายทาง

ประเภทบุคคลทั่วไป (Individual หรือ Home Access) พบวา มีแนวโนมผูลงทะเบียนใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

เพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดด โดย ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2553 มีผูลงทะเบียนทั้งส้ิน 2,519,867 รายเพิ่มขึ้น จากไตรมาสเดียวกัน

ของปกอนถึงรอยละ 21.15 และเพิ่มขึ้น จากไตรมาสกอนหนาที่รอยละ 4.56 

 
รูป: สัดสวนมูลคาการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงต้ังแต ป 2549 – 2553 รายคร่ึงป 

ที่มา : IDC Thailand 

ผูใหบริการทั้งหลายใหความสนใจแขงขันทางดานราคาลดลง และหันมาสนใจแขงขัน ทางดานคุณภาพโดย

การขยายชอง สัญญาณ (Bandwidth) เพื่อเพิ่มระดับความเร็วในการใหบริการ อินเทอรเน็ตมากขึ้นซึ่งสงผลใหแนวโนมอัตรา

คาบริการตอระดับความเร็วในหนวย Kilobit per second (Kbps) ลดลงต้ังแตป 2551 เปนตนมา เม่ือพิจารณาผูใหบริการ

หลักในบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงซึ่งเปนผูเลนสําคัญในตลาดนี้ และจากความไดเปรียบในฐานะเปนหรือมีบริษัทในเครือ

เปนผูครอบครองโครงขายโทรศัพทประจําที่ พบวา TOT เปนผูใหบริการท่ีมีสวนแบงตลาดสูงสุดในกลุมผูใหบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2553 อยูที่รอยละ 40.24 รองลงมาคือ TRUE internet, 3BB และผูใหบริการ 

ISPs รายอื่น มีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 29.79, 25.60 และ 4.37 
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รูป : สวนแบงตลาดบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ณ ส้ิน ไตรมาสที่ 2 ป 2553 

ที่มา : สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกาตล 
 
สําหรับสถานการณโครงขาย 3Gในประเทศไทย   

นับแต พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม (กสทช.) มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 20 ธ.ค. 2553 สถานะของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 

ก็เปล่ียนเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน กสทช.ในทันที  ถึงแมวาในปนี้โครงการปะมูล 3G ตองยกเลิกเนื่องจากปญหาขอกฎหมายที่

ยังตีความไมตรงกันของหลายฝาย   อยางไรก็ตาม กทช อยูในระหวางการนํารางหลักเกณฑการออกใบอนุญาต 3G 

(ไลเซนส) บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซใหมมาเสนอให กสทช.ทบทวนอีกคร้ังเพื่อเปนทางเลือก  หาก กสทช.เห็นดวยกับ

รางหลักเกณฑการออกไลเซนสดังกลาวแลวนําไปใช จะใชระยะเวลาตามกระบวนการออกไลเซนส 3G ประมาณ 6 เดือนถึง 

1 ป แตถา กสทช.ไมเห็นชอบแลวเร่ิมกระบวนการใหมหมดจะใชเวลาประมาณ  2 ป  

 อยางไรก็ตามในเดือนกันยายน 2553  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนลงทุนขยายโครงขาย 3G ของ บมจ. ที

โอที 19,980 ลานบาท เพื่อขยายพื้นที่ใหบริการ โดยโครงการนี้จะเร่ิมพัฒนาโดยใชโครงขายรวม เพื่อเปนการประหยัดตนทุน 

โดย ทีโอที จะดําเนินธุรกิจดวยกลยุทธการขายตอบริการใหแกลูกคาขายสง ที่เรียกวา Mobile Virtual Network Operator : 

MVNO โดย MVNO เปนผูใหบริการที่ไมมีสิทธิในคล่ืนความถ่ีในการใหบริการ และดําเนินธุรกิจดวยการเชาใชโครงขายของผู

ใหบริการที่มีโครงขายเพื่อใหบริการแกผูใชบริการรายยอย (ลูกคาปลีก) โดยกําหนดชวงประมูลและทําสัญญาภายในส้ิน

เดือน มกราคม 2554 โดยท่ีเฟส 1 และเฟส 2 จะเปดใหบริการไดภายใน 180 วัน คือ กรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ และรวม

ปริมณฑลอีก 4 จังหวัด และ13 จังหวัดเศรษฐกิจ เชน ชลบุรี ระยอง สงขลา สุราษฎรธานี ภูเก็ต เชียงใหม เชียงราย ลําปาง 

พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแกน และ หนองคาย สวนเฟสสุดทายจะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ อีก 59 จังหวัด 

ภายใน 360 วัน                         

สําหรับโครงการสรางโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ยุคที่ 3  ของทีโอที เพื่อใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ ที่

สามารถใหบริการดานเสียงและบริการขอมูลดวยระดับความเร็วสูง และสามารถรองรับการใหบริการเสริมตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต โดยทีโอทีไดพิจารณาเลือกใชโทรศัพทเคล่ือนที่ยุคที่ 3 ระบบ WCDMA เนื่องจากมีความสามารถในการ

ตอบสนองการส่ือสารขอมูลความเร็วสูงไดอยางแทจริง ใหบริการเสียงที่มีประสิทธิภาพดีกวาระบบ GSM นอกจากน้ีระบบ 

WCDMA ยังมีความเหมาะสมในดานการประหยัดงบประมาณการลงทุน รวมทั้งลุกคาสามารถเลือกใชอุปกรณมือถือได

หลากหลายในราคาถูกสามารถใชงานรวมกับระบบ2G(Roaming)ในประเทศไทยและทั่วโลก 
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ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมภายใต
เครื่องหมายการคา “FORTH” 

 ภาวะการแขงขันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสงผลกระทบตอเนื่องตอธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม 

ซึ่งจากสภาวะการแขงขันที่รุนแรง ผูประกอบการจึงตางสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ ที่มีอัตราคาบริการต่ําและนาสนใจ 

โดยเฉพาะในธุรกิจโทรศัพทมือถือและอินเตอรเน็ตบรอดแบนด ซึ่งจะชวยชดเชยการชะลอตัวของโทรศัพทพื้นฐานได 

นอกจากนี้ ผูใหบริการในตลาดยังมีการปรับเปล่ียนโครงขายโทรศัพทพื้นฐานใหสามารถรองรับความตองการในอนาคตได 

ทั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง การรับสงขอมูลโทรศัพทพื้นฐานท่ีเช่ือมตอไดอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับความตองการของลูกคา

ธุรกิจ และองคกร ใหไดรับบริการที่ดีกวาเม่ือเทียบโครงขายเดิม ทั้งในดานของประสิทธิภาพและความปลอดภัย และยัง

สามารถเช่ือมตอกับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ทุกระบบทําใหทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเพิ่มความตองการ

ของผลิตภัณฑชุมสายโทรศัพท และอุปกรณ Multi service access node (MSAN) ซึ่งสามารถเช่ือมตอ (Interface) ได

หลากหลายรูปแบบบนอุปกรณ MSAN ตัวเดียวกัน หรือระหวางอุปกรณ DSLAM ซึ่งเนนเฉพาะการให บริการขอมูลความ 

เร็วสูง (Broadband Data) เขากับอุปกรณ DLC (Digital Line Controller) ที่เนนการใหบริการประเภทเสียง (Voice) เปน

หลัก รวมทั้งมีคุณสมบัติที่เปน media gateway ดวย 
 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเปนอุตสาหกรรมคอนขางใหมสําหรับประเทศไทย  สวนใหญตองใชเทคโนโลยี

ในการผลิตสูง  ที่ผานมาการผลิตในประเทศมักจะผลิตอุปกรณส่ือสารที่ใชเทคโนโลยีไมซับซอน หรือเปนการนําเขาช้ินสวน

จากตางประเทศ  เพื่อประกอบในโรงงานที่เปนฐานการผลิตในประเทศไทย ดังนั้น ปจจุบันอุปกรณโทรคมนาคมสวนใหญใน

ประเทศไทยทั้งผลิตภัณฑตูสาขาโทรศัพท อุปกรณโทรศัพท และอุปกรณ MSAN จะนําเขาจากตางประเทศ และมีการ

เรียกช่ือสินคาแตกตางกัน เชน MSAN, MSAP, MALC ซึ่งอาจจะมีรูปลักษณภายนอกของอุปกรณแตกตางกัน แตลักษณะ

การใชงานใกลเคียงกัน จะแตกตางกันเพียงเล็กนอย เชน รูปแบบการเช่ือมตอ (interface card) หรือจํานวนพอรทตอสลอท 

(port/slot) ไมมีส่ิงที่ผลิตจากแรงงาน หรือ การออกแบบ ของคนไทยมากนัก แมวาแนวคิดการผลิตอุปกรณโทรคมนาคมใช

เองนั้นจะมีกลุมผูสนใจหลายรายเร่ิมผลิตมากอนและหนวยงานภาครัฐเองก็ใหการสนับสนุน แตนอยรายนักที่จะประสบ

ความสําเร็จและเติบโตอยางมีคุณภาพ นอกจากน้ียังมีสินคานําเขาบางสวนที่ไมไดมาตรฐาน แมจะราคาตํ่ากวา เนื่องจาก

ขณะนี้มีการลักลอบนําเขาสินคาที่ไมไดมาตรฐานมาจําหนายในราคาถูกเปนจํานวนมาก ดังนั้น หากเปรียบเทียบกับคูแขง

ภายในประเทศ โดยการประมาณสวนแบงทางการตลาดจากยอดรวมของจํานวนสายโทรศัพทของตูสาขาโทรศัพทที่จําหนาย

เปนหลัก พบวาผลิตภัณฑของบริษัทเปนตราสินคาของคนไทยที่มีตําแหนงทางการตลาดในระดับชั้นนําในการเปนผูผลิต

ตูสาขาโทรศัพท เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงจากตางประเทศ และเปนผูนําทางการตลาดเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงในประเทศ

ทั้งทางดานคุณภาพและราคาของสินคา จากการที่บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม มาต้ังแตป 2532 รวม

เวลาเกือบ 20 ปทั้งภายใตตราสินคาของลูกคาและภายใตตราสินคา FORTH ขณะที่คูแขงรายใหญอื่น ๆ ผลิตภัณฑจาก

ประเทศญี่ปุน ฯลฯ ไมมีสินคาที่ผลิตภายในประเทศไทย จึงถือวา FORTH เปนผูวิจัย พัฒนาและผลิตตูชุมสายโทรศัพทราย

แรกและรายเดียวของไทยท่ีไดรับประมูลจากทีโอทีเพื่อใหบริการทั่วประเทศ สงผลใหลูกคากลุมอื่นยอมรับดวย เพราะปญหา

และอุปสรรคสําคัญในการดําเนินธุรกิจนี้ คือความเชื่อม่ันที่จะทําใหผูใหบริการยอมรับอุปกรณโทรคมนาคมที่ผลิตโดยคน

ไทย ซึ่งการอยูในตลาดเปนเวลายาวนาน ไดสรางความเช่ือถือและม่ันใจใหลูกคายอมรับอยางกวางขวางเม่ือเทียบกับคูแขง

ในประเทศรายอื่น เชน Issac, Integrate, Phonik เปนตน   
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 ผลิตภัณฑหลักที่เปนจุดเดน ไดแก ตูชุมสายโทรศัพท DLC และ MSAN ที่บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับ บมจ.

ทีโอที จนเปนผลสําเร็จเปนรายแรกของประเทศไทย เพื่อใชในการติดต้ังทดแทนตูชุมสายโทรศัพทชนิด Analog Loop 

Carrier (ALC) ที่กําลังจะหมดอายุการใชงาน หรือติดต้ังเพื่อเพิ่มหมายเลขใหม โดยบริษัทมีคูแขงขันจากตางประเทศไดแก 

จีน (Huawei Technologies, ZTE Corporation) และ สวีเดน (Ericsson) และจากความสําเร็จของชุมสาย MSAN ที่ได

พัฒนาขึ้น  ปจจุบันยังมีความตองการ MSAN ขนาดเล็กที่ติดต้ังบนเสาไฟฟาเพื่อการใหบริการ Broadband internet หรือ

ระบบโทรศัพทในบริเวณท่ีมีผูใชจํานวนไมมากนัก หรือมีการติดต้ังแบบกระจายตัว  ซึ่งถาเปนการลงทุนติดต้ัง MSAN ที่มี

จํานวนพอรตไมมากอาจจะไมคุมคาในการลงทุนติดต้ัง  บริษัทจึงไดพัฒนา Mini-MSAN ซึ่งมีจํานวน พอรตนอยกวาและมี

ขนาดเล็กกวา  แตมีความทนทานและระยะเวลาการใชงานเทียบเทา MSAN ซึ่งอุปกรณ Mini-MSAN นี้จะชวยใหผูใหบริการ

สามารถขยายความตองการใช Broadband อินเตอรเนตไดอยางรวดเร็วและทันความตองการของลูกคา 
 
 สําหรับผลิตภัณฑระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) คูแขงเปนผูผลิตจากประเทศเกาหลี และ

สหรัฐอเมริกา   สวนผลิตภัณฑระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ในอดีต โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและ

เอกชนสวนใหญจะส่ังซื้อจากผูผลิตในประเทศญี่ปุน เชน  AIPHONE  ซึ่งบริษัทไดเล็งเห็นโอกาสจึงไดพัฒนาและผลิตระบบ 

Nurse Call ขึ้นเปนรายแรกในประเทศไทย โดยสามารถติดต้ังเพื่อใชงานทดแทนผลิตภัณฑของคูแขงไดทันที และยัง

ออกแบบการใชงานใหไดตรงกับตามความตองการ สะดวกในการใชและมีราคาที่แขงขันกับผลิตภัณฑของผูผลิตจาก

ตางประเทศได อยางไรก็ดี ปจจุบันอุปกรณ Call Center และ Nurse Call ไดถูกออกแบบและพัฒนาจากผูผลิต

ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น แตสวนใหญเปนสวนของซอรฟแวรเทานั้น ในขณะท่ีบริษัทสามารถผลิตและจําหนายครบวงจรทั้ง

ซอรฟแวรและฮารดแวร บริษัทจึงยังคงสวนแบงทางการตลาดไวได 

 
กลุมลูกคาเปาหมายในธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH” 

กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาปลายทาง (End User) ซึ่งมีความตองการหลากหลายแตกตางกันไปตาม

ลักษณะผลิตภัณฑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ตูสาขาโทรศัพท และระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) มีกลุมลูกคาเปาหมายเปน

บริษัทเอกชน และจําหนายใหกับหนวยงานราชการในลักษณะโครงการ  

2) ตูชุมสายโทรศัพทและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง มีกลุมลูกคาเปาหมายเปนผูใหบริการสัญญาณ (Operator) 

ในตลาด เชน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

3) ตูชุมสายโทรศัพท DLC มีกลุมลูกคาเปาหมาย เปนผูใหบริการสัญญาณ (Operator) ในตลาดไดแก บริษัท 

ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด 

(มหาชน) และกลุมลูกคาอื่นที่สนใจ เชน โครงการบานเอ้ืออาทร หมูบาน คอนโดมิเนียม หรือชุมชนตางๆ 

ทั้งในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด 

4) ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) มีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ของรัฐบาล 

และเอกชนท่ัวประเทศ ที่ตองการติดต้ังใหม หรือใชทดแทนระบบเรียกพยาบาลเดิม ซึ่งที่ผานมาบริษัทได

จําหนายผลิตภัณฑใหกับ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และโรงพยาบาลกรุงเทพ เปนตน 
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กลยุทธการแขงขันในธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมภายใตเครื่องหมายการคา “FORTH”  
การพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม และมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย  

จากการที่บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบใหมอยางตอเนื่อง ทําใหมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย เชน ผลิตภัณฑ

ตูสาขาโทรศัพท อุปกรณชุมสายโทรศัพทและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (MSAN), อุปกรณเช่ือมตอ FORTH  X- TRANS  

WDM  Access Switch  ซึ่งเปนผลิตภัณฑ Access Switch  สําหรับผูใหบริการเครือขายบรอดแบนด เพื่อเช่ือมตอจาก

ตูชุมสายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (MSAN) เขาสู Core Network  ที่มี Bandwidth สูง, ผลิตภัณฑตูชุมสายโทรศัพท DLC 

ระบบศูนยใหบริการขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) อุปกรณและระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) เปนตน ซึ่งจะทําให

บริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และสรางฐานลูกคาไดมากขึ้น  

มีตราสินคา FORTH ที่มีชื่อเสียงมานาน 

บริษัทดําเนินธุรกิจมานานกวา 20 ป ในการผลิตและจําหนาย อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและผลิตภัณฑอุปกรณ

โทรคมนาคมภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH มาจนถึงปจจุบัน ผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับอยาง

กวางขวางในดานคุณภาพ และการบริการ ทําใหการนําเสนอผลิตภัณฑใหมของบริษัทภายใตชื่อ FORTH เปนที่ยอมรับของ

ผูบริโภคผานการอางอิงมาตรฐานจากการผานงานประมูลของหนวยงานราชการ 

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและทันสมัยดวยราคาที่แขงขันได 

บริษัทสามารถวิจัยและพัฒนาใหเปนที่ยอมรับ โดยเฉพาะดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งมีการปรับเปล่ียนใหเขา

กับยุคสมัย เชน จากแนวโนมการเติบโตของโครงการโทรศัพทพื้นฐานจะลดลงอยางตอเนื่องในขณะท่ีการใชเครือขาย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตไรสายมีการขยายตัวมากขึ้น ทําใหธุรกิจบรอดแบนดยังมีโอกาสเติบโตทามกลาง

เศรษฐกิจโลกซบเซา บริษัทจึงเนนปรับทิศทางเช่ือมโยงธุรกิจหลักที่เปนโครงขายโทรศัพทพื้นฐานเขากับธุรกิจบรอดแบนด

มากขึ้น เปนโอกาสของบริษัทในการจําหนายอุปกรณสําหรับเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน สวนดานราคาท่ี

สามารถแขงขันกับผลิตภัณฑของคูแขงขันจากตางประเทศไดนั้น เนื่องจากบริษัทมีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิตที่ตํ่า

กวาผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชสวนใหญเปนการส่ังซื้อภายในประเทศ 

มีบริการหลังการขายที่ทั่วถึง 

บริษัทใหความสําคัญกับบริการหลังการขายมาโดยตลอด ทั้งดานอะไหล และบริการรับซอม โดยผานฝายบริการ

ลูกคา หรือผานตัวแทนจําหนายท่ีต้ังอยูทั่วประเทศ นอกจากน้ียังเปนผูใหคําแนะนําในการใชผลิตภัณฑ ซึ่งจะเปนการสราง

ความเชื่อม่ันกับลูกคาในการใชผลิตภัณฑของบริษัทอีกดวย 
 
การจําหนายและชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมภายใตเครื่องหมาย
การคา “FORTH” 
 การจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” ของบริษัท

ใชชองทางการจัดจําหนาย 2 ทางไดแก การจําหนายทางตรง (Direct) โดยมีทีมงานขายตรงแยกตามสายผลิตภัณฑจํานวน 

6 คนโดยมีนโยบายจําหนายทางตรงใหกับลูกคาที่เปนโครงการขนาดใหญ นอกจากน้ี ยังจําหนายผลิตภัณฑผานตัวแทน

จําหนาย (Dealer) ซึ่งมีจํานวนมากกวา 150 รายท่ัวประเทศ โดยเปนผูมีความรูพื้นฐานในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส 

ความสามารถบริการหลังการขาย และความสามารถทําการตลาดใหกับบริษัทได เปนตน  
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4.4.2 ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของ
ลูกคา 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยังคงมีความสําคัญตออุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมที่ตองใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

เปนสวนประกอบในการผลิตสินคาสําเร็จรูปตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรฮารดดิส , เคร่ืองใชไฟฟา เปนตน โดยอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสประกอบดวยโครงสราง 3 สวน ไดแก 

1.  อตุสาหกรรมตนน้ํา (Upstream Industry) เปนอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานสําหรับการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส 

เชน Water Fabrication, PCB's Design, IC's Design เปนตน ปจจุบันประเทศไทยไดมีการผลิตอุตสาหกรรมตนน้ําบาง

ประเภท 

2. อุตสาหกรรมกลางนํ้า (Midstream Industry) คืออุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นสวน และสวนประกอบของสินคา

อิเล็กทรอนิกส เชน IC, PCB (Print Circuit Board), Capacitor เปนตน ซึ่งในประเทศไทยไดมีการลงทุนในอุตสาหกรรม

ประเภทน้ีสูงมาก ไมวาจะเปนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การรวมลงทุน และบริษัทในประเทศเอง  

3. อุตสาหกรรมปลายน้ํา (Downstream Industry) การประกอบแผงวงจรไฟฟา (Printed Circuit Board 

Assembling) ใหเปนการผลิตขั้นสุดทายของสินคาอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ และโทรทัศน เปนตน ซึ่ง

ประเทศไทยสามารถผลิตสินคาขั้นสุดทายเหลานี้ได อยางไรก็ตามการใชชิ้นสวนภายในประเทศของอุตสาหกรรมขั้นปลาย

น้ํานี้คอนขางนอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม และกระทรวงอุตสาหกรรม 2543 
แนวโนมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสถือไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ  โดยสามารถทํารายไดจากการสงออกใหกับประเทศจํานวนมาก  อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีการ

ขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่องจึงทําใหเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น  นอกจากนี้ยัง

เปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญในการรองรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม   เพราะเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงาน

จํานวนมาก  ซึ่งอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็คทรอนิคสของประเทศไทยมีการขยายตัวอยางรวดเร็วแบบ

กาวกระโดด โดยสงผลใหเกิดประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางออม คือ การจางงานและการ

ลงทุนที่เพิ่มขึ้น  

อุตสาหกรรมตนน้ํา: เวเฟอร, การ

ออกแบบผลิตภัณฑ เปนตน 
อุตสาหกรรมกลางน้าํ: 

IC, PCB เปนตน อุตสาหกรรมปลายน้ํา: 

คอมพิวเตอร โทรทัศน เปน
ตน 

อุตสาหกรรมสนับสนุน ชิ้นสวนพลาสติก ชิ้นสวนวัตถุดิบ เปนตน 
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สําหรับในรอบปที่ผานมา  อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่ฟนตัวไดรวดเร็วจากวิกฤต

เศรษฐกิจถดถอย ซึ่งนอกจากเปนผลของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกแลว การขยายโอกาสทางการคาภายใตกรอบความ  

ตกลงการคาเสรี ทั้งกรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียน หรือ AFTA และกรอบ FTA อื่นอีกหลายกรอบ ที่ไดมีการยกเลิกภาษี

ศุลกากรหรือลดอัตราภาษีเพิ่มเติมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ที่ผานมา ยังนับเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญประการหน่ึงใน

การผลักดันการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาบางประเภทของไทย ในรายการที่ไดประโยชนจากการยกเลิก

หรือลดอัตราภาษีดังกลาวในขณะเดียวกัน AFTA และ FTA ก็มีสวนสําคัญในการเรงการเติบโตของการนําเขาสินคา

อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาในปนี้ดวยเชนเดียวกัน 

  จากรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมกลาววา  อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในป 2553 เม่ือเทียบกับป

กอน ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 22.46 โดยเพิ่มขึ้นทั้งในกลุม

เคร่ืองใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสจากการผลิตเพื่อการสงออก และ ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณอัตราการขยายตัวของการ

สงออกสินคากลุมอิเล็กทรอนิกสตลอดท้ังปไวที่ประมาณรอยละ 17-22 ขณะท่ีกลุมเคร่ืองใชไฟฟาและสวนประกอบอาจ

ขยายตัวรอยละ 22-27 ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ยังมีอัตราการขยายตัวไดดีเนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของยอดส่ังซื้อ

และความเช่ือม่ันดานการผลิตภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสขยายตัวไดดีตามการฟน

ตัวของเศรษฐกิจและราคาสินคาเคร่ืองใชไฟฟาที่ถูกลงรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศคูคาปรับตัวดีขึ้นและการเปดการคาเสรี

อาเซียน 

กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณแนวโนมป 2554 การผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสวา การผลิตจะปรับตัว

เพิ่มขึ้น รอยละ 9.88 ทั้งนี้ประเด็นที่คาดวาจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดแกคาเงินบาทที่มีการ

แข็งคาเม่ือเทียบกับเงินสกุลหลักในการจําหนายสินคาสงออก 

 
 

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในชวง 9 เดือนแรกของป 2553 มีการปรับเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ต้ังแตเดือนมกราคมถึงกันยายน 2553 ถึงแมจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในแตละเดือนแตอยูในอัตราชะลอลง กลาวคือ 

อัตราการขยายตัวของการผลิตในเดือนมกราคม 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 67.38 ขณะที่เดือนกันยายน 2553 ปรับตัว
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เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 8.69 เทานั้น โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะท่ีเร่ิมฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าจะมีการเติมเต็มใน

สวนของสินคาคงคลังที่ลดลงไปและเพิ่มเติมในสวนของความตองการที่แทจริงจากผูบริโภคโดยการผลิตเคร่ืองใชไฟฟายัง

ขยายตัวดีตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการผลิตเพื่อสงออกไปยังตลาดอาเซียนดวยกันเองและตลาด EU ทั้งนี้

แนวโนมการผลิตในกลุมอิเล็กทรอนิกสยังคงขยายตัวไดดีในอัตราชะลอลง เนื่องจากเร่ิมมีการจําหนายสินคาคงคลังที่ผลิต

สะสมจากเดือนกอน 

 
ภาวะการตลาด  

การสงออกของสินคาอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟาของไทยในชวงมกราคมถึงพฤศจิกายนของป 2553 การ

สงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาขยายตัวเฉล่ียสูงถึงรอยละ 28.82 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่มี

อัตราหดตัว โดยกลุมอิเล็กทรอนิกสขยายตัวรอยละ 33.87 และเครื่องใชไฟฟาขยายตัวรอยละ 23.77 ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในทุกตลาดยกเวนตะวันออกกลางท่ีมีการปรับตัวลดลงเล็กนอย ตลาดสําคัญที่มีสัดสวนการสงออกมากท่ีสุดไดแก ตลาด

อาเซียนรองลงมาคือ จีน EU สหรัฐ และ ญี่ปุน  โดยผลิตภัณฑที่มีมูลคาสงออกและอัตราการขยายตัวคอนขางมาก

ตามลําดับ ไดแก เคร่ืองปรับอากาศ มอเตอรขนาดเล็กกลองTV,VDO ตูเย็นสวนประกอบของอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรและ

วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี 

 
ตารางมูลคาการสงออกเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 

 

รายการ 

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : รอยละ 

2551 2552 2553           ( 

มค-พย) 

2551 2552 2553         (มค- 

พย) 

     เคร่ืองใชไฟฟา 18,032.39 15,538.02 18,873.81 6.15 -13.83 33.87 

      เคร่ืองอิเลคทรอนิกส 31,102.45 27,025.96 30,051.50 0.66 -13.11 23.77 

  เคร่ืองคอมพิวเตอร 

อุปกรณและ

สวนประกอบ 

18,384.16 16,017.36 17,200.02 6.07 -12.87 19.93 

  แผงวงจรไฟฟา 7,241.30 6,444.62 7,348.59 -13.98 -11.00 26.02 

  วงจรพิมพ 954.05 852.15 868.37 -18.09 -10.68 11.08 

   เคร่ืองโทรสาร

โทรศัพทอุปกรณและ

สวนประกอบ 

1,192.28 922.02 1,090.52 37.75 -22.67 33.52 

  เคร่ืองสงวิทยุโทรเลข 

โทรศัพท 

148.24 121.65 132.47 47.89 -17.94 18.99 

  อุปกรณกึ่งตัวนํา

ทรานซิสเตอรและ

ไดโอด 

943.88 775.12 998.22 -3.19 -17.88 43.18 

    อื่น ๆ 2,238.53 1,893.05 2,413.32 -63.58 451.29 584.41 
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ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงพาณิชยโดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
 

โครงสรางตลาดสงออกเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ชวงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2553 พบวา มีการฟน

ตัวโดยท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงแตเนื่องจากปที่ผานมา การสงออกหดตัวคอนขางมาก สงผลใหการสงออกในปนี้

กลับมาขยายตัวจากชวงเดียวกันของปกอนคอนขางสูง 

 
อุตสาหกรรมรายสาขา 

 อุตสาหกรรมไฟฟา  
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 24.42 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยการผลิตเคร่ืองใชไฟฟายังขยายตัวดีตามการฟนตัวของเศรษฐกิจรวมถึงราคาสินคา

ที่ถูกลงและเนื่องจากคําส่ังซ้ือที่เพิ่มขึ้นตามการฟนตัวของอุปสงคในตลาดสงออกและตลาดในประเทศ  ทั้งนี้การผลิตและ

การสงออกปรับตัวดีขึ้นตามคําส่ังซ้ือจากท้ังในและตางประเทศสงผลใหอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อการสงออกอาทิ

เคร่ืองปรับอากาศมีการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นโดยการสงออกขยายตัวไดมากในกลุมประเทศอาเซียน EU และออสเตรเลีย 

 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของอุตสาหกรรมทุก

ประเภท ที่ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบพ้ืนฐาน  เชน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร (Computer) 

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือส่ือสาร (Communication) อุตสาหกรรมยานยนต (Automotive) อุตสาหกรรมสินคาอุปโภค 

(Consumer) รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆของผลิตภัณฑที่มีเทคโนโลยีสูง สําหรับประเทศไทยนั้น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด อีกทั้ง ยังเปนฐานการผลิตที่สําคัญในภูมิภาค

อาเซียน  

ภาพรวมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโดยดูจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จากสถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส  พบวาในชวง9เดือนแรกของป 2553 (เดือนมกราคมถึงกันยายน2553) ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ24.99เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอนสภาวะการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกเดือน ทั้งนี้การผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสวน

ใหญผลิตเพื่อการสงออกและมีอุปสงคตอเนื่องจากสินคาสําเร็จรูป สินคาที่สงออกมากเปนอันดับหนึ่งของอิเล็กทรอนิกส

ไดแกอุปกรณประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรที่ไทยเปนฐานการผลิตเพื่อสงออก HDD มีมูลคาสงออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 

21.18% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกตลาดที่สงออก เชน อาเซียน จีน และ

สหรัฐอเมริกา ทําใหมูลคาการสงออกของสินคาประเภทนี้ปรับตัวสูงขึ้นนอกจากน้ีราคาของสินคาสงออกจะปรับตัวลดลง

ตามเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และยังคงปรับตัวสูงขึ้น เม่ือมีการผลิตผลิตภัณฑใหมๆ ออกมา ผลิตภัณฑเดิมมี

การเพิ่มประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟา (Printed circuit board) 
โดยการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสในประเทศสวนมากเปนการผลิตเพื่อสงออกตามคําส่ังซื้อของลูกคา หรือบริษัท

แม โดยตลาดสงออกที่สําคัญของไทย คือ จีน EU และสหรัฐอเมริกา ภาครัฐจึงใหการสนับสนุนและใหสิทธิพิเศษตอผูผลิต

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เชน การยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตลอดจนการสนับสนุนดาน

นโยบายของภาครัฐ เชน การสงเสริมเขตการคาเสร ีและความรวมมือระหวางประเทศ เปนตน 
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จากรายงานของ PCB information service ไดประเมินวา ความตองการแผงวงจรไฟฟาในตลาดโลกมีแนวโนมที่

จะเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากการปรับเปล่ียนทางดานเทคโนโลยีที่ทําใหแผงวรไฟฟามีขนาดเล็กลงและนํ้าหนักเบา

แตมีประสิทธิภาพที่รวดเร็วขึ้น จึงทําใหเปนที่ตองการของหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกกรรมส่ือสารโดยเฉพาะ กลุม

โทรศัพทมือถือ ,  อุตสาหกกรมการแพทย , อุตสาหกรรมรถยนต , อุตสาหรรมการบิน , เคร่ืองใชไฟฟาและอื่นๆ 
 
ประมาณการกําลังการผลิตของแผงวงจรทั่วโลก  

 กําลังการผลิต   

( หนวย พันลานเหรียญ ) 

อัตราการเติบโต 

2008 48.7 1.1% 

2009 37.3 -23.5% 

2010 38.1 2.1% 

2011 41 7.8% 

2012 46.3 12% 

2013 51.2  

แหลงขอมูล PCB information service  

 

ในชวงป 2549 ถึงป 2550 มูลคาการสงออกแผงวงจรไฟฟา (Printed Circuit Board) สวนมากจากความตองการที่

สูงของสินคาประเภทคอมพิวเตอร เคร่ืองใชภายในบาน และเคร่ืองมือส่ือสาร ทําใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีการ

เจริญเติบโตที่รวดเร็ว ในชวงป 2552 ตัวเลขประมาณการกําลังการผลิต PCB ลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย แตใน

ป 2553  เร่ิมมีแนวโนมที่ดีขึ้น  สวนการสงออกแผงวงจรไฟฟาของประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีเชนกัน 

 
มูลคาการสงออกแผงวงจรไฟฟาระหวางป 2549-2553 (มค- พย) (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยไดรับความรวมมือจากกรมศุลกากร 

จากกราฟจะเห็นไดวา การสงออกแผงวงจรไฟฟามีการเติบโตมาจนถึงป 2550 โดยเพื่มจากป 2549 ถึงรอยละ 19 

แตในชวงป 2551 และ 2552 มีปริมาณการสงออกลดลงถึงรอยละ 13 และ 10 ตามลําดับ ซึ่งมีสาเหตุมาจากคําส่ังซื้อที่

นอยลงตามการบริโภคของโลกที่ปรับตัวลดลงตามระยะเวลาดังกลาว นอกจากน้ียังมีการแขงขันการผลิตเพื่อการสงออกจาก
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ประเทศ จีน เวียดนาม และ ไตหวัน แมจะเนนกลุมลูกคาตางกันตรงท่ีคุณภาพของสินคาที่ดอยกวา แตสงผลการไดเปรียบ

ทางดานราคา สําหรับแนวโนมการสงออกแผงวงจรไฟฟาในป 2553  จะไดรับผลมาจากการความตองการสินคา

อิเล็กทรอนิกสที่คาดวาจะฟนตัวจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของการใชเน็ตบุกและการเติบโตของอุปสงคตอสินคาที่ใชเพื่อ

เก็บขอมูล  ซึ่งปจจุบันมีการนําไปใชในผลิตภัณฑหลากหลายประเภทท้ังอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภค เชน MP3 

กลองดิจิตอล โทรศัพทเคล่ือนที่ และเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน โทรทัศน เคร่ืองเลน/บันทึกดีวีดี เปนตน โดยคาดวากลุม

เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงอาจขยายตัวไดในชวงรอยละ 2-5 ขณะที่กลุมแผงวงจรไฟฟาอาจขยายตัวไดในชวง

รอยละ 5-10 สําหรับตลาดท่ีคาดวาจะฟนตัวไดกอน ไดแก จีน กลุมประเทศแถบเอเชีย และตะวันออกกลาง ซึ่งมีแนวโนม

การเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางดีกวาในภูมิภาคอื่นๆ 
อุตสาหกรรมฮารดดิสก 

 มีการดําเนินการอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟในประเทศไทยมาเปนเวลากวา 30 ป โดยประเทศไทยเปนฐานการ

ผลิตฮารดดิสกไดรฟที่ใหญที่สุดของโลก มีการจางแรงงานมากกวาสองแสนคนในอุตสาหกรรมนี้  ที่เปนเชนนี้เน่ืองมาจาก

ปจจัยเก้ือหนุนที่สําคัญทางเศรษฐกิจหลายประเทศ อาทิ โครงสรางพื้นฐาน  ตนทุนแรงงานที่แขงขันไดและมาตรการสงเสริม

การลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ทําใหสามารถดึงดูดผูผลิตฮารดิสกไดรฟสําคัญๆ จาก

ตางประเทศเกือบทุกรายเขามาต้ังฐานการผลิตในประเทศไทย โดยในชวง 3 ปที่ผานมา ต้ังแตป 2550 – 2552 ผูผลิต 

ฮารดดิสกไดรฟรายใหญของโลก ทั้ง 4 รายในไทย ไดแก ซีเกท เทคโนโลยี เวสเทิรน ดิจิตอล ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ และโต

ชิบา สตอเรจ ดีไวซ ไดขยายการลงทุนเพิ่ม รวมมูลคาเงินลงทุนประมาณ 65,000 ลานบาท มีกําลังการผลิต ฮารดดิสกไดรฟ 

รวมกันกวา 320 ลานช้ิน และมีกําลังการผลิตหัวอานและช้ินสวนรวมกันกวา 800 ลานช้ิน  ประกอบกับในชวงป 2542-2549 

ที่ผานมา  ปริมาณความตองการฮารดดิสกไดรฟเพิ่มขึ้นอยางมาก  สงผลใหอุตสาหกรรมการผลิตฮารดดิสกไดรฟและ

ชิ้นสวนในประเทศไทยขยายตัวอยางสูงจนกลายเปนประเทศที่สงออกฮารดดิสกไดรฟอันดับหนึ่งของโลกปจจุบัน 

 
  อุตสาหกรรมรถยนต 

โดยอุตสาหกรรมยานยนตของไทย ถือวาเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ ในแตละปยอดการผลิตรถยนตสูง

ถึง 1 ลานคัน  ซึ่งทางรัฐบาลไทยพรอมเดินหนาใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตอยางตอเนื่องในเชิงนโยบาย และ

เช่ือม่ันวาเอกชนก็พรอมที่จะเดินหนาลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเติบโตอยางย่ังยืนไปดวยกัน คาดวาในชวง 2-6 ปจากนี้ไป ยอดการ

ผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 2-2.5 ลานคัน ทําใหไทยติดอันดับ 1 ใน 10  

มีการผลิตจํานวน152,689 คัน เพิ่มขึ้นจากจากเดือนเดียวกันของปกอนซ่ึงมีการผลิต  115,043 คัน รอยละ 32.72 

โดยเปนการปรับเพิ่มขึ้นของรถยนตทุกประเภท (รถยนตนั่ง, รถยนตกระบะ 1 ตัน และรถยนตเพื่อการพาณิชย ) และมี

ปริมาณการผลิตรถยนตเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2553 รอยละ 7.97 สําหรับการสงออกยังขยายตัวดีที่รอยละ 35.41 เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 
ปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 
1. ผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐิกิจในกลุมสหภาพยุโรป ทําใหยอดขายเร่ิมลดนอยลง 

2. เสถียรภาพของคาเงินบาท ซึ่งขณะนี้คาเงินบาทที่แข็งขึ้นกวารอยละ  10  สงผลใหศักยภาพในการแขงขันลดลงและ

กอใหเกิดผลกระทบตอการสงออกซ่ึงเปนภาคสวนท่ีมีผลตออัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
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3. ความเสียเปรียบดานการบริหารจัดการท่ีเอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจ ไดแก การบริหารจัดการขนสงระหวางประเทศ

ในประเด็นของคาใชจายและความรวดเร็วเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจและสงมอบสินคาที่ทันตอความ

ตองการของตลาด 

4. การเปดเสรีการคา (FTA)ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553   FTA ไดเพิ่มทั้งโอกาสและการแขงขันทางธุรกิจภายหลังจากที่

การเปดเสรีจะเพิ่มความครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในกรอบอาเซียนที่จะมุงสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

(ASEAN Economic Community) ในป 2558 อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทยตองเผชิญกับความทา

ทายในระยะขางหนา อาทิ การรักษาความเปนฐานการลงทุนที่สําคัญในอุตสาหกรรมนี้ตอไปในอนาคต ซึ่งถึงแมวาไทย

มีความพรอมดานสาธารณูปโภคกวาหลายประเทศในภูมิภาค แตปจจุบันไทยคอนขางเสียเปรียบประเทศคูแขงที่มี

ตนทุนแรงงานต่ํา เชน เวียดนาม อินโดนีเซียและฟลิปปนส ขณะที่ระบบโครงสรางภาษีศุลกากรของไทยท่ีบางกรณียัง

ไมสอดคลองกันระหวางสินคาตนน้ําและปลายน้ํา ก็เปนปญหาหน่ึงที่ทําใหนักลงทุนบางสวนหันเหการลงทุนไปยัง

ประเทศเพื่อนบาน อีกทั้งปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของไทยก็สงผลในเชิงลบตอความรูสึกเช่ือม่ันของนักลงทุน 

5. การเติบโตของจีน ในป 2553 โดยเฉพาะการสงออกเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีสวนแบงทางการตลาดเปน

อันดับตน ๆ และมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากสินคาจากประเทศจีนมีความไดเปรียบดานตนทุน อีกทั้งมีหลาย

ระดับคุณภาพและราคาต้ังแตเคร่ืองใชไฟฟาที่มีแบรนดและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสไฮเทคไปจนถึงชิ้นสวนอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสทั่วไป โดยสินคาบางกลุมของจีนสามารถแขงขันกับสินคาจากตางประเทศได เม่ือประกอบกับภาวะ

เศรษฐกิจที่ยังคงซบเซาทําใหผูบริโภคและผูประกอบการในตางประเทศท่ีใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ 

อาจหันไปนําเขาจากจีนเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดคาใชจาย ซึ่งจุดนี้อาจกระทบตอการสงออกของไทย อยางไรก็ตามในอีก

ดานหนึ่ง ผูประกอบการที่เปนสวนหนึ่งในสายการผลิตของจีนจะไดรับประโยชน กลยุทธของธุรกิจสงออกที่อยูในไทยใน

การรับมือจึงอาจกลาวไดกวางๆ เปน 2 แนวทาง คือ การเปนพันธมิตรทางธุรกิจรวมมือเพื่อโตไปกับจีน และ/หรือการ

พัฒนาผลิตภัณฑของตนใหมีความแตกตาง เปนตน  

6. การแขงขันดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ เนื่องจากโครงสรางของอุตสาหกรรมมีลักษณะแนวโนมในอนาคตของ

อุตสาหกรรมนี้ ยังคงตองอาศัยการลงทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิสกและเคร่ืองใชไฟฟามาตลอดระยะเวลากวา 2 ทศวรรษท่ีผานมา ซึ่งหากบริษัทตางชาติลด

ความสนใจในการลงทุนในไทยลง อาจสงผลตอโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทน้ีของไทยในอนาคต  ซึ่งยอม

รวมไปถึงการสงออกท่ีอาจจะลดลงตามการลงทุนจากตางประเทศดวยเชนกัน  ซึ่งก็หมายความวาภาครัฐและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมียุทธศาสตรที่ชัดเจนในการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศและการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศเพ่ือรักษาความไดเปรียบใหประเทศไทยยังคงเปนศูนยกลางใน

การผลิตและกระจายสินคาของภูมิภาค ขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทท่ีจะชวยดูแลคาเงินบาทใหมี

เสถียรภาพและอยูในระดับที่แขงขันได  
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ภาวะการแขงขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟา  

สําหรับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Printed circuit Board )ในการแขงขันในตลาดโลกนับวามีการแขงขันที่คอนขาง

รุนแรง โดยเฉพาะการแขงขันจากประเทศจีนซ่ึงมีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิต และยังเปนผูผลิตสินคาใหกับบริษัท

ตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุน ซึ่งแมวาความกดดันทางดานราคาท่ีเกิดจาก

ผูผลิต PCB ในจีนที่ทําใหมีการผลิตสินคาราคาถูกเขาสูตลาดเพิ่มมากขึ้นและสงผลใหเกิดการเปรียบเทียบราคาทางออม แต

ผลิตภัณฑแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตในประเทศจีนไมใชคูแขงโดยตรงของบริษัท เนื่องจากผูผลิตในประเทศจีนจะ

เนนกลุมตลาดสินคาระดับลางเพราะเทคโนโลยีในการผลิตที่ใชเปนแบบ Mass Production ซึ่งเนนการผลิตในปริมาณมาก 

มีตนทุนตํ่า และมีมาตรฐานคุณภาพสินคาที่ตํ่ากวาเม่ือเทียบกับประเทศไทย ซึ่งบริษัทนับวาเปนผูผลิต PCB ที่ใชเทคโนโลยี

สูงซ่ึงหากสามารถควบคุมตนทุนการผลิตไดดีจะไมไดรับผลกระทบดังกลาวเน่ืองจากเปนการแขงขันที่เนนดานคุณภาพและ

ความนาเช่ือถือมากกวาการแขงขันทางดานราคา นอกจากนี้ ตนทุนการผลิตของประเทศจีนก็มีแนวโนมสูงขึ้น ประเทศไทย

จึงยังมีความไดเปรียบในการผลิตแผงวงจรเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเม่ือเทียบกับคูแขงในอาเซียนอื่น ๆ นอกจากนี้ 

การขยายตัวของบริษัทรับจางประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Contracted electronic manufacturing : CEM) ทําให

ประเทศไทยซึ่งนับเปนตลาดหลักของการรับจางประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญมีโอกาสเติบโตในอนาคต และ ทาง

บริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคาทั้งในและตางประเทศใหผลิตอยางตอเนื่อง  

กลยุทธการแขงขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟา  

 การใชเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถรองรับการปรับเปล่ียนการผลิตสินคารูปแบบใหม บริษัทมีนโยบายลงทุนใน

เคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อการรองรับการผลิตผลิตภัณฑที่มีความซับซอนของลูกคา ทั้งนี้ 

โรงงานผลิตสินคาของบริษัท ยังมีมาตรฐานการผลิตไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน 

SGS (THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึ่งทําใหลูกคาม่ันใจวาบริษัทมีกระบวนการผลิตที่มี

มาตรฐาน นอกจากน้ี ยังมีการบริหารสายการผลิตใหสามารถรองรับการปรับเปล่ียนเพื่อการผลิตสินคารูปแบบใหม เพื่อให

สามารถใชเคร่ืองจักรไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตคําส่ังซ้ือที่มีการเปล่ียนแปลง และยังสามารถรองรับการผลิตใหกับ

ผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัทดวย  

มีกําลังการผลิตที่เพียงพอที่รองรับความตองการส่ังซื้อเปนจํานวนมาก บริษัทมีการลงทุนอยางสม่ําเสมอเพื่อนํา

เทคโนโลยีระดับสูงมาใชในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อใหมีกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการผลิตกาวทัน

เทคโนโลยีของผลิตภัณฑที่เปล่ียนแปลง และสามารถรักษาโอกาสในการแขงขันได 

เนนความหลากหลายของสินคา และ มีราคาที่สามารถแขงขันได ปจจุบันบริษัทและกลุมบริษัทฯในเครือมี

ผลิตภัณฑเพื่อการจัดจําหนายมากกวา 10,000 รายการ และบริษัทใหความสําคัญในการแขงขันดานราคา โดยพยายามท่ี

จะรักษาระดับตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันได โดยทําขอตกลงกับเจาของเทคโนโลยีการผลิตรายหน่ึง ใหบริษัทสามารถ

ส่ังซ้ือวัตถุดิบผานได เพื่อใหไดประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ประกอบกับการควบคุมตนทุนการ

ผลิตในสวนตาง ๆ ใหอยูในระดับที่บริษัทสามารถแขงขันดานราคาได 

การมุงเนนบริการหลังการขายท่ีตอเนื่อง และรักษาความพึงพอใจของลูกคา บริษัท มุงเนนการใหบริการหลังการ

ขายที่ตอเนื่องโดยฝายบริการลูกคาของบริษัท และการไดรับการสนับสนุนจากตัวแทนจําหนายท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ เชน 

การใหคําแนะนําในการใชผลิตภัณฑดวยความเช่ียวชาญ การใหบริการดานอะไหลที่มีสํารองอยางเพียงพอ และมีบริการ



4.การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ 

52 

ซอมแซมแกไขที่รวดเร็ว สงผลใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีตอการใชผลิตภัณฑของบริษัท เปนการทําใหลูกคาจดจําตราสินคา 

เกิดความเช่ือถือ และเกิดความม่ันใจในการใชผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท สงผลใหบริษัทมีรายได นอกจากนี้บริษัทยัง

สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ดวยการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเพื่อการปรับปรุงบริการใหดีขึ้น 

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟา  

สําหรับธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคาบริษัท

จะมุงเนนกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมผูผลิตสินคาตนแบบ (Original Electronics Manufacturing: OEM) ซึ่งเปนเจาของ

ตราสินคาจากตางประเทศที่มีฐานการผลิตสินคาในประเทศไทย โดยในปจจุบันบริษัทมีลูกคาอยูในหมวดอุตสาหกรรมตางๆ 

ทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไดแก ผูผลิตเคร่ืองปรับอากาศ (บริษัท ไดก้ิน อินดัสตร้ี (ประเทศ

ไทย) จํากัด และ บริษัท โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด)  ผูผลิตฮารดดิส (บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) 

จํากัด) นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายท่ีจะขยายฐานลูกคาท่ีเปนผูจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตาง ๆ ที่ใหบริษัทเปน

ผูผลิตสินคาในลักษณะรับเหมาผลิต (Turnkey) มากขึ้น เชน ผูจําหนายอุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติดยานพาหนะ 

(Vehicle Tracking) และผูจําหนายมิเตอรไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Watt-Hour Meter) เปนตน 

กลุมลูกคาเปาหมายของอุปกรณจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ไดแก ผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส และ

เคร่ืองใชไฟฟา โดยสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ผูประกอบการภายในประเทศ และบริษัทขามชาติที่มีฐานการผลิตใน

ประเทศไทย โดยหากไมนับรวมการจําหนายใหกับบริษัทในเครือแลว ลูกคาสวนใหญของบริษัท คือผูผลิตเครื่องใชไฟฟา

ตางๆ ไดแกเคร่ืองปรับอากาศ พัดลม โทรทัศน เคร่ืองเสียง และมีลูกคาเปนโรงงานจากประเทศญี่ปุน และประเทศไตหวัน 

เปนตน 

การจําหนายและชองทางการจําหนายธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและเครื่องไฟฟา  

สําหรับธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 

ปจจุบัน บริษัทจัดจําหนายท้ังทางตรงและผานนายหนาตัวแทนในสัดสวน 91:9 บริษัทจะเนนการจําหนายทางตรงเปนหลัก 

เน่ืองจากบริษัทตองการนําเสนอประสบการณในการรับงานของบริษัท เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต วิธีการเก็บ

วัตถุดิบ ประสบการณของทีมงาน และผูบริหาร เพื่อทําใหลูกคาไววางใจใหบริษัทผลิตสินคา ดังนั้น ลูกคาจะมีการเขามา

เย่ียมชมหรือตรวจสอบโรงงานกอนมีการตกลงใหบริษัทผลิตสินคาให และลูกคาบางรายอาจจะมีการสงทีมงานฝายเทคนิค

เขาทํางานรวมกับฝายผลิตของบริษัทเพื่อรวมวางแผนดวย โดยที่กระบวนการผลิตสินคาประกอบดวย การออกแบบ

กระบวนการผลิต และวิเคราะหตนทุนในการผลิตเพื่อทําขอเสนอใหกับลูกคา การผลิตสินคาตัวอยาง (Pilot Run) จนถึงการ

เร่ิมดําเนินการผลิตและสงมอบสินคาตามคําส่ังซ้ือของลูกคา นอกจากน้ี บริษัทยังใชชองทางการหาลูกคาใหม โดยการ

ประชาสัมพันธผานเวปไซตของบริษัท คือ www.forth.co.th การแนะนําและชักชวนจากกลุมลูกคาปจจุบันของบริษัท และ

จากการแนะนําโดยผูบริหารของบริษัท เปนตน 

สําหรับชองทางการจําหนายของธุรกิจชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของบริษัท สวนใหญจะติดตอโดยทางตรง (Direct) 

โดยมีการใชพนักงานขายของบริษัทเพื่อติดตอและทําการตลาดกับลูกคาที่เปนโรงงานผลิต  โดยบริษัทมีพนักงานขายจํานวน 

45 คน ผลิตภัณฑที่เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ มีการกําหนดเปาหมายของยอดขายไว ทั้งที่เปนการขยายฐานลูกคาเดิม 
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หรือเปนการขยายตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหม นอกจากนี้บริษัทยังมีชองทางการจําหนายไดแก การจําหนายปลีก ณ ที่ต้ัง

สาขาของ ES จํานวน 2 สาขา ซึ่งมุงเนนจําหนายใหกับลูกคาทั่วไปและลูกคาโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรขอมูลและ

สามารถส่ังซ้ือผานทางเวปไซต คือ www.es.co.th เพื่อเปนการประชาสัมพันธ และแสดงใหเห็นผลิตภัณฑที่จําหนาย และ

การจัดทํา เวปล้ิงค เพื่อเช่ือมโยงใหมีผูเขาชมและส่ังซื้อสินคาผานเวปไซตของ ES เพิ่มขึ้น 

 
4.4.3 ธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 

ธุรกิจการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรในประเทศไทยนับต้ังแตอดีต เปนการนําเขาผลิตภัณฑสัญญาณไฟจราจร

จากตางประเทศเพื่อใชในดานระบบจราจรและโคมสัญญาณไฟจราจร หรือเปนผูรับเหมาโครงการภายในประเทศและส่ังซื้อ

วัตถุดิบจากตางประเทศเปนหลัก ซึ่งในอดีตนิยมใชหลอดไฟแบบ Halogen แตในปจจุบันระบบสัญญาณไฟจราจรท่ีเปน

เทคโนโลยีลาสุดและไดรับความนิยมอยางมาก ไดแก ไดโอดเรืองแสง (Light Emitting Diode - LED) ซึ่งเกิดจากความกาว

หนาของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร ทําใหเทคโนโลยีของ LED กาวหนาอยางรวดเร็วตามไปดวย จึงไดมีการนํา LED มาใช

ประโยชนแพรหลายมากขึ้น เชน สัญญาณจราจร ไฟทายรถยนต ปายสัญญาณตางๆ ไฟฉาย ไฟใหสัญญาณของประภาคาร 

จอภาพยนตรขนาดใหญ ย่ิงไปกวานั้น หนาจอ LCD ของโทรศัพทมือถือที่ใชกันทั่วไปเกือบทั้งหมดจะใหแสงสวางดวย LED 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลประเทศตางๆ ไดสงเสริมการใชประโยชนจาก LED เพื่อลดการใชพลังงาน เปนตนวา กระทรวง

เศรษฐกิจของไตหวันไดประกาศการลงทุน 2,100 ลานเหรียญไตหวันในเดือนเมษายน 2550 วา เพื่อจะเปล่ียนไฟสัญญาณ

จราจรทั่วประเทศมาเปนการใช LED ทั้งหมดภายใน3 ปย่ิงไปกวานั้นในอนาคตจะเปล่ียนไฟที่ใหแสงสวางแกถนนมาเปน

LED เชนเดียวกัน 

จากการนําไปประยุกตใชอยางแพรหลาย ทําใหปจจุบันตลาด LED แบบที่มีแสงสวางสูงไดเติบโตอยางรวดเร็วจาก 

122 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2538 เปนมากกวา 170 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2551 และคาดวาในอนาคตจะเติบโตขึ้นใน

อัตราสูงถึงปละ 25% โดยสัดสวนมากกวาคร่ึงหนึ่ง คือ 52% นําไปใชในการใหแสงสวางแกจออุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบ

เคล่ือนที่ เชน จอโทรศัพทมือถือ จอของกลองดิจิตอล ฯลฯ รองลงมา คือ 14% นําไปใชในปายและจอภาพขนาดใหญ  และ

อีก 14% ใชในรถยนต  จุดเดนของหลอด LED คือสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดีกวาหลอดประเภทอื่น 

ทั้งความ สามารถในการปรับเปล่ียนสีแสงตางๆไดหลากหลาย และยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปสูการเปน LED สปริง 

หรือ เทคโนโลยีแสงสวางที่สามารถดัดแปลงสวนโคงสวนเวาเพื่อการตกแตงหอง เฟอรนิเจอร และมุมตางๆ ของอาคาร 

รวมถึงชวยในการประหยัดพลังงานมากกวา นอกจากนี้ LED ยังถูกพัฒนาใหมีความสวางที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหสามารถให

แสงสวางในระยะทางท่ีไกลขึ้น  

ในดานการนํา LED มาใชกับระบบสัญญาณไฟจราจรนั้น ทางหนวยงานของกรุงเทพมหานครไดใหความสนใจที่จะ

จัดซ้ืออุปกรณดังกลาวเพื่อใชในงานตาง ๆ อาทิเชน ไฟสองสวางทางขาม, กลองไฟรูปคนขามระบบปุมกด,  LED  สัญญาณ

ไฟกระพริบและโคมไฟจราจร เปนตน หลังจากผลทดลองใชหลอดสัญญาณไฟจราจรชนิด LED เปนที่นาพอใจเน่ืองจาก

ประสิทธิภาพในการใหแสงสวางที่ชัดเจนตลอดอายุการใชงานกวา 10 ป และยังประหยัดพลังงานไฟฟากวา 70%  สามารถ

แสดงผลการทํางานใหสอดคลอง เหมาะสมเปนไปตามมาตรฐานสากล  ภาครัฐบาลจึงมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ

อุปกรณและสัญญาณไฟจราจรท่ีทําจาก LED มากขึ้น ซึ่งหลังจากประเทศไทยสามารถผลิตระบบสัญญาณไฟจราจรแบบ 

LED ขึ้นไดเปนผลสําเร็จ หนวยงานของกรุงเทพมหานครจึงเนนการจัดซื้ออุปกรณดังกลาวจากผูผลิตในประเทศมากขึ้น

อุตสาหกรรมผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรในปจจุบันจึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณความตองการ

ใชในสินคาดังกลาวตามโครงการของหนวยงานตางๆ และยังสงเสริมใหนําไปใชในอุปกรณอื่นมากขึ้น เชน ปายเตือนจุด

อันตราย, สัญญาณไฟควบคุมชองทางเดินรถ เปนตน ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบในโครงการดังกลาว ไดแก กรุงเทพมหานคร 
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มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลทองถ่ิน มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลทองถ่ินนั้น ๆ องคการบริหารสวน

ตําบล มีพื้นที่รับผิดชอบตามทองถ่ินตางๆ กรมทางหลวงซ่ึงมีพื้นที่รับผิดชอบตามเขตพื้นที่ระหวางจังหวัด และกรมทางหลวง

ชนบท โดยมีลักษณะการซื้อขายเปนแบบประมูลโครงการตามวาระตาง ๆ ในแตละผลิตภัณฑ เชน ตูควบคุมสัญญาณไฟ

จราจร โคมสัญญาณไฟจราจร เคร่ืองนับเวลาถอยหลัง สัญญาณไฟคนขามถนนอัจฉริยะ สัญญาณไฟสลับชองจราจร และ 

ไฟกระพริบระบบพลังงานแสงอาทิตย เปนตน โดยปจจุบันมีจํานวนองคกรหรือหนวยงานทางราชการตาง ๆ ทั่วประเทศท่ี

รับผิดชอบในการส่ังซื้อผลิตภัณฑดังกลาว ประกอบดวยเทศบาลท่ัวประเทศและองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ ซึ่ง ณ. 

เดือนมกราคมป 2552 มีจํานวน 1,192 แหงและ 6,738 แหง ตามลําดับ  ดังนั้น จะเห็นไดวาตลาดในหนวยงานสวนภูมิภาค

และโครงการตาง ๆ ของกรมทางหลวงยังมีศักยภาพท่ีจะเพิ่มมูลคาเงินหมุนเวียนสูธุรกิจการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร

อีกมาก และสงผลใหเกิดโอกาสในการเติบโตของผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมกลุมนี้ตอไป 
 
ภาวะการแขงขันและกลยุทธการตลาดของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 

ดังที่กลาวมาแลววาการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรในประเทศ หนวยงานราชการตาง ๆ เร่ิมเปล่ียนจากการ

นําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศซ่ึงมีมูลคาการใชจายในการติดต้ังและการบํารุงรักษาคอนขางสูง มาใหความสนใจที่การ

จัดซ้ืออุปกรณจากผูผลิตในประเทศมากขึ้น หลังจากในประเทศไทยมีผูที่สามารถผลิตระบบสัญญาณไฟจราจรใหเปนที่

ยอมรับดานคุณภาพได ซึ่งบริษัทนับวาเปนผูนําตลาดของประเทศในธุรกิจผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรน้ี จากการ

พัฒนาผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจร LED ขึ้นเปนบริษัทแรกในประเทศไทย โดยมีผลงานที่โดดเดนจากการทดสอบใช

งานของหนวยงานตางๆ เชน ในป 2546 ผลิตภัณฑตูควบคุมสัญญาณไฟจราจร โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED และ

เคร่ืองนับเวลาถอยหลัง ชนิด LED ไดผานการรับรองคุณภาพจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ (มอก.) และในป           

2547 – 2548 ผลิตภัณฑโคมสัญญาณไฟจราจร และโคมสัญญาณไฟจราจรสําหรับคนขามถนน ไดผานการรับรองจากกรม

วิทยาศาสตรบริการ เปนตน และดวยคุณสมบัติของหลอด LED ดังกลาวท่ีใชกระแสไฟฟานอยกวาหลอดแบบ Halogen มี

อายุการใชงานนานกวาแบบเดิม 5 – 10 ป และใหความปลอดภัยตอผูใชรถใชถนนสูงกวา เนื่องจากในโคมสัญญาณไฟ

จราจร ประกอบดวยหลอด LED จํานวนมาก หากมหีลอดใดหลอดหนึ่งหมดอายุการใชงานหรือเส่ือมสภาพ โคมสัญญาณไฟ

นั้นก็จะยังคงใชงานไดอยางเปนปกติโดยผูใชรถใชถนนอาจไมรูสึกถึงความแตกตาง ดังนั้น หนวยงานราชการตาง ๆ ทั้งใน

กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดตางใหการยอมรับผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อใชติดต้ังทดแทนสัญญาณไฟจราจรเดิมท่ี

เส่ือมสภาพลง หรือใชติดต้ังตามทางแยกที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งปจจุบันความตองการจะเนนไปที่การผลิตเพื่อทดแทนสินคาที่ใชอยู

เดิมซึ่งชํารุดและเส่ือมโทรมมากขึ้น 

ในปจจุบัน บริษัทจึงยังครองความเปนผูนําผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรในประเทศไทยทั้งหมด โดยไดรับ

การไววางใจจากทางกรุงเทพมหานครใหดําเนินโครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในกรุงเทพฯ ทั้งหมด และเพื่อรักษาความ

เปนอันดับหนึ่ง บริษัทยังคงใหความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทมีความไดเปรียบคูแขงขัน

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งในดานการใหบริการหลังการขายและใหบริการบํารุงรักษาที่รวดเร็ว เนื่องจากบริษัทเปน

ผูผลิตมีการสํารองวัตถุดิบและอะไหลที่เพียงพอ ไมตองรอส่ังซื้ออะไหลจากตางประเทศซ่ึงตองใชเวลานานกวา คุณภาพท่ี

เปนมาตรฐานมากวาสินคาจากประเทศจีนหรือไตหวันในราคาที่สามารถแขงขันได ซึ่งกลยุทธในการแขงขันของบริษัทมี

รายละเอียด ดังนี้ 
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กลยุทธการแขงขันของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 

มาตรฐานคุณภาพและคุณสมบัติของสินคาเปนที่ยอมรับจากหนวยงานราชการ จากการท่ีผลิตภัณฑของบริษัท

เก่ียวของกับการใหสัญญาณไฟจราจร และระบบความปลอดภัยทางการจราจร ดังนั้น ผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัทจึงไดผาน

การทดสอบคุณสมบัติจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อม่ันใจไดวาจะมีคุณภาพและความทนทานตอการใชงาน นอกจากน้ี 

ผลิตภัณฑที่บริษัทไดผลิตและติดต้ังไปแลวทั้งหมดมีคุณสมบัติที่โดดเดนในเร่ืองของการประหยัดพลังงานและมีคุณภาพเปน

ที่ยอมรับจากหนวยงานราชการท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด ซึ่งมาตรฐานของหนวยงานราชการเหลานี้นับวาเปน

หลักฐานอางอิงถึงคุณภาพที่โดดเดนของผลิตภัณฑไดเปนอยางดี 

มีความสามารถในการแขงขันดานราคา บริษัทสามารถจัดซื้อวัตถุดิบสําคัญไดโดยตรงจากผูผลิต และจัดซื้อ

วัตถุดิบอื่นผานบริษัทในเครือ ประกอบกับการควบคุมตนทุนที่เหมาะสม จึงทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิตเอื้อใหสามารถ

กําหนดราคาท่ีแขงขันกับผลิตภัณฑจากผูผลิตในตางประเทศได 

พัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และรักษาความเปนผูนําของผลิตภัณฑระบบสัญญาณไฟจราจรใน

ประเทศไทย 

มีวัตถุดิบและอะไหลสํารองที่เพียงพอ จากการท่ีบริษัทมีผลงานติดต้ังผลิตภัณฑของบริษัทใหกับหนวยงานราชการ

หลายแหง ซึ่งสวนใหญจะมีการรับประกันผลงานการติดต้ังเปนเวลาประมาณ 2 ป อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทเปนผูผลิต

ระบบสัญญาณไฟจราจรดวย จึงมีความพรอมดานการสํารองวัตถุดิบและอะไหลท่ีเพียงพอ ทั้งนี้บริษัทคาดวาจะสามารถ

ใหบริการดานอะไหลไดเปนระยะเวลาประมาณ 8 ป 

บริการหลังการขายที่รวดเร็ว นอกจากคุณภาพสินคาที่ดีแลว บริษัทยังใหความสําคัญกับการบริการหลังการขายท่ี

รวดเร็ว โดยมีนโยบายใหบริการรับแจงปญหาจากลูกคา 24 ชั่วโมง ตลอดทั้ง 7 วันทําการ โดยทีม Service ที่มีความ

เช่ียวชาญและพรอมเขาถึงพื้นที่ทันที่ที่ไดรับแจง มีเคร่ืองมือในการซอมที่ครบครัน และทันสมัย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ

ที่เปนมาตรฐานตามขอกําหนดของบริษัทอยางเครงครัด  

การรับประกันคุณภาพสินคา บริษัทมีนโยบายการรับประกันคุณภาพสินคาที่ผลิตและจําหนายจากบริษัท หาก

ลูกคาพบปญหาในระหวางระยะเวลารับประกัน สามารถแจงมายังบริษัทเพื่อดําเนินการตรวจเช็คและซอมฟรีทั้งคาแรงและ

อะไหล โดยไมเสียคาใชจาย 
กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรเปนหนวยงานทางราชการท่ีรับผิดชอบใน

ดานการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ซึ่งสวนใหญสามารถจัดสรรงบประมาณในการติดต้ังและบํารุงรักษาอุปกรณและระบบ

สัญญาณไฟจราจรไดเอง โดยสามารถแบงกลุมลูกคาไดเปน 5 หนวยงานหลักตามลักษณะของพื้นที่ความรับผิดชอบ ไดแก  

1) กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซ่ึงงบประมาณในการจัดการดานการติดต้ังระบบ

สัญญาณไฟจราจรของหนวยงานดังกลาวน้ี ไมตองผานสํานักงบประมาณแผนดิน แตจะแบงงบประมาณ

ออกเปนสองสวน คือ งบประมาณที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลและงบประมาณในสวนของกรุงเทพมหานคร 
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2) กรมทางหลวง เปนผูรับผิดชอบในโครงการเชื่อมโยงถนนสายหลักของประเทศหรือเขตพื้นที่ระหวางจังหวัด

โดยงบประมาณในการจัดการดานการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรของหนวยงานดังกลาวนี้ แบงออกเปน 2 

สวนคือ งบประมาณจากกระทรวงคมนาคมและงบอุดหนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

3) กรมทางหลวงชนบท รับผิดชอบในโครงการเชื่อมโยงถนนสายรองตางๆ ทั่วประเทศ โดยงบประมาณในดาน

การติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรของหนวยงานดังกลาว ตองไดรับความเห็นชอบจากผูเก่ียวของซ่ึงผานทาง

สํานักงบประมาณแผนดิน 

4) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล(อบต.) และองคการบริหารสวนจังหวัด

(อบจ.) รับผิดชอบในเขตพื้นที่ โดยไมตองผานสํานักงบประมาณแผนดิน ซึ่งแตละจังหวัดมีอํานาจในการ

บริหารและจัดการอยางอิสระ   

5) ลูกคาตางประเทศ  จําหนายผลิตภัณฑผานตัวแทนจําหนายในประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง  ไดแก ประเทศ

เวียตนาม ลาว มาเลเซีย สิงคโปร กัมพูชา 
การจําหนายและชองทางการจําหนายของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 

               บริษัทใชชองทางการจัดจําหนาย 2 ทางไดแก การจําหนายทางตรง (Direct) โดยมีทีมงานขายตรงแยกตามสาย

ผลิตภัณฑ มีความเขาใจในลักษณะผลิตภัณฑ และมีความชํานาญในผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย โดยมีนโยบายจําหนาย

ทางตรงใหกับลูกคาที่เปนโครงการขนาดใหญ นอกจากนี้ ยังจําหนายผลิตภัณฑผานตัวแทนจําหนาย (Dealer) ประมาณ 25 

ราย ซึ่งเปนผูมีประสบการณติดตองานกับหนวยงานราชการตางๆ และมีความสามารถทําการตลาดใหกับบริษัทได 

 
ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณาขอความและรูปภาพบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ  

ธุรกิจโฆษณานับเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่มีบทบาทสําคัญตอ การพัฒนาสังคม และ ประเทศชาติ โดยเฉพาะอยาง ย่ิง

ในปจจุบันนี้ การโฆษณาไดเปนการส่ือสารที่เขาถึง และ ใกลชิดกับ ประชาชนมากขึ้น ในทุกขณะราวกับเปน สวนหนึ่ง ของ

ชีวิตประจําวัน จึงทําใหการโฆษณา มีการเจริญเติบโต ควบคูไปกับสังคมและเศรษฐกิจ ของประเทศชาติ มาตลอด 

อุตสาหกรรมโฆษณายังมีสัญญาณบวกอยางตอเนื่องโดยในชวง 10 เดือนแรกของป 2553 มีมูลคาทางการตลาด 

82,226  ลานบาท หรือมีเพิ่มขึ้น รอยละ 12  จากชวงเดียวกันเม่ือปกอน เนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยและ

การอัดฉีดงบลงทุนในระบบสาธารณูปโภคตางๆของภาครัฐ ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อม่ันมากขึ้นรวมถึงการจับจายใชสอยที่

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมคอนซูเมอร โปรดักท (FMCG) ซึ่งเปนสินคาที่สะทอนกําลังซื้อของผูบริโภคมีความม่ันใจตอแนวโนม

การเติบโตทางเศรษฐกิจปนี้ ทําใหมีการใชงบโฆษณาเพิ่ม 
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ตารางประมาณการงบประมาณการโฆษณาในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม 2553 และ ป 2552   

 

สื่อ 

มกราคม – ตุลาคม  2553 มกราคม – ตุลาคม  2552 

อัตราการขยายตัว

เปลี่ยนแปลง 

มูลคา 

(ลานบาท) 

อัตราการขยายตัว 

(รอยละ) 

มูลคา 

(ลานบาท) 

อัตราการ

ขยายตัว  

(รอยละ) 

โทรทัศน  49,969 60.77 43,237 58.90 15.57 

วิทยุ 4,966 6.04 5,052 6.88 -1.7 

หนังสือพมิพ 11,995 14.59 11,283 15.37 6.31 

นิตยสาร 4,545 5.33 4,420 6.02 2.83 

โรงภาพยนตร 4,660 5.67 3,734 5.09 24.80 

สื่อการแจง 3,173 3.86 3,327 4.53 -4.63 

สื่อเคลื่อนที่ 1,770 2.15 1,473 2.01 20.16 

สื่อในอาคาร 915 1.11 688 0.94 32.99 

สื่ออินเตอรเน็ต 235 0.29 197 0.27 19.29 

รวมท้ังหมด 82,226 100 73,410 100 12.01 

 

ที่มา Nielson Media Research Thailand  

ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณวา ธุรกิจโฆษณาป 2553 จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนไมต่ํากวา 97,000 ลานบาท 

หรือ ขยายตัวไดไมต่ํากวารอยละ 7.5 จากปที่ผานมา ซึ่งเปนการขยายตัวที่ตอเนื่องจากชวงที่ผานมาของป 2553 โดยมี

ปจจัยหนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัวตอเนื่อง การจับจายใชสอยของผูบริโภคที่เร่ิมปรับตัวเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจจึงตางเรง

วางแผนขยายกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการเพิ่มงบการโฆษณาเพื่อกระตุนกําลังซื้อที่มีใหตอเนื่อง อีกทั้ง ปกติแลวในชวง

ปลายปมักเปนชวงที่ผูประกอบการผูผลิตสินคาและบริการตางเรงกระตุนยอดขาย เพราะเปนชวงไฮซีซั่น ที่ตรงกับเทศกาล

สําคัญ ซึ่งผูบริโภคมักมีการจับจายสูงกวาชวงปกติ 

ทิศทางอุตสาหกรรมโฆษณาท้ังส่ือหลัก และดิจิทัล มีเดีย ในป 2554 ยังเติบโตไดในอัตรา 9.2% ดวยมูลคา 1.1 

แสนลานบาทโดยการเติบโตในส่ือหลักยังคงเปนส่ือโทรทัศนที่สามารถเขาถึงประชาชนไดในวงกวาง แตดวยขอจํากัดดาน 

"เวลา" โฆษณาจะทําใหเม็ดเงินไหลไปยังส่ือเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ที่มีฐานผูบริโภคเพิ่มขึ้น  อีกทั้งยังเปนส่ือที่มีราคา

โฆษณาไมสูงเหมือนฟรีทีวีและยังเขาถึงผูบริโภคเฉพาะกลุมไดดี  จึงเปนอีกทางเลือกในการใชพื้นที่โฆษณาของสินคา ทั้ง

รายใหญ ที่ตองการใชส่ือใหม และรายเล็ก ที่มีงบประมาณจํากัด 
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ขณะที่ดิจิทัล มีเดีย ยังคงเปนส่ือที่ผูประกอบธุรกิจทุกรายใหความสนใจ เพื่อพัฒนาชองทางการส่ือสารในยุคสังคม

ออนไลน  สงผลใหส่ือออนไลน ในปหนาจะเติบโตเชนเดียวกับส่ือหลัก  โดยการขยายตัวจะอยูในอัตรา 50-60% คาดวา

งบประมาณการส่ือสารที่ใชผานดิจิทัล มีเดีย จะอยูที่ 2,000 ลานบาท 

สําหรับส่ือปายโฆษณากลางแจง ซึ่งเคยเปนหัวใจหลักของส่ือโฆษณานอกบาน มีแนวโนมลดลงตอเนื่อง เนื่องจาก

พื้นที่ที่เปนจุดเดนซึ่งเหมาะกับการติดส่ือโฆษณาหายากขึ้น รวมถึงราคาการผลิตส่ือที่สูง และ ส่ือดิจิตอลที่ทันสมัยเขามา

ทดแทน  ดังนั้นผูลงโฆษณาหันไปหาทางเลือกอื่นๆที่คุมคากับการลงทุน เชน ทรานซิส และส่ืออินสโตร ทั้งนี้ส่ือปายโฆษณา

กลางแจงกําลังเผชิญหนากับความทาทายใหม กลาวคือ ไมสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกคาไดเม่ือเปรียบเทียบกับส่ือที่

นําเสนอบนอุปกรณส่ือสารเชน มือถือ iPad iPhone หรือBB  

อยางไรก็ ความทาทายอยูที่การเขาถึงและการสรางความสนใจในกลุมผูบริโภค ดังนั้นผูประกอบการจึงปรับเปล่ืยน 

กลยุทธโดยทําเปน ปายดิจิตอล เทคโนโลยี หรือ ปายโฆษณาเคล่ือนที่ (Mobile  billboard ) โดยสามารถติดต้ังไดทั้งในและ

นอกอาคาร หรือนําไปติดต้ังบนรถบรรทุกขนาด 6 ลอ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโดยทําเทคโนโลยี LED เขามาใชในการสราง

เนื้อหาและภาพโฆษณาใหสามารถถายทอดทั้งภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว โดยคงความคมชัดของภาพไว และกลายเปน

ทางเลือกที่ทรงพลังในการดึงดูดผูบริโภคไดเปนอยางดี 

จุดเดนของ ส่ือโฆษณากลางแจง คือ สามารถเห็นและจับตองได ทําใหส่ือดังกลาวมีคุณสมบัติที่สามารถสราง “ความ

นาไววางใจ” “ความพึงพอใจ” “ความต้ังใจซื้อสินคา” ใหกับตราสินคา ซึ่งจะสรางพื้นฐานที่แข็งแรงและความสําเร็จระยะยาว

ใหตราสินคา 

   
ภาวะการแขงขันและกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจโฆษณาบนพ้ืนที่ปายอัจฉริยะ 

จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ผูประกอบการจึงพยายามตัดงบโฆษณา และหันมาใชงบในการทํากิจกรรม

การตลาดมากขึ้น เพราะสามารถเขาถึงผูบริโภคไดตรงกลุมเปาหมาย นอกจากน้ียังมีส่ือใหมๆ อยางดิจิตอลมีเดีย เว็บไซต 

เอสเอ็มเอส อีเมล ซึ่งมีแนวโนมวาจะเติบโตขึ้นแทนที่ส่ือรูปแบบเกา และอาจมีส่ือรูปแบบใหมอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ใหผล

คุมคาภายใตงบประมาณท่ีตํ่า เชน ดิจิตอลมีเดีย ซึ่งจะชวยผูประกอบการในการนําเสนอสินคาที่ครบวงจร เพราะตลาด

ดิจิตอลสามารถเช่ือมโยงการติดตอและความสัมพันธแบบ Real time ระหวางผูผลิตสินคาและลูกคาของตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ส่ือโฆษณาภายนอก ไดแก ปายบิลบอรด รถประจําทาง ปายแบนเนอร รถแท็กซ่ี โปสเตอร และ

โฆษณา ณ จุดขาย ก็นับวาเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับสภาพการแขงขันที่เนนกลไกราคาและมีตนทุนที่ตํ่ากวาเม่ือเทียบกับ

ส่ือโทรทัศนและวิทยุ ซึ่งปจจุบันส่ือโฆษณาภายนอกมีการพัฒนารูปแบบที่ทันสมัย รูปลักษณสวยงาม รวมถึงไอเดียที่

ออกแบบลงบนส่ือที่กาวหนาขึ้นเปน 3 มิติ และ 4 มิติ สามารถสะดุดตาผูบริโภคและเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี ปาย

โฆษณาขนาดใหญถูกแทนที่ดวยปายโฆษณาไฟฟา จอแอลอีดี บรรทุกอยูบนรถและจอดตามสถานท่ีชุมชน ปายอัจฉริยะ

อิเล็กทรอนิกส LED จึงเร่ิมไดรับความนิยมจากเจาของแบรนดมากขึ้น แมวาเม่ือเทียบกับปายโฆษณาขนาดใหญที่อยูใน

ภาวะซบเซานับวายังทดแทนมูลคากันไมได แตนับวาเปนโอกาสของบริษัทในการสรางธุรกิจทามกลางการแขงขันของวงการ

ส่ือโฆษณา เพื่อหาชองทางนําเสนอส่ิงใหมใหกับผูบริโภคและสรางความแตกตาง อีกทั้งเปนการดึงดูดความสนใจจาก

ผูบริโภคได ส่ือโฆษณาภายนอกบานก็นาจะเปนอีกส่ือหนึ่งที่สามารถพลิกแพลง ปรับเปล่ียน หรือใสไอเดียแปลกใหมเขาไป

ได และในอนาคตส่ือภายนอกบานรูปแบบใหมจะเกิดขึ้นอีกมากมาย  

สภาวะการแขงขันในตลาดปายอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกสนั้น ประกอบดวยผูประกอบการรายใหญประมาณ 4- 5 ราย 

เชน  ที.พี.เอส  มีเดีย, โฟรอารต, 96 แอดเวอรไทซ่ิง, พี.ไลท.  โฆษณา แอนด คอนสตรัคชั่น, มาสเตอร ซึ่งผูประกอบการแต
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ละรายมีรูปแบบส่ือปายโฆษณาและพ้ืนที่ต้ังเปนจุดแข็งที่แตกตางกัน โดยการแขงขันในปจจุบันจะเนนในเร่ืองทําเลท่ีต้ัง 

ความหลากหลายของส่ือโฆษณา การใหบริการท่ีสามารถรองรับความตองการของลูกคาแบบครบวงจร ทําเลท่ีต้ังปาย

โฆษณาท่ีอยูในระดับใหผูใชรถใชถนนสามารถเห็นไดชัดเจน ไมอยูสูงเกินไป หรืออยูใกลทางซ่ึงผูขับขี่ตองขับขี่ดวยความเร็ว

และใชความระมัดระวังสูง ซึ่งจะทําใหโฆษณาไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเทาที่ควร ดังนั้น เพื่อสรางความสามารถใน

การแขงขัน ทําใหบริษัท ตองเรงปรับตัวกับโครงสรางธุรกิจและพฤติกรรมผูบริโภคใหม เรงหาลูกคาใหมเขามาเสริมฐานเดิมที่

มีอยู และเสนอบริการรูปแบบใหมเพิ่มเติม  

 
กลุมลูกคาเปาหมายในธุรกิจโฆษณาบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ 

เนนกลุมลูกคาเปาหมายที่ตองการใชส่ือในการประชาสัมพันธการจัด Event และ Exhibition ตางๆ ซึ่งมีความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑของเราท่ีสามารถกระจายขาวสารไดครอบคลุมทุกพื้นที่ (40จุดทั่วกทม.) สามารถปรับเปล่ียน

โฆษณาไดรวดเร็ว เนื่องจากเปนปายอิเล็กทรอนิกส ซึ่งปจจุบันลูกคากลุมนี้ถือไดวาเปนลูกคาหลักของปายจราจรอัจฉริยะ 

โดยในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง รัฐบาลและกลุมธุรกิจตางๆไดหันมาทําการตลาดแบบ Below the line มากขึ้น เชน การ

จัดกิจกรรมทางการตลาด และ Exhibition ตางๆเพื่อกระตุนการบริโภคและใชจาย ทําใหเปนโอกาสท่ีดีของธุรกิจโฆษณาบน

พื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะ 
 

กลยุทธการแขงขันในธุรกิจโฆษณาบนพ้ืนที่ปายจราจรอัจฉริยะ 
ทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม ปายโฆษณา LED ของบริษัทเปนทางเลือกใหมสําหรับผูที่ตองการใชจอภาพสี โดยท่ีบริษัท

ยังสามารถผลิตจอภาพสีที่มีระยะหางระหวางหลอดไฟ LED ต้ังแต 22, 11, 6, และ 4 มิลลิเมตร ซึ่งจะสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคไดอยางหลากหลายและต้ังอยูในจุดที่มีการจราจรหนาแนน ซึ่งเปนตําแหนงที่จะมีผูขับขี่

ยานพาหนะและผูโดยสารใหความสนใจ  

รองรับขอมูลไดหลายรูปแบบ การโฆษณาบนปายอัจฉริยะเปนการโฆษณาบนส่ืออิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนเทคโนโลยีที่

สูงกวาการโฆษณากลางแจงทั่วไป จึงสามารถรองรับขอมูลไดหลายรูปแบบ เชน ทําเปนภาพน่ิงหรือยิงความถี่สลับระหวาง

โฆษณากับการรายงานสภาพจราจรในแตละชวงเวลา นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปล่ียนเน้ือหาของการโฆษณาไดงาย ทําให

ลูกคาเกิดความสะดวกในการใชบริการ และยังมีคาผลิตส่ือโฆษณาท่ีตํ่ากวาเม่ือเปรียบเทียบกับส่ือชนิดอื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ

มีความคงทน ทําใหผูซื้อโฆษณาสามารถประหยัดตนทุนการผลิตส่ือได 

บริการเสริมดานอื่น ๆ บริษัทยังมีแผนใหบริการเพิ่มเติมดานรายงานความหนาแนนของเสนทางจราจร เปนศูนย

รวบรวมขอมูลดานการจราจร ขาวสารและการประชาสัมพันธโดยเปนเครือขายของ GTS 40 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อ

ดึงดูดสายตาของผูบริโภคและเปนการจูงใจใหผูประกอบการสนใจสื่อปายจราจรอัฉริยะมากขึ้น ประโยชนที่ไดรับคือ

ประชาชนผูใชเสนทางผานปายจราจรอัจฉริยะสามารถพิจารณาวางแผนการเดินทาง หรือตัดสินใจเปล่ียนเสนทางการ

เดินทางโดยหลีกเล่ียงจุดที่มีปญหาจราจรติดขัดไดทันที ซึ่งจะเปนการลดปญหาการสะสมของรถในบริเวณท่ีมีการจราจร

ติดขัด เปนแนวทางแกไขปญหาการจราจรไดอีกทางหน่ึง นอกจากน้ันยังเปนการลดระยะเวลา  ลดตนทุนการเดินทางและ

ประหยัดพลังงานไดอีกทางหนึ่ง 
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ภาวะการแขงขันและกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจอภาพสี (Full Color LED 
Screen) 

สําหรับการจําหนายผลิตภัณฑจอภาพสีขนาดใหญ (Full Color LED Screen) และปายแสดงขอความหรือรูปภาพ 

(Moving Sign Board/ Variable Message Sign: VMS) ปจจุบันในตลาดโดยรวมเริ่มมีการนําผลิตภัณฑจอภาพ LED        

สีจริง มาใชกันอยางแพรหลายมากขึ้น ทั้งการติดต้ังเพื่อใชประชาสัมพันธองคกร การเชาเพื่อใชในงานแสดงสินคา งาน

คอนเสิรตขนาดใหญ รวมถึงการลงทุนติดต้ังเพื่อขายส่ือโฆษณาตามยานธุรกิจตางๆ เปนตน 

 ในปจจุบันคูแขงขันในอุตสาหกรรม ประกอบไปดวยผูนําเขาสินคาจากตางประเทศ ซึ่งยังคงมีราคาสูงมาก

เนื่องจากตองเสียภาษีนําเขาในอัตราที่สูง นอกจากน้ียังมีกลุมผูจําหนายรายยอยในประเทศ ซึ่งนําเขาช้ินสวนโมดูลจาก จีน 

หรือไตหวัน มาประกอบเพื่อจําหนาย ซึ่งคุณภาพการผลิตและคุณภาพสินคายังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร  อาจมีสาเหตุจาก

การใชวัตถุดิบที่ดอยคุณภาพ ดังนั้นจึงทําใหผลิตภัณฑมีอายุการใชงานส้ันและทําใหผูใชตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษา

จํานวนมาก ดังนั้นการท่ีบริษัทเปนผูผลิต VMS และ LED ในประเทศที่มีมาตรฐานการผลิตสูงทัดเทียมสินคาที่จําหนายใน

ตางประเทศ เนื่องจากทางบริษัทใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เปนวัตถุดิบเดียวกับที่ใชในผลิตภัณฑไฟจราจรและปายจอภาพสี 

ซึ่งตองจําหนายโดยการประมูลและตองไดรับการยอมรับจากหนวยงานราชการที่มีมาตรฐานการคัดเลือกคอนขางสูง จึงทํา

ใหผลิตภัณฑของบริษัทมีอายุการใชงานนานกวาผลิตภัณฑของคูแขงขัน และทําใหผูใชสามารถประหยัดคาบํารุงรักษาไดใน

ระยะยาว ซึ่งมีความไดเปรียบคูแขงขันในตลาดที่ผูซื้อตองคํานึงถึงคุณภาพและบริการหลังการขายเปนสวนสําคัญ 
 

กลยุทธการแขงขันในธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจอภาพสี (Full color LED Screen) 
ราคาที่สามารถแขงขันได  ส่ือโฆษณาบนพื้นที่ปายจราจรอัจฉริยะของบริษัท เปนจอแสดงภาพขนาดใหญที่บริษัท

พัฒนาและผลิตขึ้นเปนรายแรกของประเทศไทย โดยใชหลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED ซึ่งสวนใหญตองนําเขา

จากตางประเทศ เชน ญี่ปุน (Panasonic) และเกาหลี (Samsung) ทําใหราคาจําหนายในทองตลาดคอนขางสูง จากราคาตัว

วัตถุดิบเองและคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา ซึ่งราคาจําหนายยังขึ้นอยูกับขนาดและความละเอียดของจอภาพสี ซึ่งมี

หนวยวัดเปนระยะหางระหวางหลอดไฟ LED ต้ังแต 22, 11, 6, และ 4 มิลลิเมตร เปนตน หากเปนจอภาพขนาดใหญมาก

และความละเอียดมากจะยิ่งตองใชวัตถุดิบมากขึ้น ดังนั้น การท่ีบริษัทสามารถผลิตจอภาพสีขึ้นไดเปนรายแรกของประเทศ

ไทยเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑจากตางประเทศ ทําใหระดับราคาของผลิตภัณฑอยูในระดับที่สามารถ

แขงขันได และเปนการประหยัดภาษีนําเขาไดดวย  
ผลิตภัณฑที่หลากหลายและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ทําใหมี

ผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ระบบ LED ที่หลากหลาย เชน จอแสดงภาพสี (Full Color LED Screen) 

และปายแสดงขอความหรือรูปภาพ (Variable Message Sign หรือ Moving Sign Board) โดยที่ผลิตภัณฑตาง ๆ สามารถ

ผลิตไดตามขนาดและคุณสมบัติอื่นที่ลูกคาตองการ เชน คุณสมบัติดานเสียง หรือคุณสมบัติดานการส่ือสาร 2 ทาง เปนตน 

นอกจากน้ีบริษัทยังไดรับสิทธิจากกรุงเทพมหานครในการติดต้ังปายจราจรอัจฉริยะและการดูแลรักษาจํานวน 40 จุด ซึ่ง

บริษัทสามารถใชผลิตภัณฑปายโฆษณา LED ในโครงการดังกลาวได โดยบริษัทมีสิทธิดูแลบํารุงรักษาและจัดหา

ผลประโยชนดานโฆษณาในอายุสัญญา 3 ป และตออายุสัญญาไดอีก 2 คร้ัง ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปนผูผลิตระบบปาย

อัจฉริยะท้ังหมด จึงมีศักยภาพในการบํารุงรักษาไดอยางตอเนื่อง นอกจากน้ีเทคโนโลยีการใชงานและการบํารุงรักษาปาย

จราจรอัจฉริยะเปนของบริษัทซึ่งยากตอการลอกเลียนแบบ จึงเปนไปไดยากที่คูแขงขันที่จะเขามาดําเนินการแทนบริษัท ซึ่งที่

ผานมา บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตามท่ีกําหนดในสัญญาไดอยางครบถวน ดวยเหตุผลดังกลาวบริษัท

จึงม่ันใจวาจะไดรับการตอสัญญาในการจัดเก็บผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะไดสูงสุดถึง 9 ป 
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กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจอภาพสี Full Color LED Screen 
กลุมเปาหมายของตลาดจอภาพสี LED  

1. หนวยงานราชการแและองคกรปกครอบสวนทองถ่ิน ซึ่งตองการสงเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารภายในเขตเทศบาลของตน โดยกลุมนี้จะใหความสําคัญเร่ืองปจจัยดานราคา โดยมีการแขงขันกันใน

ลักษณะการประมูลงาน 

2. ธุรกิจเอกชน  แบงเปน 

a. กลุมส่ือโฆษณานอกบาน ไดแก ธุรกิจใหเชาพื้นที่โฆษณาปายบิลบอรด ซึ่งมีแนวโนมที่จะเร่ิมเปล่ียนมาใช

จอภาพ LED ที่มีความยืดหยุนสูงแทนปายบิลบอรดในบางพื้นที่ 

b. กลุมบริษัทและเจาของอาคารที่ตองการสงเสริมภาพลักษณองคกร รวมถึงประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 

ไดแก โรงแรม ธุรกิจเอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน  

c. องคกรที่มีวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมและหารายไดจากการโฆษณา ไดแก หางสรรพสินคาขนาด

ใหญ  

 
ภาวะการแขงขันและกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจบริการเติมเงินออนไลน 

บริษัทตระหนักดีกวาการแขงขันในธุรกิจนี้คอนขางสูงและผลตอบแทนที่บริษัทหรือผูประกอบการรายอื่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกันไดรับจากผูใหบริการโทรศัพท ไมมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม บริษัทมุงเนนและใหความสําคัญตอ

บริการของตนเองเปนหลัก และดวยมูลคาของตลาดเติมเงินมือถือมีจํานวน 6,000-7,000 ลานบาท ตอเดือน โดยบริษัท

ต้ังเปาหมายเพียง 10% ของมูลคาตลาดโดยรวมเทานั้น  
กลุมลูกคาเปาหมายในธุรกิจบริการเติมเงนิออนไลน 

กลุมลูกคาหลักของสายธุรกิจนี้ไดแก คนทํางานและประชาชนท่ัวไปท่ีใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบเติมเงิน 

(Prepaid) 
กลยุทธการแขงขันในธุรกิจบริการเติมเงินออนไลน 

ทําเลท่ีต้ังที่เหมาะสม บริษัทจะพิจารณาทําเลท่ีต้ังตูเติมเงินที่มีผูคนผานไปมามากๆ เชน ยานการคา ศูนยการคา 

หางสรรพสินคา สถานีรถไฟฟา สถานีรถไฟ สถานีขอสงตางๆ สถาบันการศึกษา อาคารสํานักงาน เปนตน 

เปนระบบออนไลน ที่เช่ือมตอโดยตรงกับโอเปอเรเตอรผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ไดทั้ง 5 ระบบ คือ วันทูคอล 

แฮปป ทรูมูฟ ฮัทช และแคท ซีดีเอ็มเอ ทําใหลูกคาไดรับความรวดเร็ว แมนยํา และถูกตอง 

รองรับบริการที่หลากหลาย  นอกเหนือไปจากการเติมเงินมือถือแลว ตูบุญเติมยังสามารถใหบริการตางๆ ได เชน 

ชําระคาสาธารณูปโภค เติมเกมออนไลน ชําระบัตรเครดิตอิออน เฟริสทชอยส เทสโก เปนตน โดยการรวมมือกับพันธมิตร

ทางธุรกิจ เพื่อใหบริการของตูบุญเติมมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ ระบบบริหารจัดการตูเติมเงินดังกลาวไดถูกพัฒนา

และออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซึ่งตูบุญเติมของบริษัทสามารถอัพเกรดเฟรมแวร (Firmware) ไดเม่ือมี

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบริการใหมๆ  

มีระบบคอลเซ็นเตอร เพื่อคอยอํานวยความสะดวกและแกไขปญหาตางๆ ใหกับลูกคาตลอด 24 ชั่วโมง 

การสงเสริมการขาย บริษัทไดจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการขาย ทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ การออกบูธแสดง

สินคา กิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การแจกรางวัล เปนตน 

จากกลยุทธที่กลาวมาขางตน บริษัทจึงเช่ือวาสามารถสรางความม่ันใจใหลูกคาได จากจุดเดนที่ตูบุญเติมมีอยูและ

แตกตางจากตูเติมเงินออนไลนทั่วไป 
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4.5 กฎหมายหรือกฎระเบียบที่สงผลตอการแขงขันทางธุรกิจ 

สืบเนื่องจากสหภาพยุโรป (The European Union: EU) เปนตลาดนําเขาสินคาดานอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญแหง

หนึ่งของโลก โดยมีผูบริโภคสินคาอิเล็กทรอนิกสในสัดสวนที่สูง ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไมหยุดนิ่ง สงผลให

ผูบริโภคตื่นตัวในการเลือกใชสินคา ทําใหปริมาณการใชผลิตภัณฑมีมากขึ้น และเกิดขยะจากผลิตภัณฑไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แมวาหลายประเทศในสหภาพยุโรปจะมีกฎควบคุมการทิ้งและการทําลายซากเหลานี้แลว

ก็ตาม เนื่องจากกฎหมายในแตละประเทศมีความเขมงวดไมเทากัน และไมสอดคลองกัน ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ 

สหภาพยุโรป (EU) จึงไดออกรางกฎระเบียบวาดวยการกําจัดซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from 

Electrical and Electronic Equipment: WEEE) และรางกฎระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารตองหามบางชนิดใน

ผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical 

and electronic equipment: RoHS) ขึ้นเพื่อใหประเทศสมาชิกดําเนินการในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กฎระเบียบทั้งสองฉบับนี้ เปนกลยุทธดานการคา การแขงขัน ของสหภาพยุโรป ที่กําหนดใหผูผลิตตองรับผิดชอบ

จัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตจัดเก็บ คืนสภาพ นํามาใชซ้ํา หรือ นํากลับมาใชใหม ไปจนถึงการกําจัด

เศษเหลือทิ้ง โดยไดเร่ิมบังคับใชในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ที่ผานมา ทั้งนี้ กฎระเบียบวาดวยการกําจัดซากผลิตภัณฑ

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) จะไมสงผลกระทบโดยตรง

ตอบริษัท แตจะสงผลกระทบตอผูผลิตสินคาทางดานเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมถึงผูผลิตชิ้นสวนที่ใชในการผลิต

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในการสงสินคาออกไปยังประเทศในกลุมสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ในขณะท่ีกฎระเบียบ

วาดวยการจํากัดการใชสารตองหามบางชนิดในผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Restriction of the use of 

certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment: RoHS) จะไมสงผลกระทบตอบริษัท เนื่องจาก

ในปจจุบันเคร่ืองจักรของบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑใหสอดคลองกับกฎระเบียบดังกลาว 
4.6 การจัดหาผลิตภัณฑ 

4.6.1 กําลังการผลิต 

โรงงานของบริษัท ต้ังอยูที่ 77 หมู 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ 

8,530 ตารางเมตร ประกอบดวยพื้นที่โรงงาน 6,030 ตารางเมตร พื้นที่สํานักงาน 1,000 ตารางเมตร และพ้ืนที่คลังสินคา 

1,500 ตารางเมตร มีการจัดสรรกําลังการผลิตของโรงงาน เพื่อใชในการผลิตสินคาของบริษัทและบริษัทยอย โดยที่กําลังการ

ผลิตของโรงงานจะมีลักษณะเปนการวางช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสบนแผงวงจร และมีหนวยนับเปนจุด (Point) ซึ่งกําลังการผลิต

ของบริษัท เปนดังนี้ 

กําลังการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  
 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป2552 ป2553 

 

กําลังการผลิตสูงสุด (ลานจุด) 3,167.66 3,807.53 4,287.05 4,960.00 5,363.00 

กําลังการผลิตจริง (ลานจุด) 1,522.98 1,972.97 2,565.08 3,251.12 4,460.21 

สัดสวน (รอยละ) 49.03 51.82 59.83 65.55 83.16 
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4.6.2 ขั้นตอนการผลิต 

ในกระบวนการผลิตทั้งหมด บริษัทจะมีการออกแบบผลิตภัณฑรวมกับลูกคาจนกระท่ังสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑ

ตนแบบไดแลว ลูกคาจะมีการประมาณการยอดสั่งซื้อ หรือมีการสงคําส่ังซ้ือ เพื่อใหบริษัทดําเนินการผลิต ซึ่งขั้นตอนการ

ผลิตประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นตอนจัดหาวัตถุดิบ เปนขั้นตอนท่ีฝายจัดซื้อ ดําเนินการส่ังซื้อวัตถุดิบจากตัวแทนจําหนายและบริษัทยอย

เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการผลิตสินคาของบริษัทและงานเหมาผลิต แตสําหรับการประกอบช้ินสวนบริษัทจะไดรับวัตถุดิบ

โดยลูกคาเปนผูจัดหามาให ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Incoming Quality Control: IQC) เพื่อให

แนใจวาวัตถุดิบที่ไดรับมาอยูในสภาพสมบูรณ 

2) ขั้นตอนวางแผนการผลิต เปนขั้นตอนที่ฝายวางแผนการผลิต จัดเตรียมและปรับเปล่ียนสายการผลิตของ

เคร่ืองจักร รวมถึงการจัดสรรกําลังการผลิตที่มีอยูเพื่อที่จะสามารถผลิตและจัดสงสินคาไดตามกําหนด 

3) ขั้นตอนจัดเตรียมวัตถุดิบและเคร่ืองมือ  การเตรียมวัตถุดิบ และการเตรียมเคร่ืองมือ เชน แบบพิมพ สําหรับ

การเคลือบตะก่ัวหรือดีบุก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแบบของแผงวงจรที่จะผลิต และเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเปนสําคัญ 

4) ขั้นตอนการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เม่ือเตรียมความพรอมของวัตถุดิบที่จะใชผลิตเรียบรอย

แลว บริษัทจะดําเนินการผลิตและประกอบช้ินสวนตางๆ ตามแบบท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนการนําช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสวางบน

แผงวงจรแลวเช่ือมติดกันโดยใชเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีในการผลิตแตกตางกันไป 

ทั้งนี้ ในการผลิตอาจจะตองใชเทคโนโลยีในการผลิตหลายแบบมาประกอบขึ้นเปนแผงวงจรตามลักษณะเฉพาะ

ของแผงวงจรน้ันๆ โดยในขั้นตอนนี้จะมีการสุมตรวจคุณภาพ (In-Process Quality Control: IPQC) ระหวางดําเนินการผลิต 

ดวยสายตา และการตรวจสอบดวยเคร่ืองมือ เชน การสแกนจุดสัมผัสแผงวงจรที่ผลิตเสร็จแลวดวยความเร็วสูงโดยใช

เคร่ืองมือ Automatic Optical Inspection (“AOI”) หรือการนําแผงวงจรมาตรวจบนเครื่องมือทดสอบการทํางานสําหรับ

แผงวงจรนั้น (In Circuit tester) เปนตน 

5) ขั้นตอนการประกอบ เปนการนําแผงวงจรมาประกอบขึ้นเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป สําหรับขั้นตอนนี้จะมีการสุม

ตรวจคุณภาพ (IPQC) ระหวางดําเนินการประกอบโดยใชสายตา หรือตรวจสอบดวยเคร่ืองมือทดสอบการทํางานของ

อุปกรณ เปนตน 

6) ขั้นตอนการบรรจุ เม่ือบริษัทผลิตสินคาเสร็จแลวจะมีการทดสอบหนาที่การทํางาน (Function Test) และการ

ตรวจสอบคุณภาพ (Outgoing Quality Control: OQC) โดยวิธีสุมตรวจ กอนการเขาสูกระบวนการบรรจุ (Packing) ตาม

ลักษณะของผลิตภัณฑ และดําเนินการจัดสงใหแกลูกคาหรือเก็บไวในคลังสินคาของบริษัทเพื่อการจําหนายตอไป 

 

ขั้นตอนการผลิต 

 

 

 

 

คําส่ังซื้อ  / 
ประมาณการยอดจําหนาย จัดหาวัตถุดิบ   ( I QC ) วางแผนการผลิต 

ประกอบโครงผลิตภัณฑ*
( IPQC) 

ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส 
( IPQC) จัดเตรียมวัตถุดิบ

จัดสงสินคาใหลูกคา / 
จัดเก็บในคลังสินคาเพื่อรอจําหนาย 

บรรจุ
( IPQC) 

สุมตรวจสอบคุณภาพ
( OQC)

* 

คําส่ังซื้อ  / 
ประมาณการยอดจําหนาย จัดหาวัตถุดิบ   ( I QC ) วางแผนการผลิต 

ประกอบโครงผลิตภัณฑ*
( IPQC) 

ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส 
( IPQC) จัดเตรียมวัตถุดิบ

จัดสงสินคาใหลูกคา / 
จัดเก็บในคลังสินคาเพื่อรอจําหนาย 

บรรจุ
( IPQC) 

สุมตรวจสอบคุณภาพ
( OQC)

คําส่ังซื้อ  / 
ประมาณการยอดจําหนาย จัดหาวัตถุด  ( I QC ) วางแผนการผลิต 

ประกอบโครงผลิตภัณฑ*
( IPQC) 

ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส 
( IPQC) จัดเตรียมวัตถุดิบ

จัดสงสินคาใหลูกคา / 
จัดเก็บในคลังสินคาเพื่อรอจําหนาย 

บรรจุ
( IPQC) 

สุมตรวจสอบคุณภาพ
( OQC)

* 
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หมายเหตุ : * การผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส สวนใหญจะไมผานขั้นตอนการประกอบโครงผลิตภัณฑ 
4.6.3 เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีการผลิต รายละเอียดของเทคโนโลยี 

Surface Mount Technology (SMT) เปนการผลิตโดยวางช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสบนผิวของแผงวงจรดานเดียวกับ

ลายทองแดง แลวทําการเชื่อมจุดสัมผัสนั้น สวนใหญเปนแผงวงจรชนิด 

Surface Mount Device (SMD) 

Pin Through Hole (PTH) เปนการผลิตโดยการวางช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสชนิดมีขาลงบนแผงวงจร โดยใช

เคร่ืองจักร แลวทําการเช่ือมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใหยึดติดกับดานที่ มี

ลายทองแดง โดยผานตะก่ัวเหลว 

Chip on Flexible Circuit (COF) เปนการผลิตโดยการวางช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสบนผิวของแผงวงจรที่มีลักษณะ

ออน แลวทําการเช่ือมจุดสัมผัสนั้น ซึ่งมีความคลายคลึงกับระบบ SMT 

บริษัทใชเทคโนโลยีการผลิตหลัก 3 แบบ สําหรับผลิตสินคาทั้งหมด ซึ่งในการผลิตสินคาบางชนิดอาจใช

เทคโนโลยีมากกวา 1 แบบ ขึ้นอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ โดยการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา 

จะใชเทคโนโลยีครบทุกแบบ แตสําหรับการผลิตผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” สวนใหญจะใชเทคโนโลยี

การผลิตแบบ SMT และ PTH เทานั้น 

4.6.4 การจัดหาวัตถุดิบ และนโยบายเกี่ยวกับสินคาคงคลัง 

1) ธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH” 

ในการผลิตอุปกรณโทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเคร่ืองหมายการคา “FORTH”  บริษัทใชวัตถุดิบ

หลัก ไดแก แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สายไฟ พลาสติก และ Connector โดยฝายจัดซื้อของบริษัทจะ

เลือกซื้อวัตถุดิบโดยคํานึงถึงราคาและเงื่อนไขทางการคาที่เหมาะสม ผลิตภัณฑในสายธุรกิจนี้โดยสวนหนึ่งจะซ้ือวัตถุดิบผาน

บริษัทยอย และไมมีนโยบายพึ่งพิงการซ้ือวัตถุดิบจากผูผลิตหรือผูจําหนายรายใดรายหน่ึง 

2) ธรุกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคา 

การจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส ภายใตตรา

สินคาของลูกคา มี 2 วิธี คือ 1) บริษัทเปนผูจัดหาวัตถุดิบเองทั้งหมด ซึ่งการจัดหาวัตถุดิบวิธีนี้จะใชกับการผลิตแบบเหมา

ผลิต (Turnkey) และ 2) ลูกคาเปนผูจัดเตรียมและสงมอบวัตถุดิบใหบริษัทเพื่อผลิต ซึ่งเปนการผลิตแบบส่ังประกอบ 

(Consign Parts) ทั้งนี้ ในการส่ังซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตในสายธุรกิจนี้ บริษัทจะพิจารณาจากการกําหนดตราสินคาและผูจัด

จาํหนาย โดยมี 3 รูปแบบ ไดแก  

• ลูกคาเปนผูกําหนดตราสินคาและผูจัดจําหนายมาให 

• ลูกคาเปนผูกําหนดตราสินคามาให โดยบริษัทเปนผูคัดเลือกผูจัดจําหนายเอง 

• บริษัทเปนผูคัดเลือกตราสินคาและผูจัดจําหนายใหลูกคา 
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ในกรณีที่ลูกคาใหบริษัทเปนผูจัดหาวัตถุดิบให บริษัทจะเปนผูคัดเลือกตราสินคาและผูจําหนายวัตถุดิบเอง โดย

พิจารณาจากคุณภาพ ราคา และเง่ือนไขทางการคาเปนสําคัญ โดยการจัดซื้อวัตถุดิบจากในประเทศ และตางประเทศ ทั้ง

การส่ังซ้ือโดยตรง และการผานบริษัทยอย ซึ่งบริษัทอาจพิจารณาส่ังซ้ือจากผูผลิตวัตถุดิบที่ลูกคาใชอยูในผลิตภัณฑของ

ลูกคาอยูแลวก็ได และในกรณีที่ลูกคาเปนผูจัดหาวัตถุดิบ บริษัทจะไดรับวัตถุดิบจากลูกคา หรือจากผูผลิตวัตถุดิบตาม

จํานวนท่ีเพียงพอตอความตองการใชในการผลิตและประกอบช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสซึ่งบริษัทไมตองจัดซื้อเอง 

3) ธุรกิจจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

การจัดหาสินคาของบริษัทในสายธุรกิจนี้ดําเนินการโดยบริษัทยอย สวนใหญจะมีการจัดซ้ือจากผูผลิตหรือผู

จําหนายตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน จีน และไทย โดยมีนโยบายการกําหนดปริมาณสินคาคง

คลังขั้นตํ่า สําหรับลูกคาทั่วไปจะพิจารณาจากประวัติการใชวัตถุดิบ และ ประมาณการความตองการใชวัตถุดิบของลูกคา 

หากเปนลูกคาเฉพาะรายจะพิจารณาจากประมาณการหรือคําส่ังซื้อและระยะเวลาที่รอสินคา  

4) ธุรกิจผลิตและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร และปายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส 

วัตถุดิบหลักที่ใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑไดแก หลอดไฟ LED แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส และ เปลือกตูควบคุม

ซึ่งทําจากพลาสติก โดยส่ังซ้ือวัตถุดิบจากประเทศ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และไทย โดยบริษัทจะส่ังซ้ือวัตถุดิบในปริมาณท่ี

เพียงพอสําหรับการผลิตตามคําส่ังซื้อของลูกคาเทานั้น 

5) ธุรกิจบริการเติมเงินออนไลน 

บริการหลักของธุรกิจนี้ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทยอย จะมีการจัดหาสินคาและบริการตางๆ จากผูใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศไทย ไดแก เอไอเอส ดีแทค ทรู ฮัทช ทีโอที โดยบริษัทจะประมาณการความตองการเติมเงินของ

ผูบริโภค โดยพิจารณาจากรายงานยอดเติมเงินประจําวันจากระบบของบริษัท ประกอบกับยอดเงินคงเหลือหรือเครดิตที่

ไดรับจากผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในแตละวัน ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถบริการแกลูกคาที่มาทําธุรกรรมตางๆ  เชน เติมเงินมือ

ถือระบบ prepaid ชําระคาโทรศัพทรายเดือน ชําระคาไฟฟา เติมเกมออนไลน บนตูบุญเติมของบริษัท 

 

4.6.5 วัตถุดิบหลักและแหลงที่มา 
รายการวัตถุดิบ/สินคาหลัก แหลงที่มา 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรช่ัน  

• แผน PCB ไทย,ฮองกง,มาเลเซีย,จีน,ไตหวัน 

• ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไทย,ไตหวัน,ฮองกง,ญี่ปุน,สวิสเซอรแลนด, 

สิงคโปร,สหรัฐอเมริกา,เยอรมัน ,ฟลิฟปนส,อินโดนีเซีย,อิสราเอล 

• สายไฟ ไทย 

• พลาสติก ไทย 

• คอนเน็กเตอร (Connector) ไทย,ไตหวัน,ฮองกง,สิงคโปร,สหรัฐอเมริกา,ญี่ปุน 

บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ  

• กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตจากสารก่ึง

ตัวนํา(Active device) เชน ไดโอด(Diode) 

ญี่ปุน, สหรัฐอเมริกา,เกาหลี,ฮองกง,ไตหวัน,จีน 
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รายการวัตถุดิบ/สินคาหลัก แหลงที่มา 

ไอซี (IC) และ ทรานซิสเตอร(Transistor) 

เปนตน 

• กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดผลิตจาก

สารก่ึงตัวนํา (Passive device) เชน คอน

เน็กเตอร (Connector) และตัวเก็บประจุ

ไฟฟา (Capacitor) 

ญี่ปุน, สหรัฐอเมริกา, ฮองกง, ไตหวัน,จีน,ไทย 

บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม  

• ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ญี่ปุน,สหรัฐอเมริกา,ไทย 

• หลอดไฟ LED ญี่ปุน,สหรัฐอเมริกา,ไทย 

• พลาสติก ไทย 

• เหล็ก ไทย 

• กลองวงจรปดและอุปกรณเก่ียวของ ไทย 

• อุปกรณคอมพิวเตอร ไทย 

บจก.ฟอรท สมารท เซอรวิส  

• Airtime ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศไทย 

4.6.6 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ที่ผานมา บริษัทใชดีบุกและตะก่ัวในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ในสัดสวนประมาณรอยละ 65 และ 35 

ตามลําดับ แตเนื่องจากการที่มีตะก่ัวเปนสวนประกอบในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่กอใหเกิดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (EU) จึงเร่ิมเขมงวดในการนําเขาสินคาดังกลาวท่ีมีสวนผสมของตะก่ัวมากขึ้น 

ดังนั้น ปจจุบันบริษัทใชดีบุกเปนวัตถุดิบในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด เพื่อชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

โดยในป 2552 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนการปรับปรุงที่ตอเนื่อง เร่ิมจากการวางระบบการจัดการ

และการกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอม ไปสูการใชระบบการจัดการ การตรวจสอบประสิทธิผลของระบบและแกไข

จุดบกพรอง จากนั้นเปนการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของระบบเปนระยะ ๆ โดยผูบริหาร และนําไปสูการปรับ

เปาหมายใหมเพื่อเร่ิมวงจรใหมของการวางแผน ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมมีลักษณะเปนกลไกที่เช่ือมตอกัน  

ทั้งนี้ ที่ผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเก่ียวกับการสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และบริษัทไดรับ

การตออายุใบอนุญาตโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาโดยตลอด 

4.6.7 สัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิค 
- ไมมี- 
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4.5.1 งานที่อยูระหวางสงมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

1) การรับจางพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใช
ไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) 

กิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ซึ่งประกอบดวย บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส จํากัด และบริษัท 

ไพรมล้ิงค จํากัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทไมมีสวนเก่ียวของกับบริษัท โดยกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ดําเนินธุรกิจรับจาง

พัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทํา

ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) ใหกับการไฟฟานครหลวง เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 มูลคาโครงการรวม 549 ลานบาท 

โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้ 

1)    การไฟฟานครหลวงตกลงให FORTH CONSORTIUM รับจางพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบ

บริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา 

(Billing) โดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคาจางเปน 4 งวด ตามความคืบหนาของการสงมอบงาน คือ 

• งวดที่ 1 จํานวนเงิน 54.90 ลานบาท เม่ือสงมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 และคณะกรรมการ 

 ตรวจรับงานแลว 

• งวดท่ี 2 จํานวนเงิน 219.60 ลานบาท เม่ือสงมอบงานงวดที่ 3 และงวดท่ี 4 และคณะกรรมการ

 ตรวจรับงานแลว 

• งวดท่ี 3 จํานวนเงิน 109.80 ลานบาท เม่ือสงมอบงานงวดที่ 5 และคณะกรรมการตรวจรับงาน

 แลว 

• งวดท่ี 4 จํานวนเงิน 164.70 ลานบาท เม่ือสงมอบงานงวดที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับงาน

 แลว 

2)    FORTH CONSORTIUM จะตองดําเนินการใหเสร็จในวันที่ 28 ตุลาคม 2550 มิฉะนั้นจะตองชําระคาปรับ

ใหแกการไฟฟานครหลวง ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งหมด แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ 100.00 บาท 

และคาควบคุมงานวันละ 5,000 บาท นับจากวันที่ถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญาวันละ 30,400 บาท 

และคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ FORTH CONSORTIUM ทํางานลาชาอีกดวย 

รายละเอียดของโครงการ 

FORTH CONSORTIUM ตองดําเนินการพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร 

(ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (Billing) โดยมีรายละเอียดในการสงมอบงาน 

6 งวด คือ งวดท่ี 1 เปนการนําเสนอวิธีการ (Methodology) และขั้นตอนในการจัดทําโครงการทั้งหมด ซึ่งตองแลวเสร็จ

ภายในเดือนธันวาคม 2548 งวดที่ 2 เปนการงานศึกษา วิเคราะห และออกแบบระบบ ซึ่งตองแลวเสร็จภายในเดือน

พฤษภาคม 2549 งวดที่ 3 สงมอบงานในสวนของการจัดทําระบบตนแบบ (Prototype) ซึ่งตองแลวเสร็จภายในสิงหาคม 

2549 งวดท่ี 4 การดําเนินการตามขอบเขตการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบงาน ซึ่งตองแลวเสร็จภายในเดือน

พฤษภาคม 2550 งวดที่ 5 ดําเนินงานติดต้ัง และทดสอบการเช่ือมโยงระบบ ซึ่งตองแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2550 

งวดที่ 6 การนําระบบมาใชจริงพรอมปรับแตงระบบ ซึ่งตองแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2550 ในเดือนสิงหาคม 2552 

บริษัทไดรับหนังสือจากการไฟฟานครหลวงแจงผอนผันและขอเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จตามแผนงานภายในวันที่ 31 

มีนาคม 2553 ทั้งนี้ การไฟฟานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาปรับและคาควบคุมงานตลอดจนสิทธิอื่นๆ ตามสัญญา 
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ความคืบหนาของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  กิจการคารวมไดดําเนินงานงวดที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ผานการตรวจรับเปนที่

เรียบรอยแลว และไดสงมอบงานงวดท่ี 6 ใหแกการไฟฟานครหลวงแลว และการไฟฟานครหลวงอยูระหวางตรวจรับงาน

ดังกลาว  
 

2) โครงการระหวางบริษัทกับบมจ. ทีโอที 

• บริษัทฯไดลงนามในสัญญารับจางเหมาโครงการติดต้ังอุปกรณชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) 

อุปกรณ WDM และเนื้องานอื่นๆที่เก่ียวของ รวมถึงการฝกอบรม ใหกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 30 

เมษายน 2553 มูลคาโครงการ 1,903 ลานบาท โดยมีสาระของสัญญา ดังตอไปนี้  

1)  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตกลงใหบริษัทติดต้ังอุปกรณ MSAN จํานวน รวม 577,000 พอรต โดยแยก

จํานวนโครงการ ระยะเวลา และมูลคาของโครงการดังตอไปนี้ 

1. โครงการติตต้ังอุปกรณชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) ใน Zone ที่ 1 จํานวน 643 แหง 

120,950 พอรต มูลคาโครงการ: 562,268,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ระยะเวลา: ภายใน 360 

วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  

2. โครงการติดต้ังอุปกรณชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) ใน Zone ที่ 2 จํานวน 702 แหง 

115,680 พอรต มูลคาโครงการ: 541,868,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ระยะเวลา: ภายใน 360 

วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  

3. โครงการติดต้ังอุปกรณชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) ใน Zone ที่ 3 จํานวน 951 แหง 

148,130 พอรต มูลคาโครงการ: 798,875,999.98 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ระยะเวลา: ภายใน 

360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

โดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคาจางเปน 3 งวด ตามความคืบหนาของการสงมอบงาน คือ 

• งวดที่ 1 จํานวนรอยละ 20 ของวงเงินคาจาง หลังจากลงนามในสัญญาจาง 

• งวดที่ 2 จํานวนรอยละ 40 ของวงเงินคาจาง เม่ือผูรับจางไดสงมอบอุปกรณทั้งหมดครบถวนและ

ผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ 

• งวดท่ี 3 จํานวนรอยละ 30 ของวงเงินคาจาง เม่ือผูรับจางดําเนินการติดต้ังและทดสอบอุปกรณ

แลวเสร็จและผานการตรวจรับในเบื้องตน (Provisional Acceptance Test) จากคณะกรรมการ

ตรวจรับ 

• งวดท่ี 4 สวนที่เหลือทั้งหมดของวงคาจาง เม่ือผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จ พรอมใชงานได และ

ผานการตรวจรับและทดสอบขั้นสุดทาย (Final Acceptance Test) จากคณะกรรมการตรวจรับ 

2)  บริษัทจะตองดําเนินการติดต้ังอุปกรณ MSAN จํานวน 577,000 พอรต พรอม อุปกรณ WDM และเน้ืองาน

อื่นๆ ที่เก่ียวของ ใหแลวเสร็จพรอมใชงานได รวมถึงการฝกอบรมใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลา 360 วัน นับ

ถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

3) บริษัทตองรับประกันตอความชํารุดบกพรองเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากงานน้ี ภายในกําหนด 2 ป นับจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว 



4.การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ 

69 

รายละเอียดของโครงการ 

บริษัทตองดําเนินการติดต้ังอุปกรณ  อุปกรณชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) อุปกรณ WDM 

และเนื้องานอื่นๆ ที่เก่ียวของจํานวน 3,415 แหง 577,000 พอรต กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถใหบริการไดทั้ง 

ADSL และ FTTH  

ความคืบหนาของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทอยูระหวางการสงมอบอุปกรณตามสัญญา 

• บริษัทไดลงนามในสัญญาจางเหมาติดต้ังอุปกรณ Mini MSAN จํานวน 20,640 พอรต และอุปกรณประกอบ พรอม

วางสาย Optic Fiber Cable และตัดถายเคเบิล กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 

มูลคาโครงการรวม 91.58 ลานบาท โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้ 

1)    บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตกลงใหบริษัท ติดต้ังอุปกรณ Mini MSAN จํานวน 20,640 พอรต และ

อุปกรณประกอบ พรอมวางสาย Optic Fiber Cable และตัดถายเคเบิล โดยมีการกําหนดงวดการรับเงิน

คาจางเปน 3 งวด ตามความคืบหนาของการสงมอบงาน คือ 

• งวดที่ 1 จํานวนรอยละ 20 ของวงเงินคาจาง หลังจากลงนามในสัญญาจาง 

• งวดที่ 2 จํานวนรอยละ 30 ของวงเงินคาจาง เม่ือผูรับจางไดสงมอบอุปกรณทั้งหมดครบถวนและ

ผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ 

• งวดท่ี 3 สวนที่เหลือทั้งหมดของวงคาจาง เม่ือผูรับจางดําเนินการติดต้ังและทดสอบอุปกรณแลว

เสร็จพรอมใชงานไดและผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ 

2) บริษัทจะตองดําเนินการติดต้ังอุปกรณ Mini MSAN จํานวน 20,640 พอรต และอุปกรณประกอบ พรอมวาง

สาย Optic Fiber Cable และตัดถายเคเบิล ใหแลวเสร็จพรอมใชงานได ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัด

จากวันที่ลงนามในสัญญา 

3) บริษัทตองรับประกันตอความชํารุดบกพรองเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากงานน้ี ภายในกําหนด 2 ป นับจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว 

รายละเอียดของโครงการ 

บริษัทตองดําเนินการติดต้ังอุปกรณ Mini MSAN จํานวน 20,640 พอรต และอุปกรณประกอบ พรอมวางสาย 

Optic Fiber Cable และตัดถายเคเบิล จํานวนรวม 9 ชุมสาย 

ความคืบหนาของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดสงมอบงานสวนสุดทายใหแกบมจ.ทีโอทีและผานการตรวจรับและ

ทดสอบขั้นสุดทายแลว โดยอยูระหวางการรอรับชําระเงินงวดสุดทาย 

• บริษัทไดลงนามในสัญญาจางเหมาติดต้ังอุปกรณ MSAN รวม 19 ชุมสาย และการฝกอบรม กับบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 มูลคาโครงการรวม 51.99 ลานบาท โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้ 

1)    บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตกลงใหบริษัทติดต้ังอุปกรณ MSAN รวม 19 ชุมสาย โดยมีการกําหนดงวด

การรับเงินคาจางเปน 4 งวด ตามความคืบหนาของการสงมอบงาน คือ 
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• งวดที่ 1 จํานวนรอยละ 20 ของวงเงินคาจาง หลังจากลงนามในสัญญาจาง 

• งวดที่ 2 จํานวนรอยละ 40 ของวงเงินคาจาง เม่ือผูรับจางไดสงมอบอุปกรณทั้งหมดครบถวนและ

ผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ 

• งวดท่ี 3 จํานวนรอยละ 20 ของวงเงินคาจาง เม่ือผูรับจางดําเนินการติดต้ังและทดสอบอุปกรณ

แลวเสร็จและผานการตรวจรับในเบื้องตน (Provisional Acceptance Test) จากคณะกรรมการ

ตรวจรับ 

• งวดท่ี 4 สวนที่เหลือทั้งหมดของวงคาจาง เม่ือผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จ พรอมใชงานได และ

ผานการตรวจรับและทดสอบขั้นสุดทาย (Final Acceptance Test) จากคณะกรรมการตรวจรับ 

2) บริษัทจะตองดําเนินการติดต้ังอุปกรณ MSAN จํานวน 19 ชุมสาย ใหแลวเสร็จพรอมใชงานได รวมถึงการ

ฝกอบรมใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

3) บริษัทตองรับประกันตอความชํารุดบกพรองเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากงานน้ี ภายในกําหนด 2 ป นับจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว 

รายละเอียดของโครงการ 

บริษัทตองดําเนินการติดต้ังอุปกรณ MSAN รวม 19 ชุมสาย และการฝกอบรม 

ความคืบหนาของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดสงมอบงานสวนสุดทายใหแกบมจ.ทีโอทีและผานการตรวจรับและ

ทดสอบขั้นสุดทายแลว โดยอยูระหวางการรอรับชําระเงินงวดสุดทาย 

• บริษัทไดลงนามในสัญญาจางเหมาติดต้ังอุปกรณรองรับการใหบริการ FTTx ในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัด         

สุราษฎรธานี กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2553 มูลคาโครงการรวม 55.00 ลานบาท 

โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้ 

1)    บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตกลงใหบริษัทติดต้ังอุปกรณรองรับการใหบริการ FTTx  โดยมีการกําหนด

งวดการรับเงินคาจางเปน 3 งวด ตามความคืบหนาของการสงมอบงาน คือ 

• งวดที่ 1 จํานวนรอยละ 15 ของวงเงินคาจาง หลังจากลงนามในสัญญาจาง 

• งวดที่ 2 จํานวนรอยละ 30 ของวงเงินคาจาง เม่ือผูรับจางไดสงมอบอุปกรณทั้งหมดครบถวนและ

ผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ 

• งวดท่ี 3 สวนที่เหลือทั้งหมดของวงคาจาง เม่ือผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จ พรอมใชงานได และ

ผานการตรวจรับและทดสอบขั้นสุดทาย (Final Acceptance Test) จากคณะกรรมการตรวจรับ 

2) บริษัทจะตองดําเนินการติดต้ังอุปกรณใหแลวเสร็จพรอมใชงานได รวมถึงการฝกอบรมใหแลวเสร็จ ภายใน

ระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

3) บริษัทตองรับประกันตอความชํารุดบกพรองเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากงานน้ี ภายในกําหนด 2 ป นับจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว 

รายละเอียดของโครงการ 

บริษัทตองดําเนินการติดต้ังอุปกรณรองรับการใหบริการ FTTx ในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย 
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ความคืบหนาของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทอยูระหวางการดําเนินการสงมอบอุปกรณตามสัญญา 

3) โครงการระหวางบริษัทยอยกับกรุงเทพมหานคร 

• กิจการรวมคา Genius ไดลงนามสัญญาจางเหมาติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) รวมอุปกรณการทํางานใน

พื้นที่ 1 (ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ จตุจักร บางซื่อ ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท หวยขวาง และคลองเตย) กับ 

สํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2552 มูลคาโครงการรวม 67,800,000 บาท ซึ่งได

รวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 4,435,514.02 บาท โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้ 

1) สํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร ตกลงใหกิจการรวมคา Genius ติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานในพื้นที่ 1 (ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ จตุจักร บางซ่ือ ปทุมวัน ราช

เทวี พญาไท หวยขวาง และคลองเตย) กับสํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร โดยมีการกําหนด

คาจางและการจายเงินเปน 1 งวด   

2) กิจการรวมคา Genius ตองดําเนินการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) รวมอุปกรณการทํางานใน

พื้นที่ 1 (ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ จตุจักร บางซ่ือ ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท หวยขวาง และ

คลองเตย) กับ สํานักการจราจร ใหแลวเสร็จ พรอมใชงานได ภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามใน

สัญญา  

3) กิจการรวมคา Genius จะรับประกันตอความชํารุดบกพรอง เสียหายที่เกิดขึ้นจากงานน้ี ภายในกําหนด 2 ป 

นับจากวันที่ไดรับมอบงานดังกลาว 

รายละเอียดของโครงการ 

กิจการรวมคา Genius จะตองดําเนินการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) รวมอุปกรณการทํางานใน

พื้นที่ 1 (ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ จตุจักร บางซื่อ ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท หวยขวาง และคลองเตย) 

ความคืบหนาของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กิจการรวมคา Genius ไดดําเนินการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดแลวเสร็จและ

ผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว และอยูในขั้นตอนรอการรับชําระเงิน 

• บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (GTS) ไดลงนามสัญญาจางเหมาเช่ือมโยงและติดต้ังศูนยบริหารจัดการ

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมติดต้ังเครือขายดวยสายเคเบิลนําแสง พรอม

เช่ือมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เขาศูนยบริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พื้นที่ 1 กับ

สํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2552 มูลคาโครงการรวม 159,600,000 บาท 

โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้ 

1) สํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร ตกลงให GTS รับเหมาเชื่อมโยงและติดต้ังศูนยบริหารจัดการ

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมติดต้ังเครือขายดวยสายเคเบิลนําแสง 

พรอมเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เขาศูนยบริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

พื้นที่ 1 โดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคาจางเปน 3 งวด ตามความคืบหนาของการสงมอบงานคือ 
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• งวดที่ 1 จํานวนรอยละ 25 จากมูลคารวมของโครงการ เปนเงิน 39,900,000 บาท  เม่ือผูรับจางได

จัดสงสายเคเบิลเสนใยนําแสง ความยาว 123,500 เมตร ครบถวนสมบูรณ ถูกตอง  และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว 

• งวดที่ 2 จํานวนรอยละ 35 จากมูลคารวมของโครงการ เปนเงิน 55,860,000 บาท เม่ือผูรับจาง

จัดสงพัสดุทุกตัวตามใบรายการประมาณราคา ครบถวน ถูกตอง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ไดตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว 

• งวดสุดทาย จํานวนรอยละ 40 จากมูลคารวมของโครงการ เปนเงิน 63,840,000 บาท เม่ือผู

รับจางไดดําเนินการติดต้ังอุปกรณที่เก่ียวของทั้งหมด ครบถวน และถูกตองตามสัญญา พรอม

ทดสอบระบบที่เก่ียวของจนแลวเสร็จใหใชงานไดดี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับ

งานไวเปนที่เรียบรอยแลว 

2) GTS จะตองดําเนินการรับเหมาเช่ือมโยงและติดต้ังศูนยบริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมติดต้ังเครือขายดวยสายเคเบิลนําแสง พรอมเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศน

วงจรปด (CCTV) เขาศูนยบริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พื้นที่ 1 ใหแลวเสร็จ พรอมใชงาน

ได ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  

3) GTS จะรับประกันตอความชํารุดบกพรอง เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากงานน้ี ภายในกําหนด 2 ป นับจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว 

รายละเอียดของโครงการ 

GTS จะตองดําเนินการรับเหมาเชื่อมโยงและติดต้ังศูนยบริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร กิจกรรมติดต้ังเครือขายดวยสายเคเบิลนําแสง พรอมเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เขา

ศูนยบริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พื้นที่ 1 

ความคืบหนาของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 GTS ไดดําเนินการสงมอบงานสวนสุดทายใหแกสํานักการจราจรและขนสง

เรียบรอยแลว และอยูระหวางการตรวจรับงานดังกลาว 

• GTS ไดลงนามสัญญาจางเหมาติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบเตือนบริเวณจุดอันตรายทางโคง 150 ตน กับสํานัก

การจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 มูลคาโครงการรวม 37,584,000 บาท โดยมี

สาระสําคัญของสัญญา ดังนี้ 

1) สํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร ตกลงให GTS ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบเตือนบริเวณจุด

อันตรายทางโคง 150 ตนโดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคาจางเปน 2 งวด ตามความคืบหนาของการสง

มอบงานคือ 

• งวดท่ี 1 จํานวนรอยละ 70 ของวงเงินคาจางตามสัญญา เปนเงิน 26,308,800 บาท เม่ือผูรับจาง

จัดหาและติดต้ังอุปกรณสัญญาณไฟกระพริบบริเวณจุดอันตรายทางโคง 150 ตนตามขอบเขต

งาน แลวเสร็จครบถวนถูกตองตามรูปแบบ ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

ยกเวนการตรวจสอบและบรรจบกระแสไฟฟาถาวรดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการไฟฟานครหลวง 

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดรับการตรวจงานไวเรียบรอยแลว 
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• งวดสุดทาย จํานวนรอยละ 30 ของคาจางตามสัญญา เปนเงิน 11,275,200 บาท เม่ือผูรับจาง

ชําระเงินใหกับการไฟฟานครหลวงและขอใชกระแสไฟฟาสําหรับสัญญาณไฟกระพริบเตือน

บริเวณจุดอันตรายทางโคง 150 ตน แตละแหงในนามของ “สํานักการจราจรและขนสง” เม่ือการ

ไฟฟานครหลวงบรรจบกระแสไฟฟาถาวรใหสัญญาณไฟแตละแหงจนครบทุกจุด และสามารถ

เปดใชงานสัญญาณไฟไดสมบูรณ ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว 

2)  GTS จะตองดําเนินการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบเตือนบริเวณจุดอันตรายทางโคง 150 ตนใหแลวเสร็จ 

พรอมใชงานไดภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  

3)  GTS จะรับประกันตอความชํารุดบกพรอง เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากงานน้ี ภายในกําหนด 2 ป นับจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว 

รายละเอียดของโครงการ 

GTS จะตองดําเนินการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบเตือนบริเวณจุดอันตรายทางโคง 150 ตน 

ความคืบหนาของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 GTS ไดดําเนินการสงมอบงานสวนสุดทายใหแกสํานักการจราจรและขนสง

เรียบรอยแลว และอยูระหวางการตรวจรับงานดังกลาว 

• GTS ไดลงนามสัญญาจางเหมาเชื่อมโยงและติดต้ังศูนยบริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในพื้นที่

ก รุงเทพมหานคร  กิจกรรมติดต้ังปรับปรุงศูนยบริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด  (CCTV) ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) พรอมเชื่อมโยงเครือขาย กับสํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 10 

กันยายน 2552 มูลคาโครงการรวม 107,200,000 บาท โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้ 

1) สํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร ตกลงให GTS เช่ือมโยงติดต้ังศูนยบริหารจัดการ

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร กิจกรรมติดต้ังปรับปรุงศูนยบริหารจัดการ

กลองโทรทัศนืวงจรปด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) พรอมเช่ือมโยงเครือขายโดยมีการ

กําหนดงวดการรับเงินคาจางเปน 3 งวด ตามความคืบหนาของการสงมอบงานคือ 
• งวดที่ 1 จํานวนรอยละ 30 จากมูลคารวมของโครงการ เปนเงิน 32,160,000 บาท  เม่ือผูรับจางได

สงอุปกรณทุกตัวตามใบรายการประมาณราคา ครบถวน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจ

รับแลวเสร็จเรียบรอย 

• งวดที่ 2 จํานวนรอยละ 35 จากมูลคารวมของโครงการ เปนเงิน 37,520,000 บาท เม่ือผูรับจางได

ดําเนินการติดต้ังอุปกรณที่เก่ียวของทั้งหมดรวมทั้งปรับปรุงหองศูนยควบคุมระบบจราจรที่ศาลา

วาการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) และสํานักการจราจรและขนสง จนแลวเสร็จ ใหใชงานไดเปน

ที่เรียบรอย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับแลวเสร็จเรียบรอย 

• งวดสุดทาย จํานวนเงิน 35 จากมูลคารวมของโครงการ เปนเงิน 37,520,000 บาท เม่ือผูรับจางได

ดําเนินการพรอมทดสอบระบบท่ีเ ก่ียวของแลวเสร็จ  ครบถวนถูกตองตามสัญญา  และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับแลวเสร็จเรียบรอยแลว 
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2)  GTS จะตองดําเนินการเช่ือมโยงและติดต้ังศูนยบริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร กิจกรรมติดต้ังปรับปรุงศูนยบริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) พรอมเชื่อมโยงเครือขาย ใหแลวเสร็จ พรอมใชงานได รวมถึงการฝกอบรมให

แลวเสร็จ ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  

3)  GTS จะรับประกันตอความชํารุดบกพรอง เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากงานน้ี ภายในกําหนด 2 ป นับจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว 

รายละเอียดของโครงการ 

GTS จะตองดําเนินการเช่ือมโยงและติดต้ังศูนยบริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร กิจกรรมติดต้ังปรับปรุงศูนยบริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เสา

ชิงชา) พรอมเชื่อมโยงเครือขาย  

ความคืบหนาของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 GTS ไดดําเนินการสงมอบงานสวนสุดทายใหแกสํานักการจราจรและขนสง

เรียบรอยแลว และอยูระหวางการตรวจรับงานดังกลาว 

• GTS ไดลงนามสัญญาจางเหมาติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพื่อการตรวจสอบและส่ังการแกไข

ปญหาการจราจร กับสํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2553 มูลคาโครงการรวม 

168,155,000 บาท โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้ 

1) สํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร ตกลงให GTS ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ใน

พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคาจางเปน 3 งวด ตามความคืบหนาของการสง

มอบงานคือ 
• งวดท่ี 1 จํานวนเงินรอยละ 30 จากมูลคารวมของโครงการ เปนเงิน 50,446,500 บาท  เม่ือผู

รับจางไดดําเนินการติดต้ังอุปกรณที่เก่ียวของทั้งหมดครบถวน และถูกตองตามสัญญา พรอม

ทดสอบระบบและเชื่อมโยงสัญญาณภาพและขอมูลที่เก่ียวของจนแลวเสร็จใหใชงานไดดี โดย

ดําเนินการติดต้ังใหแลวเสร็จ จํานวน 25 จุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานไว

เปนที่เรียบรอยแลว 

• งวดท่ี 2 จํานวนเงินรอยละ 30 จากมูลคารวมของโครงการ เปนเงิน 50,446,500 บาท  เม่ือผู

รับจางไดดําเนินการติดต้ังอุปกรณที่เก่ียวของทั้งหมดครบถวน และถูกตองตามสัญญา พรอม

ทดสอบระบบและเชื่อมโยงสัญญาณภาพและขอมูลที่เก่ียวของจนแลวเสร็จใหใชงานไดดี โดย

ดําเนินการติดต้ังใหแลวเสร็จ จํานวน 25 จุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานไว

เปนที่เรียบรอยแลว 

• งวดสุดทาย จํานวนเงินรอยละ 40 จากมูลคารวมของโครงการ เปนเงิน 67,262,000 บาท เม่ือผู

รับจางไดดําเนินการติดต้ังอุปกรณที่เก่ียวของทั้งหมดครบถวน และถูกตองตามสัญญา พรอม

ทดสอบระบบและเชื่อมโยงสัญญาณภาพและขอมูลที่เก่ียวของจนแลวเสร็จรวมทั้งทดสอบระบบ

รวมทั้งโครงการใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการติดต้ังใหแลวเสร็จ 

จํานวน 20 จุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานไวเปนที่เรียบรอยแลว 



4.การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ 

75 

• ใหใชงานไดดี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับแลวเสร็จเรียบรอยแลว 

2)  GTS จะตองดําเนินการติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหแลวเสร็จ 

พรอมใชงานได ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  

3)  GTS จะรับประกันตอความชํารุดบกพรอง เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากงานน้ี ภายในกําหนด 2 ป นับจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว 

รายละเอียดของโครงการ 

GTS จะตองดําเนินการติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพื่อการตรวจสอบและส่ังการแกไขปญหา

การจราจร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พรอมเชื่อมโยงเครือขาย  

ความคืบหนาของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 GTS ไดสงมอบอุปกรณที่จะติดต้ังในแตละแหง และอยูระหวางขั้นตอนการตรวจ

รับจากคณะกรรมการตรวจรับ 

• GTS ไดลงนามสัญญาจางเหมาติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพิ่มประสิทธิภาพความม่ันคงบนถนน

สายหลัก และสงเสริมการทองเที่ยว กับสํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

มูลคาโครงการรวม 188,000,000 บาท โดยมีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้ 

1) สํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร ตกลงให GTS ติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ใน

พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการกําหนดงวดการรับเงินคาจางเปน 3 งวด ตามความคืบหนาของการสง

มอบงานคือ 
• งวดท่ี 1 จํานวนเงินรอยละ 30 จากมูลคารวมของโครงการ เปนเงิน 56,400,000 บาท  เม่ือผู

รับจางไดดําเนินการติดต้ังอุปกรณที่เก่ียวของทั้งหมดครบถวน และถูกตองตามสัญญา พรอม

ทดสอบระบบและเชื่อมโยงสัญญาณภาพและขอมูลที่เก่ียวของจนแลวเสร็จใหใชงานไดดี โดย

ดําเนินการติดต้ังใหแลวเสร็จ จํานวน 300 จุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานไว

เปนที่เรียบรอยแลว 

• งวดท่ี 2 จํานวนเงินรอยละ 30 จากมูลคารวมของโครงการ เปนเงิน 56,400,000 บาท  เม่ือผู

รับจางไดดําเนินการติดต้ังอุปกรณที่เก่ียวของทั้งหมดครบถวน และถูกตองตามสัญญา พรอม

ทดสอบระบบและเชื่อมโยงสัญญาณภาพและขอมูลที่เก่ียวของจนแลวเสร็จใหใชงานไดดี โดย

ดําเนินการติดต้ังใหแลวเสร็จ จํานวน 300 จุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานไว

เปนที่เรียบรอยแลว 

• งวดสุดทาย จํานวนเงินรอยละ 40 จากมูลคารวมของโครงการ เปนเงิน 75,200,000 บาท เม่ือผู

รับจางไดดําเนินการติดต้ังอุปกรณที่เก่ียวของทั้งหมดครบถวน และถูกตองตามสัญญา พรอม

ทดสอบระบบและเชื่อมโยงสัญญาณภาพและขอมูลที่เก่ียวของจนแลวเสร็จรวมทั้งทดสอบระบบ

รวมทั้งโครงการใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการติดต้ังใหแลวเสร็จ 

จํานวน 320 จุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานไวเปนที่เรียบรอยแลว 

• ใหใชงานไดดี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับแลวเสร็จเรียบรอยแลว 
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2)  GTS จะตองดําเนินการติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหแลวเสร็จ 

พรอมใชงานได ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  

3)  GTS จะรับประกันตอความชํารุดบกพรอง เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากงานน้ี ภายในกําหนด 2 ป นับจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว 

รายละเอียดของโครงการ 

GTS จะตองดําเนินการติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพิ่มประสิทธิภาพความม่ันคงบนถนนสาย

หลัก และสงเสริมการทองเที่ยว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พรอมเชื่อมโยงเครือขาย  

ความคืบหนาของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 GTS ไดดําเนินการสงมอบงานสวนสุดทายใหแกสํานักการจราจรและขนสง

เรียบรอยแลว และอยูระหวางการตรวจรับงานดังกลาว 
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การวิจัยและพัฒนา 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี”้ 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ   

5.1 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ มีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ 

ลักษณะทรัพยสิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 
(บาท) 

ที่ดินและสวนปรับปรุง เจาของ 209,501,769 

อาคารและสวนปรับปรุง เจาของ 134,594,062 

เคร่ืองจักรและเครื่องมือ เจาของ 280,276,907 

ยานพาหนะ เจาของ 28,140,417 

อุปกรณสํานักงานและเคร่ืองตกแตง เจาของ 46,477,083 

สินทรัพยระหวางกอสราง เจาของ 16,073,120 

รวม 715,063,358 

5.1.1  รายละเอียดที่ต้ังที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินคา ของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 

2553 

ลักษณะเบื้องตน ที่ต้ัง 
มูลคาสุทธิ
ตามบัญชี     
(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ต้ังอาคารสํานักงานใหญ 226/12, 13, 16 สามเสนใน     พญา

ไท กทม. 

42.25 ปลอดภาระ 

ที่ต้ังอาคารสํานักงานสาขา 282  สามเสนใน  พญาไท  กทม. 3.86 ปลอดภาระ 

ที่ต้ังอาคารสํานักงานสาขา 284 สามเสนใน พญาไท กทม. 5.79 ปลอดภาระ 

ที่ต้ังอาคารโรงงาน 66/350 ต.ไรขิง อ.สามพราน             

จ.นครปฐม 

5.19 ปลอดภาระ 

ที่ต้ังอาคารโรงงานและอาคาร

คลังสินคา 

77/11 ต.ไรขิง อ.สามพราน              

จ.นครปฐม 

147.23 ปลอดภาระ 

ที่ต้ังศูนยควบคุมปายจราจร

อัจฉริยะ 

308/2 สามเสนใน พญาไท กทม. 60.97 ปลอดภาระ 

ที่ต้ังอาคารศูนยบริการหลังการขาย 226/25,26 สามเสนใน พญาไท กทม. 15.09 ปลอดภาระ 

ที่ดินลานจอดรถ ไมมีเลขท่ี สามเสนใน พญาไท กทม. 30.62 ปลอดภาระ 

ที่ดินเปลายังไมมีการกอสราง ต.หนองอรุณ อ.บานบึง (พนัสนิคม)   

จ.ชลบุรี 

1.90 ปลอดภาระ 

ที่ดินรอการพัฒนา ถนนบานหมอ แขวงวังบูรพาภิรมย 

เขตพระนคร กทม. 

15.21 จดจํานองเพื่อหลักประกัน

สินเช่ือกับธนาคาร 

สวนปรับปรุงอาคาร - 15.98 ปลอดภาระ 

รวม 344.09  
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5.1.2  รายละเอียดเคร่ืองจักรและเครื่องมือ ณ 31 ธันวาคม 2553 

ประเภท มูลคาสุทธิตามบัญชี (ลานบาท) ภาระผูกพัน 

เคร่ีองจักร 97.49 ปลอดภาระ 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช 182.79 ปลอดภาระ 

รวม 280.28  

5.2  รายละเอียดสัญญาเชาทรัพยสิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีสัญญาเชาทรัพยสิน ดังนี้ 

1. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 2 คูหา กับนางรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เพื่อ

ใชเปนที่ต้ังของสํานักงานสาขา ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 1031/3, 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 ในอัตราคาเชารวม 

90,000 บาทตอเดือน  

2. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 3 คูหา กับนางรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เพื่อ

ใชเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญ ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 226/13, 14, 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ในอัตราคาเชารวม 

45,000 บาทตอเดือน  

3. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 1 คูหา กับนายกิติศักด์ิ แซเอี้ย เพื่อใชเปนที่ต้ังของคลังสินคา ซึ่ง

ต้ังอยูเลขท่ี 226/11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลา

เชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ในอัตราคาเชารวม 30,000 บาทตอเดือน  

4. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 1 คูหา กับนางประภาพร กิตติญาณ เพื่อใชเปนที่ต้ังของสํานักงาน 

ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 226/10 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนด

ระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราคาเชารวม 12,000 บาทตอเดือน  

5. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 1 คูหา กับนายกิติศักด์ิ แซเอี้ย เพื่อใชเปนที่ต้ังของสํานักงาน ซึ่ง

ต้ังอยูเลขท่ี 226/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลา

เชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ในอัตราคาเชารวม 30,000 บาทตอเดือน  

6. บริษัทมีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 1 คูหา กับนางวนิดา อรัณยภาค เพื่อใชเปนที่ต้ังของสํานักงาน ซึ่ง

ต้ังอยูเลขท่ี 226/18 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลา

เชา 2 ป 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 10 มีนาคม 2555 ในอัตราคาเชารวม 35,000 บาทตอเดือน  

7. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคารโรงงานกับนายพงษชัย อมตานนท ซึ่ง

เปนกรรมการของบริษัท เพื่อใชเปนที่ต้ังของอาคารคลังสินคา ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 66/18 หมู 11 ถนนพุทธ

มณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 

30 เมษายน 2554 ในอัตราคาเชา 20,000 บาทตอเดือน 



5.ทรัพยสินที่ใชการประกอบธุรกิจ 

80 

 

8. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 1 คูหา กับคุณบังอร อมร

ฉัตร เพื่อใชเปนที่ต้ังของสํานักงาน ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 226/29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ในอัตราคาเชา 30,000 

บาทตอเดือน 

9. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 2 คูหา ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 

226/27-28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กับคุณพรชัย นิยมศิลป เพื่อใช

เปนที่ต้ังสํานักงาน โดย มีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ในอัตราคาเชารวม 

60,000 บาทตอเดือน 

10. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคารโรงงานกับนายพงษชัย อมตานนท ซึ่ง

เปนกรรมการของบริษัท เพื่อใชเปนที่ต้ังของอาคารโกดังสินคา ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 66/23-24 หมู 11 ถนนพุทธ

มณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2554 ในอัตราคาเชารวม 20,000 บาทตอเดือน 

11. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคารกับนายชเนษฏ ชินอานุภาพ เพื่อใชเปน

ที่ต้ังของอาคารโกดังสินคา ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 73/456 ซอยรัตนาธิเบศร 22 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราคาเชา

รวม 2,105.26 บาทตอเดือน 

12. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาอาคารโรงงานกับบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค 

มิเตอร จํากัด เพื่อใชเปนที่ต้ังของอาคารโรงงาน ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 66/350 หมู 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 1 ป ส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 

2554 ในอัตราคาเชา 30,000 บาทตอเดือน 

13. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีสัญญาเชาที่ดินกับนายอภิศักด์ิ ลพหงษ เพื่อใชเปนที่จอด

รถ ซึ่งต้ังอยูโฉนดเลขท่ี 43908 (แปลงที่ 5) ซอยรัตนาธิเบศร 22 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ อําเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 1 ป ส้ินสุดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ในอัตราคาเชา 

6,000 บาทตอเดือน 

14. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 1 คูหา กับนางพรรณี ศิริพงษปรีดา 

ภรรยาของนายพูนศักด์ิ ศิริพงษปรีดา ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เพื่อใชเปนที่ต้ังของสํานักงาน ซึ่งต้ังอยู

เลขท่ี 138 ถนนบานหมอ แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 

ป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 

15. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน ใหบริการสํานักงานและใหบริการ

สาธารณูปโภค สํานักงานจํานวน 2 ชั้น (ชั้น 15 และ 17) กับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และ บจก. 

เซ็นทรัลเรียลต้ี เซอรวิส เพื่อใชเปนที่ต้ังของสํานักงาน ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 7/129 อาคารเซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา 

ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 

2555 ในอัตราคาเชารวม 301,526.30 บาทตอเดือน 
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16. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาพื้นที่สํานักงานขาย กับกองมรดกเจาพระยาเทเวศน 

วงษวิวัฒน (มรว. หลานกุญชร) เพื่อใชเปนสํานักงานขาย ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 77 ถนนบานหมอ แขวงวังบูรพา

ภิรมย เขตพระนคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราคาเชารวม 

75,000 บาทตอเดือน 

17. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาพื้นที่สํานักงานขาย กับกองมรดกเจาพระยาเทเวศน 

วงษวิวัฒน (มรว. หลานกุญชร) เพื่อใชเปนสํานักงานขาย ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 5 ถนนบานหมอ แขวงวังบูรพา

ภิรมย เขตพระนคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ในอัตราคาเชารวม 

20,000 บาทตอเดือน 

18. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาอาคารพาณิชย กับนายวิทยา ชุมชูใจ เพื่อใชเปน

โกดังเก็บของ ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 199/6 ถนนจงถนอม แขวงมหาสวัสด์ิ เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี

กําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ในอัตราคาเชารวม 17,895 บาทตอเดือน 

19. บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีสัญญาเชาอาคารพาณิชย กับนายประเสริฐ ศิริเฑียรทอง  เพื่อ

ใชเปนโกดังสินคา ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 98/83-84 หมูที่ 5 ตําบลบางรักนอย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี

กําหนดระยะเวลาเชา 25 ป ส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2578  และคาเชาตลอดอายุสัญญาเชารวม 

5,400,000 บาท 

20. บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (“FSS”) มีสัญญาเชาอาคาร จํานวน 3 ชั้น 2 คูหา กับนายผจญ จันที

นอก เพื่อใชเปนอาคารสํานักงาน ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 1031/1, 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ส้ินสุดวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 โดยคาเชาตลอดอายุ

สัญญาเชารวม 2,412,000 บาท 

5.3  รายละเอียดสินทรัพยไมมีตัวตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยสินทรัพยไมตัวตนที่มีสาระสําคัญดังนี้  

1. บริษัทมีเคร่ืองหมายการคา “FORTH” สําหรับสินคาที่ผลิตและจําหนายภายใตตราสินคาของบริษัท 

อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดวัดมูลคาและบันทึกบัญชีไวเปนสินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท 

2. กิจการรวมคา  Genius ไดสิทธิในการจัดหาผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะกับกรุงเทพมหานคร โดยมี

ระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ในชวงระยะเวลาดังกลาวกิจการรวมคาตองจายคาสิทธิและคาตอบแทนใหแก

กรุงเทพมหานครเปนจํานวนเงินปละประมาณ 5 ลานบาท ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาหากกิจการรวม

คา Genius ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาทุกประการ กรุงเทพมหานครจะพิจารณา

ตออายุสัญญาไดอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 3 ป และพิจารณาเพิ่มคาสิทธิและคาตอบแทนรายปตามขอกําหนดใน

สัญญา กิจการรวมคา Genius พิจารณาตัดจําหนายคาสิทธิดังกลาวตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนระยะเวลา 9 ป ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาว ณ วันที่ไดมามีจํานวน 235 ลาน

บาท และมูลคาตามบัญชีของสิทธิดังกลาวขางตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คงเหลือเทากับ 97 ลานบาท  
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โครงการในอนาคต 

 “ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี”้ 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

- ไมมี - 
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7. โครงสรางเงนิทุน  

7.1 หลักทรัพยของบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 480.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 960.0 ลานหุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท โดยเปนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 480.0 ลานบาท คิดเปนหุนสามัญ

จํานวน 960.0 ลานหุน  

7.2 รายชื่อผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนของบริษัทสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554 มีดังนี้   

ลําดับ รายชื่อ  จํานวนหุน (หุน) % หุน 
     

1 ครอบครัวอมตานนท (1)  617,332,000 64.31 

2
 

นายพูนศักด์ิ ศิริพงศปรีดา  27,487,800 2.86 

3
 

นายบุญยงค นินเนินนนท  25,599,000 2.67 

4
 

นางมาทินี วันดีภิรมย  24,750,400 2.58 

5
 

นายสุพัฒน พงษรัตนกูล  17,977,700 1.87 

6 นางวิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ  13,350,000 1.39 

7 นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล  12,496,200 1.30 

8
 

นางธารินี เสนจันทรฒิไชย  12,267,500 1.28 

8
 

น.ส.นิโลบล อรัณยภาค  11,478,600 1.20 

9
 

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ  11,361,400 1.18 

10
 

น.ส.บุญญนิตย นินเนินนนท  10,892,200 1.13 

 

อื่นๆ   175,007,200 18.23 

 

รวม  960,000,000 100.00 

หมายเหตุ : (1) ผูถือหุนครอบครัวอมตานนท ประกอบดวย 

 จํานวนหุน รอยละ 

นายพงษชัย อมตานนท 466,744,400 48.62 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 58,174,000 6.06 

นายแกลิก อมตานนท 57,924,000 6.03 

นางวันทนา อมตานนท 34,089,600 3.55 

นายปวริศ เลิศไตรภิญโญ 400,000 0.04 

รวม 617,332,000 64.31 
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นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ขาดทุนสะสม (ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจ

กําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได  โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน 

สภาพคลอง และความจําเปนในการขยายการดําเนินงานรวมถึงการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ  

บริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 20 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงิน

ของบริษัทยอยทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
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8.  การจัดการ 

8.1 โครงสรางองคกรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 
 

 8.2 โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 3 คณะ ไดแก  

• คณะกรรมการบริษัท  

• คณะกรรมการบริหาร  

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ซึ่งรายละเอียดของคณะกรรมการแตละคณะมีดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 9 ทาน โดยเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 6 ทาน คิดรอยละ 

66 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน คิดเปนรอยละ 33 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  
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รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสนิท  วรปญญา ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

2. นายสุธรรม มลิลา ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

4. นายพงษชัย  อมตานนท กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

5. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท 

6. นายแกลิก  อมตานนท กรรมการ 

7. นางมาทินี  วันดีภิรมย กรรมการ 

8. นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ กรรมการ/กรรมการบริหาร 

9. นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา กรรมการ 

 

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกทานเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมาย เชน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนดและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและประกาศ

ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ตลท.) 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามประกอบดวย นายพงษชัย  อมตานนทลงลายมือชื่อรวมกับนาย แกลิก อมตานนท 

หรือนางรังษี เลิศไตรภิญโญ หรือนางมาทินี วันดีภิรมย รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท  

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ

ที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัท 

3. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 

4. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

5. กรรมการบริษัทอาจแตงต้ังบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของกรรมการ  หรืออาจ

มอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน

เปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ไดเม่ือเห็นสมควร  
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ทั้งนี้ การมอบอํานาจน้ันจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหผูรับมอบอํานาจ สามารถพิจารณาและ

อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท ยกเวนเปน

การอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

6. กําหนดนโยบาย กลยุทธ แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการ

จัดการ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ยกเวนเร่ืองตอไปนี้ คณะกรรมการตอง

ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจาก

ที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่ม/ลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการใหแกบุคคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับ

โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน  

7. กํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ 

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการท่ีเก่ียวโยง

กันและการซ้ือหรือขายทรัพยสินที่สําคัญตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

8. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่น 

รวมท้ังประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการผูจัดการ เพื่อติดตามความคืบหนาในการบรรลุวัตถุประสงคของ

การดําเนินกิจการของบริษัท 

9. กรรมการตองแจงการมีสวนไดสวนเสียกับบริษัททั้งทางตรงและทางออม เชน การถือหุนของบริษัทหรือบริษัทใน

เครือในจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง เปนตน 

ทั้งนี้ กรรมการจะตองไมประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบ

กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะเปนเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อผูอื่น เวนแต

จะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีกรรมการบริหาร 3 ทาน ประกอบดวย 

 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายพงษชัย  อมตานนท ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ กรรมการบริหาร 

3. นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ กรรมการบริหาร 

  

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการบริหาร 
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง 

และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 
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2. กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ งบประมาณ และโครงสรางการบริหารงานหลักและอํานาจการ

บริหารตางๆ ของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทให

บรรลุเปาหมาย 

3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอ กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ โดยรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณประจําปหากไมมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในที่ประชุมคราวตอไป 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเบิกถอนเงินเพื่อดําเนินธุรกิจตามปกติ ยกเวนการส่ังซื้อวัตถุดิบ ในวงเงินแตละ

รายการไมเกิน 20 ลานบาท รวมท้ังอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญที่กําหนดไวในงบประมาณประจําป

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการ

ไวแลว 

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการให

หลักประกัน การคํ้าประกันเงินกูหรือสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัท ในวงเงินไมเกิน  50 ลานบาท  

6. เปนคณะท่ีปรึกษาฝายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดาน

การปฏิบัติการอื่นๆ  

7. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงิน

คาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง 

8. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง

ใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจ

ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได

ตามสมควร 

9. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง หรือรายการใดท่ี

คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือ ผลประโยชนในลักษณะอื่นใด

ขัดแยงกับบริษัท หรือบริษัทยอย ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ กลต.

ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา

และอนุมัติรายการดังกลาวตามท่ีขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด  

 นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมของผูถือรายใหญและมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูเก่ียวของดวย 

2. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจและกรรมการที่มีอํานาจลง

นามผูกพันบริษัท พนักงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมใน
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ปจจุบันของบริษัท  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมเปนกรรมการอิสระของบริษัทในกลุม ไดแก บริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทที่บริษัทใหญ/บริษัทยอยถือ

หุนมากกวารอยละ 50 ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน  

4. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร 

รวมทั้งคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเปน

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย  

5. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน

ลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท บริษัทได

กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระใหเทากับขอกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  

คุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกลาวขางตนเทากับหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของ

สํานักงานคณะกรรมการ กลต. ยกเวน ขอ 3 ซึ่งสูงกวาหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสํานักงาน

คณะกรรมการกลต. 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 คน จากกรรมการทั้งหมดของบริษัทจํานวน 9 คน 

ซ่ึงคิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังนี้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบต้ังแตป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบไวดังนี้ 

1. เปนกรรมการอิสระ 

2. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสนิท  วรปญญา กรรมการอิสระ 

2. นายสุธรรม  มลิลา กรรมการอิสระ 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการอิสระ 
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3. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน 

4. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่สอบทานความ

นาเช่ือถือของงบการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 3 คน ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสุธรรม  มลิลา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสนิท  วรปญญา กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบลําดับที่ 3 เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบ

ทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน 

 ขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ังโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการ

ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

(1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
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(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 

(7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา

ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

8.3 คณะผูบริหาร 

  ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายพงษชัย  อมตานนท ประธานกรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายบริหารบริษัทในเครือ 

ผูอํานวยการฝายการตลาดและบริการ 

2. นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท 

3. นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม (1) ผูชวยประธานกรรมการบริหาร 

3. นายปราโมทย  พันธินา ผูอํานวยการฝายผลิต 

4. นายสวัสด์ิ  เอิบโชคชัย ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา 

5. นายอรินทร แจมนารี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

  หมายเหตุ: (1) ไดรับการแตงต้ังเปนผูบริหารของบริษัทในระหวางป 2553 

8.4 การสรรหากรรมการบริษัทและผูบริหาร 

ปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นการคัดเลือกจะกระทําโดยนํารายช่ือของผูสมัครที่

ไดรับการคัดเลือกเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป โดยใชมติเสียงขางมากของที่ประชุม เพื่อใหเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี  

  การเลือกต้ังกรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุนจะใชวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดยผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนน

เสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง สามารถใชลงคะแนนใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปนรายบุคคลหรือหลายคนในคราว

เดียวกันก็ได ตามที่ประชุมผูถือหุนเห็นสมควร ผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยไมได และ
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บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาจะเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 

 ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการและผูบริหาร 

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. บริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุน

และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ

อํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบ

อํานาจ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได

กําหนดไว 

4. ติดตามประเมินผลการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษัทที่กําหนด ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อปองกันความเส่ียงทางธุรกิจ 

5. พิจารณาการเขาทําสัญญาธุรกิจของบริษัท และสัญญาอื่น ๆ อันเปนผลประโยชนตอบริษัท รวมทั้งกําหนด

ขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

6. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการตามปกติของบริษัท ยกเวนการส่ังซื้อวัตถุดิบ ในวงเงินแตละ

รายการไมเกิน 10 ลานบาท  

7. พิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยาย หรือการพนจากการเปนพนักงาน และ

กําหนดอัตราคาจางหรือพิจารณาจัดสรรคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส เงินรางวัลรวมถึงสวัสดิการ ซึ่งไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว ใหแกพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให

บริษัทยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร  

8. มีอํานาจ ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ

บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร 

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป 

ทั้งนี้ อํานาจตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจใน

การอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท

หรือบริษัทยอยตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ กลต. เวนแตจะไดรับการ

อนุมัติรายการดังกลาวจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน  
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8.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทไดกําหนดนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส การพิจารณาคาตอบแทนของ

กรรมการและผูบริหารระดับสูงไดพิจารณาจากภาระหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

หรือผูบริหารแตละราย รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัท โดยใหมีความสอดคลองกับอัตราคาตอบแทนในตลาดหรือ

อตุสาหกรรม โดยบริษัทไดกําหนดคาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จประจําป 

คาตอบแทนกรรมการซ่ึงไดรับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 
2553 มีดังนี้ 

         คาเบ้ียประชุม บาทตอครั้งที่เขารวมประชุม 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 33,000 

กรรมการบริษัท 22,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 49,500 

กรรมการตรวจสอบ 46,200 

เงินบําเหน็จประจําป 

วงเงินไมเกิน 1.0 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรกันเอง 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

        หนวย: บาท 

รายชื่อ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

 2553 2552 2553 2552 

นายสนิท  วรปญญา 129,000 120,000 513,933 168,000 

นายสุธรรม มลิลา 86,000 80,000 526,833 180,000 

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 86,000 80,000 513,933 168,000 

นายพงษชัย  อมตานนท 86,000 80,000 - - 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 86,000 80,000 - - 

นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ 86,000 80,000 - - 

นางมาทินี  วันดีภิรมย 86,000 80,000 - - 

นายแกลิก  อมตานนท 86,000 80,000 - - 

นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา 86,000 80,000 - - 

รวม 817,000 760,000 1,554,699 516,000 
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คาตอบแทนผูบริหาร ป 2553 ป 2552 ป 2551 

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (ลานบาท)  36.24 29.16    31.18(1) 

จํานวนผูบริหาร (ราย) 11 10 12(1) 

รูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน เงินเดือน คา

ประกันสังคมและ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

โบนัส คาน้ํามันและ

คาซอมบํารุงรถ

ประจําตําแหนง 

เงินเดือน คา

ประกันสังคมและ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

โบนัส คาน้ํามันและ

คาซอมบํารุงรถ

ประจําตําแหนง 

เงินเดือน คา

ประกันสังคมและ

กองทุนสํารองเล้ียง

ชีพโบนัส คาน้ํามัน

และคาซอมบํารุงรถ

ประจําตําแหนง 

รูปแบบคาตอบแทนอื่น รถประจําตําแหนง 

โทรศัพทมือถือ 

รถประจําตําแหนง 

โทรศัพทมือถือ 

รถประจําตําแหนง 

โทรศัพทมือถือ 

** นับรวมผูบริหาร 2 ทานที่ไดลาออกในระหวางป 

คาตอบแทนอ่ืน  

       -ไมมี- 

8.6 การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีนั้นเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติที่จะกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และเปนพื้นฐานในการนํามาซ่ึงความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ

และเสริมสรางองคกรใหเติบโตอยางย่ังยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใตหลักธรรมภิบาลที่ดี ตามแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง

คณะกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานไดยอมรับพรอมนําไปปฏิบัติอยางเครงครัดในป 2553 ดังนี้ 

หมวดที่ 1 

สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน โดยวางหลักการในการปฏิบัติตอผูถือ

หุนอยางเปนธรรม และเปนไปตามกฎหมายมาโดยตลอดนับต้ังแตระยะเวลาท่ีไดเขาตลาดหลักทรัพยดวยความเปนธรรม 

เชน สิทธิในการซื้อขายและโอนหุน สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของบริษัท สิทธิในการเขารวม

ประชุมผูถือหุน  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ  ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน 

สิทธิในการแตงต้ังกรรมการและผูสอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในท่ีประชุมผูถือหุน และ

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการลวงหนา     เปนตน และไดดูแลใหผูถือหุนไดรับสิทธิดังกลาวโดย

เครงครัด และไมกระทําการ ใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน  
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การจัดประชุมผูถือหุน 

บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผูถือหุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) ตลอดจนใชคูมือ Annual General Meeting Checklist ซ่ึงเปนโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู

ถือหุนของบริษัทจดทะเบียน โดยในปที่ผานมาทางสมาคมนักลงทุนไทยประเมินผลการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนของ

บริษัทไดระดับดีเย่ียมและสมควรเปนตัวอยาง โดยไดคะแนน 100 คะแนน โดยบริษัทเปน 1 ใน 63 บริษัทจดทะเบียนที่

ไดผลประเมินระดับดีเย่ียมและสมควรเปนตัวอยาง จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่ไดรับการประเมินคุณภาพการจัด

ประชุมผูถือหุนจํานวน 476 บริษัท  

การกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผูถือหุน 

ตามขอบังคับของบริษัท บริษัทจะตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายในกําหนดระยะเวลา 4 

เดือน นับจากวันส้ินงวดบัญชีประจําป โดยในป 2553 บริษัทไดจัดการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปขึ้นเม่ือวันศุกรที่ 23 

เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองสัมมนา รานอาหารเคียงเดือน เลขท่ี 39/5 หมู 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร

ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งต้ังอยูใกลกับที่ต้ังโรงงานของบริษัท เนื่องจากฝายบริหารมีความประสงคใหผูถือ

หุนที่สนใจเขารวมกิจกรรมเย่ียมชมโรงงานภายหลังเสร็จส้ินการประชุม และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูที่หุน

ที่จะเดินทางเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทไดจัดเตรียมรถไวเพื่อบริการรับสงผูถือหุนระหวางสํานักงานใหญของ

บริษัทที่สนามเปาไปยังสถานท่ีจัดประชุมดังกลาวขางตน 

กอนวันประชุม 

เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ บริษัทไดมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย        

(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุนของบริษัท เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบวาระการ

ประชุมและเอกสารประกอบการเขารวมประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 7วันกอนวันประชุมผูถือหุน เอกสาร

ดังกลาวมุงที่จะชวยใหผูถือหุนมีขอมูลเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแตละวาระการประชุมและเอื้ออํานวยใหผูถือหุน

ใชสิทธิไดเต็มที่ ซึ่งประกอบดวย 

1. ขอเท็จจริงและเหตุผลพรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสําหรับแตละวาระ 

2.  ขอมูลประกอบท่ีสําคัญ เชน ประวัติของกรรมการรายบุคคลและคํานิยามของกรรมการอิสระ สําหรับการ

พิจารณาในวาระการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระและรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชุดยอยสําหรับการนําเสนอพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

3. รายละเอียดขั้นตอนการประชุมและการมอบฉันทะของผูถือหุนโดยผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการ

อิสระได โดยแบบฟอรมการมอบฉันทะเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได 

4. บริษัทไดใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยในประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 บริษัทไมมี

การเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญในที่ประชุมอยางกระทันหัน 

5. บริษัทได เผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู ถือหุนในเว็บไซตของบริษัท 

www.forth.co.th กอนการประชุมและแจงการเผยแพรดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือเปด
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โอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบ

เอกสาร 

วันประชุมผูถือหุน 

บริษัทอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมและดําเนินการประชุมอยางโปรงใส รวมทั้งสราง

บรรยากาศใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ดังนี้  

1. สนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ผูสอบบัญชีเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามและรับทราบ

ความเห็นของผูถือหุน โดยในป  2553 มีประธานกรรมการและกรรมการไดเขารวมการประชุมรวม  9  ทานจาก

จํานวนท้ังหมด  9  ทานคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด   

2. ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระการประชุมที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

3. ใหโอกาสที่เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถามคําถามตอที่ประชุมในแตละวาระตามระเบียบวาระ

การประชุม และประธานในที่ประชุมไดใหความสําคัญและตอบขอซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการ

ประชุมอยางครบถวน 

4. ประธานกรรมการในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส  

โดยใหมีการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแตละวาระ 

5. จัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได โดยการนับคะแนนเสียง บริษัท

จะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติวาระปกติ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผู

ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งตางหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเปนผูถือหุน  สําหรับการออกเสียงในวาระพิเศษ  

ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายและขอบังคับของหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด   

6. กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด  ผูถือหุนทานน้ันจะถูกหามออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

7. วาจางที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เปน Inspector เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะ

ที่มีสิทธิเขารวมประชุม องคประชุม ความสอดคลองของวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนกับขอบังคับของ

บริษัทและที่ประธานแจง  การเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน และการตรวจสอบผลของมติและผลการ

ลงคะแนน ซึ่ง  Inspector ใหความเห็นวา การดําเนินการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน โปรงใส 

และถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท  

หลังวันประชุมผูถือหุน 

ในป 2553 บริษัทไดแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันทําการถัดไป

โดยมติดังกลาวระบุผลของการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนซ่ึงมีการระบุรายช่ือ

กรรมการ/ผูบริหารที่เขารวมประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในแตละวาระท่ี

เสนอขออนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งประเด็นที่สําคัญๆ ขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระและการช้ีแจงจากทาง

คณะกรรมการบริษัทอยางละเอียดใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานที่เก่ียวของภายใน 14 วัน นับจาก

วันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทที่ www.forth.co.th ดวย  
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หมวดที่ 2 
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยใหความสําคัญกับการใหความเทา

เทียมกันของสิทธิขั้นพื้นฐานแกผูถือหุน ดังนี้ 

ก.    สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถใชสิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่น

หรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได โดยผู

ถือหุนจะตองสงหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุรายละเอียดครบถวนพรอมทั้งสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือ

เอกสารแสดงตนอื่นๆ  ตามที่กําหนดกลับมายังบริษัทกอนวันประชุมผูถือหุน ซึ่งบริษัทไดจัดสงรายละเอียดการมอบฉันทะ

และหนังสือมอบฉันทะไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตของบริษัทที่ 

www.forth.co.th    

ข.    สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม 

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําป โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอไดตามขั้นตอน ดังนี้ 

• จัดสงเร่ืองที่จะเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมพรอมดวยเหตุผล  รายละเอียดขอเท็จจริง และ

ขอมูลที่จําเปนลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน   โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม

ดังกลาวไดจากเว็บไซต www.forth.co.th หรือติดตอขอใหบริษัทจัดสงให 

• บริษัทจะตรวจสอบการเปนผูถือหุนของผูขอเสนอเพ่ิมวาระการประชุมกับทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนซึ่งเกณฑการพิจารณาเร่ืองที่มีผูเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมคือตองเปนเร่ืองที่

เก่ียวของกับการดําเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หาก

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับเร่ืองที่เสนอเพ่ิมเติมแลว ก็จะบรรจุเขาเปนวาระในการประชุมผูถือหุน พรอมทั้ง

ระบุวาเปนวาระท่ีเสนอโดยผูถือหุน สวนเร่ืองที่ไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  ทางบริษัทจะแจง

ใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท 

ค.    สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

ผูถือหุนสามารถเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะ

บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ 

• มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัท มหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

• มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกําหนด 

• ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอ และทุมเทความสามารถอยางเต็มที่เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยถือเปนหนาที่

และพรอมที่จะเขารวมการประชุมของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 
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• ไมดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท 

คณะกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลง

มติ แตหากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไมคัดเลือกที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ผูที่ไดรับเสนอช่ือดังกลาวจะถูกเสนอให

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใหที่ประชุมลงมติคร้ังสุดทาย ซึ่งเอกสารที่ผูถือหุน

ตองแนบมาดวยในการเสนอช่ือเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง ไดแก  (1) แบบฟอรมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการ และ (2) ขอมูลบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการโดยแนบใบหุนหรือหนังสือยืนยัน

การถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย/ตัวแทน ซึ่งเจาของขอมูลตองลงนามยินยอมและรับรอง  และสงไปรษณียลงทะเบียนถึง

บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด  

ง.   การปองกันการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายจํากัดการใชขอมูลภายในใหอยูในวงเฉพาะผูบริหารต้ังแตระดับกลางถึงระดับสูงที่เก่ียวของ

ภายในแผนกหรือโรงงานเทานั้น  สําหรับงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวจะถูกเก็บไวที่ผูอํานวยการฝายบัญชีและ

การเงิน  ขอมูลที่เปนความลับอื่นจะใชเพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผูจัดการขึ้นไปเทานั้น  และหลังจากที่บริษัท

เขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทไมเคยประสบปญหาการร่ัวไหลของขอมูลภายใน  เนื่องจาก

บริษัทมีนโยบายเขมงวด และมีบทลงโทษกับบุคคลที่เก่ียวของ หากมีการใชขอมูลภายในท่ีทําใหเกิดความเสียหาย  

นอกจากน้ัน บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการกํากับ

ตลาดหลักทรัพย 

จ.    การกํากับดูแลเรื่องการซ้ือขายหลักทรัพยภายใน 

บริษัทมีนโยบายไมใหพนักงาน ผูบริหาร และผูทราบขอมูลภายในของผลการดําเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัท ต้ังแตวันที่ทราบขอมูลจนกระท่ังขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชนเรียบรอยแลว และหามนําขอมูลภายในท่ีไมควร

เปดเผยไปเผยแพรเพื่อเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย โดยเฉพาะการซ้ือขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือนกอนที่          

งบการเงินจะออกเผยแพรตอสาธารณชน 

นอกจากน้ีกรรมการและผูบริหารของบริษัทตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหาร

จะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแกบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหแจงภายใน 3 

วันทําการ 

ฉ. ความสัมพันธของนักลงทุน 

บริษัทไดจัดต้ังแผนกนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation Department) โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะในการ

รับผิดชอบงานนักลงทุนความสัมพันธ โดยรับผิดชอบจัดทําแผนงาน กิจกรรม และการเผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัท

ใหแกผูถือหุน นักลงุทน นักวิเคราะหหลักทรัพย และส่ือมวลชน เพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณ และความนาเช่ือถือใน

การดําเนินกิจการของบริษัท ซึ่งผูเก่ียวของสามารถติดตอตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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แผนกนักลงทุนสัมพันธ บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู 226/12,13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท : 0-2615-0600 โทรสาร: 0-2615-0615 

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

อีเมล : investor@forth.co.th  
 

หมวดที่ 3 
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทไดใหสิทธิและความสําคัญแกผูที่มีสวนไดเสียในทุกกลุม อันไดแก ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน  คูคา เจาหนี้ 

และสังคม โดยมุงปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังนี้ 

ผูถือหุน 

  บริษัทคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนอยางสูงสุด โดยมุงม่ันที่จะดําเนินกิจการใหมีการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน

และ ม่ันคง พรอมเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และบริหารความเส่ียงเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับบริษัทในระยะยาว  

พนักงาน 

  บริษัทถือวาทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยสินที่มีคาสูงสุด มีสิทธิสวนบุคคล และมีสิทธิไดรับการคุมครองไมให

ละเมิดสิทธิสวนบุคคล รวมทั้งสิทธิในการไดรับการปฏิบัติ และไดรับโอกาสเทาเทียมกัน  ซึ่งบริษัทใหความสําคัญในดาน

การดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

• สวัสดิการของพนักงาน 

1. ประกันอุบัติเหตุ 

2. ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 

3. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

4. ทุนการศึกษาสําหรับบุตรพนักงาน 

5. เงินชวยเหลือกรณี พนักงาน บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต 

6. เคร่ืองแบบพนักงาน และลานกีฬาของพนักงาน 

7. การจัดงานสังสรรคประจําป การทองเที่ยวตางจังหวัดประจําป และงานกีฬาสีประจําป 

• นโยบายความปลอดภัยของพนักงาน 

  บริษัทไดมุงม่ันสรางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ที่เนนไปที่ความ

ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน โดยจะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และลดปญหาส่ิงแวดลอมในองคกรและสังคม

โดยรวม นอกจากนี้บริษัทไดจัดฝกอบรมการซอมหนีไฟและปองกันอัคคีภัยใหกับพนักงานทั้งในสวนของสํานักงานใหญ 

และโรงงานเปนประจําทุกป 



8.การจัดการ  

101 

 

ลูกคา 

  บริษัทมุงม่ันที่จะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา (Customer Satisfaction) โดยไดผลิตสินคาที่มีคุณภาพ

และใหบริการที่เช่ือถือได ซึ่งไดนําระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 ที่ไดรับการรับรองแลวจากสถาบันรับรองมาตรฐาน 

SGS เขาใชงานทั้งกลุมบริษัท นอกจากนี้บริษัทไดเปดใหบริการแผนก FORTH SERVICE CALL CENTER เพื่อใหบริการ

ทั้งกอนและหลังการขายท่ีสะดวกรวดเร็ว สําหรับลูกคา และตัวแทนจําหนาย ซึ่งสามารถเรียกใชบริการสอบถามขอมูล 

รองเรียน  ปรึกษาปญหาการบริการ  การติดต้ัง  การซอมสินคาเ ก่ียวกับสินคาในกลุมธุรกิจส่ือสาร  (Business 

Communication System) เชน ผลิตภัณฑตูสาขาโทรศัพท โดยสามารถติดตอไดที่ 

 ศูนยบริการ FORTH SERVICE CALL CENTER 
 ที่อยู : เลขท่ี 226/25,26 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 โทร : 0-2615-0606 

 โทรสาร : 0-2615-0606 ตอ 2199 

 email: service@forth.co.th 

คูคา 

  ดวยบริษัทประสงคใหการจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีมาตรฐาน และมุงหมายที่จะพัฒนาและรักษา

สัมพันธภาพที่ย่ังยืนกับคูคาและคูสัญญาที่มีวัตถุประสงคชัดเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคาและบริการที่คูควรกับมูลคาเงิน  

บริษัทจึงจัดใหมีกระบวนการจัดหาสินคาและบริการที่เปนธรรม ดังนี้  

• มีการคัดเลือกคูคาจากราคาและคุณภาพ และมีการแขงขันบนขอมูลที่ไดรับอยางเปนธรรม และโปรงใส 

• ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของบริษัทตองละเวนการรับเงิน ของกํานัล สินทรัพย 

หรือผลประโยชนที่ไมสุจริตจากคุคา หรือคูสัญญา 

• ชําระเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกันอยางเครงครัด 

• ปกปองรักษาขอมูลอันเปนความลับระหวางคูคาและคูสัญญา 

• ปฏิบัติดวยความซ่ือตรง เช่ือถือได และมีการแจงกฎหมาย ขอบังคับ  และนโยบายที่เก่ียวของใหรับทราบ 

เจาหนี้เงินกู 

  บริษัทไดปฏิบัติตามสัญญาที่ตอเจาหนี้อยางเครงครัดและเปนไปตามกฏหมาย โดยไดมีการชําระหน้ีตรงตอเวลา 

ทั้งนี้บริษัทไดใหความรวมมือกับสถานบันทางการเงินในการเปดเผยรายงานทางการเงินและขอมูลอื่นๆ ตามที่ตองการ 

อยางถูกตอง และครบถวน รวมถึงดูแลหลักทรัพยคํ้าประกัน และรวมมือในการแกไขปญหารวมกันหากเกิดกรณีที่ไม

สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา 

หนวยงานของรัฐ 

  บริษัทไดยึดม่ันและพรอมจะปฎิบัติตามการกํากับดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ขอบังคับ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ 
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ความรับผิดชอบตอสังคม 

  นอกเหนือจากการเปนผูผลิตและใหบริการสินคาประเภทโทรคมนาคมและอิเลคทรอนิกส ทางบริษัทยังไดให

ความสําคัญตอการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงเเวดลอม เพื่อสรางความย่ังยืนใหกับระบบเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ โดยทางบริษัทไดมีการจัดทําแผนกิจกรรมเพื่อรองรับมาตรฐานความรับผิดชอบสูสังคมตาม

มาตรฐานการพัฒนาองคกรรสูธุรกิจที่ย่ังยืน (CSR-DIW) ในป 2553 อาทิเชน  

• โครงการรณรงครักษาส่ิงแวดลอมในคูคลองและพัฒนา สวนหยอม  

• โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ  

• โครงการชวยนองผูหางไกล โดยบริจาคส่ิงของ ใหโรงเรียน ที่จังหวัดกาญจนบุรี  

• โครงการถวายเทียนพรรษาและเคร่ืองสังฆทานในวันเขาพรรษาท่ีวัดญาณเวศกวัน 

• โครงการบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมใหแกมูลนิธิเทพอํานวย 

• โครงการบริจาคเงินใหแกมูลนิธิไทยรัฐ “หยดน้ําใจสูเยาวชน” 

ส่ิงแวดลอม 

  โรงงานของบริษัทไดรับการรับรองการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001: 2004) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน 

SGS โดยไดรับการรับรองทั้งจาก UKAS และ NAC เพื่อเปนการดําเนินการใหสอดคลองการกฏหมายส่ิงแวดลอม ในป 

2552 บริษัทไดแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญของโรงงาน และสงเขาฝกอบรมจากกรมอนุรักษพลังงาน เพื่อเปน

ตัวแทนดานการอนุรักษพลังงานโรงงาน ซึ่งจะทําหนาที่ในการปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษ

พลังงาน 

กลไกการรองเรียนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 บริษัทไดกําหนดชองทางเพื่อรับขอรองเรียนจากกลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ  โดยผูรองเรียนสามารถนําสงขอ

รองเรียนเปนลายลักษณอักษรและมีขอมูลอยางเพียงพอ  รวมทั้งระบุชื่อ-สกุลและที่อยูที่สามารถติดตอกลับไดสะดวกของ

ผูรองเรียนมาที่เลขานุการบริษัท ตามท่ีอยูหรืออีเมลของบริษัท  ที่ระบุขางลาง   โดยเลขานุการบริษัทจะสงขอรองเรียน

ตอไปยังคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูบริหารเพื่อทําการตรวจสอบและแกไขแลวแตกรณีดังนี้ 

1) กรณีที่เปนขอรองเรียนจากผูถือหุน  จะสงตอไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  ในกรณีนี้

ผูถือหุนอาจติดตอประธานธรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามที่อยูบริษัทที่ระบุไว 

2) กรณีที่เปนขอรองเรียนของลูกคา คูคา ประชาชาชนทั่วไป จะนําสงไปยังคณะผูบริหารเพื่อหาทางแกไข แลวรายงาน

ใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

3) กรณีที่เปนขอรองเรียนจากเจาหนี้  ขอรองเรียนจะสงไปยังคณะผูบริหาร  หรือผูบริหารอาจพิจารณาสงขอรองเรียน

ดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอไป 
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ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถติดตอเพื่อรองเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตาม

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

เลขานุการบริษัท  
บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

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

โทรศัพท : 0-2615-0600  

โทรสาร: 0-2615-0615 
หมวดที่ 4 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

  บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย

ตางๆ สามารถรับทราบขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และขอมูลอื่นๆ โดยผูสนใจสามารถ

เขาถึงขอมูลตางๆ ของบริษัท ไดแก งบการเงิน รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูล (แบบ 56-1) ไดอยางสะดวก

จากเว็บไซตของหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ  เชน  ตลาดหลักทรัพยฯ  และสํานักงาน  ก .ล .ต  หรือเว็บไซตของบริษัท 

www.forth.co.th โดยบริษัทไดมีการปรับปรุงขอมูลตางๆ ใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ   

  ในระหวางป 2553 บริษัทไดจัด Company Visit ใหกับกลุมหรือคณะบุคคลตางๆ เชน ผูถือหุน นักขาว สถาบัน

การเงิน ลูกคา และสถาบันการศึกษา เปนตน ไดเขาเย่ียมชมโรงงาน นอกจากน้ี บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของ

ขอมูลตอนักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย จึงมีนโยบายใหเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน 

ก.ล.ต.บริษัทในรายงานประจําปและหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนถึงบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนคร้ังของการประชุม และจํานวนคร้ังที่กรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการในปที่ผาน

มา  ตลอดจนความเห็นจากการทําหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดแสดงรายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตอรายงานทางการเงินไวควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี 

สถิติการเขาประชุมของกรรมการบริษัทในป 2553 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่
ประชุม 

1. นายสนิท  วรปญญา 4/4 

2. นายพงษชัย  อมตานนท 4/4 

3. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 4/4 

4. นายแกลิก  อมตานนท 4/4 

5. นางมาทินี  วันดีภิรมย 4/4 

6. นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ 4/4 

7. นางสาวชลธิชา ศิริพงษปรีดา 4/4 

8. นายสุธรรม มลิลา 4/4 

9. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 4/4 
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สถิติการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบบริษัทในป 2553 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่
ประชุม 

1. นายสุธรรม มลิลา 4/4 

2. นายสนิท  วรปญญา 4/4 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 4/4 

 
หมวดที่ 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรางคณะกรรมการ 

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

ทั้งหมดเพื่อเปนการถวงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเทากับเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต กําหนด 

(คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายช่ือและขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการสรรหากรรมการได

แสดงอยูในหัวขอ “โครงสรางการจัดการขององคกร”  

บริษัทไดมีนโยบายในการกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละทานสามารถดํารงตําแหนง  โดยใหกรรมการแต

ละทานสามารถดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท อยางไรก็ตามบริษัทยังไมไดกําหนดจํานวนวาระการ

ดํารงตําแหนงของกรรมการ แตไดยึดถือความรูและความสามารถท่ีจะสามารถดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไป  

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและประธานบริหารใหเปนคนละบุคคล เพื่อความ

ชัดเจน และความโปรงใสในการบริหารงาน โดยมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของประธานบริหาร

ไวอยางชัดเจน รวมถึงเปดเผยขอมูลคุณสมบัติและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  ซึ่งผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลไดจากเว็บไซต ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

www.set.or.th และเว็บไซตของบริษัท www.forth.co.th 

คณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ภารกิจโดยสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานงบการเงิน สอบทานให

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานการเปดเผยขอมูลในกรณีที่

เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบโดย

ละเอียดไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 คณะกรรมการไดสงเสริมใหจัดทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ได

ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเปนภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท 

ตลอดจนสรางความนาเช่ือถือในการดําเนินกิจการอันจะทําใหบริษัทเติบโตอยางย่ังยืน 
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นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายความเส่ียงครอบคลุมทั้งองคกร โดยเร่ิมจากกระบวนการ การระบุความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง การติดตามและควบคุมความเส่ียง ตลอดจนการสรางมาตรฐานความเส่ียงเพื่อปองกันใหเกิดการ

บริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ  

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการไดแตงต้ังคุณรังษี เลิศไตรภิญโญ ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทโดยมีหนาที่และความ

รับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกําหนด กฏหมาย กฏเกณฑ และระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ รวมทั้ง

รายงานการเปล่ียนแปลงและดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ 

2. จัดการประชุมตามที่กฏหมายและขอบังคับกําหนด จัดทําและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงาน

ใหมีการปฏิบัติคณะกรรมการหรือมติผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแล 

4. สงเสริมใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมและฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ใหกับกรรมการและผูบริหาร 

5. จัดเก็บและดูแลเอกสารสําคัญ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจําป หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และ รายงานการมีสวน

ไดสวนเสียของกรรมการหรือผูบริหาร 

แนวทางการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง  คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหนาที่และ

ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผูบริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผูบริหารแตละราย และผล

การดําเนินงานของบริษัท  โดยใหสอดคลองกับอัตราคาตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมดวย ทั้งนี้ คาตอบแทน

คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย 

วาระการดํารงตําแหนง 

ในระยะเวลา 1 ป กรรมการบริษัทจํานวนหนึ่งในสามหรือใกลเคียงกับจํานวนหนึ่งในสามมากที่สุด ตองออกจาก

ตําแหนง  โดยกรรมการซ่ึงพนตําแหนงนี้อาจไดรับเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงใหมอีกวาระได จะมีวาระการดํารง

ตําแหนงนับจากวันแตงต้ังจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฎิบัติงานดวยตนเองโดยรวมไมนอยกวาปละ 1 คร้ัง เพื่อให

คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

รวมกันของกรรมการ 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม เพื่อใหกรรมการมีความรูความเขาใจในธุรกิจ

ของบริษัทและกฏระเบียบที่เก่ียวของ นอกจากน้ีคณะกรรมการยังมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกคน ผูบริหารระดับสูง 
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รวมทั้งเลขานุการบริษัทเขารับการอบรมเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายใน

และจากสถาบันภายนอกอ่ืนๆ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

แผนสืบทอด (Succession Plan) 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและหลักเกณฑในการคัดเลือกผูบริหาร และนโยบายสืบทอดตําแหนงใน

กรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผูบริหาร โดยมีกระบวนการท่ีโปรงใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรูและความสามารถ รวมทั้ง

ประสบการณและจริยธรรม 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม 

สําหรับกรรมการและผูบริหารใหม บริษัทไดจัดเตรียมขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับบริษัทอันไดแกโครงสรางองคกรและ

ผูบริหาร ลักษณะการดําเนินงาน สินคาหลัก ระเบียบขอบังคับของบริษัท และกฏหมายท่ีเก่ียวของกับบริษัทรวมทั้ง

ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ที่เก่ียวของใหแกกรรมการใหม เพื่อใหกรรมการดังกลาวสามารถ

เขาใจการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบาบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระ 

การประชุมกันเองระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

บริษัทไดจัดใหมีการประชุมของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารไดประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปด

โอกาสใหกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารไดอภิปรายหารือ ปญหาตางๆท่ีเกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะท่ีควรนําไป

พัฒนาการดําเนินการของบริษัท 

8.7 การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีขอหามไมใหพนักงานและผูบริหารผูทราบขอมูลภายในเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ทําการซ้ือ

ขายหลักทรัพยของบริษัท  ต้ังแตวันที่ทราบขอมูลจนกระทั่งขอมูลไดเปดเผยสูสาธารณชนเรียบรอยแลว และหามนําขอมูล

ภายในที่ไมควรเปดเผยไปเผยแพร เพื่อเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย โดยเฉพาะการซ้ือขายหลักทรัพยในชวง 1 

เดือนกอนที่งบการเงินจะออกเผยแพรตอสาธารณชน นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

รับทราบบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปล่ียนแปลงการ

ถือครองหลักทรัพยโดย คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารตองจัดสงสําเนาการรายงาน

ดังกลาวแกบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหแจงภายใน 3 วันทําการ 

จากการปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการ ตามที่ไดกลาวมาขางตน ตลอดจนผลการประเมินระดับการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2553 ซึ่งประเมินโดยสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) โดยบริษัทไดคะแนนเฉล่ีย

โดยรวม 91% ซึ่งสรุปคะแนนเปนรายหมวดไดดังนี้  
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หมวด คะแนน 

บริษัท บริษัทจด
ทะเบียนโดยรวม 

SET50 Index 

สิทธิของผูถือหุน 95% 91% 95% 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 92% 84% 87% 

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 100% 74% 92% 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 98% 88% 95% 

ความรับผิดชอบของกรรมการ 73% 63% 79% 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 91% 80% 89% 

บริษัทจะนําผลการประเมินดังกลาวมาใชในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทตอไป 

8.8 บุคลากร 

บริษัทมีความเช่ือม่ันวาการเจริญเติบโตของบริษัทนั้นขึ้นอยูกับความรวมมือและคุณภาพของพนักงาน ดังนั้น 

พนักงานทุกคนจึงเปนศูนยกลางในการพัฒนาของบริษัทอยางย่ังยืน   

8.8.1 จํานวนพนักงานและผลตอบแทน 

จํานวนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ไมรวมกรรมการและผูบริหาร) 

ลําดับ สถานที่ปฏิบัติงาน 

ป 2553 ป 2552 ป 2551 

จํานวน

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

จํานวน

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

จํานวน

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

1. บมจ.ฟอรท คอรปอเรช่ัน 1,164 255.17 1,130 205.50 987 202.92 

2. บจก. อีเลคทรอนิคส ซอรซ 144 71.37 145 59.36 144 57.74 

3. บจก. จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม 185 39.77 127 30.22 77 31.23 

4. กิจการรวมคา Genius 65 7.86 54 9.87 54 9.42 

5. บจก. ฟอรท สมารท เซอรวิส 88 16.14 43 3.22 - - 

6. บจก. อุตสาหกรรมน้ําไทย - - 1 1.15 1 0.09 

 รวม 1,646 390.31 1,500 309.32 1,263 301.4 
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ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีเปนนัยสําคัญ อันมีผลกระทบทางดาน

ลบตอบริษัท 

ผลตอบแทนเพ่ือจูงใจในการทํางานอ่ืน 

บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน เร่ิมต้ังแตงวดเดือนเมษายน 2544 เปนตนมาโดยพนักงาน

จะจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ของคาจางทุกเดือน ในขณะท่ีบริษัทจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 3 

8.8.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานอยางเหมาะสม  สําหรับพนักงานทุกระดับ โดยพนักงานจะไดรับการพัฒนาสงเสริม

ความรูความสามารถอยางทั่วถึง ทั้งในสวนของทักษะความรูในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลและปลอดภัยในการ

ทํางาน มีการจัดอบรมปฐมนิเทศและมีนโยบายสรางเสริมทัศนคติที่ดีตอองคกรใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี 

บริษัทยังสนับสนุนใหพนักงานมีการเรียนรูและพัฒนาดวยตนเองรวมถึงการแกปญหาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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9.  การควบคุมภายใน  

ในการประชุมกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา

รวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยซักถามขอมูลจากฝายบริหารเก่ียวกับความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุม

การปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม ภายหลังการประเมินแลว

คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร 

หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว และมีระบบควบคุมภายในในดานตางๆ ท้ัง 5 สวนท่ีมีความ

เหมาะสมและเพียงพอในการปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการท่ีผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึง

การตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และที่ผานมา บริษัทไมมี

ขอบกพรองเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เปนสาระสําคัญ นอกจากน้ี บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทํา

ใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร 

นอกจากน้ี ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงิน

ประจําป 2553 ไดประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท ตามที่เห็นวาจําเปน ซึ่งไมพบวามีขอบกพรอง

ของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญแตประการใด 

สําหรับระบบการควบคุมภายในนั้น บริษัทไมมีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทได

วาจางบุคคลภายนอก คือ บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งในเบื้องตนมี

แผนการตรวจสอบภายใน 3 ป และจะมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป เพื่อใหแนใจวาแผนการ

ตรวจสอบภายในที่กําหนดขึ้นมีความเหมาะสม และสอดคลองกับปจจัยแวดลอมทางธุรกิจและปจจัยเส่ียงที่อาจมีการ

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ โดยในป 2553 ผูตรวจสอบภายในไดตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัท

ยอยในดานตาง ๆ ไดแก 1) กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ 2) กระบวนการรับเงินของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส 

จํากัด และไดมีการรายงานผลการตรวจสอบใหที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

เพื่อทําการปรับปรุงแกไขตอไป 

บริษัทไดแนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนเอกสารแนบทาย (เอกสารแนบ 3) ของแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําปนี้แลว  
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10.  รายการระหวางกัน   

10.1ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้ 

 
บริษัท กับ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่  
31 ธันวาคม 2553 

ลักษณะและเงื่อนไข 
ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ 

ความจําเปนและสมเหตุสมผลของ
รายการ 

นายพงษชัย อมตานนท เปนกรรมการและผูถือหุนของ

บริษัทโดยถือหุนในอัตรารอย

ละ 52.17 (นับรวมคูสมรสและ

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 

คาเชาจาย 

 

 

 

240,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

GTS ไดเชาอาคารโรงงานบริเวณ Factory 

Land เลขที่ 66/18 เนื้อที่ 160 ตารางวา จาก

คุณพงษชัยเพื่อเปนที่ ตั้งของโรงงานของ

บริษัท เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พค. 51 ถึง วันที่ 30 

เมย. 54  โดยมีคาเชาจายเดือน ละ 20,000 

บาท และมีราคาประเมินคาเชาโดยผูประเมิน

อิสระเทากับ 40,000 บาทตอเดือนตาม

รายงานการประเมินลงวันที่ 20 พค. 48 

ธุ ร ก ร รม ดั ง กล า ว เป น ร ายกา ร เ ช า

อสังหาริมทรัพยระยะสั้นไมเกิน 3 ป และ

เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีราคา

ตลาดอางอิง 

   240,000.00 

 

 

 

 

 

 

GTS เชาที่ดินบริเวณ Factory Land เลขที่ 

66/23-24 อ.สามพราน จ.นครปฐม เนื้อที่ 160 

ตารางวา จากคุณพงษชัยเพื่อเปนที่ ตั้งของ

โรงงานของ GTS เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มค. 52 ถึง 

วันที่ 31 ธค. 54  โดยมีคาเชาจายเดือนละ 

20,000 บาท และมีราคาประเมินคาเชาโดยผู

ประเมินอิสระเทากับ 38,000 บาทตอเดือน

ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 14กย. 48 

ธุ ร ก ร รม ดั ง กล า ว เป น ร ายกา ร เ ช า

อสังหาริมทรัพยระยะสั้นไมเกิน 3 ป และ

เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีราคา

ตลาดอางอิง 
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บริษัท กับ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่  
31 ธันวาคม 2553 

ลักษณะและเงื่อนไข 
ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ 

ความจําเปนและสมเหตุสมผลของ
รายการ 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ เปนกรรมการและผูถือหุนของ

บริษัทโดยถือหุนในอัตรารอย

ละ 6.10  (นับรวมคูสมรสและ

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 

 

คาเชาจาย 

 

 

 

 

 

540,000.00 

 

 

 

 

 

 

บริษัทเชาอาคารจํานวน 3 ชั้น 3 คูหา เลขที่ 

226/13-15 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จาก

คุณรังษี เพื่อเปนสํานักงานของบริษัท เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค 53 ถึงวันที่ 31 พค. 55 ใน

อัตราคาเชาเดือนละ 45,000 บาท มีราคา

ประเมินคาเชาโดยผูประเมินอิสระเทากับ 

96,000 บาทตอเดือน ตามรายงานการ

ประเมินลงวันที่ 20 พค. 48 

ธุ ร ก ร รม ดั ง กล า ว เป น ร ายกา ร เ ช า

อสังหาริมทรัพยระยะสั้นไมเกิน 3 ป และ

เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีราคา

ตลาดอางอิง 

   72,000.00 

 

บริษัทเชาอาคารจํานวน 3 ชั้น 1 คูหา เลขที่ 

226/10 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จากคุณ

รังษี เพื่อใชเปนสํานักงานของบริษัท เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 1 กค. 50  ถึง 30 มิย. 53 มีกําหนด

ระยะเวลา 3 ป ในอัตราคาเชาเดือนละ 12,000 

บาท ยังไมมีราคาประเมินคาเชาโดยผูประเมิน

อิสระแตสามารถอางอิงราคาประเมินของ

อาคาร 226/13 ที่ราคา 32,000 บาท ตอ

เดือน 

 

 

 

ธุ ร ก ร รม ดั ง กล า ว เป น ร ายกา ร เ ช า

อสังหาริมทรัพยระยะสั้นไมเกิน 3 ป และ

เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีราคา

ตลาดอางอิง 
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บริษัท กับ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่  
31 ธันวาคม 2553 

ลักษณะและเงื่อนไข 
ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ 

ความจําเปนและสมเหตุสมผลของ
รายการ 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ (ตอ)   1,080,000.00 

 

 

 

 

 

บริษัทเชาอาคารจํานวน 3 ชั้น 2คูหา เลขที่ 

1031/3-4 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จาก

คุณรังษี เพื่อใชเปนสํานักงานของบริษัท เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 9 กพ. 51 ถึง 8 กพ. 54 มีกําหนด

ระยะเวลา 3 ป ในอัตราคาเชาเดือนละ 90,000 

บาท  

ธุ ร ก ร รม ดั ง กล า ว เป น ร ายกา ร เ ช า

อสังหาริมทรัพยระยะสั้นไมเกิน 3 ป และ

เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ยังไมมี

ราคาตลาดอางอิง 

นายพูนศักดิ์ ศิริพงษปรีดา เปนผูถือหุนของบริษัทโดยถือ

หุนในอัตรารอยละ 2.86 

 

 

คาเชาจาย 

 

 

 

- คุณพูนศักดิ์ ให ES ใชอาคารจํานวน 1 คูหา

เพื่อเปนสํานักงานของ ES บนถนนบานหมอ

โดยไมคิดคาใชจายใด  ๆ

ธุ ร ก ร รม ดั ง กล า ว เป น ร ายกา ร เ ช า

อสังหาริมทรัพยระยะสั้นไมเกิน 3 ป และ

เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไมมี

ราคาตลาดอางอิง 

บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค 

มิเตอร (GEM) 

บริษัทถือหุนใน GEM ใน

อัตรารอยละ 45  

 

ลูกหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 

- ขายระหวางงวด 

- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  

   ขายระหวางงวด 

- คาเชารับ 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

15,648,231.94 

4,994,073.97 

 

349,585.18 

720,000.00 

(2,594,306.27) 

19,117,584.82 

รายการปกติทางธุรกิจ และเปนอัตราเดียวกับ

บุคคลอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท กับบริษัท

ที่เกี่ยวของ เปนรายการปกติทางธุรกิจที่

มีความเหมาะสมและจําเปนตอการ

ดําเนินธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขทางการคาที่

เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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บริษัท กับ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่  
31 ธันวาคม 2553 

ลักษณะและเงื่อนไข 
ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ 

ความจําเปนและสมเหตุสมผลของ
รายการ 

บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค 

มิเตอร (GEM) (ตอ) 

 เจาหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 

- ซื้อระหวางงวด 

- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  

   ซื้อระหวางงวด 

- คาเชาจาย 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

395,812.91 

1,782,794.69 

 

124,795.63 

360,000.00 

 (2,496,659.72) 

166,743.51 

  

  คาเชารับ 

 

720,000.00 

 

 

บริษัทใหเชาอาคารโรงงานบริเวณ Factory 

Land เลขที่ 66/350 อ.สามพราน จ.นครปฐม 

เนื้อที่ 249 ตารางวา  พื้นที่ใชสอย 1,580.0 ตร.

ม.แก GEM เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มีค. 52อายุ

สัญญา 1 ป สิ้นสุดสัญญา 28 กพ. 53 มี

อัตราคาเชา 60,000 บาท ตอเดือน และตอ

อายุสัญญาเชาใหมตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. 53 ถึง

วันที่ 28 ก.พ. 54 ในอัตราคาเชาคงเดิม และมี

ราคาประเมินคาเชาโดยผูประเมินอิสระเทากับ 

55,000 บาทตอเดือนตามรายงานการประเมิน

ลงวันที่ 20 พค. 48 

 

ธุรกรรมดังกลาวเปนรายการให เชา

อสังหาริมทรัพยระยะสั้นไมเกิน 3 ป และ

เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีราคา

ตลาดอางอิง 



10.รายการระหวางกัน                                                                                                                                                                                

114 

 

บริษัท กับ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่  
31 ธันวาคม 2553 

ลักษณะและเงื่อนไข 
ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ 

ความจําเปนและสมเหตุสมผลของ
รายการ 

บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค 

มิเตอร (GEM) (ตอ) 

 คาเชาจาย 

 

360,000.00 GTS เชาอาคารโรงงานบริเวณ Factory Land 

เลขที่ 66/350 อ.สามพราน จ.นครปฐม 

บางสวนจาก GEM เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มีค. 

52 อายุสัญญา 1 ป สิ้นสุดสัญญา 28 กพ. 

53 มีอัตราคาเชา 30,000 บาท ตอเดือน และ

ตออายุสัญญาเชาใหมตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. 53 

ถึงวันที่ 28 ก.พ. 54 ในอัตราคาเชาคงเดิม และ

มีราคาประเมินคาเชาโดยผูประเมินอิสระ

เทากับ 55,000 บาทตอเดือนตามรายงานการ

ประเมินลงวันที่ 20 พค. 48 

ธุ ร ก ร รม ดั ง กล า ว เป น ร ายกา ร เ ช า

อสังหาริมทรัพยระยะสั้นไมเกิน 3 ป และ

เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีราคา

ตลาดอางอิง 

บจก.  ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม 

(FTS) 

บริษัทถือหุนใน FTS ใน

อัตรารอยละ 34  

 

ลูกหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 

- ขายระหวางงวด 

- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  

   ขายระหวางงวด 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

6,391,583.77 

4,523,897.05 

 

316,672.79 

(5,871,201.34) 

5,360,952.27 

รายการปกติทางธุรกิจ และเปนอัตราเดียวกับ

บุคคลอื่น 

 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท กับบริษัท

ที่เกี่ยวของ เปนรายการปกติทางธุรกิจที่

มีความเหมาะสมและจําเปนตอการ

ดําเนินธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขทางการคาที่

เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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บริษัท กับ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ มูลคารายการ (บาท) 
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่  
31 ธันวาคม 2553 

ลักษณะและเงื่อนไข 
ของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ 

ความจําเปนและสมเหตุสมผลของ
รายการ 

บจก.  ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม 

(FTS) (ตอ) 

 เจาหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 

- ซื้อระหวางงวด 

- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  

   ซื้อระหวางงวด 

- ลดลงระหวางงวด 

     - ยอดปลายงวด 

 

0.00 

533,900.00 

 

37,373.00 

(530,613.00) 

40,660.00 

 

 

 

 

 

 

 

Mindmap Commtech, (MCI) บริษัทถือหุนใน MCI ในอัตรา

รอยละ 40 

 

ลูกหนี้การคา 

- ยอดตนงวด 

- ขายระหวางงวด 

- ภาษีมูลคาเพิ่มของการ  

   ขายระหวางงวด 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

0.00 

1,920,600.00 

 

134,442.00 

(0.00) 

2,055,042.00 

รายการปกติทางธุรกิจ  และเปนอัตรา

เดียวกับบุคคลอื่น 

 

ธุรกรรมทางการคาของบริษัท กับบริษัท

ที่เกี่ยวของ เปนรายการปกติทางธุรกิจที่

มีความเหมาะสมและจําเปนตอการ

ดําเนินธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขทางการคาที่

เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
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10.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ในกรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนในการ

เขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการ

ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบ

บัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออกเสียง

ในรายการดังกลาว อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทาน

โดยผูสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ การทํารายการระหวางกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

หลักเกณฑที่เก่ียวของของสํานักงานคณะกรรมการ กลต.  ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสีย

ในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการทํารายการระหวางกันนั้นๆ  

10.3 นโยบายเก่ียวกับรายการระหวางกันในอนาคต 

ในกรณีที่มีการเขาทํารายการระหวางกันในอนาคต บริษัท และบริษัทยอยจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

หลักเกณฑที่เก่ียวของของสํานักงานคณะกรรมการ กลต.  รวมท้ังเปนไปตามมาตรฐานบัญชี เร่ือง การเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวของกัน ซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ในกรณีที่เปนรายการท่ีเกิดขึ้นเปนปกติ และเปนรายการท่ีเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ

และแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม 

สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและ

แนวทางในการปฏิบัติดังกลาว 

ในกรณีที่เปนรายการเชาทรัพยสินระหวางบริษัทที่เก่ียวของกัน บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการ

ปฏิบัติใหมีความเหมาะสมและมีความชัดเจน โดยอางอิงกับราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล 

สามารถตรวจสอบได และใหนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและแนวทางในการ

ปฏิบัติดังกลาว 

ในกรณีที่เปนรายการระหวางกันที่อาจมีความขัดแขงทางผลประโยชนระหวางบริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือ

ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการทํารายการดังกลาว บริษัทจึงเห็นสมควรใหการทํา

รายการดังตอไปนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 

1) รายการเงินกูยืมจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

2) รายการเงินทดรองจายกรรมการ 
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.1 งบการเงิน 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท ประจํางวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2553 คือ นางสาว 

ศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 

ยัง จํากัด โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีไดดังนี้  

 งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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11.2 ตารางสรุปงบการเงินป 2551 - 2553 
 

ตารางที่ 1  สรุปงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2551 - 2553 

 

รายการ งบการเงินรวม 

 
ป 2551 ป 2552 ป 2553 

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวยีน         

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน             45,370  1.08              65,560  1.21 110,862 1.72 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน             25,145  0.6              22,040  0.41 26,534 0.41 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ        1,505,320  35.68         2,544,752  46.90 2,054,990 31.85 

สินคาคงเหลือ        1,252,162  29.68         1,355,864  24.99 1,747,450 27.08 

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ           460,721  10.92            459,588  8.47 1,277,937 19.81 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น           142,781  3.38            166,575  3.07 340,021 5.27 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน       3,431,499  81.34       4,614,379  85.05 5,557,794 86.14 

สินทรัพยไมหมุนเวียน           

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน  -  -  -   -  4,095 0.06 

เงินลงทุนในบริษัทรวม               8,919  0.21                6,803  0.13 25,180 0.39 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ -  สุทธิ           617,942  14.65            647,832  11.94 715,063 11.08 

สิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจร

อัจฉริยะ -  สุทธิ       150,662  3.57            124,106  2.29 97,550 1.51 

โปรแกรมคอมพิวเตอร -  สุทธิ               3,551  0.08                4,567  0.08 14,907 0.23 

สิทธิการเชา                  743  0.02                   607  0.01 473 0.01 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น               5,584  0.13              27,261  0.50 36,811 0.58 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน         787,401  18.66         811,176  14.95 894,079 13.86 
รวมสินทรัพย       4,218,900  100.00       5,425,555  100.00 6,451,873 100.00 
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รายการ งบการเงินรวม 

 
ป 2551 ป 2552 ป 2553 

พันบาท รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน       

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ัน        1,544,848  36.62         1,536,547  28.32 2,675,871 41.48 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน               3,123  0.08                1,376  0.02 1,268 0.02 

เจาหนี้การคา        1,263,958  29.96         2,488,169  45.86 1,936,535 30.02 

เงินกูยืมระยะส้ันและเงินทดรองจายจาก

กิจการที่เก่ียวของกัน               9,291  0.22 - - - - 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน

หนึ่งป             54,468  1.29              54,468  1.00 125,425 1.94 

ประมาณการขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึน             89,229  2.11                8,722  0.16 14,500 0.22 

คาใชจายคางจาย             54,368  1.29              51,197  0.94 47,159 0.73 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย             11,985  0.28                8,988  0.17 18,029 0.28 

เงินมัดจํารับจากลูกคา               6,350  0.15              27,037  0.50 11,480 0.18 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่             34,054  0.82              54,930  1.01 129,823 2.01 

รวมหนี้สนิหมุนเวียน       3,071,674  72.82       4,231,434  77.98 4,960,090 76.88 

หนี้สินไมหมุนเวยีน       

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ             99,100  2.35              63,388  1.17 168,995 2.62 

รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน          99,100  2.35          63,388  1.17 168,995 2.62 

รวมหนี้สนิ       3,170,774  75.17       4,294,822  79.15 5,129,085 79.50 

สวนของผูถือหุน       

ทุนจดทะเบียน            480,000               480,000    480,000  

ทุนจดทะเบียนชําระแลว           480,000  11.38            480,000  8.85 480,000 7.44 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ           362,558  8.59            362,558  6.68 362,558 5.62 

กําไรสะสมท่ีเปนสวนของบริษัทยอยซ่ึงเกิด

จากการที่บริษัทแลกหุนของบริษัทยอยใน

ราคาที่ตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย 

   

40,891  0.97              40,891  0.75 40,891 0.63 

กําไรสะสม       

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย             17,453  0.41              22,622  0.42 39,926 0.62 

   ยังไมไดจัดสรร           146,728  3.48            213,950  3.94 399,413 6.19 

สวนของผูถือหุนของบริษัท        1,047,630  24.83         1,120,020  20.64 1,322,788 20.50 

สวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย                  496  -              10,713  0.20 - - 

รวมสวนของผูถือหุน       1,048,126  24.83       1,130,733  20.84 1,322,788 20.50 
รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน       4,218,900  100.00       5,425,555 100.00 6,451,873 100.00 
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ตารางที่ 2  สรุปงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2551 - 2553  

 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

รายไดจากการดําเนินงาน       

รายไดจากการขาย        6,312,740  84.38        9,309,125  92.67 9,619,287 82.69 

รายไดจากการบริการ           145,869  1.95           104,229  1.04 292,643 2.52 

รายไดจากการรับเหมาโครงการ        1,010,879  13.51           591,386  5.89 1,624,388 13.96 

     รวมรายไดจากการขายและบริการ        7,469,488  99.84      10,004,740  99.60 11,536,318 99.17 

รายไดอื่น             12,008  0.16             40,194  0.40 97,123 0.83 

รวมรายได       7,481,496  100.00     10,044,934  100.00 11,633,441 100.00 
คาใชจายจากการดําเนินงาน           

ตนทุนขาย           

     ตนทุนขาย        5,829,278  77.92        8,677,800  86.39 8,968,981 77.10 

     ตนทุนบริการ             80,984  1.08             63,745  0.63 174,114 1.50 

     ตนทุนจากการรับเหมาโครงการ        1,090,399  14.57           686,904  6.84 1,546,579 13.29 

          รวมตนทุนขาย        7,000,661  93.57        9,428,449  93.86 10,689,674 91.89 

คาใชจายในการขายและบริหาร           433,572  5.80           423,138  4.21 521,233 4.48 

คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง               9,013  0.12             15,644  0.16 9,257 0.08 

สวนแบงผลขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวม 

(3,082) (0.04) 756 0.01 (4,477) (0.04) 

รวมคาใชจาย       7,440,164  99.45       9,867,987  98.24 11,215,687 96.41 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล 

            41,332  0.55           176,947  1.76 417,754 3.59 

คาใชจายทางการเงิน             71,361  0.95             88,490  0.88 76,372 0.66 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล             47,983  0.64             19,209  0.19 28,323 0.24 

ขาดทุนของผูถือหุนสวนนอย                  293  0.00                3,143  0.03 4,908 0.04 

กําไร (ขาดทุน) สทุธ ิ (77,719) (1.04)          72,391  0.72 317,967 2.73 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาท)  (0.08)                0.08    0.33  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก    

(พันหุน) 

960,000  960,000  960,000  
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ตารางที่ 3  งบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551- 2553 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 
พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      

กําไร(ขาดทุน) สุทธิกอนภาษี (30,029)              88,456  341,382 

ปรับกระทบกําไร(ขาดทนุ)สทุธิเปนเงินสดรับ(จาย)จาก
กิจกรรมดําเนินงาน :    

คาเส่ือมราคา 108,639            101,801  123,670 

คาตัดจําหนายสิทธิการเชาและอื่นๆ 1,652                   764  1,301 

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 26,556              26,556  26,556 

หนี้สงสัยจะสูญ 21,678              10,474  3,179 

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 9,013              15,644  9,257 

ขาดทุนจากงานโครงการ 317,350            181,000  115,700 

โอนกลับคาเผ่ือขาดทุนจากงานโครงการสําหรับสวนที่รับรูเปน

ตนทุนแลว - (346,105) - 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 10,885  -  - 

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 4,076 (9,289) 8,898 

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (592) (526) (151) 

สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (3,082)                   756  (4,477) 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - (30,216) 

คาใชจายดอกเบ้ีย 65,229              80,496  65,541 

กําไร (ขาดทุน) กอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน

ดําเนินงาน:- 531,375 150,027 660,640 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง    

ลูกหนี้การคา-กิจการที่เก่ียวของกัน 6,861                3,105  (4,494) 

ลูกหนี้การคา (35,298) (1,048,650) 485,620 

สินคาคงเหลือ (696,992) (34,747) (510,765) 

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ (99,326) (260) (817,939) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 25,648 (4,128) (146,313) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (236) (21,677) (4,240) 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)    

เจาหนี้การคา-กิจการที่เก่ียวของกัน 3,085 (1,747) 919 

เจาหนี้การคา (78,706)         1,234,354  (560,201) 

คาใชจายคางจาย 34,916 (1,441) (3,256) 

เงินมัดจํารับจากลูกคา (2,922) 20,410 (15,557) 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 13,189 21,172 75,580 

เงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (298,406) 316,418 (840,006) 

จายดอกเบ้ีย (63,883) (82,411) (66,198) 

จายภาษีเงินได (56,687) (42,589) (46,906) 
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รายการ 
งบการเงินรวม 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 
พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินสดสทุธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (418,976)         191,418  (953,110) 

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน    

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 8,668  -  (4,095) 

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 1,473                   733  1,381 

ซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (123,050) (132,205) (228,939) 

ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร (1,105) (1,338) (11,416) 

จายคาเชาอาคารลวงหนา -  -  (5,400) 

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -                        1,360  - 

ลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มข้ึน -  -  (13,900) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 55,192 

เงินสดสทุธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (114,014) (131,450) (207,177) 
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ันจากสถาบันเพิ่มข้ึน(ลดลง) 490,126 (8,300) 1,139,324 

รับเงินกูยืมระยะยาว 130,000  -  247,000 

จายชําระเงินกูยืมระยะยาว (20,626) (35,712) (70,435) 

เงินกูยืมระยะส้ันและเงินทดรองจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน

เพิ่มข้ึน(ลดลง) 9,125 (9,125) - 

เงินสดจายเงินปนผล (67,200)  -  (115,200) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผูถือหุนสวนนอย 790          13,359  4,900 

เงินสดสทุธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 542,215 (39,778) 1,205,589 

เงินสดและเงนิฝากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธ ิ 9,225          20,190  45,302 

เงินสดและเงนิฝากสถาบันการเงินตนงวด 36,146              45,370  65,560 

เงินสดและเงนิฝากสถาบันการเงินปลายงวด 45,370          65,560  110,862 
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ตารางที่ 4 อัตราสวนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551- 2553  

 

อัตราสวนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 

อัตราสวนสภาพคลอง     

อัตราสวนสภาพคลอง เทา                  1.12  1.09 1.12 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา                  0.51  0.62 0.44 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา                  4.89                   4.88  4.96 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน                74.64                 73.72  72.53 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา                  6.54  7.23 6.89 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน                55.83  49.79 52.25 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา                  5.13  5.03 4.83 

ระยะเวลาชําระหนี้ วัน                71.12  71.63 74.55 

Cash Cycle วัน                59.33                 51.87  50.23 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     

อัตรากําไรข้ันตน % 6.28 5.76 7.34 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 0.55 1.77 3.62 

อัตรากําไรสุทธิ % -1.04 0.72 2.76 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % -6.94 6.64 25.92 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  % -1.96 1.50 5.35 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % -12.71 11.43 46.66 

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา                  1.89                   2.08  1.94 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน       

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา                  3.02  3.80 3.88 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา                  0.58  2.00 5.47 

อัตราการจายเงินปนผล %  -  - 81.52 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน  บาท -0.08 0.08 0.33 

มูลคาตามบัญชีสุทธิตอหุน  บาท                  1.09                   1.18  1.38 
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11.3 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

ภาพรวมผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท  
    หนวย: ลานบาท 

 ป 2553 ป 2552 เพ่ิม(ลด)   % เพ่ิม(ลด) 

รายไดจากการขาย 9,619 9,309 310 3.33 

รายไดจากการบริการ 293 104 189 181.73 

รายไดจากการรับเหมาโครงการ 1,624 591 1,033 174.79 

รายไดอื่นๆ 97 40 57 142.50 

รายไดรวม 11,633 10,044 1,589 15.82 

กําไรขั้นตน 847 576 271 47.05 

กําไรจากการดําเนินงาน 413 178 235 132.02 

กําไรสุทธิ 318 72 246 341.67 

กลุมบริษัทมีรายไดรวมสําหรับป 2553 จํานวน 11,633 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,589 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบ

กับป 2552 ซึ่งมีรายไดรวม จํานวน 10,044 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากงานรับจางผลิต

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสใหแกลูกคารายใหญรายหนึ่งคือ  เวสเทิรน ดิจิตอล รายไดจากการรับเหมาโครงการติดต้ังอุปกรณ

ชุมสาย MSAN ใหกับบมจ. ทีโอที และรายไดจากการใหบริการเติมเงินมือถือผานตูเติมเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่ง  

กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2553 จํานวน 318 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งมีจํานวน 72 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 342 เนื่องจากกําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับแนวโนมของรายไดที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทมีกําไร

จากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหน่ึงจํานวน 30 ลานบาท และผลขาดทุนจากงานโครงการ ERP ของการไฟฟา

นครหลวงท่ีลดลงเนื่องจากบริษัทไดดําเนินการสงมอบงานสวนสุดทายใหกับการไฟฟานครหลวงเสร็จส้ินแลว และการ

ไฟฟานครหลวงอยูระหวางการตรวจรับงานดังกลาว 

ผลการดําเนินงานในป 2553-2552  

รายได 

โครงสรางรายไดหลักของกลุมบริษัทมาจาก 9 หมวดธุรกิจ ประกอบดวย  

(1) รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตเคร่ืองหมาย 

การคา FORTH 

(2) รายไดจากการผลิตแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใตตรา 

สินคาของลูกคา 

(3) รายไดจากการผลิต จําหนาย และรับเหมาติดต้ังอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร และ กลองวง         

จรปด 

(4)  รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 

 (5)  รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา 
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 (6)  รายไดจากการวางระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP) 

 (7) รายไดจากการรับเหมาโครงการติดต้ังอุปกรณชุมสาย 

(8)  รายไดจากการจัดจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

(9)  รายไดจากการบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินมืออัตโนมัติ 

โดยสามารถสรุปตามตารางโครงสรางรายได ดังนี้ 

หมายเหตุ **  รายไดอื่นๆ ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน รายไดคาเชา เปนตน 

 
ป 2553 ป 2552 

(ลานบาท) % (ลานบาท) % 

รายไดจากธุรกิจหลัก       

1.ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น า ย อุ ป ก รณ

โทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใต

เคร่ืองหมายการคา FORTH 

648 5.57 975 

 

9.71 

2.รายไดจากการผลิตแผงวงจร อุปกรณโทรคมนาคม

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา 
    

   2.1 งาน Consign Parts 107 0.92 47 0.46 

   2.2 งาน Turn key 8,144 70.00 7,602 75.69 

รวมรายไดจากการรับจางเหมาผลิตและรับจาง

ประกอบแผงวงจร 

8,251 70.92 7,649 76.15 

3.รายไดจากการผลิต จําหนายและรับเหมาติดต้ัง

อุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร และกลอง

วงจรปด 

520 4.47 485 4.83 

4 . ร าย ได จ ากการผ ลิตอุ ปกรณ และ ระบบป า ย

อิเล็กทรอนิกส 

65 0.56 49 0.48 

5.รายไดจากการจัดจําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 735 6.32 680 6.77 

6.รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการ

โฆษณา 

31 0.27 26 0.26 

7.รายไดจากการวางระบบบริหารทรัพยากรองคการ 

(ERP) 

15 0.13 45 0.45 

8. รายไดจากการรับเหมาโครงการติดต้ังอุปกรณ

ชุมสาย 

1,134 9.75 81 0.81 

9. รายไดจากการบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงิน

มือถืออัตโนมัติ 

137 1.18 14 0.14 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก 11,536 99.17 10,004 99.60 

รายไดอื่นๆ ** 97 0.83 40 0.40 

รวมรายได 11,633 100.00 10,044 100.00 
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กลุมบริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากการผลิตแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตรา

สินคาของลูกคา โดยในป 2553 รายไดดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 70.92 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2552 มีสัดสวนรอยละ 

76.15 ของรายไดรวม ซึ่งลดลงจากปกอน ชดเชยกับรายไดจากงานรับเหมาโครงการติดต้ังอุปกรณชุมสายที่เพิ่มขึ้น  

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรายไดจําแนกตามหมวดธุรกิจ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตเครื่องหมาย
การคา FORTH   

ในป 2553 รายไดจากการผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสภายใตเคร่ืองหมายการคา 

FORTH มีจํานวน 648 ลานบาท ลดลง 327 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 33.54 เนื่องจากสัดสวนของงานขายโครงการท่ี

เกิดขึ้นในป 2553 ลดลงขณะเดียวกันงานรับเหมาโครงการติดต้ังอุปกรณชุมสาย MSAN มีสัดสวนรายไดเพิ่มมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว รายไดจากธุรกิจและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส

ภายใตเคร่ืองหมายการคา FORTH และธุรกิจรับเหมาโครงการ  โดยเฉพาะผลิตภัณฑในกลุม Access Node Equipment  

อาทิเชน MSAN และ Mini MSAN เปนตน ทั้งในรูปแบบของงานขายปลีก งานขายโครงการ หรืองานจางเหมาโครงการ

ของบริษัทมีมูลคาเพิ่มขึ้น 726 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2552  งานขายโครงการและงานรับเหมาโครงการโดยสวนใหญมี

กลุมลูกคาเปนหนวยงานภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนที่มีกลุมลูกคาเปนหนวยงานภาครัฐและ/หรือ

รัฐวิสาหกิจ 

2. รายไดจากการผลิตแผงวงจร อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา 

รายไดจากการผลิตแผงวงจร อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตตราสินคาของลูกคา ไดแก 

แผงวงจรในเคร่ืองใชไฟฟา  อุปกรณคอมพิวเตอร  อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ แบงเปนรายได

จากการประกอบ (Consign Parts) คือ การประกอบแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งลูกคาจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบที่

ใชในการผลิตมาใหบริษัทและรายไดจากการเหมาผลิต (Turn Key) คือ การผลิตพรอมทั้งจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตให

ลูกคาดวย   

ในป 2553 รายไดจากการประกอบแผงวงจร อุปกรณโทรคมนาคมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีจํานวน 8,251 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 602 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากคําส่ังผลิตจาก เวสเทิรน ดิจิตอล ที่เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทไดทําการผลิต

สงมอบสินคามูลคาประมาณ 8,070 ลานบาท เพิ่มขึ้น 513 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.79 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2552 

ซึ่งมีมูลคาจํานวน 7,557 ลานบาท  

 3. รายไดจากการผลิต จําหนาย และรับเหมาติดตั้งอุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจร และกลองวงจรปด 

ในป 2553 บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (“GTS”) มีรายไดจากการผลิต จําหนายและรับเหมาติดต้ัง

อุปกรณและระบบสัญญาณไฟจราจรและกลองวงจรปด จํานวน 520 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับป 

2552 ซึ่งมีจํานวน 485 ลานบาท เนื่องจากในป 2553 GTS ไดลงนามในสัญญาจางเหมาติดต้ังกลอง CCTV กับหนวยงาน

ราชการแหงหนึ่ง มีมูลคางานตามสัญญา จํานวน 333 ลานบาท (2552: 306 ลานบาท) 

 

 

 



11.ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

127 

 

 

4. รายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกส 

ในป 2553 GTS มีรายไดจากการผลิตอุปกรณและระบบปายอิเล็กทรอนิกสจํานวน 65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 16 

ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งมีรายไดจํานวน 49 ลานบาท เนื่องจากมูลคางานโครงการติดต้ังปาย VMS ที่

เกิดขึ้นในป 2553 มีมูลคางานตามสัญญา จํานวน 40 ลานบาท สวนงานโครงการของปกอนมีมูลคางานตามสัญญา 

จํานวน 32 ลานบาท     

5. รายไดจากการจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

ในป 2553 บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (“ES”) มีรายไดจากการจัดจําหนายช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 735 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 55 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดป 2552 จํานวน 680 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับภาวะของ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

6. รายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา 

ในป 2553 กิจการรวมคา Genius (“JV Genius”) มีรายไดจากการจัดเก็บผลประโยชนในดานการโฆษณา จํานวน 

31 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอย เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดป 2552 จํานวน 26 ลานบาท  

7. รายไดจากการวางระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP) 

รายไดจากการวางระบบ ERP ที่เกิดขึ้นในป 2553 เปนการรับจางวางระบบ ERP ใหกับหนวยงานภาครัฐแหงหนึ่ง 

ซึ่งมีมูลคาจํานวน 15 ลานบาท สวนรายไดป 2552 เปนรายไดจากงานโครงการ ERP ของการไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

จํานวน 45 ลานบาท ในป 2553 บริษัทไดสงมอบงานสวนสุดทายใหแกกฟน. และกฟน.อยูระหวางการตรวจรับงาน 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมไดรับรูรายไดสวนที่เหลือจากงานโครงการดังกลาว 

8. รายไดจากการจางเหมาติดตั้งอุปกรณชุมสาย 

ในป 2553 บริษัทมีรายไดจากงานจางเหมาโครงการติดต้ังอุปกรณชุมสาย MSAN จํานวน 1,134 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากป 2552 จํานวน 1,053 ลานบาท เนื่องจากงานรับเหมาโครงการ ที่เกิดขึ้นในป 2553 สวนใหญเปนงานโครงการขนาด

ใหญ มีมูลคาโครงการรวมประมาณ 1,900 ลานบาท โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 1 ป สวนงานจางเหมา

โครงการของป 2552 เปนงานโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งมีมูลคาโครงการต้ังแต 1 ลานบาท ถึง 100 ลานบาท 

และมีระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 90-180 วัน   

9. รายไดจากการบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินมือถืออัตโนมัติ 

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (FSS) เร่ิมมีรายไดจากใหบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินมือถืออัตโนมัติ

ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2552 ในป 2553 FSS มีรายไดจํานวน 137 ลานบาท เพิ่มขึ้น 123 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ

รายไดป 2552 จํานวน 14 ลานบาท เนื่องจากจํานวนตูเติมเงินที่ใหเปดใหบริการแกลูกคาเพิ่มขึ้นจากปกอน  ณ วันส้ินป 

2553 FSS มีตูเติมเงินที่เปดใหบริการแกลูกคาแลวจํานวนประมาณ 7,000 ตู (2552: 1,400 ตู)  
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ตนทุนและคาใชจาย 

    หนวย: ลานบาท 

 ป 2553 ป 2552 เพ่ิม(ลด)   % เพ่ิม(ลด) 

ตนทุนขาย 8,969 8,678 291 3.35 

ตนทุนบริการ 174 64 110 171.87 

ตนทุนจากการรับเหมาโครงการ 1,546 687 859 125.04 

คาใชจายในการขายและบริหาร 530 438 92 21.00 

คาใชจายทางการเงิน 76 88 (12) (13.64) 

รวมคาใชจาย 11,295 9,955 1,340 13.46 

ตนทุนขาย/ตนทุนบริการ/ตนทุนจากการรับเหมาโครงการ 

ตนทุนขายสําหรับป 2553 มีจํานวน 8,969 ลานบาท เพิ่มขึ้น 291 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.35 เม่ือ

เปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย 

ตนทุนบริการสําหรับป 2553 มีจํานวน 174 ลานบาท เพิ่มขึ้น 110 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 171.87 เม่ือ

เปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากบริการ 

ตนทุนจากการรับเหมาโครงการสําหรับป 2553 มีจํานวน 1,546 ลานบาท เพิ่มขึ้น 859 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย

ละ 125.04 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากงานรับเหมาโครงการ อยางไรก็ตาม 

ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานโครงการ ERP ลดลงจาก 181 ลานบาท เปน 116 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดสงมอบ

งานสุดทายใหกับการไฟฟานครหลวงแลว และการไฟฟานครหลวงอยูระหวางการตรวจรับงานดังกลาว  

คาใชจายทางการเงิน  

คาใชจายทางการเงินสําหรับป 2553 มีจํานวน 76 ลานบาท ลดลง 12 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13.64 เนื่องจาก

อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมในระหวางป 2553 ตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมในระหวางป 2552 แมวาบริษัทจะมีการ

กูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพิ่มขึ้น 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 
    หนวย: ลานบาท 

 ป 2553 ป 2552 เพ่ิม(ลด)   % เพ่ิม(ลด) 

สินทรัพยหมุนเวียน 5,558 4,614 944 20.46 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 894 812 82 10.10 

สินทรัพยรวม 6,452 5,426 1,026 18.91 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 6,452 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 1,026 

ลานบาท ซึ่งเกิดจากสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 944 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 82 ลาน

บาทโดยสินทรัพยหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากรายไดที่ยังไมเรียกชําระของงานรับเหมาโครงการติดต้ังอุปกรณ

ชุมสาย MSAN ของบริษัทและบมจ. ทีโอที และงานติดต้ังกลอง CCTV ของบริษัทยอยที่เพิ่มขึ้น ชดเชยกับลูกหนี้การคาที่

ลดลง ซึ่งเปนผลมาจากรายไดจากงานรับเหมาผลิตของเวสเทิรน ดิจิตอล สําหรับไตรมาสที่ 4 ป 2553 ลดลงเม่ือเทียบกับ

รายไดสําหรับไตรมาสที่ 4 ของป 2552 สงผลใหยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาลดลงดวยเชนกัน นอกจากนี้ สินทรัพยไม

หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 82 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการซื้อสินทรัพยจํานวน 228 ลานบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของ

จํานวนตูเติมเงินของบริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด การซ้ือที่ดินของบริษัท อีเล็คทรอนิคส ซอรซ จํากัด การคิดคา

เส่ือมราคาของสินทรัพยจํานวน 124 ลานบาท และคาตัดจําหนายสิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะจํานวน 

26 ลานบาท 
 
คุณภาพสินทรัพย 
ลูกหนี้การคา  

ยอดลูกหนี้การคาไมรวมลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ2552 มีจํานวน 2,055 

ลานบาท และ 2,545 ลานบาท ตามลําดับ กลุมบริษัทมีนโยบายการใหสินเช่ือทางการคาแกลูกหน้ีการคาโดยเฉล่ีย

ประมาณ 30-90 วัน ซึ่งลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทสามารถแยกตามระยะเวลาการคงคางไดดังนี้ 

                            หนวย : ลานบาท 

 
งบการเงินรวม  

ป 2553 ป 2552 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,445 1,906 

คางชําระ   

ไมเกิน 1 เดือน 328 436 

1 – 3 เดือน 62 51 

3 – 12 เดือน 128 47 

มากกวา 12 เดือน 140 149 

รวม 2,103 2,589 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (48) (44) 

รวมลูกหนี้การคา – สุทธิ 2,055 2,545 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กลุมบริษัทมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 48 ลานบาท และ 44 ลานบาท 

ซึ่งนโยบายการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของกลุมบริษัทจะขึ้นอยูกับประสบการณการเก็บเงินในอดีตและอายุของหนี้ที่คง

คางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน กลุมบริษัทเช่ือวาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยูในปจจุบันมีความเพียงพอ

แลว 
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สินคาคงเหลือ 
          หนวย : ลานบาท 

 
งบการเงินรวม  

ป  2553 ป  2552 

วัตถุดิบ 651 355 

งานระหวางทํา 258 294 

งานโครงการระหวางทํา 614 498 

สินคาสําเร็จรูป 585 360 

สินคาระหวางทาง 12 102 

รวม 2,120 1,609 

หัก คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา (373) (253) 

สินคาคงเหลือ สุทธิ 1,747 1,356 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กลุมบริษัทมีคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาจํานวน 373 ลานบาท และ 253 

ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวย คาเผ่ือการลดมูลคาของงานโครงการ ERP จํานวน 263 ลานบาท (2552: 153 ลาน

บาท และคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาอื่นๆ จํานวน 110 ลานบาท (2552: 100 ลานบาท)  

ยอดคงเหลือของงานโครงการระหวางทํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวยตนทุนงานโครงการระหวางทํา

กับการไฟฟานครหลวงจํานวน 311 ลานบาท (สุทธิจากคาเผ่ือการลดมูลคาจํานวน 263 ลานบาท) และตนทุนงาน

โครงการระหวางทําอื่นๆ จํานวน 40 ลานบาท 

ในป 2548 บริษัทไดลงนามเปนกิจการคารวม FORTH CONSORTIUM ในสัญญารับจางพัฒนาและติดต้ัง

โปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบบริการผูใชไฟฟา (CSS) และระบบจัดทําใบเสร็จรับเงินคา

ไฟฟา (Billing) กับการไฟฟานครหลวง มูลคาโครงการทั้งส้ิน 549 ลานบาท โดยบริษัทมีสวนไดเสียในมูลคาของโครงการ

ประมาณ 379 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 ของมูลคาโครงการรวม แตเพราะปญหาที่เกิดขึ้นจากผูคารวม ทําใหการ

ดําเนินงานพัฒนาระบบไดลวงเลยระยะเวลาท่ีระบุในสัญญาออกไป ซึ่งกําหนดระยะเวลาเดิมคือ ตองเสร็จส้ินภายในวันที่ 

28 ตุลาคม 2550 ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทไดรับหนังสือจากการไฟฟานครหลวงแจงผอนผันและขอใหเรงรัดการ

ดําเนินงานใหแลวเสร็จตามแผนงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ปจจุบัน บริษัทไดสงมอบงานงวดสุดทายใหแกการ

ไฟฟานครหลวงแลว และการไฟฟานครหลวงอยูระหวางการตรวจรับงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหาท่ีไดกลาวมา

ขางตน คือ บริษัทตองรับภาระคาใชจายในสวนงานที่ผูรวมคา 2 ราย เปนผูรับผิดชอบอยูเดิม ในฐานะผูบริหารหลักของ

โครงการ ทั้งนี้ เพื่อใหโครงการสามารถดําเนินการจนแลวเสร็จ สงผลทําใหประมาณการคาใชจายของโครงการสูงกวา

ประมาณการรายไดของโครงการ และบริษัทจะตองบันทึกสํารองผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของโครงการทั้งจํานวนเม่ือ

ทราบแนชัดวาโครงการดังกลาวจะประสบผลขาดทุน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี จนถึงส้ินป 2553 บริษัทไดบันทึก

สํารองขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของโครงการดังกลาวเปนจํานวน 624 ลานบาท (2553 จํานวน 116 ลานบาท 2552 

จํานวน 181 ลานบาท 2551 จํานวน 317 ลานบาท และ 2550 จํานวน 10 ลานบาท) และในสวนของคาใชจายเพิ่มเติม

จากโครงการที่เลยระยะเวลาน้ัน บริษัทคาดวาจะสามารถหารายไดทดแทนจากการจําหนาย License เพิ่มเติม งานสวน
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เพิ่มจากขอบเขตของสัญญาเดิม และ คาบํารุงรักษาซอฟทแวรเพิ่มเติมหลังจากงานวางระบบเสร็จส้ิน รวมถึงการเจรจา

เร่ืองคาปรับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได 

สิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะ 

ในป 2551 JV Genius ไดประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสิทธิการหาผลประโยชนบนปายจราจรอัจฉริยะ

โดยการประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันและพบวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

ตํ่ากวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวเปนจํานวน 11 ลานบาท ดังนั้น  JV Genius จึงบันทึกคาเผ่ือการดอยคาของ

สินทรัพยจํานวนดังกลาวในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2551 อยางไรก็ตาม JV Genius ไดทบทวนการดอยคาของสินทรัพย

ดังกลาวอยางนอยเปนประจําทุกป โดยใชหลักเกณฑและวิธีการคํานวณเชนเดียวกันกับของปกอน พบวา คาเผ่ือการดอย

คาของสินทรัพยที่บันทึกอยูในงบการเงินจํานวน 11 ลานบาท เพียงพอแลว 

แหลงที่มาของเงินทนุ 
หนี้สิน 
    หนวย: ลานบาท 

 ป 2553 ป 2552 เพ่ิม(ลด)   % เพ่ิม(ลด) 

หนี้สินหมุนเวียน 4,960 4,232 728 17.20 

หนี้สินไมหมุนเวียน 169 63 106 168.25 

หนี้สินรวม 5,129 4,295 834 19.41 

กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จํานวน 5,129 ลานบาท และ 4,295 ลานบาท 

ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.41 โดยสวนใหญเกิดจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 1,139 

ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนของกลุมบริษัทที่ใชสําหรับงานโครงการที่เกิดขึ้นในป 2553  ในขณะท่ี 

เจาหน้ีการคาลดลงจํานวน 552 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากยอดส่ังซื้อวัตถุดิบ สินคาและบริการสําหรับไตรมาสที่ 4 ของป 

2553 ลดลงเม่ือเทียบกับยอดส่ังซื้อวัตถุดิบ สินคาและบริการ สําหรับไตรมาสที่ 4 ของป 2552 นอกจากนี้ กลุมบริษัทไดรับ

เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 247 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและจัดหาสินทรัพย  ตลอดจน การจายชําระคืนเงิน

กูยืมระยะยาวจํานวน 70 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน 

กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จํานวน 1,323 ลานบาท และ 1,131 ลานบาท 

ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นสุทธิ 192 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับป 2553 จํานวน 313  ลานบาท และเงินเพิ่ม

ทุนจากผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยจํานวน 5 ลานบาท ในขณะเดียวกัน สวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทลดลงจากการ

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 115 ลานบาท และการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 11 ลานบาท 

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทในป 2553 เทากับ 3.9:1 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2552 ซึ่งเทากับ 

3.8:1    
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สภาพคลอง 
กระแสเงินสด 

  หนวย: ลานบาท 

 ป 2553 ป 2552 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (953) 191 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (207) (131) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,205 (40) 

ในป 2553 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 953 ลานบาท เนื่องจากการขยายตัวของ

ธุรกิจของกลุมบริษัท โดยมีกระแสเงินสดรับและจายจากการซื้อ-ขายสินคา รับ-จายชําระเงิน เปนตน 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสําหรับป 2553 จํานวน 207 ลานบาท เงินสดจายจากกิจกรรมลงทุนสวนใหญ

เปนการซ้ือสินทรัพย เชน ตูเติมเงินของ FSS และท่ีดินเพื่อรองรับการดําเนินงานในอนาคตของ ES จํานวน 229 ลานบาท 

ในทางตรงกันขาม เงินสดรับกิจกรรมลงทุนมาจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 55 ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับป 2553 จํานวน 1,205 ลานบาท เงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินสวน

ใหญมาจากเงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 1,386 ลานบาท และเงินสดจาย

จากกกิจกรรมจัดหาเงินสวนใหญเปนการจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 70 ลานบาท และการจายเงินปนผลใหแกผู

ถือหุนจํานวน115 ลานบาท 

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน ณ วันส้ินป 2553 เทากับ 1.1: 1 ซึ่งเทากับอัตราสวนของป 2552 

เปนผลมาจากอัตราการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยหมุนเวียนตออัตราการเปล่ียนแปลงของหนี้ สินหมุนเวียนมี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันและสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียน ณ วันส้ินป 2553 เทากับ 0.4: 1 เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราสวน

ของป 2552 ซี่งเทากับ 0.8: 1 พบวาอัตราสวนลดลง เนื่องจากสินทรัพยที่มีสภาพคลองนอย ซึ่งไดแก สินคาคงเหลือและ

รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระมียอดคงเหลือเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งเปนมาจากงานรับเหมาโครงการของกลุมบริษัทที่

เพิ่มขึ้น 

โดยรวมอัตราสวนสภาพคลองของกลุมบริษัทจะอยูในระดับตํ่า เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนที่

เพิ่มขึ้น เปนผลมาจากการขยายตัวทางธุรกิจของกลุมบริษัท 

สําหรับงานการประมูลโครงการตางๆ ของภาครัฐ ซึ่งจําเปนตองมีการคํ้าประกันการประกวดราคาตามมูลคาของ

แตละโครงการ กลุมบริษัทมีความสัมพันธเชิงธุรกิจที่ดีกับสถาบันการเงินตางๆ เพื่อรองรับการคํ้าประกันการประกวดราคา

ดังกลาว โดยไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของกลุมบริษัท 

ในปจจุบัน กลุมบริษัทสามารถชําระคืนเงินกูไดตรงตามเง่ือนไขการชําระหน้ีที่ไดตกลงกันไว โดยรายละเอียดของ

กําหนดเวลาชําระคืนเงินกู ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 และ 16 
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11.4 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

รายการที ่ บริษัท/บริษัทยอย ช่ือผูสอบบัญชี 
คาสอบบัญชีป 
2552 (บาท) 

1 บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด 

               1,090,000   

2 บริษัทยอย บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด 

       1,620,000   

  รวม   2,710,000 

2. คาตอบแทนอ่ืน (Non-audit fee) 

 -ไมมี- 

11.5 ปจจัยที่มีผลตอการดําเนนิงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

1. ความผันผวนของรายได 

เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตตราสินคาของลูกคาคิด

เปนรอยละ 71 (2552: รอยละ 76) ของรายไดรวมป 2552 ซึ่งเปนสัดสวนที่มีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานโดยรวมของ

บริษัท และหากพิจารณารายไดเฉพาะจากบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด รายเดียวคิดเปนรอยละ 69 

(2552: รอยละ 75) ของรายไดรวม ดังนั้น หากลูกคาเปล่ียนแปลงยอดสั่งผลิตสินคาจะทําใหเกิดความผันผวนตอรายได

รวมของบริษัทคอนขางมาก อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความผันผวนดังกลาว จึงกระจายฐานลูกคาไปยังรายใหม

เพิ่มขึ้นเพื่อลดสัดสวนการพึ่งพิงลูกคารายใหญโดยนําเสนอสินคาใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นในราคาที่แขงขันได ภายใต

ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่แข็งแกรงเปนตัวสนบัสนุนใหผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่นาสนใจและมีสินคาใหมออกสู

ตลาดเสมอ รวมไปถึงขอไดเปรียบดานตนทุนการผลิต ทําใหไดลูกคากลุมใหมอยางตอเนื่อง และเนนการขยายตลาดไปยัง

งานโครงการกับหนวยงานภาครัฐ 

2. คุณภาพของสินทรัพย 

2.1 ลูกหนี้การคา 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม ฝายบริหารควบคุมความ

เส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายที่จะใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติดานสินเช่ือที่ดี บริษัทฯยังมีความเส่ียงจากการกระจุก

ตัวของสินเช่ืออันเกิดจากการมีลูกหนี้การคารายใหญรายหนึ่งและลูกหนี้งานโครงการ ทั้งนี้ ลูกหนี้รายใหญดังกลาวเปน

ลูกหนี้ที่นาเช่ือถือและชําระหน้ีตามกําหนด และลูกหนี้งานโครงการเปนหนวยงานภาครัฐ สวนบริษัทยอยมีฐานของลูกคา

ที่หลากหลายและมีจํานวนมากราย ดังนั้น กลุมบริษัทจึงไมมีความเสี่ยงดานสินเช่ืออันจะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของกลุมบริษัทที่เปนสาระสําคัญ 
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3. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

จากการที่บริษัทฯและ ES มีการนําเขาวัตถุดิบประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการผลิตและจําหนายนั้น 

ซึ่งการเสนอราคาและการชําระเงินจะเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐและเยน ในขณะท่ีรายไดจากการขายจะเปนสกุลเงินบาท 

ทําใหบริษัทฯและ ES อาจมีความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารและเยนมีการ

เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับคาเงินบาท ดังนั้น ในการส่ังซื้อวัตถุดิบบริษัทมีการจองและกําหนดราคาวัตถุดิบลวงหนา และ

บริษัทฯและ ES ยังติดตามความเคล่ือนไหวของคาเงินสกุลที่เก่ียวของอยางใกลชิด เพื่อเปนขอมูลในการบริหารตนทุนการ

ผลิต โดยปจจุบันบริษัทฯและ ES มีวงเงินสําหรับทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับ

สถาบันการเงินสําหรับใชในชวงที่อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน รายละเอียดของหน้ีสินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ

และสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26.1 

4. สภาพคลอง 

กลุมบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองคอนขางตํ่าเน่ืองมาจากโครงสรางหนี้สินของกลุมบริษัทสวนใหญเปนหนี้สิน

ระยะส้ัน ซึ่งไดแก เงินกูยืมระยะส้ันและเจาหนี้การคา โดยมีเทอมการชําระเงินที่แนนอน ในขณะท่ีสินทรัพยหมุนเวียนสวน

ใหญไดแก ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ ซึ่งมีสภาพคลองที่ตํ่ากวา อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีการดูแลสถานะทางการ

เงินและกําหนดการชําระคืนอยางใกลชิดเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดตามภาระผูกพันที่มีอยู 

สําหรับงานการประมูลโครงการตางๆ ของภาครัฐ ซึ่งจําเปนตองมีการคํ้าประกันการประกวดราคาตามมูลคาของ

แตละโครงการ กลุมบริษัทมีความสัมพันธเชิงธุรกิจที่ดีกับสถาบันการเงินตางๆ เพื่อรองรับการคํ้าประกันการประกวดราคา

ดังกลาว โดยไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของกลุมบริษัท 

ในปจจุบัน กลุมบริษัทสามารถชําระคืนเงินกูไดตรงตามเงื่อนไขการชําระหน้ีที่ไดตกลงกันไว โดยรายละเอียดของ

กําหนดเวลาชําระคืนเงินกู ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 และ 16 
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12. ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

- ไมมี – 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 

 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

นอกจากนี้  บริษัทขอรับรองวา 
 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 
 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
 

(3)      บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ

บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง

การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท

ไดมอบหมายใหนายอรินทร แจมนารี เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ

นายอรินทร แจมนารี กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 
          

 ชื่อ ตําแหนง 

 

ลายมือช่ือ 

1. นายพงษชัย อมตานนท ประธานกรรมการบริหาร  

 

2.   
 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 

 

รองประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

ผูรับมอบอํานาจ 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายอรินทร แจมนารี ผูอํานวยการฝายการบัญชีและการเงิน  
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการถือ
หุนบริษัท 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสนิท   

วรปญญา 

72 ไมมี ไมมี - ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร  หลกัสูตรการปองกัน

ราชอาณาจักร (วปอ.) 

2551 -  2552 ประธาน ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

นานาชาติ 

ศูนยกลางซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา

สากล 

        - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2549 -  2553 ประธาน ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

แหงประเทศไทย 

ศูนยกลางซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 

        - M.A. (Econ.), University of Wisconsin, 

USA 

2549 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยซัมมิท ฮารเนส ผลิตชิ้นสวนรถยนต 

        - อบรม Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย รุน 24/2004 วันที่ 9 กันยายน 

2547 (DAP) 

  2552 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท

และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

     2549-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อีเลคทรอนิกส ซอรซ จําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  

          2549-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. จีเนียส ทราฟฟค      

ซีสเต็ม 

ผลิต จําหนาย และรับเหมา ติดตั้ง

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับระบบจราจรพรอมทั้ง

อุปกรณที่เกี่ยวของ และผลิตและจําหนาย

ปายอิเล็กทรอนิกส 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการถือ
หุนบริษัท 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสนิท   

วรปญญา 
    

2552-ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

 

บจก. อาคเนยประกันภัย 

 

ธุรกิจประกันภัย 

(ตอ)     
2552-ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

 

บจก. อาคเนยประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต 

 
    2552-ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

 

บจก. อาคเนยแคบปตอล 

 

บริหารและจัดการ การใชรถยนตสําหรับ

บริษัทและองคกรขนาดใหญอยางครบวงจร 

     2547-2551 ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

          2539 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ไทยวิจัยและฝกอบรม รับดําเนินการจัดการฝกอบรมภายในองคกร 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการถือ
หุนบริษัท  
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสุธรรม     

มลิลา 

69 ไมมี ไมมี - อบรม Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย รุน 24/2004 วันที่ 9 กันยายน 

2547 

- อบรม Audit Committee Program 

(ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย รุน 4/2005 วันที่ 17-18 

กุมภาพันธ 2548  

   - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

2552 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

    2547-2551 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

     2552  - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีแอนดที บริการโทรศัพทสาธารณะ, บริการสื่อสาร

ขอมูล, บริการอินเตอรเนตความเร็วสูง, 

    
2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 

บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศ

ไทย) 

ผลิตและจําหนายถุงพลาสติก ขวด ถวย 

บรรจุภัณฑ 

        
2547 -  2552 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ.โซลารตรอน ผลิตและจําหนายระบบพลังงานแสงอาทิตย 

        2546 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ทีเอสบี โฮลดิ้ง ใหบริการสมุดโทรศัพท online  

        2546 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ทรัพยเพิ่มผลกอสราง ธุรกิจรับเหมากอสราง 

        2546 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.นิติบุคคลแจงวัฒนะ 17 บริหารจัดการและบํารุงพื้นที่สวนกลาง 

        2546 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.บานพลับพลา ธุรกิจอสังหาริมทรัพยบานและที่ดิน 

        2546 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.สรางสิน พร็อพเพอรตี้ ธุรกิจคาอสังหาริมทรัพยบานและที่ดิน 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 

  
สัดสวนการถือ
หุนบริษัท   
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนงราม   

เลาหอารีดิลก 

57 ไมมี ไมมี - อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004 วันที่ 15 

ธันวาคม 2547 

2547 -  ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

        -  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย รามคําแหง 

2534 -  ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บจก.เอเอสที มาสเตอร ตรวจสอบบัญชี 

นางรังษี       

 เลิศไตรภิญโญ 

50 6.10 พี่สาวคุณ     

พงษชัย           

อมตานนท 

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย รุน 30/2004  วันที่ 

15 ธันวาคม 2547 

2533 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท/ บริหาร บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

        -  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย รามคําแหง 

2551 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท สมารท เซอรวิส ใหบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินตูมือ

ถืออัตโนมัติ 

          2551 –  2552 กรรมการบริษัท บจก.อุตสาหกรรมน้ําไทย จัดจําหนายน้ําดิบใหกับภาคอุตสาหกรรม

และเปนน้ําจัดสงเพื่อผลิตน้ําประปา 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 

  
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพงษชัย      

อมตานนท 

47 52.17 นองชายคุณรังษี  

เลิศไตรภิญโญ 

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 

30/2004 วันที่ 15 ธันวาคม 2547 

2532 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท/บริหาร บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

     - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2551 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ จําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

     2545 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม ผลิต จําหนาย และรับเหมา ติดตั้ง

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับระบบจราจรพรอมทั้ง

อุปกรณที่เกี่ยวของ และผลิตและจําหนาย

ปายอิเล็กทรอนิกส 

     2545 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค 

มิเตอร 

จําหนายมิเตอรวัดไฟฟา kWh แบบ

อิเล็กทรอนิกส 

     2545 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม การวิจัย คนควาเทคโนโลยี และจําหนาย

อุปกรณรับสงขอมูลผานดาวเทียมติด

ยานพาหนะ 

     2551 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท สมารท เซอรวิส ใหบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินตูมือ

ถืออัตโนมัติ 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 

  
สัดสวนการ
ถือหุนบริษทั 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นายพงษชัย      

อมตานนท 

       

 

 

 

 

2551 –  2552 กรรมการบริษัท บจก.อุตสาหกรรมน้ําไทย จัดจําหนายน้ําดิบใหกับภาคอุตสาหกรรม

และเปนน้ําจัดสงเพื่อผลิตน้ําประปา 

 (ตอ)    2551 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.อสมท. การสื่อสาร 

       2552 –  2553 กรรมการบริษัท บจก. วิทยุการบิน ใหบริการการเดินอากาศ ในเขตแถลงขาว

การบินของประเทศไทย และพื้นที่อื่น ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2552 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริหาร 

สํานักสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรแหงชาติ 

 

        

นายแกลิก     

อมตานนท 

55 6.03 พี่ชายคุณพงษ

ชัย อมตานนท 

และคุณรังษี เลิศ

ไตรภิญโญ 

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 

30/2004  วันที่ 15 ธันวาคม 2547 

2547 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

        -  ปวช. สาขาการบัญชี           

วิทยาลัยเชตุพน 

2531 -  ปจจุบัน กรรมการบริหาร บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ จําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 

  
สัดสวนการถือ
หุนบริษัท  
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายบุญญา     

ตันติพานิช

พันธ 

49 2.57 ไมมี - อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 

30/2004  วันที่ 15 ธันวาคม 2547 

2547 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท/

บริหาร 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

 

   

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2545 –  ปจจุบัน  กรรมการบริษัท/

บริหาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม ผลิต จําหนาย และรับเหมา ติดตั้งผลิตภัณฑที่

เกี่ยวกับระบบจราจรพรอมทั้งอุปกรณที่

เกี่ยวของ และผลิตและจําหนายปาย

อิเล็กทรอนิกส 

  

      

 2551 –  2552 กรรมการบริษัท บจก.อุตสาหกรรมน้ําไทย จัดจําหนายน้ําดิบใหกับภาคอุตสาหกรรมและ

เปนน้ําจัดสงเพื่อผลิตน้ําประปา 

นางมาทินี      

วันดีภิรมย 

49 2.58 พี่สาวของภรรยา

คุณพงษชัย อมตา

นนท 

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 

30/2004  วันที่ 15 ธันวาคม 2547 

2545 -  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

        - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2545 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท/

บริหาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม ผลิต จําหนาย และรับเหมา ติดตั้งผลิตภัณฑที่

เกี่ยวกับระบบจราจรพรอมทั้งอุปกรณที่

เกี่ยวของ และผลิตและจําหนายปาย

อิเล็กทรอนิกส 

     2551 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท สมารท เซอรวิส ใหบริการเติมเงินออนไลนและเติมเงินตูมือถือ

อัตโนมัติ 

     2551 –  2552 กรรมการบริษัท บจก.อุตสาหกรรมน้ําไทย จัดจําหนายน้ําดิบใหกับภาคอุตสาหกรรมและ

เปนน้ําจัดสงเพื่อผลิตน้ําประปา 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 

  ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

สัดสวนการถือ
หุนบริษัท (รอย

ละ) 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวชลธิชา  

ศิริพงศปรีดา 

40 ไมมี ไมมี -  อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน

43/2004 วันที่ 9 กันยายน 2547 

2547 –  ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

        

- ปริญญาโท MBA, University of 

Wisconsin 

2541 –  ปจจุบัน ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการ 

บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ จําหนายชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

    - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ     

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

    

นายสวัสดิ์      

เอิบโชคชัย 

43 ไมมี ไมมี -  ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง       

2533 –  ปจจุบัน ผูอํานวยการฝาย

วิจัยและพัฒนา 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

นายปราโมทย   

พันธินา 

42 ไมมี ไมมี -  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

-  ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส

วิทยาลัยชางกลปทุมวัน 

2538 –  ปจจุบัน ผูอํานวยการฝาย

ผลิต 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

นายอรินทร    

แจมนารี 

38 ไมมี ไมมี -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2551 -  ปจจุบัน ผูอํานวยการฝาย

บัญชีและการเงิน 

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

        -  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2538 - 2551 ผูจัดการฝาย

ตรวจสอบ 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 

ยัง จํากัด 

 

ตรวจสอบบัญชี 
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ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 

  
ความสัมพันธของ

ครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

สัดสวนการถือ
หุนบริษัท 
 (รอยละ) 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชัชวิน  

พิพัฒนโชติธรรม      

38 ไมมี ไมมี -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

2553 -  ปจจุบัน ผูชวยประธาน

กรรมการบริหาร  

บมจ.ฟอรท คอรปอเรชั่น ผลิตและจัดจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และรับจางผลิต/

ประกอบแผงวงจรอุปกรณโทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส 

        -  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

2538 - 2553 ผูจัดการฝาย

ตรวจสอบ 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 

ยัง จํากัด 

 

ตรวจสอบบัญชี 
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เอกสารแนบ 1 (ตอ)  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมที่ดํารงตําแหนง
เปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม และผูมีอํานาจควบคุม 

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

ลํา
ดับ

 

                    
ชื่อ-สกุล               

บริษัทที่เก่ียวของ 

นา
ยส
นิท

  ว
รป
ญ
ญ
า 

นา
ยสุ
ธร
รม

  ม
ลิล
า 

นา
งส
าว
นง
รา
ม 

 เล
าห
อา
รีดิ
ลก

 

นา
ยพ
งษ
ชัย

  อ
มต
าน
นท
 

นา
งรั
งษี

  เ
ลิศ
ไต
รภ
ิญ
โญ

 

นา
ยแ
กลิ
ก 

 อ
มต
าน
นท
 

นา
งม
าท
ินี 

 วัน
ดีภ
ิรม
ย 

นา
ยบุ
ญ
ญ
า  

ตัน
ติพ

าน
ิชพ
ันธ
 

นา
งส
าว
ชล
ธิช
า  

ศิริ
พง
ศป
รีช
า 

นา
ยชั
ชวิ
น 
พิพ

ัฒ
นโ
ชติ
ธร
รม

 

นา
ยป
รา
โม
ทย
  พ

ันธ
ินา

 

นา
ยอ
ริน
ทร
 แจ

มน
ารี

 

นา
ยส
วัส
ดิ์ 

 เอ
ิบโ
ชค
ชัย

 

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

2 บจก.อีเลคทรอนิคส ซอรซ B     B  B,C    B,D        

3 บจก.จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม B     B    B,C B,C          

4 บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร       B                 

5 บจก. ฟอรท สมารท เซอรวิส       B B   B             

6 บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)  B            

7 บจก.ทรัพยเพิ่มผล กอสราง   B                      

8 บจก.ทีเอสบี โฮลด้ิงส   B                      

9 บจก.นิติบุคคลแจงวัฒนะ 17   B                      

10 บจก.บานพลับพลา   B                      

11 บจก.ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม       B                  

12 บจก.สรางสิน พร็อพเพอรต้ี   B                      

13 บจก.เอเอสที มาสเตอร     B,D                    

14 บจก.ไทยวิจัยและฝกอบรม B                        

15 บมจ.อสมท       B                  

16 บจก. อาคเนยประกันภัย B             

17 บจก. อาคเนยประกันชีวิต B             

18 บจก. อาคเนยแคบปตอล B             
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

รายชื่อ 

บมจ. บริษัทยอย 

ฟอรท 1 2 3 4 

1. นายสนิท  วรปญญา X / /   

2. นายสุธรรม  มลิลา /     

3.นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก /     

4. นายพงษชัย  อมตานนท /,// / / / / 

5. นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ /,//   / / 

6. นายแกลิก  อมตานนท / /,//    

7. นางมาทินี  วันดีภิรมย /  /,// / / 

8. นายบุญญา  ตันติพานิชพันธ /,//  /,// /  

9. นางสาวชลธิชา  ศิริพงศปรีชา /     

10.นาย พูนศักด์ิ ศิริพงศปรีดา  /    

11. นางสาวพนาวัลย โพธิพิพิธ     / 

 
 
หมายเหตุ:  

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ //= กรรมการบริหาร 

2. บริษัทยอย 1 ไดแก บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด (ES) 

 บริษัทยอย 2 ไดแก บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด (GTS) 

 บริษัทยอย 3 ไดแก  กิจการรวมคา Genius 
บริษัทยอย 4 ไดแก บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จํากัด (FSS) 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงต้ังขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระที่มิได

เปนผูบริหาร จํานวน  3 ทาน คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ ภายใตขอบเขตอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดและสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในป 2553

คณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีการประชุมจํานวน 4 คร้ัง โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมทุกคร้ัง และมี

ผูสอบบัญชี ผูบริหาร ตลอดจนฝายตรวจสอบภายในเขารวมประชุมเพื่อรวมเสนอขอมูลและขอเสนอแนะตามวาระท่ี

เก่ียวของ โดยสรุปเร่ืองพิจารณาท่ีสําคัญไดดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 2553 กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ วาได
ปฏิบัติถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

2. พิจารณาแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในอันเก่ียวเนื่อง
กับการวิเคราะหระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอฝายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขตามควร
แกกรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหนาการปรับปรุงและแกไขขอบกพรอง ใหการกํากับดูแลการตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงความเส่ียงขององคกรประกอบดวย  

3. สอบทานใหบริษัทถือปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของทางการหรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของ
บริษัท 

4.  สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมทั้งพิจารณาการเปดเผยขอมูลในเร่ืองดังกลาวใหมีความถูกตองครบถวน  

5. ประเมินความเปนอิสระของผูสอบบัญชี พิจารณาเสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนสอบบัญชี ประจําป 
2553 

6. คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเองสําหรับป 2553 ผลของการประเมิน
อยูในระดับที่พอใจ และไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบแลว 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินและรายการทางการเงิน ประจําไตรมาสและประจําป 2553 ได
จัดทําตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันอยางครบถวน ถูกตองและมี
รายละเอียดเพียงพอ อีกทั้งบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนยึดม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  
 สําหรับงบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทใหพิจารณาแตงต้ังบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทตอเนื่องจากปที่ผาน
มา เนื่องจากบริษัทดังกลาวเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง การ
แตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทจะไดนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน  
2554 เพื่อใหความเห็นชอบตอไป 

 

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 
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หนังสือมอบอํานาจ 
 
                                                                               

                            31 มีนาคม 2554  

 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ 226/12, 13, 16 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดย นายพงษชัย อมตานนทและนางรังษี 

เลิศไตรภิญโญ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทขอมอบอํานาจใหนายอรินทร แจมนารี ผูถือบัตรประชาชน

เลขที่   3102400138277 อยูบานเลขที่ 1038/21 อาคารไลฟแอดพหล 18 ซอยพหลโยธิน 18 ถนน

พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป 2553 (แบบ 56-1) 

 

การใดที่ นายอรินทร แจมนารี ไดกระทําไปเพื่อการดังกลาวขางตนใหถือเสมือนหนึ่งวา ขาพเจา

ไดกระทําไปดวยตนเอง เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

 

                                                                           ลงช่ือ___________________________ผูมอบอํานาจ 

                                                                          (นายพงษชัย   อมตานนท / นางรังษี   เลิศไตรภิญโญ) 

                                                            

 

                                                                       ลงช่ือ___________________________ผูรับมอบอํานาจ 

                                                                                        (นายอรินทร   แจมนารี) 

 

 

                                                                                      ลงชื่อ___________________________พยาน 

                                                                                               (นางสาวศุภลักษณ   ปรมสวัสด์ิ) 

 

 

                                                                                      ลงช่ือ___________________________พยาน 

                                                                                                      (นางสาวดาริน   ลามอ) 
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