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ข้อมลูสรุป  

 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 “ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหวัข้อนี  ้
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1.  ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ :  FORTH 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107548000471 
ทนุช าระแล้ว : 480,000,000 บาท (หุ้นสามญั 960,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั  :  ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ โทรคมนาคมและอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 
 ผลติและประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคม และอิเลก็ทรอนิกส์ภายใต้ตราสนิค้า

ของลกูค้า 
 ผลิต จ าหน่าย และรับเหมาติดตัง้อปุกรณ์ และระบบสญัญาณไฟจราจร และกล้อง

วงจรปิด 
 ผลติและจ าหนา่ยป้ายอิเลก็ทรอนิกส์  
 จัดเก็บผลประโยชน์ในด้านการโฆษณาข้อความและรูปภาพบนพืน้ที่ป้ายจราจร

อจัฉริยะ  
 ให้บริการรับวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 
 ให้บริการเติมเงินมือถือและเติมเงินออนไลน์ผา่นเคร่ืองเติมเงินอตัโนมตัิ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : เลขที่  226 /12,13  และ  16   ถนนพหลโย ธิน   แขวงสาม เสนใน  เขตพญ าไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

ที่ตัง้ส านกังานสาขา  
 
 
 

: 
 
 

สาขาที่ 1 เลขที่ 66/350 หมูท่ี่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

สาขาที่ 2 เลขที่ 77 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
73210 

สาขาที่ 3 เลขที่ 66/18 หมูท่ี่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210 

สาขาที่  4 เล ขที่  282, 284 ถนนพหล โย ธิน  แขวงสาม เสน ใน  เขตพญ าไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
 

โฮมเพจ  :  www.forth.co.th  
โทรศพัท์  : 0-2615-0600 
บคุคลอ้างอิง    
นายทะเบียนหลกัทรัพย์  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู ่62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

http://www.forth.co.th/
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ผู้สอบบญัชี  : 1.  นายศภุชยั           ปัญญาวฒัโน       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3930  หรือ 
2.  นายณรงค์            พนัตาวงษ์           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3315 หรือ 
3.  นางสาวทิพวลัย์    นานานวุฒัน์        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3459 
บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33   
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2264-0777  โทรสาร 0-2264-0790 
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นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นทางตรงและทางอ้อม ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว 
 
ล าดบัที ่ ชื่อธุรกิจ/สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท

หุ้น 
จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย   

จ านวนหุ้น 
ที่ถือ   

สดัสว่นการ
ถือหุ้น 

1 บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด 
77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73210 
โทรศัพท์ : 0-2811-7925 
แฟกซ์ : 0-2811-7935 

ผลติและจ าหน่าย
อปุกรณ์สญัญาณไฟ

จราจร 

สามญั 500,000  499,994  100.00% 

2 บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั  
7/129 อาคารส านกังานเซ็นทรัลป่ินเกล้า ชัน้ 17 ห้อง 
1702  ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศพัท์ : 0-2884-9210   
 แฟ็กซ์ : 0-2884-9213-4     

จ าหน่ายชิน้สว่น
อิเลคทรอนิคส์ 

สามญั 500,000  499,994  100.00% 

3 กิจการร่วมค้า Genius 
282 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท์ : 0-2615-2440, 0-2615-2231-2 
แฟ็กซ์ : 0-2615-2441 

รับสมัปทานโครงการ
ป้ายจราจรอจัฉริยะ 

- - -  100.00% 

4 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั 
1031/1-4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท์ :0-2279-8520-1 
แฟกซ์ : 0-2279-8200 

บริการเติมเงินออนไลน์
และเติมเงินมือถือ

อตัโนมตัิ 

สามญั 150,000  76,500  51.00% 

5 บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จ ำกดั  
226/12,13,16  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2615-0600  แฟ็กซ์ : 0-2615-0615 

บริกำรให้ค า 
ปรึกษำในการจดัข้อมลู
และจดัระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

สำมญั 100,000 69,998 70.00% 

6 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ากดั 
226/3,4,5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2615-0808   แฟ็กซ์ : 0-2615-0809 

จ าหน่ายอปุกรณ์
ติดตามยานพาหนะ 

สามญั 200,000  67,994  34.00% 

7 บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จ ากดั 
228/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท์ : 0-2615-2420-1  แฟ็กซ์ : 0-2615-2422 

จ าหน่ายอปุกรณ์มิเตอร์
ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ 

สามญั 4,000,000  1,800,000  45.00% 

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

บริการเติมเงินออนไลน์
และเติมเงินมือถือ

อตัโนมตัิ 

สามญั 100,800 40,000 39.68% 
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ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  

 กลุม่บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงที่สําคญัอย่างสมํ่าเสมอและมีการพฒันาปรับปรุงแผนควบคมุความเสี่ยง
เพื่อให้จัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทได้มีการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่นๆ 
นอกเหนือจากธุรกิจหลกั ได้แก่  ธุรกิจผลติและจําหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม  ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร ธุรกิจจําหนา่ย
และรับเหมาติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจร ระบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจําหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจมิเตอร์
ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอปุกรณ์รับสง่ข้อมลูผ่านดาวเทียมติดยานพาหนะ ธุรกิจการให้บริการให้คําปรึกษาในการ
จดัการข้อมลูและจดัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถือผา่นเคร่ืองเติมเงิน
อตัโนมตัิ  เป็นต้น กลุม่บริษัทได้ประเมินความเสีย่งหลกัที่อาจกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงัต่อไปนี ้

1.  ความเสีย่งจากธุรกิจอีเอ็มเอส 

1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้สั่งผลิตรายใหญ่ 

 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการผลติและประกอบแผงวงจรอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ตราสินค้าของลกูค้าคิด
เป็นร้อยละ 53  (2553: ร้อยละ 71) ของรายได้รวมปี 2554  ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีมีนยัสาํคญัตอ่ผลการดําเนินงานโดยรวมของ
บริษัท และหากพิจารณารายได้เฉพาะจากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นหนึ่งคู่ค้ารายสําคญัของ
บริษัท ท่ีมีสดัส่วนรายเดียวคิดเป็น ร้อยละ 52 (2553 : ร้อยละ 69) ของรายได้ ซึ่งถือว่าเป็นสดัส่วนที่สงู อย่างไรก็ต าม 
ความต้องการ hard disk ในตลาดโลกยงัคงเพิ่มสงูขึน้ทุกปี และ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตก็เปลี่ยนแปลงเร็ว  บริษัทมี
สายการผลิต (SMT มากถึง 14 สาย) ท่ีสามารถผลิตได้ถึง 5,000 ล้าน จุดต่อปีและด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ทําให้บริษัท
ได้รับยอดคําสัง่การผลิตสินค้าตลอดทัง้ปีจากบริษัทดังกล่าวมาตลอดในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ด้วย
คณุภาพในระดบัมาตรฐานสากลโลกโดยบริษัทได้รับรางวลั “best supplier” จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
จํากดั และผู้ประกอบการอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชัน้นําหลายแห่ง อาทิ เช่น บริษัทโตชิบา จํากัด, บริษัท ไพโอเนียร์ จํากดั 
เป็นต้น   

 อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความผนัผวนดงักล่าวจึงกระจายฐานลกูค้าไปยงัรายใหม่เพิ่มขึน้ โดยนําเสนอ
สนิค้าใหม่ๆ  ที่มีคณุภาพสงูขึน้ในราคาที่แขง่ขนัได้ ภายใต้ทีมงานวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ที่แข็งแกร่งเป็นตวัสนบัสนนุให้
ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นท่ีน่าสนใจ และมีสนิค้าใหมอ่อกสูต่ลาดเสมอ รวมไปถึงข้อได้เปรียบด้านต้นทนุการผลิต ทําให้ได้
ลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่องและเน้นการขยายตลาดไปยังงานโครงการกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงการทําตลาดใน
อตุสาหกรรมใหม ่สําหรับผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ออกสูต่ลาดในปี 2554 ได้แก่ FORTH WDM Access Switch, มิเตอร์นํา้แบบไร้
สาย, Tracking system, GPON เป็นต้น 

2.  ความเสีย่งจากธุรกิจโทรคมนาคม 

2.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กับหน่วยงานราชการ 

 ธุรกิจในเครือของบริษัทส่วนใหญ่ จะมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัเป็นหน่วยงานราชการ ซึ่งปกติจะมีกําหนดการ
ชําระเงินที่ยาวนานกว่าภาคเอกชน โดยเฉลี่ยแล้วลูกค้ากลุ่มนีจ้ะมีระยะเวลาเก็บหนีป้ระมาณ 60 วัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
งบประมาณของแต่ละหน่วยงานด้วย บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีสดัสว่นรายได้ที่มาจากลกูค้า ในกลุม่ดงักลา่วมากขึน้จา ก
งานประมูลและงานรับเหมา ดงันัน้บริษัทจึงต้องมีระบบการบริหารสภาพคลอ่งที่ดีเพื่อรองรับโครงการที่เน้นกลุ่มลกูค้า
หนว่ยงานราชการดงักลา่ว 
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 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการรับงานโครงการราชการมานาน จึงมีความรู้และ
ชํานาญในการบริหารสภาพคลอ่ง สาํหรับกลุม่ลกูค้าราชการและลกูค้าที่มีระยะเวลาการให้เครดิตยาว โดยบริษัทมีเงินทนุ
หมุนเวียนจํานวนหนึ่งไว้เพื่อรองรับวงจรกระแสเงินสดที่ยาวขึน้ของกลุ่มลกูค้าดงักล่าวโดยเฉพาะและบริษัทยงัมีวงเงิน
สินเช่ือสํารองจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ท่ีเพียงพอ ประกอบกบับริษัทยงัมีความสามารถในการกู้ยืมเพิ่ม เติมเพื่อรองรับ
การบริหารสภาพคลอ่งในระยะยาวได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.2 ความเสี่ยงจากการส่งมอบโครงการ 

 ในการดําเนินธุรกิจงานโครงการของกลุม่บริษัทมีระยะเวลาโครงการระหว่าง 3 -5 เดือน ถึง 2 ปี ขึน้อยู่กบัขนาด
ของโครงการ ซึ่งเมื่อถึงกําหนดเวลา หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถดําเนินงานและส่งมอบงานได้ บริษัทอาจสญูเสียความ
นา่เช่ือถือและหรือเสยีคา่ปรับแก่เจ้าของโครงการตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา ซึง่อตัราคา่ปรับดงักลา่วจะมผีลกระทบตอ่
อตัรากําไรของแต่ละโครงการท่ีลดลงกลุม่บริษัทจึงได้มีนโยบายในการบริหารโครงการแตล่ะโครงการอย่างใกล้ชิด  มีการ
วางแผนงานท่ีรัดกมุรอบคอบ โดยใน 3 ปีที่ผา่นมาบริษัทและบริษัทยอ่ย เสยีคา่ปรับในการบริหารงานโครงการตํ่ากวา่ร้อย
ละ 0.05 ของมลูค่าโครงการทัง้หมด ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว กลุม่บริษัทได้จดัให้มีการติดต่อสื่อสาร
และประสานงานกบัลกูค้าและกบับริษัทผู้ผลติอยูต่ลอดเวลาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ทนัเวลา 

3.  ความเสีย่งจากธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

3.1 ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของผลิตภณัฑ์ที่ส่งผลถงึการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยกีารผลิต 

 เนื่องจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีในปัจจบุนัอย่างรวดเร็ว ไม่วา่ด้าน รุ่น รูปแบบและคณุสมบตัิการใช้งานทําให้
ผู้ผลิตต้องพฒันาเทคโนโลยีให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ ดงันัน้ เพื่อให้ประสบความสําเร็จในอนาคต บริษัท
ได้เตรียมความพร้อมเพื่อพฒัาทัง้ รูปแบบ การผลติ รองรับการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีดงักลา่วอยูต่ลอดเวลา  โดยการ
ลงทุนทัง้ทางด้านเคร่ืองจักร วิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องและการบริหารเวลาและต้นทุนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้ามาโดยตลอด รวมถึงการให้ความสําคญัต่อกระบวนการตรวจสอบ
คณุภาพสินค้า การสง่สินค้าตรงตามความต้องการของลกูค้า และการให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูค้าในการผลิต ผลิตภณัฑ์
ใหมเ่พื่อรักษาสมัพนัธภาพอนัดีกบัลกูค้าที่เป็นผู้ผลติอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ทําให้กลุม่บริษัทสามารถรักษาฐานลกูค้ากลุม่
เดิมไว้ได้  

3.2 ความเสี่ยงจากการขาดรายได้หากไม่สามารถหาผลประโยชน์จากการโฆษณาบนพืน้ที่ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ได้ตามเป้าหมาย 

 ตามข้อกําหนดในสญัญา กิจการร่วมค้า Genius ได้สิทธิในการจดัเก็บผลประโยชน์จากการโฆษณาข้อความและ
รูปภาพบนพืน้ท่ีป้ายจราจรอจัฉริยะ โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี ตอ่อายสุญัญาได้ 2 ครัง้ รวมอายโุครงการหลงัตอ่สญัญาทัง้สิน้ 
9 ปี โดยกิจการร่วมค้าต้องชําระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิบนป้ายโฆษณารายเดือนและค่าตอบแทนรายปี ปีละ
ประมาณ 5 ล้านบาทให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากกิจการร่วมค้าไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณาบนพืน้ที่ป้าย
อจัฉริยะได้เพียงพอกบัคา่ใช้จ่าย อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของกิจการร่วมค้าได้ ในปี 2554  กิจการร่วมค้าได้
พิจารณาบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์เป็นจํานวน 16 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม กิจการร่วมค้ามีแนวทางแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว โดยกิจการร่วมค้ามุ่งมัน่ที่จะคิดค้นและเสนอบริการรูปแบบใหม่เพิ่มเติม รวมถึงการเพิ่มพนัธมิตรทาง
การค้ากบับริษัทเอเจนซีโฆษณาตา่งๆ เพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคตอีกด้วย 
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3.3 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาจากกรุงเทพมหานครเม่ือหมดอายุสัญญาหรือการถูกยกเลิก
สัญญา 

 หลงัจากกิจการร่วมค้าส่งมอบป้ายอจัฉริยะให้เป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครแล้ว จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไข
และข้อตกลงตามที่กําหนดในสญัญา เช่น การรับผิดชอบดแูลป้ายจราจรอจัฉริยะ และอปุกรณ์ในศนูย์ควบคมุระหวา่งอายุ
สญัญา ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงดังกล่าวได้ครบถ้วน อาจทําให้กรุงเทพมหานครไม่
ต้องการตอ่อายสุญัญา ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่รายได้หลกัของกิจการร่วมค้าอยา่งหลีกเลีย่งไมไ่ด้ นอกจากนี ้เงินท่ีลงทนุใน
สว่นโครงการป้ายจราจรอจัฉริยะดงักลา่วนัน้ คิดเป็นมลูคา่ 235 ล้านบาท สาํหรับอายโุครงการ 3 ปี และตอ่อายสุญัญาอีก
2 ครัง้ รวมอายโุครงการหลงัตอ่สญัญาทัง้สิน้ 9 ปี ซึง่กิจการร่วมค้ามีนโยบายตดัจําหน่ายเงินลงทนุดงักลา่วปีละประมาณ 
27 ล้านบาท ดงันัน้ หากกรุงเทพมหานครไมต่่ออายสุญัญา กิจการร่วมค้าจะต้องตดัจําหนา่ยเงินลงทนุในสว่นท่ีเหลอืของ
ทัง้สญัญาทนัทีในปีที่ไมไ่ด้รับการตอ่อายสุญัญา ซึง่จะเป็นคา่ใช้จ่ายจํานวนสงูมากและย่อมมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั
ตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัท 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึน้กิจการร่วมค้าจึงมีแผนดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับโครงการนีร้วมทัง้มีแผนการดูแลบํารุงรักษาและจัดเตรียมอะไหล่สํารองให้เพียงพอตลอดเวลา ทัง้นี ้จากการ
ดําเนินงานท่ีผา่นมา กิจการร่วมค้าสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามที่กําหนดในสญัญาได้อยา่งครบถ้วน 

4.  ความเสีย่งจากธุรกิจธุรกิจให้บริการเตมิเงินมือถืออตัโนมตัิ 

4.1 การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดเติมเงนิมอืถอือตัโนมัติ 

 จากแนวโน้มการเติบโตของโทรศพัท์เติมเงินที่เพิ่มมากขึน้และความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการหาช่องทางการเติม
เงินมือถือที่สะดวกและรวดเร็ว จึงสง่ผลให้มีการแขง่ขนัอยา่งรุนแรงในตลาดตู้ เติมเงินมือถืออตัโนมตัิ โดยเฉพาะด้านกลไก
ราคาเพื่อช่วงชิงฐานลกูค้าระหว่างผู้ประกอบการแต่ละราย อนัเป็นปัจจยัเสี่ยงสําคญัต่อภาวะรายได้  อย่างไรก็ดี บริษัท 
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั (FSS)ได้มีการเตรียมความพร้อมในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนัโดยสร้างคณุภาพ
เครือข่ายการบริการที่แข็งแกร่งและครอบคลมุทัว่ประเทศ นําเสนอบริการที่หลากหลายและมีการพฒันา นวตักรรมใหม่
ของระบบเช่ือมต่อเครือข่ายกับผู้ ให้บริการให้สามารถเช่ือมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึน้ รวมทัง้มีการวางแผน
การตลาดตามความต้องการของผู้ซือ้ (Customization) ซึง่เจาะกลุม่ลกูค้าแตล่ะรายที่มีความต้องการหลากหลายได้  

 นอกจากนี ้FSS ได้ร่วมมือกบับริษัทในเครือและพนัธมิตรทางธุรกิจ อาทิเช่น 7 eleven, TESCO lotus, BTS  และ
อื่นๆ ในการขยายฐานลกูค้าให้เข้าถึงลกูค้าในทกุกลุม่เป้าหมายมากยิ่งขึน้ และบริษัทยงัมีบริการเพิ่มเติมอื่นท่ีหลากหลาย 
เช่น การขายโฆษณาผา่น ตู้เติมเงิน การให้บริการเติมบตัรออนไลน์ การให้บริการชําระคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ และ การ
ดดูวง เป็นต้น บริษัทมิได้หยดุยัง้ที่จะพฒันาตู้ เตมิเงินเพิ่มเติม เพื่อสร้างความแตกตา่งจากจากผู้ให้บริการรายอื่น  โดยในปี
นี ้บริษัทได้พฒันาตู้ให้สามารถทาํธุรกรรมประเภทอื่นได้ อาทิเช่น ขายสนิค้า นอกจากนี ้บริษัทได้ขยายการลงทนุไประเทศ
ตา่งๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นการขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุภมูิภาคให้มากขึน้ 

5. ความเสีย่งด้านสภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงิน 

5.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง(ES)มีการนําเข้าวัตถุดิบประเภทชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการผลิตและ
จําหนา่ยซึง่จะต้องจ่ายชําระเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดอลลา่ร์ฮ่องกง และเยน ในขณะที่รายได้
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จากการขายจะเป็นสกุลเงินบาท ทําให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ค่าเงินสกุล
ต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ดงันัน้ บริษัทได้ดําเนินนโยบายอย่างรอบคอบ โดยบริษัทได้ทํา
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนอย่าง
ใกล้ชิดและมีการติดตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นอยา่งใกล้ชิด นอกจากนี ้บริษัทยงัสามารถปรับ
ราคาขายกับลูกค้าตามอัตราแลกเปลี่ยนได้ ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 ของหนีส้ินที่เป็นสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศที่ไมไ่ด้มีการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 29.2   

5.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอตัราดอกเบีย้ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ที่เก่ียวเนื่องกบัเงินกู้ยืม ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อความผนัผวน
ของต้นทนุทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย อยา่งไรก็ตาม เงินกู้ยืมของบริษัทและบริษัทยอ่ยสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้
ที่ปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี่ยงจากผันผวนของ
อตัราดอกเบีย้ของบริษัทและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดบัตํ่า และบริษัทตระหนกัถึงสถานการณ์ของอตัราดอกเบีย้ ดงันัน้ ถ้า
เกิดสญัญาณของความผนัผวน บริษัทอาจจะใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งทางการเงินตา่งๆ เพื่อจํากดัความเสีย่ดงักลา่ว
รายละเอียดของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16 และ 18 

6.ความเสีย่งด้านการบริหารและการจดัการ 

6.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิผู้บริหาร 

 เนื่องจากนายพงษ์ชยั อมตานนท์ ซึง่เป็นผู้ก่อตัง้บริษัทและดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการบริหาร มีประสบการณ์
ในธุรกิจมาเป็นเวลานาน เป็นผู้มีวิสยัทศัน์และมีหน้าที่โดยตรงในการกําหนดนโยบายทิศทางและการตลาดของบริษัท 
ดงันัน้หากมีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารดงักล่าว อาจทําให้บริษัทประสบปัญหาในการดําเนินธุรกิจในอนาคต ดงันัน้ 
เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการจดัการ บริษัทจึงจดัโครงสร้างองค์กรให้มีการแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบ 

การณ์ในการบริหารและการดําเนินธุรกิจขึน้และให้ผู้บริหารในระดบัรองนัน้ได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจและกําหนทิศทาง 

ของบริษัทมากขึน้ กระจายอํานาจการบริหารไปในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในงานด้านตา่งๆ อย่างชดัเจน โดยนายพงษ์ชยัจะเป็นผู้ กําหนดนโยบายหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยและบริหารงานใน
ฝ่่ายโรงงาน และมีผู้บริหารแต่ละฝ่่ายมีอํานาจตดัสินใจดําเนินการด้านต่างๆ ในสว่นรายละเอียด เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การพึง่พิงผู้บริหาร 

6.2 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  

 ในปี 2554 ครอบครัวอมตานนท์ ยงัคงมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัสงูกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นสามญัที่เรียกชําระ
แล้วทัง้หมด จึงทําให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นกลุม่นีส้ามารถควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้
กรรมการหรือการขอมติที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทที่
กําหนดให้ต้องได้รับมติ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบ และถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อยา่งไรก็ตามบริษัทได้มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้าร่วม
ในการประชมุกรรมการเพื่อพิจารณาอนมุตัริายการตา่งๆ ก่อนนําเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความ
มัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่การบริหารงานภายในบริษัทจะเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ในปี 2532 ภายใต้ช่ือเดิมคือ บริษัท จีเนียส คอมมนูิเคชัน่ ซีสเต็ม 
จ ากดั โดยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นที ่1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศพัท์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า FORTH 
รวมทัง้ด าเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมามีการเพิ่มทนุและขยายสายงานไปยงั
ธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลติและจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม, ธุรกิจผลติมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จนถึงปี 
2548 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ ากดัในช่ือ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

     รายละเอียดความเป็นมาของบริษัท มีดงันี ้

ปี 2530 กลุ่มอมตานนท์และนายพูนศกัดิ์ ศิริพงศ์ปรีดาเร่ิมก่อตัง้บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด (“ES”) ซึ่งเป็นธุรกิจ
เร่ิมต้นของบริษัท เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 

ปี 2532 กลุม่อมตานนท์ก่อตัง้บริษัท จีเนียส คอมมนูิเคชัน่ ซีสเต็ม จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยตู้สาขาโทรศพัท์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า FORTH โดยมีส านักงานและสถานที่ผลิตสินค้าตัง้อยู่เลขที่  280 ,282,284 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ปี 2538 บริษัทลงทนุซือ้ที่ดินและสร้างโรงงานขยายฐานการผลติเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจผลติประกอบแผงวงจรและ
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ โดยโรงงานดงักลา่วตัง้อยูท่ี่ Factory Land ถ.พทุธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม  

ปี 2539 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 20.0 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 200,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
เพื่อซือ้เคร่ืองจกัรขยายก าลงัการผลติ 

ปี 2540 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 150.0 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
เพื่อซือ้ที่ดินจ านวน 5 ไร่ ตัง้อยูเ่ลขที่ 77 หมู ่11 ถ.พทุธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม ส าหรับตัง้โรงงานใหม ่รวมทัง้
มีการลงทนุในเคร่ืองจกัรเพื่อขยายก าลงัการผลติ 

ปี 2541 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 180.0 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,800,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
เพื่อซือ้เคร่ืองจกัรขยายก าลงัการผลติรองรับลกูค้าจากประเทศญ่ีปุ่ นท่ีย้ายฐานการผลติมาในประเทศไทย 

ปี 2542 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 330.0 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,300,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
เพื่อซือ้ที่ดินเพิ่มเติมจ านวน 5 ไร่ (เป็นพืน้ที่ติดกบัที่ดินที่บริษัทซือ้ในปี 2540) เพื่อสร้างโรงงาน และซือ้เคร่ืองจกัร
ขยายก าลงัการผลติ 

ปี 2543 บริษัทย้ายฐานการผลติไปยงัโรงงานแหง่ใหมท่ี่ ถ.พทุธมณฑลสาย 5 จงัหวดันครปฐม 

ปี 2545 เดือนพฤศจิกายน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS 
(Thailand) Limited System & Services Certification ด้านระบบการจัดการคุณภาพ ส าหรับการผลิต Print 
Circuit Board Assembly : PCBA และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตู้ สาขาโทรศัพท์ (Private Automatic 
Branch Exchange: PABX), สินค้าควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter Charger), และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากส านกังานสง่เสริมการลงทนุ(BOI) ส าหรับภาษีน าเข้าวตัถดุิบเพื่อ
ใช้ในกิจการผลิต PCBA, PABX, อุปกรณ์โทรศัพท์ , ชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์
อิเลก็ทรอนิกส์ ,และผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าเร็จรูป 
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ปี 2546 GTS ได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เคร่ืองนับเวลาถอยหลังชนิด Light Emitting Diodes (“LED”) ส าหรับ
การจราจร, โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED, และตู้ ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จากส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

ปี 2547 บริษัทร่วมกบัผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น ก่อตัง้บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จ ากดั (“GEM”) ด้วยทนุจดทะเบียน 5 
ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแรกเร่ิมมีสดัสว่นการถือหุ้นดงันี ้

 

ผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้นต่อทุนจด

ทะเบียน  

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   ร้อยละ 40  

ผู้บริหาร คือนายพงษ์ชยั อมตานนท์, 
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ, นายบญุญา 
ตนัติพานิชพนัธ์  

ถือหุ้นรวมในสดัสว่นร้อยละ 5 

นายจ าเริญ เจริญพฒันาสถิต, นาย
ณฐัวฒิุ เทพหสัดิน ณ อยธุยา, นาย
ศราวธุ   เพียรพิทกัษ์  

ถือหุ้นรวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 55 

GEM ได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส าหรับผลิตภัณฑ์จากการออกแบบทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ในลกัษณะ PROTOTYPE DESIGN หรือผลติภณัฑ์ต้นแบบ 

 -     ในเดือนกนัยายน บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 386.1 ล้านบาท จาก
การออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มทนุจ านวน 561,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนจ านวน 679 หุ้น  ที่ราคาหุ้นละ 100 บาท และหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือช าระโดยการแลกกับหุ้นสามัญ
ทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ ES และ GTS ที่ราคาตามมลูค่าทางบญัชี ณ 31 ธันวาคม 2546  หลงัจากหกัเงินปัน
ผลให้ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามผลประกอบการของปี 2546 และจ่ายเงินปันผลแล้วในปี 2547 สดัสว่นการแลกหุ้นเป็น ดงันี ้ 

 หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 549,758 หุ้น แลกกบัหุ้น ES ของผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวน 499,994 หุ้น
ในอตัราสว่น 1.099 : 1 หุ้น 

 หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 10,563 หุ้น แลกกบัหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมของ GTS จ านวน 9,994 
หุ้นด้วยสดัสว่น 1.057 : 1  

ดงันัน้ บริษัทจึงได้เข้าถือหุ้นของ GTS และ ES ในสดัสว่นร้อยละ 100  
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โครงสร้างเดิมของกลุ่มบริษัทก่อน 30 กันยายน 2547 

             

   .                     .                       
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   .                    
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   .                           
(GEM)

    100%         100%    100%

40%

          

                  

 
 

 โครงสร้างเดิมของกลุม่บริษัทก่อนปรับโครงสร้างในเดือนกนัยายน 2547 ถือหุ้นโดยคณะบคุคลในกลุม่อมตานนท์ 
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร และตวับริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลเข้าถือหุ้นในบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์  จ ากัด เพียงแห่งเดียว 
อยา่งไรก็ดี ภายหลงัได้มีการปรับโครงสร้างโดยบริษัทเข้าลงทนุโดยการแลกหุ้น ES และ GTS ดงักลา่วข้างต้น โครงสร้างใหม่
ของบริษัทจึงเปลีย่นแปลงดงันี ้

  โครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษัทหลัง 30 กนัยายน 2547 

   .                  

   .                       
(GTS)

   .                    
(ES)

      
   .                           

(GEM)

          40%**         100%    100%

    

          

                  

 
**หมายเหต ุ ในปี 2548 บริษัทเข้าซือ้หุ้น GEM เพ่ิมเติมจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัท ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นเพ่ิมเป็น ร้อยละ 45  
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ปี 2548  

 GTS ได้รับสิทธิบตัรสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ส าหรับผลิตภณัฑ์จากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในลกัษณะ 
PROTOTYPE DESIGN 

 บริษัทท าข้อตกลงร่วมกับ GTS เพื่อก่อตัง้กิจการร่วมค้า จีเนียส (JV Genius) โดยแบ่งเงินลงทุนและผลก าไรใน
สดัสว่นร้อยละ 20: 80 ทัง้นี ้กิจการร่วมค้า จีเนียสได้รับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะ 
จ านวน 40 จุด พร้อมสญัญาการดแูลรักษาและระบบศนูย์ควบคมุเครือข่าย อีกทัง้ด าเนินธุรกิจจดัเก็บผลประโยชน์
ด้านการโฆษณาในงานสมัปทานติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะทกุจดุ 

 บริษัทร่วม GEM ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท โดยบริษัทเข้าซือ้หุ้นเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็น
ผู้บริหารของบริษัท จ านวน 924,999 หุ้น ราคาตามมลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมลูคา่รวม 9,249,990 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 45 วตัถุประสงค์ในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเป็นทนุหมุนเวียนเพิ่มเติมรองรับ
การขยายตัวของบริษัท เนื่องจากผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของ GEM ได้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานสนิค้า IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จากสถาบนั Parkside Laboratory ประเทศนิวซีแลนด์ 

 บริษัทร่วมกับนายมนตรี วรรณา, นายศราวธุ เพียรพิทกัษ์, นายณัฐวุฒิ เทพหสัดิน ณ อยุธยา, และนายชาญเรือง 
เหลอืนิมิตมาศ ก่อตัง้บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ากดั (“FTS”) ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น
ในสดัสว่นร้อยละ 34 ของทนุจดทะเบียน และนายมนตรี วรรณา นายศราวธุ เพียรพิทกัษ์ นายณฐัวฒุิ เทพหสัดิน ณ 
อยธุยา และนายชาญเรือง เหลอืนิมิตมาศ ถือหุ้นรวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 66 เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นผู้ วิจยั ค้นคว้าและ
จดัจ าหนา่ยอปุกรณ์รับสง่ข้อมลูผา่นดาวเทียมติดยานพาหนะ (“Vehicle Tracking System”) 

 บริษัทย้ายที่ตัง้ส านักงานใหญ่  มาที่  226/12 ,13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้ด าเนินการขออนญุาตเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน รวมทัง้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้จาก
หุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท  

 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 386.1 ล้านบาทเป็น 515 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน  128.9 ล้าน
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไปในคราวเดียวหรือตา่งคราวกนั  

ปี 2549  

 เดือนเมษายน 2549 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติเปลี่ยนแปลงลดจ านวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชน จาก 128.9 
ล้านหุ้นเหลอื 93.9 ล้านหุ้น ส าหรับทนุสว่นท่ีเหลอืบริษัทยงัไมม่ีนโยบายในการเพิ่มทนุเรียกช าระ 

 เดือนกันยายน 2549 บริษัทได้รับอนุญาตให้หลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนเข้าท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 เดือนธนัวาคม 2549 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 515 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 515 ล้านหุ้น โดยเป็น
หุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้ว 480 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามญัจ านวน 480 ล้านหุ้น 
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ปี 2550    

 บริษัทร่วม GEM ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท โดยบริษัทเข้าซือ้หุ้นเพิ่มเติม จ านวน 675 ,000 หุ้น ราคา
ตามมลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 6,750,000 บาท สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทคงเดิมที่ร้อยละ 
45 

ปี 2551  

 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2551 บริษัทยอ่ย GTS ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท บริษัทได้ใช้
สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว เพื่อด ารงสดัสว่นการถือหุ้นไว้คงเดิม 

 วนัท่ี 20 มิถนุายน 2551 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติลดทนุจดทะเบียนจาก 515 ล้านบาท เป็น 480 ล้านบาท โดย
ลดจ านวนหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายจ านวน 35 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มีมติอนมุตัิ
เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท เป็นผลให้จ านวนหุ้นที่จดทะเบียนและออกช าระ
แล้วเพิ่มขึน้จาก 480 ล้านหุ้น เป็น 960 ล้านหุ้น 

  วนัท่ี 7 ตลุาคม 2551 บริษัทร่วมกบันางสทุิน นิยมศิลป์ ก่อตัง้บริษัท อตุสาหกรรมน า้ไทย จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 
1 ล้านบาท โดยบริษัทเร่ิมต้นถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการก่อสร้างระบบท่อส่งน า้ดิบจาก
แหล่งน า้ธรรมชาติ และป้อนน า้ดิบให้คู่ค้าในการพัฒนาแหล่งน า้และจัดระบบท่อส่งน า้ดิบสายหลกั ให้แก่นิคม
อตุสาหกรรม โรงงานอตุสาหกรรม รวมทัง้การประปาสว่นภมูิภาค และตอ่มาในเดือนธนัวาคม 2551 บริษัทได้เข้าซือ้
หุ้นเพิ่มจากผู้ ถือหุ้นเดิมรวมจ านวน 3,000 หุ้น ท าให้บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 70  ของทุนจด
ทะเบียน 

 วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2551 บริษัทร่วมกบันายศิวพนัธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์, และนายอนพุนัธ์ ภกัดีศุภฤทธ์ิ ก่อตัง้บริษัท 
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51  ของทุนจด
ทะเบียน เพื่อด าเนินธุรกิจผู้ให้บริการเติมเงินมือถืออตัโนมตัิ โดยบริษัทเป็นผู้ผลติตู้ เติมเงินมือถือและให้บริการกบัดีล
เลอร์ในด้านการบริหารและจดัเก็บรายได้ ซึง่ธุรกิจดงักลา่วยงัมีศกัยภาพสงูในการขยายธุรกิจไปยงับริการอื่นเพิ่มเติม 
เช่น บริการช าระคา่สาธารณปูโภค ช าระบตัรเครดิตอิออน เทสโก้ เฟร์ิสช้อยส์ เป็นต้น 

 บริษัทด าเนินการปิดกิจการร่วมค้า จีเนียส ทราฟฟิค แอนด์ เซอร์วิส อินเตอร์คอล หลงัจากสง่มอบงานปรับปรุงและ
ติดตัง้สญัญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครตรังเสร็จสิน้  

ปี 2552 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  ในปี 2552 บริษัทได้ลงทุนซือ้เคร่ืองจักรเพื่อรองรับค าสัง่ผลิตของลกูค้ารายใหญ่ คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล มูลค่าการ
ลงทนุโดยประมาณจ านวน 60 ล้านบาท 

 บริษัทได้รับรางวลั Best Supplier จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 บริษัทฯได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาติดตัง้และสญัญาซือ้ขายอุปกรณ์ชุมสาย 
MSAN และ Mini MSAN กบับมจ. ทีโอที หลายฉบบั มลูคา่งานตามสญัญารวม 285 ล้านบาท  

 ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทได้รับรางวลัชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ในการประกวดผลงานรางวลันวตักรรมแห่งชาติ
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ประจ าปี 2552 จากส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทได้รับรางวลันวตักรรมโทรคมนาคมยอดเยี่ยมประเภทผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมหรือ 
Telecom Product ประจ าปี 2552 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ส านกังาน กทช.) ได้แก่ ผลติภณัฑ์ชุมสายโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 
หรือ Multi-Service Access Network (MSAN) 

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (GTS) 

 บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาติดตัง้ กล้อง CCTV จ านวน 3 ฉบับกับ
กรุงเทพมหานคร มลูคา่งานตามสญัญาจ านวน 313 ล้านบาท  

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (FSS) 

  ในเดือนเมษายน 2552 FSS ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 40,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเร่ิมด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ให้บริการเติมเงินออนไลน์และ
เติมเงินมือถืออตัโนมตัิ 

บริษัท อุตสาหกรรมน า้ไทย จ ากัด (TIW) 

 ในเดือนสิงหาคม 2552 TIW ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 77 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 760,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

 ในเดือนกันยายน 2552 TIW ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายน า้ดิบ เพื่อจ าหน่ายน า้ดิบให้แก่ บมจ. จัดการและพฒันา
ทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก สญัญาดงักลา่วมีอาย ุ10 ปี มลูค่ารายได้โดยประมาณตลอดอายสุญัญา จ านวน 570 
ล้านบาท 

ปี 2553 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 ในเดือนมีนาคม 2553 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท อตุสาหกรรมน า้
ไทย จ ากัด จ านวน 539,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนให้แก่บริษัท แหล่งน า้สยาม จ ากัด  
และบริษัทได้โอนหุ้นและรับช าระเงินคา่หุ้นจ านวนเงิน 55 ล้านบาท (สทุธิจากคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง) มีผลท าให้บริษัท 
อตุสาหกรรมน า้ไทย จ ากดั สิน้สภาพการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 30 เมษายน 2553  

 ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทลงนามในสญัญาจ้างเหมาติดตัง้และสญัญาซือ้ขายอปุกรณ์ชุมสาย MSAN อปุกรณ์ 
WDM และเนือ้งานอื่นๆที่เก่ียวข้อง กบับมจ. ทีโอที จ านวน 3 สญัญา รวมมลูคา่รายได้ตามสญัญาจ านวนประมาณ 
1,900 ล้านบาท  

 ในเดือนกนัยายน 2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2553 ให
แก ผู ถือหุ นในอตัราหุ นละ 0.12 บาท รวมเป นเงิน 115.2 ล านบาท 

 บริษัทได้ขยายการลงทุนไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ โดยจดัตัง้บริษัท Mindmap Commtech Inc. ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 
150 ล้านเปโซ (หุ้นสามญัจ านวน 150,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 เปโซ) และด าเนินธุรกิจหลกัคือ ให้บริการ
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เติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมตัิ โดยบริษัทถือหุ้นในอตัราร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน  

 บริษัทได้รับรางวลัชนะเลิศ ประเภทบคุคลทัว่ไป ในการประกวดรางวลัเจ้าฟ้าไอที  รัตนราชสดุา สารสนเทศ ครัง้ที่ 5 
ประจ าปี 2553 จาก มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (FRIT) จาก ผลิตภัณฑ์ชุมสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสงู หรือ Multi-Service Access Network (MSAN) 

 บริษัทได้รับรางวลัดีเด่นจากการประกวดสดุยอดนวตักรรมโทรคมนาคมไทยประจ าปี 2553 จาก สถาบนัวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัล คือ FORTH  X- TRANS  WDM  Access 
Switch  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Access Switch  ส าหรับผู้ ให้บริการเครือข่ายบรอดแบนด์ เพื่อเช่ือมต่อจากตู้ ชุมสาย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู (MSAN) เข้าสู ่Core Network ที่มี Bandwidth สงู และอีก 2 รางวลัจากโครงการผลติภณัฑ์
ดีเด่นทางด้านระบบสมองกลฝังตวัของประเทศไทย โดยได้รับรางวลัชนะเลิศภายใต้ประเภท Living and Life Style 
คือ Nurse Call System ซึ่งเป็นระบบสื่อสารภายในสถานพยาบาล  และ รางวัลทางด้านนวัตกรรมประเภท 
Productivity & Tools จากผลงาน Forth Android Development Board Tablet ซึ่งเป็นการออกแบบผลิตบอร์ด
ทดลองเพื่อใช้ในการพฒันาระบบปฏิบตัิการ Android   

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (GTS) 

 บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาติดตัง้กล้อง CCTV จ านวน 2 สัญญากับ
กรุงเทพมหานคร โดยมีมลูคา่รายได้ตามสญัญาไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มจ านวนประมาณ 333 ล้านบาท  

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (FSS) 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท (หุ้นสามญั 
50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 15 ล้านบาท (หุ้นสามญั 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 100,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

  ปี 2554 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทได้ลงทนุจดัตัง้บริษัทยอ่ยแห่งใหม่ช่ือว่า บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จ ากดั เพื่อด าเนิน
ธุรกิจให้ค าปรึกษาในการจดัการข้อมลูและจัดระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยมีทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดย
บริษัทถือหุ้นในอตัราร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียน  

 โครงการรับจ้างพฒันาและติดตัง้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ระบบผู้ ใช้ไฟฟ้าและระบบจัดท าใบเสร็จให้กับการ
ไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) ได้ผ่านการตรวจรับมอบงานส่วนสุดท้ายจาก กฟน.เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้ในเดือน
กรกฎาคม 2554 กฟน. ยงัได้สัง่ซือ้สิทธ์ิในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAP ส าหรับระบบงานดงักล่าวข้างต้น พร้อม
บริการบ ารุงรักษาเป็นเวลา 1 ปี ซึง่มีมลูคา่ตามสญัญา 436 ล้านบาท  

 ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2554 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 115.2 ล้ านบาท 

 บริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศเวียดนาม โดยจัดตัง้บริษัท FPT Payment Technology Joint Stock 
Company ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 30,000 ล้านดอง  (หุ้นสามัญจ านวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 
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ดอง) และด าเนินธุรกิจหลกัคือ ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมตัิ โดยบริษัทถือหุ้นในอตัราร้อยละ 
30 ของทนุจดทะเบียน ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเก่ียวกบัสญัญาร่วมทนุ  

 บริษัทได้รับรางวลัดีเดน่ “ best supplier award” 3 ปีซ้อน จากบริษัท ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

กิจการร่วมค้า Genius  

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2554  กิจการร่วมค้า Genius ได้ลงนามสญัญาจ้างเหมาเช่ือมโยงสญัญาณภาพจากกล้องวงจร
ปิด (CCTV)  ไปที่สถานีต ารวจในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร กับส านกัจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร มูลค่ารายได้
ตามสญัญา จ านวน 376 ล้านบาท  

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (FSS) 

  บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ได้มีการขยายการให้บริการตู้ เติมเงินเพิ่มขึน้ โดย ณ สิน้ปี 2554  มีจ านวนตู้ เติม
เงินทัง้หมด 13,000 ตู้  เพิ่มขึน้จากปี 2553 ซึ่งมีจ านวน 5,600 ตู้  และมีจ านวนการใช้บริการ มากกว่า 350,000 ครัง้
ตอ่วนั และมียอดเติมเงินสงูถึง 2,750 ล้านบาท    

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ากัด (FTS) 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ากดั  ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท (หุ้นสามญั 
100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 20 ล้านบาท (หุ้นสามญั 200,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 100,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

Mindmap Commtech Inc. (MCI) 

 Mindmap Commtech Inc.  ได้ออกจ าหน่ายหุ้นเพิ่มจาก 50.4 ล้านเปโซฟิลปิปินส์ (50,400 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1,000 
เปโซฟิลปิปินส์) เป็น 100.8 ล้านเปโซฟิลปิปินส์ (100,800 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1,000 เปโซฟิลปิปินส์)  

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“FORTH”) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
อุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” รวมทัง้ ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์
โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า อีกทัง้ด าเนินการรับจ้างประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์
โทรคมนาคมและอิเลก็ทรอนิกส์ โดยกลุม่บริษัท ประกอบด้วยบริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม ดงันี ้

 
บริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัท คือ  
1) บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั (“ES”) ด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์  
2) บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) ด าเนินธุรกิจผลิต จ าหน่าย และรับเหมาติดตัง้ระบบสญัญาณไฟ

จราจรครบวงจร กล้องวงจรปิดและป้ายอิเลก็ทรอนิกส์  
3) กิจการร่วมค้า จีเนียส (“Genius”) ได้รับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะจ านวน 40 จุด 

พร้อมบริการดแูลและควบคมุการรายงานสภาพจราจรบนป้ายจราจรอจัฉริยะ รวมทัง้งานบริหารศนูย์ควบคมุและด าเนินธุรกิจ
จดัเก็บผลประโยชน์ด้านงานโฆษณาในสมัปทานป้ายจราจรอจัฉริยะของกรุงเทพมหานคร 
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4) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (“FSS”) ด าเนินธุรกิจให้บริการเติมเงินมือถืออตัโนมตัิและบริการเติมเงินออนไลน์ 
และสนบัสนนุงานด้านการจดัการให้กบัดีลเลอร์ทัว่ประเทศ 

5)    ษ                 ง้      ด (“FCON”) ด าเนินธุรกิจบริการให้     ึ ษ ใ การจดัการข้อมลูและจดัระบบ การ
เขียนข้อมลู การฝึกอบรม การวางแผนด้านการตลาด การจดัจ าหน่ายเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์และผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์ 

บริษัทร่วม จ านวน 3 บริษัท คือ  
1) บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ากดั (“FTS”) ด าเนินธุรกิจผลติอปุกรณ์รับสง่ข้อมลูผา่นดาวเทียมติดยานพาหนะ  
2) บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จ ากดั (“GEM”) ด าเนินธุรกิจผลติมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
3) Mindmap Commtech Inc. (“MCI”) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเติมเงินมอืถืออตัโนมตัิและบริการเติมเงินออนไลน์ 

ในประเทศฟิลปิปินส์ 

โครงสร้างการถอืหุ้น 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น  4 สายธุรกิจ ดังนี ้ 

1) ธุรกิจอีเอ็มเอส 

1.1 ธุรกิจผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) มีโรงงานผลิตบนเนือ้ที่มากกว่า 16,000 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม เพียบพร้อมด้วยเคร่ืองจักรที่ทันสมัย  อีกทัง้วิศวกรและทีมงานที่มี
ประสบการณ์ยาวนาน เตรียมพร้อมให้บริการในทุกรูปแบบตัง้แต่การเร่ิมออกแบบสินค้าร่วมกับลกูค้า ตลอดจนการผลิต
สินค้าทัง้ในรูปแบบการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  (Consigns) และรูปแบบการรับเหมาผลิต (Turnkey) โดยมีกลุ่ม
ลกูค้าหลกัเป็นบริษัทจ าหนา่ยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและโทรคมนาคมชัน้น า เช่น บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท 
ไพโอเนียร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น  
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1.2 ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้ นร้อยละ 100 ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า เป็นผู้ จ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์  อันเป็นวตัถุดิบเพื่อผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ไอซี ทรานซิสเตอร์ ไดโอด เซไมคอนดคัเตอร์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ Display Device รีเลย์ แบตเตอรี 
คอนเน็คเตอร์ ออดไฟฟ้า สวิตช์ไฟ EMC ฟิลเตอร์ เทอร์มอลพรินเตอร์ (thermal printer) ตวัเก็บประจุ (capacitor) รีซิสเตอร์ 
(resistor) crystal oscillator เป็นต้น  

2) ธุรกิจโทรคมนาคม  

2.1)  ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร  

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยเป็นผู้ออกแบบโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า         
(NGN) เพื่อให้บริการ Narrowband และ Broadband ผ่านข่ายสายทองแดงและ Optical Fiber โดยทีมผู้ทีมวิศวกรที่มี
ประสบการณ์และช านาญการออกแบบมากกว่า 10 ปี รวมทัง้จดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม ชุมสาย ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า FORTH ให้กับผู้ ให้บริการหลักในประเทศมากกว่า 1 ล้านคู่สาย ด้วยทีมงานบริหารโครงการที่มีศักยภาพและ
ประสบการณ์ในการบริหาร และมีผลงานการบริหารโครงการได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ลกูค้าก าหนดมากกวา่ 100 โครงการ 
ตัง้แตร่ะดบัโครงการมลูคา่ 1 พนัล้านบาทลงมาตามล าดบั อาทิ เช่น MSAN, DWDM เป็นต้น  

 2.2) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โทรคมนาคม 

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ภายใต้  เคร่ืองหมายการค้า     จัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วยอุปกรณ์ตู้ ชุมสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต  (MSAN) 
ตู้ ชุมสายโทรศัพท์  (DLC) ตู้ ชุมสายอินเตอร์เน็ต (DSLAM) อุปกรณ์สื่อสัญญาณ (FORTH WDM Access Switch) 
เคร่ืองโทรศพัท์ดิจิตอลและระบบไอพี (IP Phone) ชมุสายอิเลก็ทรอนิกส์ความเร็วสงู (IP DSLAM) ตู้สาขาโทรศพัท์เทคโนโลยี
ไอพี (IP-PBX) อปุกรณ์ควบคมุการประจแุละแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter/Charger)  ระบบศนูย์ให้บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ 
(Call Center) ระบบเรียกพยาบาลส าหรับใช้ในโรงพยาบาล (Nurse Call) และ อุปกรณ์ควบคุมการประจุและแปลง
กระแสไฟฟ้า (Inverter/Charger) ระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center), Multi-Interface Broadband 
Router เป็นต้น  

3) ธุรกิจเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง  

3.1) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไฟจราจรครบวงจร 

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้ นร้อยละ  100 ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า  ท าการผลิต จ าหน่าย และรับเหมา  ติดตัง้ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับระบบจราจรพร้อมทัง้
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ จอสีแสดงผล LED (Full Color LED Screen) ป้ายแสดงข้อความ (VMS) HID Electronic Ballast 
โคมสญัญาณไฟ เคร่ืองควบคมุสญัญาณไฟจราจร ระบบสญัญาณไฟคนข้ามถนนอจัฉริยะ รวมไปถึง ระบบควบคมุสญัญาณ
ไฟจราจรด้วยคอมพิวเตอร์ เคร่ืองนบัเวลาถอยหลงัของคนข้ามถนน ไฟประดบัตกแต่งอาคารและสถานที่ต่างๆ อปุกรณ์ไฟ
กระพริบพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นต้น  
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3.2) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า       ผลิตภณัฑ์
หลักประกอบด้วยจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Full Color LED Screen) ป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ ส าหรับภายในและ
ภายนอกอาคาร (Moving Sign Board / Variable Message Sign: VMS) ป้ายเตือนทางแยก LED และบริการดูแลรักษา
ระบบ เป็นต้น 

3.3)  ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ค่าโฆษณาบนป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ด าเนินธุรกิจโดย กิจการร่วมค้า Genius ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม (ถือหุ้นโดย บริษัท จีเนียส ทราฟ
ฟิค ซีสเต็ม จ ากัด ร้อยละ 80 และ โดยบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 20) โดยได้รับสิทธิจาก
กรุงเทพมหานครในการติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะ รวมทัง้การดแูลรักษา พร้อมศนูย์ควบคมุเครือขา่ยจ านวน 40 จุด และสทิธิ
ในการจดัเก็บผลประโยชน์ด้านการโฆษณาในจดุที่ติดตัง้ป้าย เป็นเวลารวมทัง้สิน้ 9 ปี (อายสุญัญาครัง้ละ 3 ปี และได้สทิธิตอ่
อายสุญัญาได้ 2 ครัง้)  

3.4)  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม 

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 34 (ร้อยละ 66 ถือหุ้น

โดยบุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกัน) ด าเนินการภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  ธุรกิจหลกั ได้แก่ การผลิตและจ าหน่าย
อปุกรณ์รับสง่ข้อมูลผ่านดาวเทียมติดยานพาหนะ (Vehicle Tracking) ส าหรับบนัทึกการใช้งานยานพาหนะผ่านดาวเทียม
ด้วยระบบ GPS (Global Positioning System) ท าหน้าที่รายงานข้อมูลการใช้ยานพาหนะ เช่น ต าแหน่งของยานพาหนะ  
เส้นทางการเดินทาง และความเร็วในการใช้งาน รวมถึงรายงานสถานะปัจจบุนัของยานพาหนะ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยงัผู้
ควบคุมยานพาหนะหากขบัขี่ออกนอกเส้นทาง หรือขับขี่ด้วยความเร็วที่เกินก าหนด ท าให้ผู้ ใช้สามารถบริหารการใช้งาน
ยานพาหนะได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

3.5) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์มิเตอร์วัดไฟระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 45 (ร้อยละ 55 

ถือหุ้นโดยบคุคลที่ไม่เก่ียวโยงกนั) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  ผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ มิเตอร์ kWh ทัง้หนึ่งเฟส 
และสามเฟสแบบอิเลก็ทรอนิกส์ พร้อมเช่ือมตอ่เป็นระบบประมวลผลอตัโนมตัิผา่นทาง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็น 
Ethernet และต่อเข้ากบัโปรแกรม Billing ของตู้สาขาของบริษัทได้นอกจากนีม้ิเตอร์ kWhหนึ่งเฟสแบบบตัรเติมเงินผ่านบตัร 
RFID และมิเตอร์น า้ที่ตอ่เข้ากบัระบบประมวลผลอตัโนมตัิร่วมกบัมิเตอร์ kWh และสามารถเพิ่มผา่นทาง อปุกรณ์รับสง่ข้อมลู
แบบ Wireless เพือ่ให้อา่นคา่น าอตัโนมตัิได้ เป็นต้น 
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3.6) ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)  

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน)และ/หรือ บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จ ากดั ด าเนินการ
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า                          เพื่อให้บริการวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร โดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย
ได้แก่ หนว่ยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง บมจ. การบินไทย เป็นต้น 

4) ธุรกิจเติมเงนิออนไลน์  

4.1) ธุรกิจให้บริการเติมเงนิออนไลน์ในประเทศ  

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 (ร้อยละ 49 ถือหุ้น
โดยบุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกัน) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า      ให้บริการเติมเงินและช าระเงินออนไลน์ด้วยระบบ 
kiosk ลกูค้าทั่วไปสามารถท าธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยจะได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ปัจจุบนัให้บริการ
ครอบคลมุถึง เติมเงินโทรศพัท์มือถือ เติมเงินเกมส์ออนไลน์ ซือ้บตัรโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ ช าระค่าโทรศพัท์รายเดือน AIS 
จ่ายบตัรเครดิตอิออน เทสโก้ เฟิร์สช้อยส์ ซือ้ชัว่โมงอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดเพลง และจ่ายคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ  และรองรับ
บริการตา่งๆ ท่ีอาจเพิ่มขึน้ในอนาคต เช่น การขายสนิค้า และ อ่ืนๆ อีกมากมาย   

4.2) ธุรกิจให้บริการเติมเงนิออนไลน์ในต่างประเทศ  

บริษัทได้มีการขยายธุรกิจการเติมเงินออนไลน์ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  และมีการออกแบบและพฒันา
ระบบให้สอดคล้องกับประเทศนัน้ๆ ในปี 2553 บริษัทได้เร่ิมด าเนินการที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการจัดตัง้บริษัทร่วมทุน 
Mindmap Commtech Inc. ซึง่เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 (ร้อยละ 60 ถือหุ้นโดยบคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนั) ภายใต้

เคร่ืองหมาย ซึง่ในขณะนีม้ีตู้ เติมเงินท่ีติดตัง้และพร้อมให้ด าเนินการมากกว่า 1,000 ตู้  ในปี 2555 บริษัทต้องการ
ขยายการลงทนุให้ครอบคลมุภมูิภาคเอเซีย และ แอฟริกา รวมถึงการพฒันา application ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการที่
เพิ่มขึน้ในแตล่ะประเทศ 
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3.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทในปี 2552- 2554 มีดงันี ้

 

 
ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 
รายได้จากธุรกิจหลกั       
ธุรกิจอีเอ็มเอส       

- การผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  โทรคมนาคม 
และอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตรา
สนิค้าของลกูค้า 

4,760 53.57 8,251 70.92 7,649 76.15 

- ก า ร จ า ห น่ า ย ชิ ้ น ส่ ว น
อิเลก็ทรอนิกส์ 

701 7.89 735 6.31 680 6.77 

ธุรกิจโทรคมนาคม 1,636 18.41 1,782 15.31 1,056 10.51 
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง       

- การผลิต จ าหน่าย และรับเหมา
ติ ด ตั ้ง อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ระ บ บ
สญัญาณไฟจราจร กล้องวงจร
ปิด  อุปกรณ์ และระบบป้าย
อิเลก็ทรอนิกส์ 

793 8.93 593 5.10 534 5.32 

- การวางระบบบริหารทรัพยากร
องค์การ (ERP) 

611 6.88 15 0.17 45 0.45 

- อื่นๆ 28 0.31 31 0.25 26 0.26 

ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และ
เติมเงินมือถืออตัโนมตัิ 

341 3.84 137 1.17 14 0.14 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 8,870 99.83 11,544 99.23 10,004 99.60 
รายได้อื่นๆ 15 0.17 89 0.76 40 0.40 
รวมรายได้ 8,885 100.00 11,633 100.00 10,044 100 
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4. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์     

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน 

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ บจก.จีเนียส ทราฟิค ซีสเต็ม บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ กิจการร่วมค้า Genius บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ 

ผลิตอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า FORTH 

ผลิตแผงวงจรและอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอเิล็กทรอนิกส์
ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

พฒันาและวาง
ระบบการจดัการ
ข้อมลู 

ผลิตอปุกรณ์และ
ระบบสญัญาณไฟ
จราจร* 

ผลิตอปุกรณ์และ
ระบบป้าย
อิเล็กทรอนิกส์* 

รับเหมาติดตัง้
กล้องวงจรปิด 

จดัจ าหนา่ยชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

ติดตัง้ป้ายอจัฉริยะของ
กรุงเทพมหานคร 

ตวัแทนรับช าระคา่สินค้าและ
บริการ/เติมเงินมือถือและเติม
เงินออนไลน์ผา่นตู้ เติมเงิน  

ตู้สาขาโทรศพัท์ (PABX) 

ตู้ชมุสายโทรศพัท์ DLC 
(Digital Loop Control) 

อปุกรณ์และระบบ Call Center 

อปุกรณ์และระบบ Nurse Call  

ตู้ชมุสายโทรศพัท์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
(MSAN) 

ตู้ เติมเงินมือถอื  
Mobile Top-up 

แผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคม 

แผงวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

แผงวงจรอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

แผงวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

แผงวงจรอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

แผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคม 

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

อปุกรณ์มิเตอร์วดัไฟฟ้าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 1/ 

อปุกรณ์รับส่งข้อมลูผา่น
ดาวเทียม 2/ 

ตู้ควบคมุไฟจราจร 

เคร่ืองนบัเวลาถอยหลงั 

อปุกรณ์ไฟกระพริบพลงั
แสงอาทิตย์ 

โคมสญัญาณไฟจราจร 

ระบบและอปุกรณ์สญัญาณ
ไฟคนเดินข้ามอจัฉริยะ 

ระบบและอปุกรณ์โครงขา่ย
ควบคมุสญัญาณไฟจราจร  
Automatic Traffic Control (ATC) 

อปุกรณ์และระบบ Internet 
Protocal PABX: IPPABX 
Mobile Top-up 

อปุกรณ์และระบบ Digital 
Subscriber Line Multiplexer: 
DSLAM 

จอแสดงภาพสี LED Full 
Colour 

ป้ายแสดงรูปภาพหรือ
ข้อความ 

ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ 

จดัเก็บผลประโยชนใ์น
ด้านการโฆษณาบนป้าย
อจัฉริยะ 

เติมเงินมือถอืระบบ
เติมเงิน (prepaid)   

รับช าระคา่สาธารณปูโภค 
ตา่งๆ เชน่ คา่น า้ คา่ไฟ คา่
โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น 

เติมเงินเกมออนไลน์ 
ฯลฯ  

การประกอบ (Consign parts) การรับเหมาผลิต (Turnkey) 

หมายเหต:ุ 
*โรงงานของบมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ เป็นผู้ผลิตและประกอบผลิตภณัฑ์ให้ 
1/ จ าหนา่ยโดย บจก.จีเนียส อเิล็กทรอนิกส์ มิเตอร์ (“GEM”) 
2/ จ าหนา่ยโดย บจก.ฟอร์ท แทร็กกิง้ ซีสเต็ม (“FTS”) 

บจก. ฟอร์ท คอนซลัติง้ 

ให้ค าปรึกษาในการ
จดัการข้อมลูและจดัระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
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4.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

การประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทยอ่ยแบง่ออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดงันี ้ 

1. ธุรกิจอีเอ็มเอส  

ธุรกิจแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

ธุรกิจผลติและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Products) ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมขัน้ปลาย (Down Stream) ในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินธุรกิจโดย 
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) โดยสายธุรกิจนีแ้บง่การผลติได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) การประกอบ (Consign Parts) คือ การผลติแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบัลกูค้า โดยทีมงานวิศวกรของบริษัท
จะร่วมออกแบบการผลิตและประกอบแผงวงจรร่วมกับลกูค้า จนถึงการวางแผนประกอบแผงวงจร  ซึ่งแผงวงจรที่บริษัท
ประกอบ ได้แก่ แผงวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้า แผงวงจรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม และแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทใช้วตัถุดิบที่ลกูค้าเป็นผู้จัดหาให้ โดยลกูค้าจะเป็นผู้ติดต่อกบัผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย
วตัถุดิบให้จัดส่งวตัถุดิบแก่บริษัท และลกูค้าเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าวตัถุดิบเอง ดงันัน้บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในเร่ืองการ
บริหารต้นทนุวตัถดุิบในสายการประกอบนี ้

2) การรับเหมาผลติ (Turnkey) คือ การผลติแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ หรืออปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะเหมา 
ซึ่งทีมงานวิศวกรของบริษัทจะร่วมออกแบบการผลิตและประกอบแผงวงจรร่วมกับลูกค้า จนถึงการวางแผนประกอบ
แผงวงจร ซึง่ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทรับเหมาผลติ ได้แก่ แผงวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้า แผงวงจรอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคม แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรมิเตอร์วัดไฟฟ้า และอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมติดยานพาหนะ      
เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทสามารถจดัหาวตัถดุิบได้เอง โดยคดัเลอืกวตัถดุิบที่มีคณุภาพตามที่ลกูค้าต้องการ ด าเนินการติดตอ่สัง่ซือ้
วตัถดุิบ ตลอดจนการท่ีบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองการบริหารต้นทนุวตัถดุิบเอง 

ทัง้นี  ้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Products) ที่บริษัทผลติตามค าสัง่ทัง้หมด ประกอบด้วย 
 

1) แผงวงจรส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ได้แก่ แผงวงจรควบคุมอณุหภูมิใน
เค ร่ืองปรับอากาศ (Air Controller) แผงวงจรวิทยุติดรถยนต์ และ
แผงวงจรเคร่ืองเลน่ ดีวีดี แผงวงจรบลัลาดอิเล็กทรอนิกส์ และแผงวงจร
ควบคมุอณุหภมูิในตู้ เย็น เป็นต้น 

 
2) แผงวงจรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ได้แก่  แผงวงจรคี ย์บอร์ด

คอมพิวเตอร์ชนิดธรรมดา และชนิดไร้สาย (Wireless Keyboard) 
รวมถึงการรับผลติแผงวงจรชุดคีย์บอร์ดส าหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็น
ต้น  

 

แผงวงจรส ำหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ 

 

แผงวงจรส ำหรบัอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
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3) แผงวงจรส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ได้แก่ แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์

ในโทรศพัท์เคลือ่นท่ี เป็นต้น 
 
 
 

 ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกส์ 

ธุรกิจจ าหนา่ยชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินธุรกิจโดยบริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั (“ES”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 โดย ES เป็นตวัแทนจ าหนา่ย (Distributor) ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบัเจ้าของตราสนิค้า
ชัน้น าจ านวนมากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น FUJITSU, ZARLINK, MICROCHIP, KEC, ELITE, Ischaffner, ETT, 
SILA, I_NEX เป็นต้น นอกจากนีผู้้ผลิตสินค้าเช่น FUJITSU, ZARLINK และ MICROCHIP ยงัได้แต่งตัง้ให้ ES เป็นตวัแทน
จ าหน่ายอย่างเป็นทางการ (Distributor) ในประเทศไทยด้วย ทัง้นี ้สินค้าที่ ES จ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นวตัถดุิบเพื่อการผลิต
แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจ าหนา่ยนัน้สามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ได้แก่  

1) กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวน า (Active device) เช่น ไดโอด (Diode) ไอซี (IC) 
และ ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เป็นต้น 

2) กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ ไม่ได้ผลิตจากสารกึ่ งตัวน า (Passive device) เช่น คอนเน็กเตอร์ 
(Connector) และตวัเก็บประจไุฟฟ้า (Capacitor) เป็นต้น 

                
 

2. ธุรกิจโทรคมนาคม  

ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร  

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยเป็นผู้ ออกแบบโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า 
(NGN) เพื่อให้บริการ Narrowband และ Broadband ผ่านข่ายสายทองแดงและ Optical Fiber โดยทีมผู้ทีมวิศวกรที่มี
ประสบการณ์และช านาญการออกแบบมากกวา่ 10 ปี รวมทัง้จดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม ชุมสาย ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า FORTH ให้กับผู้ ให้บริการหลกัในประเทศมากกว่า 1 ล้านคู่สาย ด้วยทีมงานบริหารโครงการที่มีศักยภาพและ
ประสบการณ์ในการบริหาร และมีผลงานการบริหารโครงการได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ลกูค้าก าหนดมากกวา่ 100 โครงการ 
ตัง้แตร่ะดบัโครงการมลูคา่ 1 พนัล้านบาทลงมาตามล าดบั 

  

แผงวงจรส ำหรบัอุปกรณ์โทรคมนำคม 
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ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โทรคมนาคม  

 ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ภายใต้  เคร่ืองหมายการค้า     จัด
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่หลากหลาย เช่น  

1) ตู้ ส าขาโท รศัพ ท์  (Private Automatic Branch Exchange: PABX) คื อ 
เคร่ืองควบคุมระบบการท างานในการใช้โทรศัพท์ทัง้สายภายในและสาย
ภายนอก ท าหน้าที่ควบคุมปริมาณเบอร์โทรศพัท์ของสายภายนอกซึ่งอาจมี
เพียงหนึ่งเบอร์หรือมากกว่าแต่สามารถเช่ือมต่อกับสายภายในได้ในปริมาณ
มากและสามารถใช้ติดตอ่กนัภายในองค์กรโดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 

2) SMART IP PHONE  เป็นโทรศพัท์ระบบ IP ที่สามารถใช้งานร่วมกับตู้สาขา
โทรศพัท์รุ่น IPX หรือสามารถใช้งานกบัอปุกรณ์ IP-PBX ทัว่ไปได้โดยใช้ระบบ 
SIP Protocol เป็นมาตรฐาน  สามารถแสดงผลหน้าจอเป็นภาษาไทยได้ และ
รองรับการใช้งานแบบ Touch Screen สามารถปรับแตง่การฟังก์ชัน่การใช้งาน
ได้หลากหลายตามความต้องการ มีคุณสมบตัิที่โดดเด่น เช่น หน้าจอ Color 
TFT LCD ข น า ด  4.3” ค ว า ม ล ะ เอี ย ด สู ง  480x272 pixel รอ ง รับ กั บ 
Application ใหม่ๆ  อีกมากมาย เป็นต้น   

3) FORTH IPX อุปกรณ์ตู้สาขาโทรศพัท์อตัโนมตัิที่ใช้งานร่วมกับระบบ IP เดิม
โดยเพิ่มเทคโนโลยีสื่อสารบนโครงข่าย IP หรือระบบ Internet ได้ที่รู้จกักันใน
นาม VoIP ซึง่ช่วยลดคา่ใช้จ่ายโทรศพัท์ทัง้ทางไกลในประเทศและตา่งประเทศ
รวมถึงมือถือต่างๆได้สงู เหมาะกบัการใช้งานของธุรกิจขนาดกลาง และขนาด
เล็ก (SMEs) ตลอดจนเหมาะกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีสาขาย่อยกระจาย
อยู่หลายจุดทัง้ในประเทศเดียวกันหรือหลายประเทศ  ให้การใช้งานที่
หลากหลายรองรับทัง้ระบบเก่าและระบบใหม ่บ ารุงดแูลรักษาง่าย สามารถใช้
งานร่วมกบัระบบ WiFi เสมือนวา่ผู้ใช้งานพกพาเคร่ืองโทรศพัท์ภายในไว้กบัตวั 
จึงไมพ่ลาดการติดตอ่เมื่ออยูใ่นส านกังาน 

4) FORTH IP-3000 เป็นตู้สาขาโทรศพัท์อตัโนมตัิรุ่นใหม่ลา่สดุที่เหมาะส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่เช่น โรงแรม / องค์กร / วิทยาลยั / อพาร์ทเม้นท์และ
คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ที่ให้มาตรฐานเทียบเทา่กบัระบบชมุสายโทรศพัท์ของ
ผู้ ให้บริการโทรศพัท์ขนาดใหญ่พร้อมด้วยคณุลกัษณะ เช่น รองรับการสื่อสาร
บนโครงข่าย IP (VoIP) มีระบบการท างานทดแทนกนัทนัทีกรณีแผงวงจรหลกั
ช ารุดเสียหาย (Redundant) การติดตัง้หรือถอดเปลี่ยนการ์ดสามารถท าได้
โดยไม่ต้องปิดการท างานของระบบ (Hot Swap) เพื่อไม่ให้การท างาน
หยุดชะงัก  และยังมี ระบบ Broadband ADSL Card ส าห รับให้บ ริการ
อินเตอร์เน็ตและโทรศพัท์ได้พร้อมกนัเป็นรายแรกของประเทศไทย 

 
SMART IP PHONE 

 
FORTH IP-3000 

 
ผลติภณัฑ ์PABX และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ผลติภณัฑ ์FORTH IPX 
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5) ตู้ ชุมสายโทรศัพท์ DLC (Digital Loop Carrier) เป็นตู้ชมุสายโทรศพัท์ขนาด
กลาง ท่ีบริษัทพฒันาและผลิตขึน้เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งจะใช้ในการ
ติดตัง้ทดแทนตู้ชุมสายโทรศพัท์ชนิดเดิม (Analog Loop Carrier: ALC) ของ 
บมจ.ทีโอที (“ทีโอที”) ที่ก าลงัจะหมดอายุการใช้งาน หรือติดตัง้ใหม่เพื่อเพิ่ม
หมายเลขให้กับผู้ที่ประสงค์จะติดตัง้ โดยตู้ชุมสายโทรศพัท์ DLC หนึ่งเคร่ือง
สามารถรองรับได้ไมน้่อยกวา่ 200 เลขหมาย 

6) MSAN และ Mini MSAN  อุปกรณ์ชุมสาย MSAN (Multi Service Access 
Node) เป็นอุปกรณ์ชุมสายที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการเลขหมายโทรศัพท์
พืน้ฐาน, โทรศพัท์สาธารณะ, อินเตอร์เน็ตความเร็วสงูด้วย ADSL, วงจรสือ่สาร
ความเร็วสูงผ่านสาย Optical Fiber (PON) สืบเนื่องจากการขยายตัวของ
ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มสงูขึน้ทกุปีจึงท าให้ผู้ ให้บริการเกิดการลงทนุ
อุปกรณ์ชุมสายเพื่อแข่งขันกันขยายการให้บริการเป็นจ านวนมาก ชุมสาย 
MSAN เป็นอปุกรณ์ที่สามารถตอบสนองได้อย่างลงตวั เพื่อเพิ่มศกัยภาพการ
ให้บริการในกลุม่เป้าหมายเล็ก เช่น ชุมชนขนาดย่อม บริษัทจึงได้ท าการวิจัย
และพฒันาอุปกรณ์ชุมสาย MSAN ขนาดเล็กที่สามารถติดตัง้บนเสาไฟฟ้าได้ 
คือ Mini MSAN เพื่อการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูหรือระบบโทรศพัท์
ในบริเวณที่มีผู้ใช้จ านวนไมม่ากนกั หรือมีการติดตัง้แบบกระจายตวั  ซึง่ถ้าเป็น
การลงทนุติดตัง้ MSAN ที่มีจ านวน ports น้อย อาจท าให้เกิดค่าใช้จ่ายต้นทนุ
ที่สงูไมคุ่้มคา่การลงทนุ ด้วยเหตผุลดงักลา่วจึงสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุ
ของผู้ให้บริการอยา่งยิ่ง 

 

7) FORTH  X- TRANS  WDM  Access Switch ซึ่ งเป็นผลิตภัณฑ์ Access 
Switch  ส าหรับผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบรนด์ เพื่อเช่ือมต่อจาก
ตู้ ชุมสายอิน เตอ ร์เน็ ตความ เร็วสูง  (MSAN) เข้ าสู่  Core Network  ที่ มี 
Bandwidth สูง โดยยังสามารถรวมสัญญานข้อมูลจ านวนมาก ผ่านระบบ 
WDM  เพื่อการสง่ถ่ายข้อมลูสงูถึง 400 Gbps ในสายไฟเบอร์ออฟติกเพียงเส้น
เดียว  ซึ่งท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจ านวนมากจากการพึ่งพาระบบ
จากตา่งประเทศที่มีราคาสงูมาก  

 

  

 
ตูช้มุสายโทรศพัท์ DLC  

 
 MSAN 

 

Forth WDM 

Mini MSAN 
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3. ธุรกิจเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง 

1) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไฟจราจรครบวงจร 

 ธุรกิจผลิต จ าหน่าย และรับเหมาติดตัง้อุปกรณ์และระบบสญัญาณไฟจราจร ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส  
ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยที่บ ริษัทถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 100 ภายใต้เค ร่ืองหมาย

การค้า  โดย GTS เป็นผู้ ผลิตอุปกรณ์และระบบสญัญาณไฟจราจรรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งผลิตภณัฑ์ของ 
GTS เป็นท่ียอมรับด้านคณุภาพจากหนว่ยงานราชการตา่งๆ โดยสายธุรกิจนีม้ีผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED (LED Traffic Light) เป็นโคมสญัญาณ
ไฟจราจรที่ใช้หลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED เป็นตวัก าเนิดแสงที่
ให้แสงสว่าง มีความเข้มของแสงได้มาตรฐาน มีความคมชดัของสี ประหยดั
พลังงาน และมีอายุการใช้งานได้นานกว่า แบบ Halogen (แบบเดิม) 
ประมาณ 5 ปี 
 

2) เค ร่ืองนับเวลาถอยหลั งสัญญาณไฟจราจร (Traffic Countdown 
Display) เป็นเคร่ืองแสดงเวลานบัถอยหลงัสญัญาณไฟจราจรเพื่อท าให้ผู้ขบั
ขี่ยานพาหนะทราบเวลาก่อนที่จะเปลีย่นสญัญาณไฟ  

 

3) ตู้ ควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Controller) เป็นเค ร่ือง
ควบคมุสญัญาณไฟจราจรซึ่งมีหน้าที่ในการควบคมุการเปลี่ยนสญัญาณไฟ
จราจรตามท้องถนนและตามแยกตา่งๆ ท่ีมีความทนัสมยั ความทนทานและมี
คณุภาพสงู พร้อมด้วยระบบป้องกนัการผลิดพลาดอย่างครบครัน โดยเน้นที่
การติดตัง้และใช้งานง่าย เป็นหลกั  
 

4) สัญญาณไฟคนเดินข้ามอัจฉริยะ เป็นเคร่ืองแสดงสญัญาณไฟเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ สัญจร ซึ่งเป็นสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ ม 
ประกอบด้วยโคมสญัญาณไฟจราจรชนิด LED ส าหรับคนข้ามถนน อปุกรณ์
นบัเวลาคนข้าม และกลอ่งไฟรูปคนข้ามชนิด LED เป็นต้น 

 

5) สัญญาณไฟสลับช่องทางจราจร เป็นเคร่ืองแสดงสญัญาณไฟให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนทราบถึงสถานะของช่องทางเดินรถในขณะนัน้ ว่ายงัสามารถใช้ช่องทาง
นัน้ได้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่จะติดตัง้บนสะพาน และบริเวณทางเข้าอุโมงค์
ลอดทางแยกตา่ง ๆ  

 
โคมสญัญาณไฟจราจร 

 

 
เครื่องนบัเวลาถอยหลงัสญัญาณไฟจราจร  

 
 

 
ชดุอุปกรณ์สญัญาณไฟคนเดนิขา้มอจัฉรยิะ 

 

 
 

 
ตูค้วบคุมสญัญาณไฟจราจร 
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6) ระบบอุปกรณ์โครงข่ายควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Automatic Traffic 
Control: ATC) เป็นโครงการที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมไฟจราจรได้ทัง้
ระบบ สามารถก าหนดและปรับเปลี่ยนจงัหวะสญัญาณไฟของแต่ละทางแยก
ให้สอดคล้องกับปริมาณรถ โดยอาศัยเคร่ืองตรวจจับที่สามารถหาปริมาณ
ความหนาแน่นของรถในแต่ละทางแยก เพื่อน ามาค านวณหาเวลาการปลอ่ย
สญัญาณไฟเขียวในแต่ละจงัหวะให้สอดคล้องกบัปริมาณรถและสมัพนัธ์กัน
ทัง้โครงขา่ย 

7) โคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบมาเพื่อใช้งานใน
จดุที่ไฟฟ้ายงัเข้าไมถ่ึง หรือจดุที่ต้องการประหยดัพลงังาน โดยแผงโซลา่เซลล์
ด้านบนจะท าหน้าที่ รับพลังงานแสงอาทิตย์ ในช่วงเวลากลางวันแล้ว
เปลี่ยนเป็นพลงังานไฟฟ้าเก็บไว้ในรูปแบบของแบตเตอรร่ี ซึ่งจะเป็นแหล่ง
พลงังานส าหรับหลอดไฟในเวลากลางคืน สามารถน ามาใช้เป็นไฟให้ความ
สว่างเพื่อแบ่งช่องการจราจรส าหรับช่องจราจรปกติกับช่องจราจรพิเศษ 
นอกจากนีย้ังสามารถใช้ในการบอกเขตของไหล่ทาง ซึ่งแสงไฟกระพริบใน
เวลากลางคืน จะช่วยดึงความสนใจจากผู้ขบัรถได้ดีขึน้ ช่วยลดปริมาณการ
เกิดอบุตัิเหตโุดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

2) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายป้ายอเิล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) ซึง่เป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 โดย GTS เป็นผู้พัฒนาผลิตภณัฑ์ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ขึน้เป็นรายแรกของ
ประเทศไทย โดยสายธุรกิจนีป้ระกอบด้วยผลติภณัฑ์ 2 ประเภท ได้แก่ 

1. จอแสดงภาพสีจริง (Full Color LED Screen) คือ จอแสดง
ภาพขนาดใหญ่ที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึน้เป็นรายแรกของ
ประเทศไทย ที่ใช้หลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED 
แสดงสีแบบ Full Color ท าให้ได้ภาพที่มีสสีนัสดใส ใช้น าเสนอ
ภาพวีดีโอ กราฟฟิค 
 

2. ป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ  (Moving Sign Board/ 
Variable Message Sign: VMS) คือ ป้ายแสดงข้อความหรือ
รูปภาพที่สามารถแสดงผลได้ 16 เฉดสี สามารถแสดงผลที่
หลากหลาย เช่น ข้อความที่วิ่งจากซ้ายไปขวา หรือ ข้อความที่
วิ่งจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง เป็นต้น โดยผลิตขึน้เป็นชิน้เล็ก 
(Modular) ที่สามารถน ามาประกอบขึน้เป็นจอภาพที่มีขนาด
ตามความต้องการของลกูค้า 

 

สญัญาณไฟสลบัชอ่งทางจราจร 

 
จอแสดงภาพสจีรงิ Full Color 

 

ป้าย VMS  

  

 
ระบบโครงขา่ยควบคมุสญัญาณไฟจราจร  ระบบอุปกรณ์โครงขา่ยควบคุม

สญัญาณไฟจราจร (ATC) 

โคมสญัญาณไฟกระพรบิ 
พลงังานแสงอาทติย์ 
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3. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Forth Empower HID Electronic 
Ballast เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้
ส าห รับหลอดปล่อยประจุความเข้มสูง (High Intensity 
Discharge: HID) ได้มากกว่า 25% โดยมีค่า Power Factor 
ถึง 0.98 ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟให้ยาวนานขึน้ 
ด้วย เทคโนโลยี แบบ Soft Start ซึ่งมีคณุสมบตัิในการลดการ
เกิดไฟกระชากในขณะจุดหลอด นอกจากนีย้ังท างานที่
อณุหภมูิต ่ากว่าบลัลาสต์แกนเหล็ก ประมาณ 10-30 % ท าให้
ลดภาระการท างานของเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร 

4. Forth LED Taillight ไฟท้ายรถยนต์แบบ LED ประหยัด
พลังงานมากกว่าหลอดใส้ถึง 200 เปอร์เซนต์ อุณหภูมิน้อย
กว่า 40 – 60 องศา อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 90,000 
ช.ม รวมถึง LED ให้สีสนัของแสงที่สวยงามกว่า และ ON เร็ว
กวา่หลอดใส้ 0.0565 วินาที 

 

5. ไฟตกแต่งประดับชนิด LED ใช้ส าหรับงานประดับตกแต่ง
อาคารหรือภูมิทัศน์ มีหลากหลายสีและรูปแบบ สามารถ
ออกแบบได้ตามความต้องการของลกูค้า 

 

3) ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ในด้านการโฆษณาข้อความและรูปภาพบนพืน้ที่ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

โครงการติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะ เป็นวิธีการน าเสนอข่าวสารการจราจรโดยตรงสูผู่้ ใช้รถใช้ถนน ท่ีจะสามารถรับรู้
ข้อมลูการจราจรในบริเวณนัน้ ๆ ในเวลาที่เป็นปัจจบุนั เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถตดัสินใจเลือกเส้นทางในการเดินทางที่
เหมาะสมของตน หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรคบัคัง่  โดยที่ บริษัท ร่วมกับ GTS ได้เข้าท าสญัญาในนามกิจการร่วมค้า 
Genius กับกรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2548 ในการรับสิทธิติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะ พร้อมการดูแลรักษา 
จ านวน 40 จุด พร้อมศนูย์ควบคมุเครือข่าย ปัจจบุนักิจการร่วมค้า Genius ติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะแล้วเสร็จ ทัง้นี ้กิจการ
ร่วมค้า Genius ได้รับสิทธิการดแูลบ ารุงรักษาและจดัหาผลประโยชน์ด้านโฆษณา ข้อความและรูปภาพแก่สาธารณชนบน
พืน้ที่ป้ายจราจรอจัฉริยะ มีอายุสญัญาครัง้ละ 3 ปี และต่ออายสุญัญาได้อีก 2 ครัง้ เมื่อบริษัทปฏิบตัิครบตามเง่ือนไขของ
สญัญา โดยจะต้องช าระค่าใช้สิทธิรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ปีละ 5 ล้านบาท ให้แก่
กรุงเทพมหานคร ตามที่ก าหนดตลอดอายสุญัญา 

ในการนี ้กิจการร่วมค้า Genius สามารถโฆษณาบนหน้าจอของป้ายจราจรอจัฉริยะได้เฉพาะภาพนิ่งไมใ่ช้เสยีง พืน้ที่
ของหน้าจอโฆษณามีขนาดไม่เกินร้อยละ 30 ของพืน้ที่หน้าจอแสดงผลทัง้หมด โดยพืน้ที่ในการโฆษณาจะแยกกนักบัการ
แสดงข้อมลูการจราจรแบบแถบสอียา่งชดัเจน โดยการโฆษณาทกุชิน้จะต้องผา่นการอนญุาตจากทางกรุงเทพมหานคร ไมข่ดั
ตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีงาม 

บลัลาสตอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

Forth LED Taillight ไฟทา้ย

รถยนต์แบบ LED 

ไฟตกแต่งประดบัชนิด LED 

รถยนต์แบบ LED 
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วงจรการจัดเก็บผลประโยชน์ในด้านการโฆษณาข้อความและรูปภาพบนพืน้ที่ป้ายจราจรอัจฉริยะ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายระบบติดตามยานพาหนะดาวเทียม  

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 34 (ร้อยละ 66 ถือหุ้น

โดยบคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนั) ด าเนินการภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  ซึง่เป็นอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับบนัทกึการ
ใช้งานยานพาหนะผ่านดาวเทียมด้วยระบบ GPS (Global Positioning System) ท าหน้าที่รายงานข้อมลูการใช้ยานพาหนะ 
เช่น พิกัดของยานพาหนะในเวลาต่างๆ หรือความเร็วในการใช้ยานพาหนะ เป็นต้น  โดยผู้ ใช้งาน สามารถตรวจสอบ
พฤติกรรมการใช้ยานพาหนะ เพื่อควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ยานพาหนะ  รวมถึงมีฟังก์ชั่นรองรับการติดตัง้
กล้องวงจรปิดภายในรถซึง่สามารถถ่ายภาพในแบบตา่งๆ  

5) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์มิเตอร์วัดไฟระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 45 (ร้อยละ 55 ถือ

หุ้นโดยบคุคลที่ไม่เก่ียวโยงกนั) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ อปุกรณ์วดัค่ากระแสไฟฟ้าด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถวดัคา่กระแสไฟฟ้าได้อยา่งเที่ยงตรง และป้องกนัการลกัลอบใช้ไฟฟ้าได้อย่างสมบรูณ์ โดยผู้ใช้
สามารถเลอืกใช้งานได้ทัง้ระบบเช่ือมสาย (Online) หรือ ระบบอา่นตวัเลข ซึง่ในอนาคตจะเป็นอปุกรณ์ที่ใช้ทดแทนมิเตอร์วดั
ไฟฟ้าระบบจานหมนุทัง้หมดที่ใช้อยูใ่นปัจจุบนั 

 
 

 
ภำพจ ำลองกำรโฆษณำบนหน้ำจอป้ำยจรำจรอจัฉรยิะ 

 
ภำพป้ำยจรำจรอจัฉรยิะ 

ลกูคา้ทีต่อ้งการใชพ้ืน้ทีโ่ฆษณา

กจิการร่วมคา้ Genius กรุงเทพมหานคร

บมจ. ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่

บจก. จเีนียส ทราฟฟิค ซสีเตม็

ส่งมอบป้ายจราจรอจัฉรยิะ
และช าระค่าใชส้ทิธ ิรายเดอืน/รายปี

ใหส้ทิธจิดัเกบ็ผลประโยชน์จากการโฆษณา

ผลติ/จ าหน่าย/ตดิตัง้ ป้ายจราจรอจัฉรยิะ

ประกอบแผงวงจรป้ายอจัฉรยิะ

ขายโฆษณาบนป้ายอจัฉรยิะ

ลกูคา้ทีต่อ้งการใชพ้ืน้ทีโ่ฆษณา

กจิการร่วมคา้ Genius กรุงเทพมหานคร

บมจ. ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่

บจก. จเีนียส ทราฟฟิค ซสีเตม็

ส่งมอบป้ายจราจรอจัฉรยิะ
และช าระค่าใชส้ทิธ ิรายเดอืน/รายปี

ใหส้ทิธจิดัเกบ็ผลประโยชน์จากการโฆษณา

ผลติ/จ าหน่าย/ตดิตัง้ ป้ายจราจรอจัฉรยิะ

ประกอบแผงวงจรป้ายอจัฉรยิะ

ขายโฆษณาบนป้ายอจัฉรยิะ
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6) ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร  

ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่นจ ากัด(มหาชน) และ /หรือ บริษัท ฟอร์ท คอนซัลติง้ จ ากัด ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า     เพื่อให้บริการวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ได้แก่
หนว่ยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง บมจ. การบินไทย เป็นต้น  

7) ธุรกิจอื่นๆ  

 ระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) เป็นอุปกรณ์และ
ระบบซอฟท์แวร์ ที่บริษัทพัฒนาขึน้เพื่อใช้ร่วมกับระบบตู้ สาขาโทรศัพท์ ท า
หน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลส าหรับงานบริการลูกค้าของบริษัทที่ติดตัง้ระบบ Call 
Center 

 ระบบเรียกพยาบาลส าหรับใช้ในโรงพยาบาล (Nurse Call) เป็นอุปกรณ์
และระบบเรียกพยาบาล ที่บริษัทพัฒนาและผลิตขึน้เป็นรายแรกของประเทศ
ไทย ท าหน้าที่ส่งสญัญาณเรียกซึ่งแสดงหมายเลขห้องพักของผู้ ป่วยที่ติดต่อ 
แสดงสญัญาณไฟที่หน้าห้องผู้ ป่วย และเจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถสนทนากบั
ผู้ ป่วยผ่านอุปกรณ์ได้ โดยในการเรียกแต่ละครัง้ระบบจะบันทึกข้อมูลไว้ใน
หน่วยความจ าซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ออกมาตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ผู้ ใช้ยัง
สามารถบริหารล าดบัการเรียกตามล าดบัของความเร่งดว่นของเหตฉุกุเฉิน 

4. ธุรกิจเติมเงนิออนไลน์  

 ตู้ เติมเงินมือถือระบบอัตโนมัติ Mobile TOP-UP สามารถรับเงินสดได้ทัง้
ธนบัตรและเหรียญกับระบบมือถือทุกเครือข่าย รวมทัง้สามารถรับช าระ
ค่าบริการต่างๆ ทัง้ค่าน า้ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ ค่าบริการเกมออนไลน์ เป็นต้น 
เป็นผลงานการค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรมใหม่ส าหรับธุรกิจตู้ เติมเงินออนไลน์
ผ่านการให้บริการภายใต้ระบบ Kiosk เพื่อรับค าสัง่จากลกูค้าแล้วประมวลผล
และสง่ข้อมลูกลบัมาที่ Server ของบริษัทที่เช่ือมต่อกบั Server ของผู้ให้บริการ
ต่างๆ เครือข่ายมือถือโดยตรง เช่น AIS, DTAC, TRUE, 1-2 Call, CAT CDMA 
และ Hutch 

 

 ตู้เติมเงนิมือรุ่นโทรศัพท์สาธารณะและ  ระบบอัตโนมัติ Mobile TOP-UP  
บริษัทได้วิจยัและพฒันาตู้บญุเติมให้สามารถรองรับความต้องการไม่เพียงแต ่
ในการเติมเงิน ช าระเงิน แตย่งัสามารถใช้เป็นโทรศพัท์สาธารณะบญุเติมร่วมกบั
บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)  ซึง่ปัจจบุนั บริษัท ได้ติดตัง้ตู้บญุเติมในรูปแบบตู้
โทรศพัท์สาธารณะกวา่  900 ตู้ 

       ตู้ เติมเงินมือท่ีเป็นโทรศพัท์สาธารณะและ  
       ระบบอตัโนมติั Mobile TOP-UP 

  
ชดุอุปกรณ์และระบบ Call Center 

 
ตู้ เติมเงินมือถือระบบอตัโนมติั Mobile TOP-UP 
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วงจรธุรกิจบริการเติมเงนิมือถอืและเติมเงนิออนไลน์ผ่านตู้เติมเงนิอัตโนมัติ 

 
 

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 
(FSS) 

ตวัแทนบริการ 

ผู้บริโภค 

ผลิตและจ าหน่ายตู้ เติมเงิน 

ได้รับสิทธิเป็นตวัแทนบริการรับช าระคา่สินค้าและบริการผา่นตู้ เติม
เงินและระบบบริหารจดัการของ FSS โดยจา่ยคา่ธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่ FSS 

น าสง่เงินที่ได้รับจากลกูค้าให้แก่ FSS 
โดยได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือนตาม
มลูคา่การเติมเงินผ่านตู้ เติมเงินตาม
อตัราที่ระบใุนสญัญาตวัแทนบริการ 

ให้บริการเติมเงินมือถือ เติมเกมออนไลน์ ช าระคา่สาธารณปูโภคผา่น
ตู้ เติมเงิน 

จา่ยช าระคา่สินค้าและบริการ/เติมเงินมือถือและ
เติมเงินออนไลน์ผ่านตู้ เติมเงิน โดยเสีย
คา่ธรรมเนียมบริการตามอตัราที่ระบไุว้ 

ผู้ ให้บริการโทรศพัท์ ได้แก่ AIS, 
DTAC, TRUE, HUTCH, TOT, CAT 

ผู้ ให้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 
เชน่ mPAY 

ให้สิทธิเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้า
และบริการ/บริการรับช าระคา่
สินค้าและบริการเงินผ่านตู้ เติมเงิน
ของ FSS 
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4.2 สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุน  

สทิธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุโดยยอ่มีดงันี ้

เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขที่บัตร
ส่งเสริมการ
ลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 

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

 

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต PCBA, PABX, 
TELEPHONE SET แ ล ะ ชิ ้น ส่ ว น ห รือ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ กั บ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูป ประเภท 5.3 กิจการผลิตชิน้ส่วนหรือ
อุปกรณ์ที่ ใช้กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ประเภท 5.4 กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และประเภท 5.5 กิจการผลิต
ชิน้ส่วนหรืออปุกรณ์ที่ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดของกิจกรรม
เป็นดงันี ้
1) PCBA มีก าลังการผลิตปีละประมาณ 6,000,000 ชิน้ (มี
เวลาท างาน 24 ชัว่โมง/วนั: 300 วนั/ปี)  
2) PABX มีก าลงัการผลิตปีละ 12,000 เคร่ือง (มีเวลาท างาน 
8 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
3) TELEPHONE SET มี ก า ลั ง ก า รผ ลิ ต ปี ล ะป ระม าณ 
120,000 เคร่ือง (มีเวลาท างาน 8 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
4) ชิน้สว่น หรืออปุกรณ์ที่ใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและผลติภณัฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ และผลติภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูป เชน่ 
COMPUTER BOX BUILD มีก าลงัการผลิตปีละประมาณ 
6,000,000 ชิน้ (มีเวลาท างาน 24 ชัว่โมง/วนั: 300 วนั/ปี)  

1) ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุิบและวสัดุ
จ าเป็นที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต
เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตัง้แต่วันที่ได้
น าเข้าครัง้แรก 

2) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ผู้ ได้ รับการ
ส่งเสริมน าเข้ามาเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 
นบัแตว่นัน าเข้าครัง้แรก 

3) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และข้อ 2  ออกไป
ตัง้แตว่นัที่ 28 มีนาคม 2549 จนถึง 27 มีนาคม 2550 

4) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกไป 
ตัง้แต่วันที่  28 มีนาคม 2550 จนถึงวันที่  27 มีนาคม 
2551 

5) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกไป
ตัง้แต่วันที่  28 มีนาคม 2551 จนถึงวันที่  27 มีนาคม 
2552 

6) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกไป
ตัง้แต่วันที่  28 มีนาคม 2552 จนถึงวันที่  27 มีนาคม 
2553 

7) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกไป
ตัง้แต่วันที่  28 มีนาคม 2553 จนถึงวันที่  27 มีนาคม 
2554 

8) ขยายเวลาการได้รับสิทธิตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกไป
ตัง้แต่วันที่  28 มีนาคม 2554 จนถึงวันที่  27 มีนาคม 
2555 

FORTH 2040(4)/254
9/1 7  ก .ค . 
2549 

ได้รับการส่งเสริมการลงทนุในกิจการ ผลิตผลิตภณัฑ์จากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ PROTOTYPE 

DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(เช่น ตู้ ชุมสายโทรศัพท์ระบบ DLC และ ระบบ MSAN และ
เคร่ืองเติมเงินส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Top-up เป็น
ต้น) ขนาดของกิจกรรมมีก าลงัการผลิตเป็นดงันี ้

1)  ตู้ ชมุสายโทรศพัท์ระบบ DLC และ ระบบ MSAN เป็นต้น 

1) ได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือ
ผู้ ช านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของ
บคุคลทัง้สองประเภทนี ้เข้ามาในราชอาณาจกัรได้ ตาม
มาตรา 25 และมาตรา 26  

2) ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร 

3) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิที่
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เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขที่บัตร
ส่งเสริมการ
ลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 

ปีละประมาณ 4,118,400 คูส่าย (เวลาท างาน 24 ชัว่โมง / วนั 
: 300 วัน/ปี) โดยปรับก าลังการผลิตเป็น 3,974,400 คู่สาย 
เม่ือแจ้งขออนญุาตเปิดด าเนินการ 

2) เคร่ืองเติมเงินส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Top-up 
เป็นต้น ปีละประมาณ 156,000 เค ร่ือง (เวลาท างาน 24 
ชัว่โมง / วนั : 300 วนั/ปี) โดยปรับก าลงัการผลิตเป็น 151,200 
เคร่ือง เม่ือแจ้งขออนญุาตเปิดด าเนินการ 

ได้จากการประกอบ กิจการที่ ไ ด้ รับการส่งเส ริม มี
ก าหนดเวลา 8 ปี  

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการขาดทนุในระหวา่งเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ ได้รับการส่งเสริมจะได้รับ
อนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่าง
เวลานัน้ไปหักออกจากก าไรสุทธิที่ เกิดขึน้ภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งมีก าหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตัง้แต่วนัที่พ้นก าหนดเวลานัน้ 
โดยจะเลือกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปี
ก็ได้ 

วนัสิน้สดุของสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

บั ต รส่ ง เส ริม เล ขที่  2040(4)/2549 สิ น้ สุ ด วัน ที่  31 
สิงหาคม 2557 

บั ต รส่ ง เส ริม เล ขที่  1150(4)/2548 สิ น้ สุ ด วัน ที่  13 
มิถนุายน 2556 

บั ต รส่ ง เส ริม เล ขที่  1151(4)/2548 สิ น้ สุ ด วัน ที่  31 
สิงหาคม 2555 

4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
มาตรา 31 ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้ ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลนัน้ 

GTS 1 1 5 0 (4)/ 
2548/ 
1 8  ก . พ . 
2548 

ได้รับการส่งเสริมการลงทนุในกิจการ ผลิตผลิตภณัฑ์จากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ PROTOTYPE 

DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นพืน้ที่ด้วยคอมพิวเตอร์ 
และเคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟจราจร) ขนาดของกิจกรรมมี
ก าลังการผลิต ปีละประมาณ 300 เคร่ือง (เวลาท างาน 12 
ชัว่โมง / วนั : 260 วนั/ปี) 

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

ได้รับการส่งเสริมการลงทนุในกิจการ ผลิตผลิตภณัฑ์จากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ PROTOTYPE 

DESIGN ประเภท 5.7 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์  
( เ ช่ น  Full Color LED Screen แ ล ะ  Variable Message 
Sign)  ขนาดของกิจกรรมมีก าลงัการผลิตปีละประมาณ 115 
ชดุ (เวลาท างาน 12 ชัว่โมง / วนั : 260 วนั/ปี) 

4.3 กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท 

จากการท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์มานานกวา่ 20 ปี มี
ความพร้อมในด้านการตลาด การวิจัย และการผลิต ที่ครบวงจร ตลอดจนการมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ด าเนินธุรกิจ
สง่เสริมกนั ทัง้นี ้ปัจจยัที่ท าให้บริษัทประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 

4.3.1 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และสายธุรกิจ 

จากประสบการณ์ในการท าธุรกิจมาเป็นเวลานาน บริษัทตระหนกัว่าการที่จะท าให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้
อยา่งยัง่ยืน จะต้องเพิ่มผลติภณัฑ์ใหมใ่ห้มีความหลากหลาย และท าให้ผลติภณัฑ์มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ ดงันัน้ บริษัทจึงได้
ให้ความส าคญักบังานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์มาโดยตลอด และจดัตัง้ขึน้เป็นฝ่ายงานซึ่งประกอบด้วยบคุลากรที่มีความ
เช่ียวชาญในสายการผลติผลติภณัฑ์ที่เก่ียวกบัอิเลก็ทรอนิกส์ ท าหน้าที่พฒันาผลติภณัฑ์ใหมข่องบริษัทเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายงานดงักล่าวมีผลงานการพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษัทเกิดขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีหลายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้พฒันาขึน้ส าเร็จเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ตู้ ชุมสาย
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โทรศพัท์  DLC อปุกรณ์และระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ผลิตภณัฑ์และระบบสญัญาณไฟจราจรที่ครบวงจร และจอ
แสดงภาพสขีนาดใหญ่ระบบ LED เป็นต้น ซึง่เป็นการเพิ่มผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  จะท าให้บริษัทมีฐานลกูค้าที่กว้างขึน้และกระจาย
สดัสว่นรายได้ไปสูธุ่รกิจที่มีศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต เช่น งานสมัปทานการจดัเก็บผลประโยชน์จากการโฆษณาบน
ป้ายจราจรอจัฉริยะ ซึ่งเป็นการท าธุรกิจโฆษณารูปแบบใหม่ มีเครือข่ายที่สามารถโฆษณาได้พร้อมกันมากถึง 40 จุดทั่ว
กรุงเทพมหานคร ตัง้อยูใ่นต าแหนง่ที่จะมีผู้ขบัขี่ยานพาหนะให้ความสนใจ และจะเป็นช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ที่ดี 
ของบริษัทที่ต้องการใช้โฆษณา ดงันัน้ ผลของการเพิ่มสายธุรกิจดงักลา่วข้างต้น จะท าให้บริษัทมีฐานลกูค้าหลากหลายขึน้ 
และสามารถลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ 

4.3.2 การใช้เทคโนโลยกีารผลิตที่ สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในเคร่ืองจกัรที่มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อการรองรับการผลิตผลิตภณัฑ์ที่มี
ความซบัซ้อนของลกูค้า ทัง้นี ้โรงงานผลติสนิค้าของบริษัท ยงัมีมาตรฐานการผลติได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 
จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน SGS (THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึ่งท าให้ลกูค้ามัน่ใจ
วา่บริษัทมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน นอกจากนี ้ยงัมีการบริหารสายการผลิตให้สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเพื่อการ
ผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถใช้เคร่ืองจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค าสัง่ซือ้ที่มีการเปลี่ยนแปลง  และยัง
สามารถรองรับการผลติให้กบัผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ของบริษัทด้วย 

4.3.3 การมุ่งเน้นบริการหลังการขายที่ต่อเน่ือง และรักษาความพึงพอใจของลูกค้า 

บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการหลงัการขายที่ต่อเนื่องโดยฝ่ายบริการลกูค้าของบริษัท และการได้รับการสนบัสนนุจาก
ตวัแทนจ าหน่ายที่ครอบคลมุทัว่ประเทศ เช่น การให้ค าแนะน าในการใช้ผลิตภณัฑ์ด้วยความเช่ียวชาญ การให้บริการด้าน
อะไหลท่ี่มีส ารองอยา่งเพียงพอ และมีบริการซอ่มแซมแก้ไขที่รวดเร็ว สง่ผลให้ลกูค้าเกิดความรู้สกึที่ดตีอ่การใช้ผลติภณัฑ์ของ
บริษัท เป็นการท าให้ลกูค้าจดจ าตราสินค้า เกิดความเช่ือถือ และเกิดความมัน่ใจในการใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท 
สง่ผลให้บริษัทมีรายได้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า ด้วยการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าเพื่อการ
ปรับปรุงบริการให้ดีขึน้ 

4.3.4 มุ่งเน้นการใช้เคร่ืองหมายการค้า FORTH เพื่อท าการตลาดให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

จากการที่บริษัทด าเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี มีผลิตภณัฑ์ต่างๆ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า FORTH เป็นจ านวน
มาก ดงันัน้ ในปัจจุบนัผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพ และการ
บริการ ท าให้บริษัทสามารถท าการตลาดผลติภณัฑ์ของบริษัทให้ผู้บริโภคยอมรับได้ง่ายขึน้ 

4.4 ภาวะอุตสาหกรรม สภาวะการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจ าหน่าย
ของแต่ละผลิตภณัฑ์ 

4.4.1 ธุรกิจอีเอ็มเอส  

อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยงัคงมีความส าคญัต่ออตุสาหกรรมการผลิตในภาพรวมที่ต้องใช้ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์
เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิส เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 สว่น ได้แก่ 
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1. อตุสาหกรรมต้นน า้ (Upstream Industry) เป็นอตุสาหกรรมขัน้พืน้ฐานส าหรับการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่ น  Water Fabrication, PCB's Design, IC's Design เป็ น ต้น  ปั จจุบันป ระ เทศ ไทยได้มี การผลิ ต
อตุสาหกรรมต้นน า้บางประเภท 

2. อุตสาหกรรมกลางน า้ (Midstream Industry) คืออุตสาหกรรมที่ผลิตชิน้ส่วน และส่วนประกอบของสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC, PCB (Print Circuit Board), Capacitor เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยได้มีการลงทุนใน
อตุสาหกรรมประเภทนีส้งูมาก ไม่ว่าจะเป็นการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ การร่วมลงทนุ และบริษัทใน
ประเทศเอง  

3. อุตสาหกรรมปลายน า้ (Downstream Industry) การประกอบแผงวงจรไฟฟ้า (Printed Circuit Board 
Assembling) ให้เป็นการผลิตขัน้สดุท้ายของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และ
โทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าขัน้สุดท้ายเหล่านีไ้ด้  อย่างไรก็ตามการใช้ชิน้ส่วน
ภายในประเทศของอตุสาหกรรมขัน้ปลายน า้นีค้อ่นข้างน้อย   

 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา  กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม 2543 

   

อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ของไทยนัน้ นบัว่า มีสว่นส าคญัในการผลกัดนัการขยายตวัของเศรษฐกิจค่อนข้าง
มาก  โดยในช่วง 10 ปี ที่ผ่า นมา มลูค่ าการสง่ ออกเฉลี่ยมีสดัส วนประมาณร้อยละ 16.0 ของมลูค้าการส่
งออกสินค้า ไทย โดยการเติบโตของอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของไทยในช่วงระยะที่ผ่ านมา เป็ นผลมาจากการ
ขยายการลงทนุจากต่างประเทศเป็ นหลกั โดยเฉพาะในกลุม่ฮาร ดดิสก ไดรฟ  ที่ขณะนีไ้ทยคือ ผู้ ผลิตอนัดบั 1 
ของโลก และในช่วงที่ผ่านมา นกัลงทตุ่างชาติยงัให้ความสนใจเข ามาลงทนุและขยายฐานการผลิตฮาร ดดิสก ไดรฟ
และชิน้ส วนท่ีสนบัสนนุ อย่ างไรก็ดี ในช่ วงประมาณ 1 ปี ที่ผ านมา เร่ิมมีสญัญาณสะท้อนการเปลี่ยนแปลง

ในวัฏจักรของสินค้าไอทีการเติบโตของโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต (Tablet) ที่มีการพัฒนาให มี
คุณสมบัติการใช้ งานได้ หลากหลายและสามารถตอบโจทย ของผู้ ใช้ ได้  ท าให้ ความต้องการซือ้
คอมพิวเตอร ชะลอตวัลง อยา่งไรก็ตาม วิกฤติน า้ทว่มที่ผา่นมา สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดการณ์ว่า 
ผลกระทบจากน า้ท่วมท าให้การส่งออกในกลุม่นีห้ายไป 60 - 70% โดยในไตรมาส 4 จะหายไปถึง 5 แสนล้านบาท จากตัง้
เป้าทัง้ปีที่ 1.8 ล้านล้านบาท ขณะที่ 3 ไตรมาสแรกนัน้สามารถส่งออกไปได้แล้ว 1.3 ล้านล้านบาท ทางกลุ่มฯ ได้รับ
ผลกระทบเต็มๆ การจะฟืน้ฟูเคร่ืองจกัรต่างๆ คาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่าจะกลบัมาผลิตได้สมบูรณ์ โดยเฉพาะกบับริษัท
ไทย คาดวา่จะเร่ิมผลติได้ราวกลางปีหน้าเป็นต้นไป และจะสามารถผลติได้เต็มที่ คาดวา่จะเป็นอีก 1ปี หรือ 2556 

ทัง้นี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้วิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2554 ที่ผา่นมา ดงันี ้สง่ออกไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 9 เดือนแรกของปี 2554 เติบโตร้อยละ 10.1  โดยระบวุา่ แม้การสง่ออก

อุตสาหกรรมตน้น ้า: เวเฟอร์, 
การออกแบบผลิตภณัฑ ์เป็น
ตน้ 

อุตสาหกรรมกลาง
น ้ า: IC, PCB เป็นตน้ อุตสาหกรรมปลายน ้า: 

คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ 
เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมสนบัสนุน ช้ินส่วนพลาสติก ช้ินส่วนวตัถุดิบ เป็นตน้ 
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อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญ่ีปุ่ น ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2554 
และผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2554 อย่างไรก็ดี ภาพรวมการสง่ออกของอตุสาหกรรมไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 ที่ผ่านมา ยงัคงรักษาระดบัการเติบโตระดบัตวัเลขสองหลกัได้ โดยมีมลูค่า
ประมาณ 43,800.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน การเติบโตในเกณฑ์ดี
ดงักล่าวนัน้ เป็นผลมาจากกลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 มีมูลค่าการสง่ออกประมาณ 17,861.0 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีการสง่ออกมลูค่า 
25,939.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตเพียงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกในกลุ่ม
อิเลก็ทรอนิกส์กลบัมาดีขึน้ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2554 โดยเฉพาะกลุม่ Hard Disk Drive (HDD) อยา่งไรก็ดี วิกฤติน า้ทว่ม
ที่ได้เข้าทว่มนิคมอตุสาหกรรมส าคญัทัง้ 7 แหง่นัน้ คงจะสง่ผลกระทบอยา่งหนกัตอ่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
ไตรมาสสดุท้าย 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม ปี 2554  

จากรายงานประจ าเดือนตุลาคม 2554 ของส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานว่า การส่งออกรวมของไทย
ขยายตวัเพียงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนทัง้นีเ้นื่องจากการเกิดอทุกภยัท าให้โรงงานอตุสาหกรรมหลาย
แห่งได้รับความเสียหายต้องหยุดท าการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีการส่งออกหดตวั  ในหลายรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สนิค้าสง่ออกส าคญัอยา่งเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ ทัง้นีค้าดวา่การสง่ออกสนิค้าอตุสาหกรรมจะยงั
หดตวัตอ่เนื่องในเดอืนพฤศจิกายน 2554 เนื่องจากโรงงานอตุสาหกรรมหลายแหง่ยงัไมส่ามารถกลบัมาท าการผลติได้ดงัเดิม 

สินค้าอุตสาหกรรมส าคญัของไทย อาทิเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และ เคร่ืองใช้ 
ไฟฟ้า เป็นต้น  ในเดือน ต.ค. 54 มีการสง่ออกหดตวัจากการได้รับผลกระทบจากการเกิดอทุกภยั  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขึน้อยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของอุตสาหกรรมทุก
ประเภท ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน  เช่น อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (Computer) 
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองมือสื่อสาร (Communication) อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค 
(Consumer) รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆของผลิตภณัฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูง ส าหรับประเทศไทยนัน้ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด อีกทัง้ ยงัเป็นฐานการผลิตที่ส าคญัในภูมิภาค
อาเซียน  

เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  ในเดือน ต.ค. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 2,117.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 22.1 เมื่อ
เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีกอ่น โดยการสง่ออกสนิค้าส าคญัในกลุม่อยา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ และสว่นประกอบหด
ตวัร้อยละ 25.0 จากการส่งออกหดตวัในหลายตลาด ทัง้ตลาดสหภาพยโุรป (27) ตลาดจีนและตลาดสหรัฐฯ หดตวัร้อยละ 
35.7 33.9 และ 12.9 ตามล าดบั  
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อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า (Printed circuit board) 

โดยการผลติแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศสว่นมากเป็นการผลิตเพื่อสง่ออกตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า หรือบริษัท
แม่ โดยตลาดสง่ออกที่ส าคญัของไทย คือ จีน EU และสหรัฐอเมริกา ภาครัฐจึงให้การสนบัสนนุและให้สิทธิพิเศษต่อผู้ผลิต
ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจกัร การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ตลอดจนการสนบัสนุนด้าน
นโยบายของภาครัฐ เช่น การส่งเสริมเขตการค้าเสรี และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น  จากรายงานของ PCB 
information service ได้ประเมินว่า ความต้องการแผงวงจรไฟฟ้าในตลาดโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากการปรับเปลีย่นทางด้านเทคโนโลยีที่ท าให้แผงวรไฟฟ้ามีขนาดเลก็ลงและน า้หนกัเบาแตม่ีประสทิธิภาพท่ีรวดเร็วขึน้ 
จึงท าให้เป็นท่ีต้องการของหลายอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกกรรมสื่อสารโดยเฉพาะ กลุม่โทรศพัท์มือถือ ,  อตุสาหกกรมการ
แพทย์ , อตุสาหกรรมรถยนต์ , อุตสาหรรมการบิน , เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ  แผงวงจรไฟฟ้า   มีการส่งออกหดตวัร้อยละ 
16.8 การสง่ออกแผงวงจรไฟฟ้าไปยงัตลาดฮ่องกง และตลาดอาเซียน(9) หดตวัร้อยละ 47.4 และ 12.8 ตามล าดบั 

มูลค่าการส่งออก แผงวงจรไฟฟ้า 
ปี มลูคา่การสง่ออก (ล้านเหรียญ) 

2551 7,241.30 
2552 6,444.62 
2553 8,066.20 

2554 ( มค – ตค) 7,078.76 

ท่ีมา : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิิชย ์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์  

การด าเนินการอตุสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใหญ่ที่สดุของโลก มีการจ้างแรงงานมากกว่าสองแสนคนในอุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทาน ( supply 
chain) ของ HDD ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สดุจากวิกฤติน า้ท่วม เนื่องจากผู้ผลิต HDD รวมถึงผู้ผลิตชิน้สว่นประกอบ HDD 
เป็นจ านวนมากมีโรงงานอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน า้ท่วมทัง้ในอยธุยาและปทุมธานี โดยผู้ผลิต HDD 
รายใหญ่ที่โรงงานน า้ทว่มคือ Western Digital (WD) และ Toshiba ซึ่งมีสว่นแบ่งตลาดสงูถึงราว 40% ของตลาด HDD ของ
โลก ซึ่งแต่ละบริษัทมีการผลิตในไทยราว 50% ของการผลิตทัง้หมด  ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่น แม้โรงงานจะไม่ได้รับความ
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เสยีหาย แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการขาดแคลนชิน้สว่นประกอบเนื่องจากผู้ผลิตสว่นประกอบหลกัใน supply chain 
ของ HDD หลายรายประสบกบัภาวะน า้ท่วม โดยเฉพาะ spindle motor ซึ่ง Nidec เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด
ถึงราว 80% ของ HDD motor ทัง้หมดของโลก โดยสดัสว่นการผลิตในไทยอยูท่ี่ราว 65% ของการผลติทัง้หมด ซึ่งสะท้อนว่า
ชิน้สว่น spindle motor ในตลาดโลกจะหายไปราว 50% ของการผลติทัง้หมดของโลกจากผลกระทบของวิกฤตนิ า้ทว่มในครัง้
นี ้สง่ผลให้ตลาดคาดการณ์วา่ยอดการสง่ HDD ของโลกจะปรับลดลงราว 30% (QOQ) ดงันัน้ การฟืน้ตวัของการผลติ HDD 
สว่นหนึง่จึงขึน้กบัความสามารถในการกลบัมาผลติของ WD Toshiba และ Nidec เป็นส าคญั  ก าลงัการผลติ HDD ของโลก
คาดวา่จะปรับลดลงมาอยูท่ี่ราว 60% ในไตรมาส 4 ของปี 2011 และคาดวา่จะกลบัมาฟืน้ตวัสูร่ะดบั 80-90% ในช่วงกลางปี 
2012 โดยรวมสัดส่วนการผลิต HDD ของไทยรวมทุกบริษัทอยู่ที่ประมาณ 40% ของการผลิต HDD ทัง้โลก จากการ
ประเมินผลกระทบของบริษัทที่ได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยรวมคาดวา่การผลิต HDD และสว่นประกอบจะ
ชะลอตวัหรือหยดุชะงกัราว 1-2 เดือน ซึง่จะสง่ผลให้ก าลงัการผลิตของโลกหายไปราว 20% ก าลงัการผลิตจึงปรับลดลงมา
อยูท่ี่ราว 60% ทัง้นี ้ภายหลงัจากน า้ลดแล้ว คาดวา่จะต้องใช้เวลาในการซอ่มแซม สัง่ซือ้ และติดตัง้เคร่ืองจักรราว 2-3 เดือน
เป็นอย่างน้อยขึน้อยู่กบัความรุนแรงของความเสียหาย ท าให้คาดว่าก าลงัการผลิตจะค่อยๆ กลบัมาฟืน้ตวัในช่วงปลายไตร
มาส 1 ก่อนจะกลบัมาสูร่ะดบั 80-90% ได้ในช่วงปลายไตรมาส 2 ของปี 2012 สว่นยอดสง่มอบ HDD ในไตรมาส 3 คาดว่า
จะลดลงถึง 125 ล้านจากที่คาดการณ์ไว้วา่ จะมีประมาณ 175 ล้าน เนื่องจากสถาณการณ์น า้ทว่ม 

ภาวะการแข่งขนัของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ส าหรับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed circuit Board )ในการแข่งขนัในตลาดโลกนบัว่ามีการแข่งขนัที่ค่อนข้าง
รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขนัจากประเทศจีนซึ่งมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต และยงัเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับบริษัท
ตา่งๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป และประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่แม้วา่ความกดดนัทางด้านราคาทีเ่กิดจาก
ผู้ผลติ PCB ในจีนท่ีท าให้มีการผลติสนิค้าราคาถกูเข้าสูต่ลาดเพิ่มมากขึน้และสง่ผลให้เกิดการเปรียบเทียบราคาทางอ้อม แต่
ผลิตภณัฑ์แผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลติในประเทศจีนไม่ใช่คูแ่ข่งโดยตรงของบริษัท เนื่องจากผู้ผลติในประเทศจีนจะ
เน้นกลุม่ตลาดสินค้าระดบัลา่งเพราะเทคโนโลยีในการผลิตที่ใช้เป็นแบบ Mass Production ซึ่งเน้นการผลติในปริมาณมาก 
มีต้นทนุต ่า และมีมาตรฐานคณุภาพสนิค้าที่ต ่ากวา่เมื่อเทียบกบัประเทศไทย ซึง่บริษัทนบัวา่เป็นผู้ผลติ PCB ที่ใช้เทคโนโลยี
สงูซึ่งหากสามารถควบคมุต้นทนุการผลิตได้ดีจะไม่ได้รับผลกระทบดงักลา่วเนื่องจากเป็นการแข่งขนัที่เน้นด้านคณุภาพและ
ความน่าเช่ือถือมากกว่าการแขง่ขนัทางด้านราคา นอกจากนี ้ต้นทนุการผลติของประเทศจีนก็มีแนวโน้มสงูขึน้ ประเทศไทย
จึงยงัมีความได้เปรียบในการผลติแผงวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเทียบกบัคู่แข่งในอาเซียนอื่น ๆ นอกจากนี ้
การขยายตัวของบริษัทรับจ้างประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Contracted electronic manufacturing : CEM) ท าให้
ประเทศไทยซึง่นบัเป็นตลาดหลกัของการรับจ้างประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส าคญัมีโอกาสเติบโตในอนาคต และ ทาง
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศให้ผลติอยา่งตอ่เนื่อง  

กลยทุธ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  

1) การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่  บริษัทมีนโยบายลงทุนใน
เคร่ืองจกัรที่มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อการรองรับการผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีความซบัซ้อนของลกูค้า ทัง้นี ้
โรงงานผลิตสินค้าของบริษัท ยงัมีมาตรฐานการผลิตได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบนัรับรอง
มาตรฐาน SGS (THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึ่งท าให้ลกูค้ามัน่ใจว่าบริษัทมี
กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน นอกจากนี ้ยงัมีการบริหารสายการผลิตให้สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเพื่อการ
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ผลติสนิค้ารูปแบบใหม ่เพื่อให้สามารถใช้เคร่ืองจกัรได้อยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้ค าสัง่ซือ้ที่มีการเปลี่ยนแปลง  และ
ยงัสามารถรองรับการผลติให้กบัผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ของบริษัทด้วย  

2) มีก าลงัการผลิตที่เพียงพอที่รองรับความต้องการสัง่ซือ้เป็นจ านวนมาก บริษัทมีการลงทุนอย่างสม ่าเสมอเพื่อน า
เทคโนโลยีระดบัสงูมาใช้ในกระบวนการผลิต ทัง้นีเ้พื่อให้มีก าลงัการผลิตที่เพิ่มขึน้ และมีความสามารถในการผลิต
ก้าวทนัเทคโนโลยีของผลติภณัฑ์ที่เปลีย่นแปลง และสามารถรักษาโอกาสในการแขง่ขนัได้ 

3) เน้นความหลากหลายของสนิค้า และ มีราคาที่สามารถแข่งขันได้ ปัจจบุนับริษัทและกลุม่บริษัทฯในเครือมีผลติภณัฑ์
เพื่อการจดัจ าหน่ายมากกว่า 10,000 รายการ และบริษัทให้ความส าคญัในการแข่งขนัด้านราคา โดยพยายามที่จะ
รักษาระดบัต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนัได้  โดยท าข้อตกลงกับเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตรายหนึ่ง ให้บริษัท
สามารถสัง่ซือ้วตัถุดิบผ่านได้ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) ประกอบกบัการ
ควบคมุต้นทนุการผลติในสว่นตา่ง ๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษัทสามารถแขง่ขนัด้านราคาได้ 

4) การมุง่เน้นบริการหลงัการขายที่ตอ่เนื่อง และรักษาความพึงพอใจของลกูค้า บริษัท มุง่เน้นการให้บริการหลงัการขาย
ที่ต่อเนื่องโดยฝ่ายบริการลกูค้าของบริษัท และการได้รับการสนบัสนนุจากตวัแทนจ าหน่ายที่ครอบคลมุทัว่ประเทศ  
เช่น การให้ค าแนะน าในการใช้ผลติภณัฑ์ด้วยความเช่ียวชาญ การให้บริการด้านอะไหลท่ี่มีส ารองอยา่งเพียงพอ และ
มีบริการซอ่มแซมแก้ไขที่รวดเร็ว สง่ผลให้ลกูค้าเกิดความรู้สกึที่ดีต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เป็นการท าให้ลกูค้า
จดจ าตราสินค้า เกิดความเช่ือถือ และเกิดความมัน่ใจในการใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมี
รายได้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า ด้วยการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าเพื่อการปรับปรุง
บริการให้ดีขึน้ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ส าหรับธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคม และอิเลก็ทรอนิกส์ ภายใต้ตราสนิค้าของลกูค้าบริษัท
จะมุ่งเน้นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นกลุม่ผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Electronics Manufacturing: OEM) ซึ่งเป็นเจ้าของ
ตราสนิค้าจากตา่งประเทศที่มีฐานการผลติสนิค้าในประเทศไทย โดยในปัจจบุนับริษัทมีลกูค้าอยูใ่นหมวดอตุสาหกรรมตา่งๆ 
ทัง้ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมและชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ (บริษัท ไดกิน้ อินดสัตรี ้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด และ บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด)  ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ (บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด) นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายที่จะขยายฐานลกูค้าที่เป็นผู้จ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ที่ให้บ ริษัทเป็น
ผู้ผลติสนิค้าในลกัษณะรับเหมาผลติ (Turnkey) มากขึน้  

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของอปุกรณ์จ าหนา่ยชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้ผลติสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการภายในประเทศ  และบริษัทข้ามชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย 
โดยหากไม่นบัรวมการจ าหน่ายให้กับบริษัทในเครือแล้ว ลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัท  คือผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้แก่
เคร่ืองปรับอากาศ พดัลม โทรทศัน์ เคร่ืองเสยีง และมีลกูค้าเป็นโรงงานจากประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศไต้หวนั เป็นต้น 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองไฟฟ้า  

ส าหรับธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 
ปัจจุบนั บริษัทจะเน้นการจ าหน่ายทางตรงเป็นหลกั เนื่องจากบริษัทต้องการน าเสนอประสบการณ์ในการรับงานของบริษัท 
เทคโนโลยีการผลติ กระบวนการผลติ วิธีการเก็บวตัถดุิบ ประสบการณ์ของทีมงาน และผู้บริหาร เพื่อท าให้ลกูค้าไว้วางใจให้
บริษัทผลิตสินค้า ดงันัน้ ลกูค้าจะมีการเข้ามาเยี่ยมชมหรือตรวจสอบโรงงานก่อนมีการตกลงให้บริษัทผลิตสินค้าให้ และ
ลูกค้าบางรายอาจจะมีการส่งทีมงานฝ่ายเทคนิคเข้าท างานร่วมกับฝ่ายผลิตของบริษัทเพื่อร่วมวางแผนด้วย โดยที่
กระบวนการผลิตสินค้าประกอบด้วย การออกแบบกระบวนการผลิต และวิเคราะห์ต้นทนุในการผลิตเพื่อท าข้อเสนอให้กับ
ลกูค้า การผลติสนิค้าตวัอยา่ง (Pilot Run) จนถึงการเร่ิมด าเนินการผลติและสง่มอบสนิค้าตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า นอกจากนี ้
บริษัทยงัใช้ช่องทางการหาลกูค้าใหม่ โดยการประชาสมัพนัธ์ผ่านเวปไซต์ของบริษัท คือ www.forth.co.th การแนะน าและ
ชกัชวนจากกลุม่ลกูค้าปัจจบุนัของบริษัท และจากการแนะน าโดยผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น 

ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายของธุรกิจชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัท สว่นใหญ่จะติดต่อโดยทางตรง (Direct) โดย
มีการใช้พนกังานขายของบริษัทเพื่อติดตอ่และท าการตลาดกบัลกูค้าที่เป็นโรงงานผลติ  โดยบริษัทมีพนกังานขายจ านวน 45 
คน ผลติภณัฑ์ที่เก่ียวกบัอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ มีการก าหนดเป้าหมายของยอดขายไว้ ทัง้ที่เป็นการขยายฐานลกูค้าเดิม หรือ
เป็นการขยายตลาดเพื่อเพิ่มฐานลกูค้าใหม่ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีช่องทางการจ าหนา่ยได้แก่ การจ าหนา่ยปลกี ณ ที่ตัง้สาขา
ของ ES จ านวน 2 สาขา ซึ่งมุ่งเน้นจ าหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าโรงงาน นอกจากนีย้ังมีการเผยแพร่ข้อมูลและ
สามารถสัง่ซือ้ผ่านทางเวปไซต์ คือ www.es.co.th เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ และแสดงให้เห็นผลิตภณัฑ์ที่จ าหน่าย และ
การจดัท า เวปลิง้ค์ เพื่อเช่ือมโยงให้มีผู้ เข้าชมและสัง่ซือ้สนิค้าผา่นเวปไซต์ของ ES เพิ่มขึน้ 

4.4.2 ธุรกิจโทรคมนาคม 

แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยนัน้ในปี  2555 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 5% ใกล้เคียงกับการ
ขยายตวัของภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศที่ชลอตวัลง อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยงัได้รับผลประโยชน์จากการเปิดภาคเสรี
โทรคมนาคมที่มากขึน้ รวมถึงการการขยายตวัของตลาด Smart Phone และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาใช้บริการ
ทางข้อมลูมากขึน้ ทัง้นีห้ากผู้ใช้บริการหลกัสามารถเปิดบริการ 3G ได้ ก็ช่วยพลกิโฉมธุรกิจโทรคมนาคมให้ดีขึน้  

ตลาดโทรศัพท์พืน้ฐาน 

ตามรายงานของ ส านักงานกิจการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  กล่าวว่า จ านวนผู้ ใช้บริการ มีแนวโน้มลดลงตัง้แต่ช่วงปี 2551 เป็นต้นมา โดย ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 มี 
จ านวนผู้ลงทะเบียนใช้ บริการประมาณ 6,884,668 เลขหมาย   ลดลงจากสิน้ไตรมาสที่ 3 ปี  2553   ซึง่มีผู้ใช้บริการ ทัง้หมด  
7,008,903 แต่วา่ ตลาดบริการโทรศพัท์ประจ าที่มีการแขง่ขนัในระดบัต ่า และมีสว่นแบง่การตลาดกระจุกตวัอยูท่ี่ผู้น าตลาด
ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากเง่ือนไขของสญัญาร่วมการงาน และ ลกัษณะการผกูขาดโดยธรรมชาติในตลาดบริการ
โทรศพัท์ประจ าที่ ท าให้มีจ านวนผู้ เลน่ในตลาดน้อยราย (Oligopoly)   สง่ผลท าให้ ผู้ให้บริการหลกัจดัท ารายการสง่เสริมการ
ขายเพื่อมุ่งหวงัรักษาฐานลกูค้าเดิมไว้ อาทิเช่น ยงัคงมีการให้สิทธิโทรฟรีไม่จ ากดัหรืออตัราค่าบริการพิเศษส าหรับการโทร
ออก เมื่อผู้ใช้บริการจ่ายคา่บริการรายเดือนตามรายการสง่เสริมที่ก าหนด 
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ตาราง  : จ านวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์ประจ าที่ ตัง้แตปี่ 2550 – ไตรมาสที ่3 ปี 2554 

ปี ในเมือง ต่างจังหวดั  รวมทัง้หมด 

2550 4,016,333 3,547,019 7,563,352 

2551 3,834,996 3,559,353 7,394,349 

2552 3,701,448 3,503,488 7,204,936 

2553 3,570,820 3,354,024 6,924,844 

2554 (Q3) 3,618,191 3,266,477 6,884,668 

ท่ีมา : ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม 

 
ภาพ : ตลาดบริการสื่อสารปี 2553 และประมาณการปี 2554 
 

 
ท่ีมา : Thailand ICT Market 2010 and Outlook 2011 โดย TRIDI NSTDA NECTEC และ SiPA  ร่วมกับหน่วยงานพนัธมติรอีก 9 แห่ง 

ส าหรับตลาดบริการโทรศพัท์ประจ าที่ (Fixed Line Services) มีสดัสว่นร้อยละ 9.31 ของตลาดบริการสือ่สารทัง้หมด 
หรือมีมลูคา่ 23,211 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 และคาดวา่จะลดลงอีกในปี 2554 ร้อยละ 3.3 ด้วยมลูคา่ 22,444 ล้านบาท 

ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ  

ตลาดบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในประเทศโดยมีการขยายตวัอย่างต่อเนื่องตามฐานลกูค้า ที่เติบโตในระยะปาน
กลาง โดยจ านวนผู้ ใช้บริการยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 อยู่ที่ 75.57 ล้านราย 
เพิ่มขึน้จากสิน้ไตรมาสที่ 3  ปี 2553 อยู่ที่ 69.68 ล้านราย  โดยการเพิ่มขึน้ ดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ
จ านวนเลข หมายของบริการประเภท Pre-paid เป็นหลกั และการบริการที่ยงัคงเติบโตต่อเนื่องได้แก่การใช้งาน SMS และ 
MMS Other Data  (การใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน GPRS และ 3G) รวมถึงบริการรับส่งข้อมูลอื่นๆ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึน้
เร่ือยๆ อยา่งไรก็ตาม โอกาสที่การแขง่ขนัในตลาดโทรศพัท์เคลือ่นท่ีจะมีแนวโน้มสงูขึน้และนา่จบัตามอง ต่อเมื่อมีการขยาย
โครงขา่ย 3G และการจดัสรรคลืน่ความถ่ีให้ครอบคลมุทัง้ทางด้านพืน้ท่ีให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทางเลอืก
มากขึน้และผู้ให้บริการรายใหมเ่ข้ามาแขง่ขนัมากขึน้ในตลาด  
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ตาราง : แนวโน้มจ านวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ตัง้แต ่ปี 2549 – ไตรมาสที ่3 ปี 2554 
 

ปี 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

Post-Paid 5,204,475 5,484,434 6,481,372 7,050,943 7,293,681 7,458,061 

Pre-Paid 34,920,995 47,489,560 55,355,792 58,901,370 64,014,341 68,114,275 

Total 40,125,470 52,973,994 61,837,164 65,952,313 71,252,692 75,572,336 

 
 ท่ีมา : ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม 

ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Services)  สดัส่วนร้อยละ 61.48 ของตลาดบริการสื่อสารทัง้หมด  หรือมี
มลูคา่ 153,221 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 จากปี 2552 ทัง้นี ้การใช้จ่ายสว่นใหญ่ที่เพิ่มขึน้จากการให้บริการท่ีไมใ่ช่เสยีงของ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Non Voice) เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 25.1 และคาดว่าในปี 2554 จะยงัคงมีการเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 28.6 
หรือคิดเป็นมลูค่า 34,654 ล้านบาท จากความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ีมากขึน้ แตก่ารให้บริการ
เสยีงของโทรศพัท์เคลือ่นท่ี (Mobile Voice Service) เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 0.4 จากสภาพตลาดที่เข้าใกล้จดุอิ่มตวัจึงท าให้การ
ใช้จ่ายค่อนข้างคงที่ เพราะมีลกัษณะการแขง่ขนัด้านราคามานานโดยมีพฤติกรรมการแขง่ขนัที่ต้องสร้างความแตกตา่งของ
สนิค้า (Product Differentiation) เพื่อสร้างอ านาจในการขาย 

สภาพการแข่งขนั จากจ านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโดยรวม พบว่า ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 พบว่า AIS ยงัคงมี
ส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดอยู่ที่ ร้อยละ 44% รองลงมา คือ DTAC มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึน้  อยู่ที่ร้อยละ 31%   ส าหรับผู้
ให้บริการรายใหญ่อีกรายคือ True Move มีสว่นแบง่ตลาดลดลงเลก็น้อยมาอยูท่ี่ร้อยละ 25%  

ตลาดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 

ปัจจุบันบริการอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นบริการพืน้ฐานที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศในการสร้างสงัคมความรู้และ
พฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยี โดยที่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเป็นแรงขบัเคลือ่นหลกัที่ท าให้ตลาดอินเทอร์เน็ตมีอตัรา
การขยายตวัตอ่เนื่องทกุปีอยา่งแพร่หลาย โดยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูราย ใหญ่จ านวน  3 ราย คือ บมจ. ทีโอท ี
(TOT) บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต (True Internet) และ บจก. ทริปเบิลที บอร์ด แบนด์ (3BB) และ มีจ านวนผู้ ลงทะเบียนใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูประเภทบคุคลทัว่ ไป (Individual หรือ Access) และผู้ใช้ผา่น Corporate Internet Business 
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 มีผู้ลงทะเบียนทัง้ สิน้ 3.655 ล้านราย เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อนถึงซึง่มีมลูคา่ 3.027 ล้านราย 
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ตาราง : แนวโน้มจ านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ ตัง้แต ่ปี 2549 – ไตรมาสที ่3 ปี 2554 
 

ปี 1 Q 2Q 3Q 4Q 

2549 638,884 710,025 817,529 893,548 

2550 1,019,581 1,091,779 1,258,820 1,293,341 

2551 1,663,270 1,796,409 1,937,281 2,072,799 

2552 2,179,340 2,320,876 2,473,728 2,624,278 

2553 2,750,309 2,864,977 3,027,098 3,188,618 

2554 3,348,899 3,489,796 3,655,149 N/A  

ท่ีมา : ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม 

ในตลาดบริการอินเทอร์เน็ต มีทัง้พฤติกรรมทางด้านราคาและมิใช่ทางด้านราคา กลา่วคือ ผู้ ให้บริการรายใหญ่บาง
รายได้เพิ่มรายการสง่เสริมการขายที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงของกลุ่มผู้ ใช้บริการที่มีรายได้ไม่สงูมากนกั  
ตวัอย่างเช่น มีการน าเสนอการใช้งานแบบรายเดือนเหมาจ่ายที่ต ่าลง  และคิดการใช้บริการในแบบรายชั่วโมงส าหรับผู้ที่
ต้องการใช้งานแต่มีจ านวนชัว่โมงการใช้งานไม่สงูมากนกั  รวมถึงการน าเสนอรายการสง่เสริมการขายบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสงูร่วมกบับริการประเภทอื่น (Bundle services) ยกตวัอย่างเช่น ร่วมกบับริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ บริการ Net sim 
หรือแม้กระทัง่บริการ WiFi hotspot  

นโยบายบอร์ดแบรนด์แห่งชาติ 

ตามที่รัฐบาลไทยอนุมัตินโยบายบอร์ดแบรนด์แห่งชาติในปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนบัสนุนและ
พฒันาให้มีการใช้บริการบอร์ดแบนด์ให้เป็นสาธารณูปโภค ขัน้พืน้ฐานส าหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากการพฒันาบอร์ดแบนด์ได้อย่างเต็มที่  ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล า้และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน 
และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางด้านโทรคมนาคมของประเทศ   ทัง้นีรั้ฐมีเป้าหมายพฒันาโครงข่ายบรอด
แบนด์ให้ครอบคลมุประชากร ไม่ต ่ากว่า 80% ในปี 2558 และไม่ต ่ากว่า 95% ในปี 2563 รวมทัง้ให้มีบริการบรอดแบนด์
ความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วน าแสงในเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค ความเร็วไม่ต ่ากว่า 100 Mbps ในปี 
2563  
สถานการณ์โครงข่าย 3G ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายบอร์ดแบนด์แห่งชาติ  

นบัแต่ พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(กสทช.) มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 20 ธ.ค. 2553 สถานะของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กทช.) ก็เปลีย่นเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช.ในทันที  ถึงแม้ว่าในปี 2553 โครงการปะมูล 3G ต้องยกเลิกเนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายที่ยัง
ตีความไม่ตรงกันของหลายฝ่าย   เพราะก่อนหน้านี ้กทช.(คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) เตรียมแผนเปิด
ประมลูโทรศพัท์เคลือ่นที่ระบบ 3 จี แตส่ดุท้ายบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ออกมาคดัค้านและสง่เร่ืองให้ศาล
ปกครองกลางตีความเร่ืองอ านาจหน้าที่  สดุท้ายศาลปกครองสงูสดุสัง่ระงับการเปิดประมูลโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี 
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เนื่องจากต้องรอให้มีการจดัตัง้ กสทช.อย่างเป็นรูปธรรมเสียก่อน  ในที่สดุเมื่อกลางเดือนตลุาคม 2554 ที่ผ่านมา เมื่อมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตัง้ให้กสทช. หรือ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ กิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จดัตัง้และเร่ิมปฏิบตัิภารกิจได้  ดงันัน้ การประมลู การออกใบอนญุาต 3G (ไลเซนส์) บนคลืน่ความถ่ี 
2.1 กิกะเฮิรตซ์ โดย กสทช อาจจะสามารถเร่ิมประมลูได้ในกลางปี 2555  

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

ภาวะการแข่งขนัอตุสาหกรรมโทรคมนาคมสง่ผลกระทบตอ่เนื่องต่อธุรกิจผลติและจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม ซึ่ง
จากสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรง ผู้ประกอบการจึงต่างส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ที่มีอตัราค่าบริการต ่าและน่าสนใจ 
โดยเฉพาะในธุรกิจโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ซึ่งจะช่วยชดเชยการชะลอตัวของโทรศัพท์พืน้ฐานได้ 
นอกจากนี ้ผู้ ให้บริการในตลาดยงัมีการปรับเปลี่ยนโครงข่ายโทรศพัท์พืน้ฐานให้สามารถรองรับความต้องการในอนาคตได้ 
ทัง้อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู การรับสง่ข้อมลูโทรศพัท์พืน้ฐานที่เช่ือมต่อได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการของลกูค้า
ธุรกิจ และองค์กร ให้ได้รับบริการที่ดีกว่าเมื่อเทียบโครงข่ายเดิม ทัง้ในด้านของประสิทธิภาพและความปลอดภยั และยัง
สามารถเช่ือมตอ่กบัโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีทกุระบบท าให้ท างานร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ อนัจะเพิ่มความต้องการ
ของผลิตภัณฑ์ชุมสายโทรศัพท์ และอุปกรณ์ Multi service access node (MSAN) ซึ่งสามารถเช่ือมต่อ (Interface) ได้
หลากหลายรูปแบบบนอปุกรณ์ MSAN ตวัเดียวกนั หรือระหว่างอุปกรณ์ DSLAM ซึ่งเน้นเฉพาะการให้ บริการข้อมูลความ 
เร็วสูง (Broadband Data) เข้ากับอุปกรณ์ DLC (Digital Line Controller) ที่เน้นการให้บริการประเภทเสียง (Voice) เป็น
หลกั รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่เป็น media gateway ด้วย 

เนื่องจากอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอตุสาหกรรมคอ่นข้างใหม่ส าหรับประเทศไทย สว่นใหญ่ต้องใช้เทคโนโลยีใน
การผลิตสงู ที่ผา่นมาการผลิตในประเทศมกัจะผลติอปุกรณ์สื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีไม่ซบัซ้อน หรือเป็นการน าเข้าชิน้สว่นจาก
ต่างประเทศ  เพื่อประกอบในโรงงานที่เป็นฐานการผลิตในประเทศไทย ดงันัน้ ปัจจุบนัอุปกรณ์โทรคมนาคมส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยทัง้ผลิตภณัฑ์ตู้สาขาโทรศพัท์ อปุกรณ์โทรศพัท์ และอุปกรณ์  MSAN จะน าเข้าจากต่างประเทศ และมีการ
เรียกช่ือสนิค้าแตกต่ างกนั เช น MSAN, MSAP, MALC ซึง่อาจจะมีรูปลกัษณ์ ภายนอกของอปุกรณ์ แตกต่ างกนั 
แต่ลกัษณะการใช้งานใกล้ เคียงกัน จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เช่น รูปแบบการเช่ือมต่ อ (interface card) หรือ
จ านวนพอร์ทต่อสลอท (port/slot) ไม่มีสิ่งที่ผลิตจากแรงงาน หรือ การออกแบบของคนไทยมากนกั แม้ว่าแนวคิดการผลิต
อปุกรณ์โทรคมนาคมใช้เองนัน้จะมีกลุม่ผู้สนใจหลายรายเร่ิมผลติมาก่อนและหนว่ยงานภาครัฐเองก็ให้การสนบัสนนุ แตน้่อย
รายนกัที่จะประสบความส าเร็จและเติบโตอยา่งมีคณุภาพ นอกจากนีย้งัมีสนิค้าน าเข้าบางสว่นที่ไม่ได้มาตรฐาน แม้จะราคา
ต ่ากว่า เนื่องจากขณะนีม้ีการลกัลอบน าเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาจ าหน่ายในราคาถูกเป็นจ านวนมาก  ดังนัน้หาก
เปรียบเทียบกบัคู่แข่งภายในประเทศ โดยการประมาณส่วนแบ่งทางการตลาดจากยอดรวมของจ านวนสายโทรศพัท์ของ
ตู้สาขาโทรศัพท์ที่จ าหน่ายเป็นหลกั พบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นตราสินค้าของคนไทยที่มีต าแหน่งทางการตลาดใน
ระดบัชัน้น าในการเป็นผู้ผลิตตู้สาขาโทรศพัท์ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งจากต่างประเทศ และเป็นผู้น าทางการตลาดเมื่อ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่งในประเทศทัง้ทางด้านคณุภาพและราคาของสินค้า จากการที่บริษัทเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์
โทรคมนาคม มาตัง้แต่ปี 2532 รวมเวลาเกือบ 20 ปีทัง้ภายใต้ตราสินค้าของลกูค้าและภายใต้ตราสินค้า FORTH ขณะที่
คู่แข่งรายใหญ่อื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากประเทศญ่ีปุ่ น ฯลฯ ไม่มีสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย จึงถือว่า FORTH เป็นผู้ วิจัย 
พฒันาและผลิตตู้ชุมสายโทรศพัท์รายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้ รับประมลูจากทีโอทีเพื่อให้บริการทัว่ประเทศ สง่ผลให้
ลกูค้ากลุ่มอื่นยอมรับด้วย เพราะปัญหาและอุปสรรคส าคญัในการด าเนินธุรกิจนี  ้คือความเช่ือมั่นที่จะท าให้ผู้ ให้บริการ
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ยอมรับอปุกรณ์โทรคมนาคมที่ผลิตโดยคนไทย ซึง่การอยูใ่นตลาดเป็นเวลายาวนาน ได้สร้างความเช่ือถือและมัน่ใจให้ลกูค้า
ยอมรับอยา่งกว้างขวางเมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ในประเทศรายอื่น เช่น Issac, Integrate, Phonik เป็นต้น   

ผลิตภณัฑ์หลกัที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ ตู้ชมุสายโทรศพัท์ DLC และ MSAN รวมถึง WDM Acccess Switch  ทีบ่ริษัทได้
พฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกับ บมจ.ทีโอที จนเป็นผลส าเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อใช้ในการติดตัง้ทดแทนตู้ชุมสาย
โทรศพัท์ชนิด Analog Loop Carrier (ALC) ที่ก าลงัจะหมดอายกุารใช้งาน หรือติดตัง้เพื่อเพิ่มหมายเลขใหม่ โดยบริษัทมีคู่
แข่งขันจากต่างประเทศได้แก่  จีน  (Huawei Technologies, ZTE Corporation) และ สวี เดน (Ericsson) และจาก
ความส าเร็จของชุมสาย MSAN ที่ได้พฒันาขึน้  ปัจจุบนัยงัมีความต้องการ MSAN ขนาดเล็กที่ติดตัง้บนเสาไฟฟ้าเพื่อการ
ให้บริการ Broadband internet หรือระบบโทรศพัท์ในบริเวณที่มีผู้ ใช้จ านวนไม่มากนกั หรือมีการติดตัง้แบบกระจายตวั  ซึ่ง
ถ้าเป็นการลงทนุติดตัง้ MSAN ที่มีจ านวนพอร์ตไมม่ากอาจจะไม่คุ้มค่าในการลงทนุติดตัง้  บริษัทจึงได้พฒันา Mini-MSAN 
ซึ่งมีจ านวน พอรต์น้อยกว่าและมีขนาดเล็กกว่า  แต่มีความทนทานและระยะเวลาการใช้งานเทียบเท่า MSAN ซึ่งอปุกรณ์ 
Mini-MSAN นีจ้ะช่วยให้ผู้ ให้บริการสามารถขยายความต้องการใช้ Broadband อินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและทนัความ
ต้องการของลกูค้า 

ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้พฒันาสนิค้าเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานให้ MSAN มากยิ่งขึน้ อาทิเช่น  FORTH  
WDM  Access Switch  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Access Switch  ส าหรับผู้ ให้บริการเครือข่ายบอร์ดแบนด์ เพื่อเช่ือมต่อจาก
ตู้ชุมสายอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู (MSAN) เข้าสู่ Core Network  ที่มี Bandwidth สงู โดยยังสามารถรวมสญัญานข้อมูล
จ านวนมาก ผ่านระบบ WDM  เพื่อการสง่ถ่ายข้อมูลสงูถึง 400 Gbps ในสายไฟเบอร์ออฟติกเพียงเส้นเดียว  ซึ่งจะช่วยให้
การบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูที่ผา่นชมุสาย MSAN มีความเร็วสงูมากขึน้  และสามารถลดคา่ใช้จ่ายได้เป็นจ านวนมาก
จากการพึง่พาระบบจากตา่งประเทศที่มีราคาสงูมาก 

สว่น อปุกรณ์ชมุสาย OLT แบบ Multi-PON และ การ์ด Multi -PON เพื่อให้บริการ Fiber to the home บอร์ดแบรนด์
บนสาย Fiber Optic เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ต้องการแบนด์วิดธ์ที่เพิ่มขึน้อย่างไม่หยดุยัง้ของการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู, video on demand, IPTV และ VOIP ส าหรับ อปุกรณ์ OLT สามารถรองรับการสื่อสารข้อมลูด้วย
อตัราเร็วที่สงูขึน้ถึง 1.25 -2.5 Gbps   และไกลขึน้ รวมถึง มีกลไกรักษาความปลอดภยัให้กบัข้อมลูที่ดีกวา่   

สว่นผลติภณัฑ์ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ในอดีต โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ทัง้ภาครัฐและเอกชนสว่น
ใหญ่จะสัง่ซือ้จากผู้ผลติในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น  AIPHONE  ซึง่บริษัทได้เลง็เห็นโอกาสจึงได้พฒันาและผลติระบบ Nurse Call 
ขึน้เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยสามารถติดตัง้เพื่อใช้งานทดแทนผลติภณัฑ์ของคู่แขง่ได้ทนัที และยงัออกแบบการใช้งาน
ให้ได้ตรงกบัตามความต้องการ สะดวกในการใช้และมีราคาที่แขง่ขนักบัผลิตภณัฑ์ของผู้ผลิตจากต่างประเทศได้ อยา่งไรก็ดี 
ปัจจุบันอุปกรณ์  Nurse Call ได้ถูกออกแบบและพัฒนาจากผู้ ผลิตภายในประเทศเพิ่มขึน้ แต่ส่วนใหญ่เป็นส่วนของ
ซอร์ฟแวร์เทา่นัน้ ในขณะที่บริษัทสามารถผลิตและจ าหนา่ยครบวงจรทัง้ซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ บริษัทจึงยงัคงสว่นแบ่งทาง
การตลาดไว้ได้ โดยมีการติดตัง้ใน โรงพยาบาลชัน้น าในไทยและตา่งประเทศ อาทิ เช่น รพ  ศิริราช  รพ วิชยัยทุธ  รพ ต ารวจ  
รพ ราชธานี   World citi medical  (ฟิลปิปินส์) เป็นต้น  
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลกูค้าปลายทาง (End User) ซึ่งมีความต้องการหลากหลายแตกต่างกันไปตาม
ลกัษณะผลติภณัฑ์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) ตู้สาขาโทรศัพท์ และระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น
บริษัทเอกชน และจ าหนา่ยให้กบัหนว่ยงานราชการในลกัษณะโครงการ  

2) ตู้ชุมสายโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นผู้ ให้บริการสญัญาณ (Operator) 
ในตลาด เช่น บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 

3) ตู้ชุมสายโทรศพัท์ DLC มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เป็นผู้ ให้บริการสญัญาณ (Operator) ในตลาดได้แก่ บริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด 
(มหาชน) และกลุม่ลกูค้าอื่นที่สนใจ เช่น โครงการบ้านเอือ้อาทร หมู่บ้าน คอนโดมิเนียม หรือชมุชนต่างๆ ทัง้
ในกรุงเทพมหานคร และตา่งจงัหวดั 

4) ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย คือ โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ของรัฐบาล 
และเอกชนทั่วประเทศ ที่ต้องการติดตัง้ใหม่ หรือใช้ทดแทนระบบเรียกพยาบาลเดิม  ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ให้กบั โรงพยาบาลวิชยัยทุธ และโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น 

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH”  

การพฒันาผลติภณัฑ์รูปแบบใหม ่และมีผลติภณัฑ์ที่หลากหลาย  

จากการที่บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์
ตู้สาขาโทรศพัท์ อปุกรณ์ชมุสายโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู (MSAN), อปุกรณ์เช่ือมตอ่ FORTH X-TRANS  WDM  
Access Switch  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Access Switch  ส าหรับผู้ ให้บริการเครือข่ายบอร์ดแบนด์ เพื่อเช่ือมต่อจากตู้ชุมสาย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู (MSAN) เข้าสู ่Core Network  ที่มี Bandwidth สงู, ผลิตภณัฑ์ตู้ชุมสายโทรศพัท์ DLC ระบบศนูย์
ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) อุปกรณ์และระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) เป็นต้น ซึ่งจะท าให้บริษัท
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสร้างฐานลกูค้าได้มากขึน้  

มีตราสนิค้า FORTH ที่มีช่ือเสยีงมานาน 

บริษัทด าเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี ในการผลิตและจ าหน่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์อุปกรณ์
โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า FORTH มาจนถึงปัจจบุนั ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับอยา่ง
กว้างขวางในด้านคณุภาพ และการบริการ ท าให้การน าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ของบริษัทภายใต้ช่ือ FORTH เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคผา่นการอ้างอิงมาตรฐานจากการผา่นงานประมลูของหนว่ยงานราชการ 

ผลติภณัฑ์ทีม่ีคณุภาพและทนัสมยัด้วยราคาที่แขง่ขนัได้ 

บริษัทสามารถวิจยัและพฒันาให้เป็นท่ียอมรับ โดยเฉพาะด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ ซึง่มีการปรับเปลีย่นให้เข้ากบั
ยุคสมัย เช่น จากแนวโน้มการเติบโตของโครงการโทรศัพท์พืน้ฐานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูและอินเทอร์เน็ตไร้สายมีการขยายตวัมากขึน้ ท าให้ธุรกิจบรอดแบนด์ยงัมีโอกาสเติบโตท่ามกลาง
เศรษฐกิจโลกซบเซา บริษัทจึงเน้นปรับทิศทางเช่ือมโยงธุรกิจหลกัที่เป็นโครงข่ายโทรศพัท์พืน้ฐานเข้ากบัธุรกิจบรอดแบนด์
มากขึน้ เป็นโอกาสของบริษัทในการจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  เป็นต้น ส่วนด้านราคาที่



4.การประกอบธุรกิจแตล่ะสายผลิตภณัฑ์   
      

48 

สามารถแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนัจากต่างประเทศได้นัน้ เนื่องจากบริษัทมีความได้เปรียบด้านต้นทนุการผลิตที่ต ่า
กวา่ผลติภณัฑ์น าเข้าจากตา่งประเทศ เนื่องจากวตัถดุิบที่ใช้สว่นใหญ่เป็นการสัง่ซือ้ภายในประเทศ 

มีบริการหลงัการขายที่ทัว่ถึง 

บริษัทให้ความส าคญักบับริการหลงัการขายมาโดยตลอด ทัง้ด้านอะไหล่ และบริการรับซ่อม โดยผ่านฝ่ายบริการ
ลกูค้า หรือผ่านตวัแทนจ าหน่ายที่ตัง้อยู่ทัว่ประเทศ นอกจากนีย้งัเป็นผู้ ให้ค าแนะน าในการใช้ผลิตภณัฑ์ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่กบัลกูค้าในการใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทอีกด้วย 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “FORTH” 

การจดัจ าหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” ของบริษัทใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 ทางได้แก่ การจ าหน่ายทางตรง (Direct) โดยมีทีมงานขายตรงแยกตามสายผลิตภัณฑ์โดยมี
นโยบายจ าหน่ายทางตรงให้กับลกูค้าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ยังจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจ าหน่าย 
(Dealer) ซึ่งมีจ านวนมากกว่า 150 รายทั่วประเทศ โดยเป็นผู้มีความรู้พืน้ฐานในเร่ืองของอิเล็กทรอนิกส์ ความสามารถ
บริการหลงัการขาย และความสามารถท าการตลาดให้กบับริษัทได้ เป็นต้น  

4.4.3 ธุรกิจที่เทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง  

 4.4.3.1 ธุรกิจผลิตและตดิตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

ตามรายงานของ  LED market research ปั จจบุนัตลาด LED แบบที่มีแสงสวา่งสงูได้เติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยในปี  
2010  ได้มียอดการเจริญเติบโตสงูถึง 10.8  พนัล้านเหรียญ ซึง่สงูเป็น สองเท่า ของปี  2009 ซึ่งมียอดจ าหนา่ย 5.6  พนัล้
านเหรียญสหรัฐฯ  โดยรายงานของ Global Industry Analyst Inc รายงานวา่ ยอดการเจริญเติบโตของLED อาจสงูถึง 14.8 
พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2015  เนื่องจากความต้องการของหลอดLED เพิ่มมากขึน้ในอุปกรณ์โทรทัศน์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สญัญาณจราจร ไฟท้ายรถยนต์  ป้ ายสญัญาณ ต่ างๆ ไฟฉาย ไฟให้สญัญาณของประภาคาร จอ
ภาพยนตร์ ขนาดใหญ่  ยิ่งไปกว่ านัน้ หน้ าจอ LCD ของโทรศพัท มือถือที่ใช้ กันทัว่ไปเกือบทัง้หมดจะให้
แสงสว่ างด้ วย LED ในขณะเดียวกนัรัฐบาลไทย ก็มีนโยบายสง่เสริมการประหยดัพลงังาน อาทิ เช่น สง่เสริมให้มีการน า
หลอดประหยดัพลงังานมาใช้ หรือ LED เพื่อลดการใช้พลงังาน ในขณะที่ประเทศไทย  คาดการณ์ว่า ปี 2015, 50% ของ
ตลาดจะเป็น LED นัน่เป็นเหตุผลที่ฟิลิปส์ลงทุนใน Lighting ที่เป็น LED อย่างมาก เพราะเราเช่ือว่า LED คืออนาคตของ
ธุรกิจ Lighting ซึง่ในปี 2015 ราคาของ LED จะใกล้เคียงกบัหลอดตะเกียบ 

จุดเด่นของหลอด LED คือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคได้ดีกว่าหลอดประเภทอื่น ทัง้ความ 
สามารถในการปรับเปลี่ยนสีแสงต่างๆได้หลากหลาย และยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การเป็น LED สปริง หรือ 
เทคโนโลยีแสงสวา่งที่สามารถดดัแปลงสว่นโค้งสว่นเว้าเพื่อการตกแตง่ห้อง เฟอร์นิเจอร์ และมมุตา่งๆ ของอาคาร รวมถึงช่วย
ในการประหยดัพลงังานมากกวา่ นอกจากนี ้LED ยงัถกูพฒันาให้มีความสวา่งที่เพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้สามารถให้แสงสวา่งใน
ระยะทางที่ไกลขึน้  
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ในด้านการน า LED มาใช้กบัระบบสญัญาณไฟจราจรนัน้ ทางหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้ให้ความสนใจที่จะ
จดัซือ้อปุกรณ์ดงักลา่วเพื่อใช้ในงานตา่ง ๆ อาทิเช่น ไฟสอ่งสวา่งทางข้าม, กลอ่งไฟรูปคนข้ามระบบปุ่ มกด,  LED  สญัญาณ
ไฟกระพริบและโคมไฟจราจร เป็นต้น หลงัจากผลทดลองใช้หลอดสญัญาณไฟจราจรชนิด LED เป็นที่น่าพอใจเนื่องจาก
ประสทิธิภาพในการให้แสงสว่างที่ชดัเจนตลอดอายกุารใช้งานกว่า 10 ปี และยงัประหยดัพลงังานไฟฟ้ากวา่ 70%  สามารถ
แสดงผลการท างานให้สอดคล้อง เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากล  ภาครัฐบาลจึงมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจดัซือ้
อปุกรณ์และสญัญาณไฟจราจรที่ท าจาก LED มากขึน้ ซึ่งหลงัจากประเทศไทยสามารถผลิตระบบสญัญาณไฟจราจรแบบ 
LED ขึน้ได้เป็นผลส าเร็จ หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจึงเน้นการจัดซือ้อุปกรณ์ดงักล่าวจากผู้ผลิตในประเทศมากขึน้
อตุสาหกรรมผลิตและติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรในปัจจุบนัจึงเกิดขึน้เพื่อรองรับการขยายตวัของปริมาณความต้องการ
ใช้ในสินค้าดงักล่าวตามโครงการของหน่วยงานต่างๆ และยงัส่งเสริมให้น าไปใช้ในอุปกรณ์อื่นมากขึน้ เช่น ป้ายเตือนจุด
อนัตราย, สญัญาณไฟควบคมุช่องทางเดินรถ เป็นต้น ซึง่หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในโครงการดงักลา่ว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
มีพืน้ที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลท้องถ่ิน มีพืน้ท่ีรับผิดชอบในเขตเทศบาลท้องถ่ินนัน้ ๆ องค์การบริหารสว่น
ต าบล มีพืน้ท่ีรับผิดชอบตามท้องถ่ินตา่งๆ กรมทางหลวงซึง่มีพืน้ท่ีรับผิดชอบตามเขตพืน้ท่ีระหวา่งจงัหวดั และกรมทางหลวง
ชนบท โดยมีลกัษณะการซือ้ขายเป็นแบบประมูลโครงการตามวาระต่างๆ ในแต่ละผลิตภณัฑ์ เช่น ตู้ควบคุมสญัญาณไฟ
จราจร โคมสญัญาณไฟจราจร เคร่ืองนบัเวลาถอยหลงั สญัญาณไฟคนข้ามถนนอจัฉริยะ สญัญาณไฟสลบัช่องจราจร และ 
ไฟกระพริบระบบพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยปัจจุบนัมีจ านวนองค์กรหรือหน่วยงานทางราชการต่างๆ ทัว่ประเทศที่
รับผิดชอบในการสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ประกอบด้วยเทศบาลทัว่ประเทศและองค์การบริหารสว่นต าบลทัว่ประเทศ  

ภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผลิตและติดตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

บริษัทนับว่าเป็นผู้น าตลาดของประเทศในธุรกิจผลิตภณัฑ์ระบบสญัญาณไฟจราจรนี ้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระบบสญัญาณไฟจราจร LED ขึน้เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย โดยมีผลงานท่ีโดดเดน่จากการทดสอบใช้งานของหนว่ยงาน
ตา่งๆ เช่น ในปี 2546 ผลิตภณัฑ์ตู้ควบคมุสญัญาณไฟจราจร โคมสญัญาณไฟจราจรชนิด LED และเคร่ืองนบัเวลาถอยหลงั 
ชนิด LED ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มอก.) และในปี2547 – 2548 ผลิตภัณฑ์โคม
สญัญาณไฟจราจร และโคมสญัญาณไฟจราจรส าหรับคนข้ามถนน ได้ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เป็นต้น 
และด้วยคุณสมบัติของหลอด LED ดังกล่าวที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดแบบ Halogen มีอายุการใช้งานนานกว่า
แบบเดิม 5 – 10 ปี และให้ความปลอดภยัต่อผู้ ใช้รถใช้ถนนสงูกว่า เนื่องจากในโคมสญัญาณไฟจราจร  ประกอบด้วยหลอด 
LED จ านวนมาก หากมีหลอดใดหลอดหนึ่งหมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพ โคมสญัญาณไฟนัน้ก็จะยงัคงใช้งานได้
อย่างเป็นปกติโดยผู้ ใช้รถใช้ถนนอาจไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง ดังนัน้ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทัง้ในกรุงเทพมหานครและ
ตา่งจงัหวดัต่างให้การยอมรับผลติภณัฑ์ของบริษัทเพื่อใช้ติดตัง้ทดแทนสญัญาณไฟจราจรเดิมที่เสื่อมสภาพลง หรือใช้ติดตัง้
ตามทางแยกที่เกิดขึน้ใหม่ ซึง่ปัจจุบนัความต้องการจะเน้นไปท่ีการผลติเพื่อทดแทนสนิค้าที่ใช้อยูเ่ดิมซึง่ช ารุดและเสือ่มโทรม
มากขึน้ 

ปัจจุบนั บริษัทจึงยงัครองความเป็นผู้น าผลิตภณัฑ์ระบบสญัญาณไฟจราจรในประเทศไทยทัง้หมด โดยได้รับการ
ไว้วางใจจากทางกรุงเทพมหานครให้ด าเนินโครงการติดตัง้สญัญาณไฟจราจรในกรุงเทพฯ ทัง้หมด และเพื่อรักษาความเป็น
อนัดบัหนึ่ง บริษัทยงัคงให้ความส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แขง่ขนัทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ในด้านการให้บริการหลงัการขายและให้บริการบ ารุงรักษาที่รวดเร็ว เนื่องจากบริษัทเป็น
ผู้ผลิตมีการส ารองวตัถดุิบและอะไหลท่ี่เพียงพอ ไม่ต้องรอสัง่ซือ้อะไหลจ่ากต่างประเทศซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า คณุภาพที่
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เป็นมาตรฐานมากว่าสินค้าจากประเทศจีนหรือไต้หวนัในราคาที่สามารถแข่งขนัได้ ซึ่งกลยุทธ์ในการแข่งขนัของบริษัทมี
รายละเอียด ดงันี ้

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจผลิตและติดตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

มาตรฐานคุณภาพและคุณสมบตัิของสินค้าเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการ จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เก่ียวข้องกบัการให้สญัญาณไฟจราจร และระบบความปลอดภยัทางการจราจร ดงันัน้ ผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ของบริษัทจึงได้ผา่น
การทดสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมั่นใจได้ว่าจะมีคุณภาพและความทนทานต่อการใช้ งาน นอกจากนี ้
ผลติภณัฑ์ที่บริษัทได้ผลติและติดตัง้ไปแล้วทัง้หมดมีคณุสมบตัิที่โดดเด่นในเร่ืองของการประหยดัพลงังานและมีคณุภาพเป็น
ที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการทัง้ในกรุงเทพมหานคร และตา่งจงัหวดั ซึง่มาตรฐานของหน่วยงานราชการเหลา่นีน้บัว่าเป็น
หลกัฐานอ้างอิงถึงคณุภาพท่ีโดดเดน่ของผลติภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี 

มีความสามารถในการแข่งขนัด้านราคา บริษัทสามารถจดัซือ้วตัถดุิบส าคญัได้โดยตรงจากผู้ผลติ และจดัซือ้วตัถดุิบ
อื่นผา่นบริษัทในเครือ ประกอบกบัการควบคมุต้นทนุท่ีเหมาะสม จึงท าให้บริษัทมีต้นทนุการผลติเอือ้ให้สามารถก าหนดราคา
ที่แขง่ขนักบัผลติภณัฑ์จากผู้ผลติในตา่งประเทศได้ 

พฒันาผลติภณัฑ์รูปแบบใหม ่เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม ่เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า และรักษาความเป็นผู้น าของผลติภณัฑ์ระบบสญัญาณไฟจราจรในประเทศไทย 

มีวตัถดุิบและอะไหลส่ ารองที่เพียงพอ จากการที่บริษัทมีผลงานติดตัง้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้กบัหน่วยงานราชการ
หลายแหง่ ซึ่งสว่นใหญ่จะมีการรับประกนัผลงานการติดตัง้เป็นเวลาประมาณ 2 ปี อยา่งไรก็ตาม จากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิต
ระบบสญัญาณไฟจราจรด้วย จึงมีความพร้อมด้านการส ารองวตัถดุิบและอะไหล่ที่เพียงพอ ทัง้นีบ้ริษัทคาดว่าจะสามารถ
ให้บริการด้านอะไหลไ่ด้เป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี 

บริการหลงัการขายที่รวดเร็ว นอกจากคณุภาพสินค้าที่ดีแล้ว บริษัทยงัให้ความส าคญักบัการบริการหลงัการขายที่
รวดเร็ว โดยมีนโยบายให้บริการรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า 24 ชั่วโมง ตลอดทัง้ 7 วันท าการ โดยทีม Service ที่มีความ
เช่ียวชาญและพร้อมเข้าถึงพืน้ท่ีทนัท่ีที่ได้รับแจ้ง มีเคร่ืองมือในการซ่อมที่ครบครัน และทนัสมยั โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการ
ที่เป็นมาตรฐานตามข้อก าหนดของบริษัทอยา่งเคร่งครัด  

การรับประกนัคณุภาพสนิค้า บริษัทมีนโยบายการรับประกันคณุภาพสนิค้าที่ผลติและจ าหนา่ยจากบริษัท หากลกูค้า
พบปัญหาในระหวา่งระยะเวลารับประกนั สามารถแจ้งมายงับริษัทเพื่อด าเนินการตรวจเช็คและซอ่มฟรีทัง้คา่แรงและอะไหล ่
โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตและติดตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตและติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรเป็นหน่วยงานทางราชการท่ีรับผิดชอบในด้าน
การติดตัง้สัญญาณไฟจราจร ซึ่งส่วนใหญ่สามารถจัดสรรงบประมาณในการติดตัง้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบ
สญัญาณไฟจราจรได้เอง โดยสามารถแบง่กลุม่ลกูค้าได้เป็น 5 หนว่ยงานหลกัตามลกัษณะของพืน้ท่ีความรับผิดชอบ ได้แก่  

1) กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครซึ่งงบประมาณในการจัดการด้านการติดตัง้ระบบ
สญัญาณไฟจราจรของหน่วยงานดังกล่าวนี ้ไม่ต้องผ่านส านกังบประมาณแผ่นดิน แต่จะแบ่งงบประมาณ
ออกเป็นสองสว่น คือ งบประมาณที่ได้รับการอดุหนนุจากรัฐบาลและงบประมาณในสว่นของกรุงเทพมหานคร 
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2) กรมทางหลวง เป็นผู้ รับผิดชอบในโครงการเช่ือมโยงถนนสายหลกัของประเทศหรือเขตพืน้ที่ระหว่างจงัหวดั
โดยงบประมาณในการจดัการด้านการติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรของหนว่ยงานดงักลา่วนี ้แบง่ออกเป็น 2 
สว่นคือ งบประมาณจากกระทรวงคมนาคมและงบอดุหนนุจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3) กรมทางหลวงชนบท รับผิดชอบในโครงการเช่ือมโยงถนนสายรองต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยงบประมาณในด้าน
การติดตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจรของหนว่ยงานดงักลา่ว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ เก่ียวข้องซึง่ผา่นทาง
ส านกังบประมาณแผน่ดิน 

4) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารสว่นต าบล(อบต.) และองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
(อบจ.) รับผิดชอบในเขตพืน้ที่ โดยไม่ต้องผ่านส านักงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งแต่ละจังหวดัมีอ านาจในการ
บริหารและจัดการอย่างอิสระ ซึ่งเดือนมกราคมปี 2552 เทศบาลมีจ านวน 1,192 แห่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบล มีจ านวน 6,738 แหง่ สว่นองค์การบริหารสว่นจงัหวดั จะมีอยูใ่นทกุจงัหวดัๆ ละ 1 แหง่ รวม 75 แหง่ 

5) ลกูค้าต่างประเทศ  จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง  ได้แก่ ประเทศ
เวียตนาม ลาว มาเลเซีย สงิคโปร์ กมัพชูา 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายของธุรกิจผลิตและติดตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

บริษัทใช้ช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 ทางได้แก่ การจ าหน่ายทางตรง (Direct) โดยมีทีมงานขายตรงแยกตามสาย
ผลิตภัณฑ์ มีความเข้าใจในลกัษณะผลิตภัณฑ์ และมีความช านาญในผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่าย โดยมีนโยบายจ าหน่าย
ทางตรงให้กบัลกูค้าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ยงัจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ผา่นตวัแทนจ าหนา่ย (Dealer) ประมาณ 25 
ราย ซึง่เป็นผู้มีประสบการณ์ติดตอ่งานกบัหนว่ยงานราชการตา่งๆ และมีความสามารถท าการตลาดให้กบับริษัทได้ 

 4.4.3.2 ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ในด้านการโฆษณาบนป้ายจราจรอัจฉริยะ  

ธุรกิจโฆษณานบัเป็นอตุสาหกรรมหนึง่ ท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่ การพฒันาสงัคม และ ประเทศชาติ โดยเฉพาะอยา่ง ยิ่ง
ในปัจจุบนันี ้การโฆษณาได้เป็นการสือ่สารที่เข้าถึง และ ใกล้ชิดกบั ประชาชนมากขึน้ ในทกุขณะราวกบัเป็น สว่นหนึ่ง ของ
ชีวิตประจ าวนั จึงท าให้การโฆษณา มีการเจริญเติบโต ควบคู่ไปกบัสงัคมและเศรษฐกิจ ของประเทศชาติ มาตลอด 

อตุสาหกรรมโฆษณายงัมีสญัญาณบวกอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2554 มีมูลค่าทางการตลาด 
89,564   ล้านบาท หรือมีเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.81 จากช่วงเดียวกนัเมื่อปีก่อน เนื่องจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจประเทศไทยและ
การอดัฉีดงบลงทนุในระบบสาธารณปูโภคตา่งๆของภาครัฐ ท าให้ผู้บริโภคมีความเช่ือมัน่มากขึน้รวมถึงการจบัจ่ายใช้สอยที่
เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะกลุม่คอนซูเมอร์ โปรดกัท์ (FMCG) ซึ่งเป็นสินค้าที่สะท้อนก าลงัซือ้ของผู้บริโภคมีความมัน่ใจต่อแนวโน้ม
การเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี ้ท าให้มีการใช้งบโฆษณาเพิ่ม 
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ตาราง: ประมาณการงบประมาณการโฆษณาในช่วงเดือนมกราคม ถงึเดือนตุลาคม 2554 และ ปี 2553   
 

สื่อ 

มกราคม – ตลุาคม  2554 มกราคม – ตลุาคม  2553 
อตัราการขยายตวั
เปลี่ยนแปลง 

มลูคา่ 

(ล้านบาท) 

อตัราการขยายตวั 

(ร้อยละ) 

มลูคา่ 

(ล้านบาท) 

อตัราการขยายตวั  

(ร้อยละ) 

โทรทศัน์  54,128 60.43 49,969 60.77 8.32 

วิทย ุ 5,013 5.60 4,966 6.04 0.93 

หนงัสือพิมพ์ 12,170 13.59 11,995 14.59 1.43 

นิตยสาร 4,780 5.34 4,619 5.61 3.49 

โรงภาพยนตร์             6,012 6.71 4,665 5.67 28.87 

สื่อการแจ้ง 3,547 3.96 3,178 3.86 11.61 

สื่อเคลื่อนที่ 2,152 2.40 1,766 2.15 21.86 

สื่อในอาคาร 1,366 1.53 915 1.11 49.29 

สื่ออินเตอร์เน็ต 397 0.44 235 0.29 68.94 

รวมทัง้หมด 89,564 100 82,331 100 8.81 

ที่มา Nielson Media Research Thailand  

ศนูย์วิจยักสิกรไทย คาดว่าภาพรวมธุรกิจโฆษณาผ่านสื่อในช่วงไตรมาส 2 ปี 2554 อาจเติบโตได้ถึงร้อยละ 18 เมื่อ
เทียบจากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว โดยมีทิศทางดีขึน้ต่อเนื่องจากช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาที่ขยายตวัเกือบร้อยละ 11 จาก
อานิสงส์ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆในช่วงการเลอืกตัง้ และคาดวา่ทัง้ปี 2554 จะมีเม็ดเงินโฆษณาผ่านสือ่รวมทัง้สิน้ ประมาณ 
1.13 แสน ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 12-13 จากปีที่แล้ว 

จากรายงานของบริษัท นีลสนั มีเดีย รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ เม็ดเงินโฆษณาผา่นสือ่ทกุช่องทาง ในช่วง 4 
เดือนแรกของปี 2554 มีมลูคา่ประมาณ 34,509 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึงร้อยละ 11.2 และเป็นการ
ขยายตวัตอ่เนื่องมาจากปี 2553 ที่ทัง้ปีมีเม็ดเงินใช้จ่ายในธุรกิจโฆษณาประมาณ 1.01 แสนล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11.8 
จากปี 2552 (นบัเป็นปีแรกที่คา่ใช้จ่ายงบโฆษณาผา่นสื่อของไทยมีมลูค่าเกินหนึง่แสนล้านบาท)  ทัง้นี ้เพราะได้รับแรงหนนุ
จากภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในปี 2554 ที่มีแนวโน้มฟืน้ตวัดีขึน้กวา่ช่วงปีที่ผา่นมา ท าให้ผู้ประกอบการสนิค้าและบริการมี
ความเช่ือมัน่ในการจบัจ่ายของผู้บริโภคมากขึน้ อีกทัง้ ช่วงไตรมาสแรกของทกุปียงัถือเป็นช่วงที่ภาคธุรกิจจะเร่งเพิ่มยอดขาย
รับเทศกาลและวนัหยุดส าคญัต่างๆ ขณะที่สดัสว่นงบโฆษณาสว่นใหญ่  ร้อยละ 60 อยู่ในสว่นของโฆษณาทางทีวี ตามมา
ด้วยสื่อหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 15 ที่เหลือจะเป็นสื่อวิทยุ สื่อในโรงภาพยนตร์ สื่อแมกกาซีน ป้ายโฆษณา/บิลบอร์ด สื่อรถ
เคลือ่นท่ี สือ่ในร้านค้า และสือ่ทางอินเทอร์เน็ต ตามล าดบั 
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ภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจโฆษณาบนพืน้ที่ป้ายอัจฉริยะ 

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ผู้ประกอบการจึงพยายามตัดงบโฆษณา และหันมาใช้งบในการท ากิจกรรม
การตลาดมากขึน้ เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุม่เป้าหมาย นอกจากนีย้งัมีสื่อใหม่ๆ อย่างดิจิตอลมี เดีย เว็บไซต์ 
เอสเอ็มเอส อีเมล์ ซึ่งมีแนวโน้มวา่จะเติบโตขึน้แทนที่สื่อรูปแบบเก่า และอาจมีสื่อรูปแบบใหมอ่ื่น ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ผล
คุ้มค่าภายใต้งบประมาณที่ต ่า เช่น ดิจิตอลมีเดีย ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการในการน าเสนอสินค้าที่ครบวงจร เพราะตลาด
ดิจิตอลสามารถเช่ือมโยงการติดต่อและความสมัพันธ์แบบ Real time ระหว่างผู้ ผลิตสินค้าและลูกค้าของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี สื่อโฆษณาภายนอก ได้แก่ ป้ายบิลบอร์ด รถประจ าทาง ป้ายแบนเนอร์ รถแท็กซี่ โปสเตอร์ และ
โฆษณา ณ จดุขาย ก็นบัวา่เป็นอีกหนึง่ทางเลอืกส าหรับสภาพการแขง่ขนัทีเ่น้นกลไกราคาและมีต้นทนุท่ีต ่ากวา่เมื่อเทียบกบั
สื่อโทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งปัจจุบันสื่อโฆษณาภายนอกมีการพัฒนารูปแบบที่ทันสมัย รูปลกัษณ์สวยงาม รวมถึงไอเดียที่
ออกแบบลงบนสือ่ที่ก้าวหน้าขึน้เป็น 3 มิติ และ 4 มิติ สามารถสะดดุตาผู้บริโภคและเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้เป็นอยา่งดี ป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ถกูแทนที่ด้วยป้ายโฆษณาไฟฟ้า จอแอลอีดี  บรรทุกอยู่บนรถและจอดตามสถานที่ชุมชน ป้ายอจัฉริยะ
อิเล็กทรอนิกส์ LED จึงเร่ิมได้รับความนิยมจากเจ้าของแบรนด์มากขึน้ แม้ว่าเมื่อเทียบกับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่อยู่ใน
ภาวะซบเซานบัว่ายงัทดแทนมลูค่ากนัไม่ได้ แตน่บัวา่เป็นโอกาสของบริษัทในการสร้างธุรกิจทา่มกลางการแขง่ขนัของวงการ
สื่อโฆษณา เพื่อหาช่องทางน าเสนอสิ่งใหม่ให้กับผู้บริโภคและสร้างความแตกต่าง อีกทัง้เป็นการดึงดูดความสนใจจาก
ผู้บริโภคได้ สือ่โฆษณาภายนอกบ้านก็น่าจะเป็นอีกสื่อหนึ่งที่สามารถพลิกแพลง ปรับเปลีย่น หรือใสไ่อเดียแปลกใหม่เข้าไป
ได้ และในอนาคตสือ่ภายนอกบ้านรูปแบบใหม่จะเกิดขึน้อีกมากมาย  

สภาวะการแข่งขนัในตลาดป้ายอจัฉริยะอิเล็กทรอนิกส์นัน้ ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายใหญ่ประมาณ 4- 5 ราย 
เช่น  ที.พี.เอส  มีเดีย, โฟร์อาร์ต, 96 แอดเวอร์ไทซิ่ง, พี.ไลท์.  โฆษณา แอนด์ คอนสตรัคชัน่, มาสเตอร์ ซึง่ผู้ประกอบการแต่
ละรายมีรูปแบบสื่อป้ายโฆษณาและพืน้ที่ตัง้เป็นจุดแข็งที่แตกต่างกัน โดยการแข่งขนัในปัจจุบนัจะเน้นในเร่ืองท าเลที่ตัง้ 
ความหลากหลายของสื่อโฆษณา การให้บริการที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร  ท าเลที่ตัง้ป้าย
โฆษณาที่อยูใ่นระดบัให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถเห็นได้ชดัเจน ไม่อยูส่งูเกินไป หรืออยูใ่กล้ทางซึ่งผู้ขบัขี่ต้องขบัขี่ด้วยความเร็ว
และใช้ความระมดัระวงัสงู ซึง่จะท าให้โฆษณาไมส่ามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้เทา่ที่ควร ดงันัน้ เพื่อสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนั ท าให้บริษัท ต้องเร่งปรับตวักบัโครงสร้างธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคใหม ่เร่งหาลกูค้าใหมเ่ข้ามาเสริมฐานเดิมที่
มีอยู ่และเสนอบริการรูปแบบใหมเ่พิ่มเติม  

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจโฆษณาบนพืน้ที่ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์การจัด Event และ Exhibition ต่างๆ ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเราที่สามารถกระจายข่าวสารได้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ (40จุดทั่วกทม.) สามารถปรับเปลี่ยน
โฆษณาได้รวดเร็ว เนื่องจากเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบนัลกูค้ากลุม่นีถื้อได้ว่าเป็นลกูค้าหลกัของป้ายจราจรอจัฉริยะ 
โดยในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง รัฐบาลและกลุม่ธุรกิจตา่งๆได้หนัมาท าการตลาดแบบ Below the line มากขึน้ เช่น การ
จดักิจกรรมทางการตลาด และ Exhibition ตา่งๆเพื่อกระตุ้นการบริโภคและใช้จ่าย ท าให้เป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจโฆษณาบน
พืน้ท่ีป้ายจราจรอจัฉริยะ 
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กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจโฆษณาบนพืน้ที่ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสม ป้ายโฆษณา LED ของบริษัทเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผู้ที่ต้องการใช้จอภาพสี โดยที่บริษัทยงั
สามารถผลติจอภาพสทีี่มีระยะหา่งระหวา่งหลอดไฟ LED ตัง้แต่ 22, 11, 6, และ 4 มิลลเิมตร ซึง่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลายและตัง้อยู่ในจุดที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งเป็นต าแหน่งที่จะมีผู้ขบัขี่ยานพาหนะ
และผู้โดยสารให้ความสนใจ  

รองรับข้อมลูได้หลายรูปแบบ การโฆษณาบนป้ายอจัฉริยะเป็นการโฆษณาบนสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ซึง่เป็นเทคโนโลยีทีส่งู
กว่าการโฆษณากลางแจ้งทัว่ไป จึงสามารถรองรับข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ท าเป็นภาพนิ่งหรือยิงความถ่ีสลบัระหว่าง
โฆษณากบัการรายงานสภาพจราจรในแตล่ะช่วงเวลา นอกจากนีย้งัสามารถปรับเปลีย่นเนือ้หาของการโฆษณาได้ง่าย ท าให้
ลกูค้าเกิดความสะดวกในการใช้บริการ และยงัมีคา่ผลติสือ่โฆษณาที่ต ่ากวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัสือ่ชนิดอื่น รวมทัง้ผลติภณัฑ์
มีความคงทน ท าให้ผู้ซือ้โฆษณาสามารถประหยดัต้นทนุการผลติสือ่ได้ 

บริการเสริมด้านอื่น ๆ บริษัทยังมีแผนให้บริการเพิ่มเติมด้านรายงานความหนาแน่นของเส้นทางจราจร เป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูลด้านการจราจร ข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์โดยเป็นเครือข่ายของ GTS 40 จุดทัว่กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ดึงดูดสายตาของผู้ บริโภคและเป็นการจูงใจให้ผู้ ประกอบการสนใจสื่อป้ายจราจรอัฉริยะมากขึน้ ประโยชน์ที่ได้รับคือ
ประชาชนผู้ ใช้เส้นทางผ่านป้ายจราจรอัจฉริยะสามารถพิจารณาวางแผนการเดินทาง หรือตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางการ
เดินทางโดยหลีกเลี่ยงจุดที่มีปัญหาจราจรติดขดัได้ทนัที ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการสะสมของรถในบริเวณที่มีการจราจร
ติดขดั เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนัน้ยงัเป็นการลดระยะเวลา ลดต้นทนุการเดินทางและ
ประหยดัพลงังานได้อีกทางหนึง่ 

ภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จอภาพสี (Full Color LED 
Screen) 

ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จอภาพสีขนาดใหญ่ (Full Color LED Screen) และป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ 
(Moving Sign Board/ Variable Message Sign: VMS) ปัจจบุนัในตลาดโดยรวมเร่ิมมีการน าผลิตภณัฑ์จอภาพ LED สจีริง 
มาใช้กนัอย่างแพร่หลายมากขึน้ ทัง้การติดตัง้เพื่อใช้ประชาสมัพนัธ์องค์กร การเช่าเพื่อใช้ในงานแสดงสินค้า งานคอนเสิร์ต
ขนาดใหญ่ รวมถึงการลงทนุติดตัง้เพื่อขายสือ่โฆษณาตามยา่นธุรกิจตา่งๆ เป็นต้น 

 ในปัจจบุนัคูแ่ขง่ขนัในอตุสาหกรรม ประกอบไปด้วยผู้น าเข้าสินค้าจากตา่งประเทศ ซึง่ยงัคงมีราคาสงูมากเนื่องจาก
ต้องเสียภาษีน าเข้าในอตัราที่สงู นอกจากนีย้งัมีกลุ่มผู้จ าหน่ายรายย่อยในประเทศ ซึ่งน าเข้าชิน้ส่วนโมดูลจาก จีน หรือ
ไต้หวนั มาประกอบเพื่อจ าหน่าย ซึ่งคณุภาพการผลิตและคณุภาพสินค้ายงัไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร  อาจมีสาเหตจุากการ
ใช้วตัถุดิบที่ด้อยคุณภาพ ดงันัน้จึงท าให้ผลิตภณัฑ์มีอายุการใช้งานสัน้และท าให้ผู้ ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
จ านวนมาก ดงันัน้การที่บริษัทเป็นผู้ผลิต VMS และ LED ในประเทศที่มีมาตรฐานการผลิตสงูทดัเทียมสินค้าที่จ าหน่ายใน
ตา่งประเทศ เนื่องจากบริษัทใช้วตัถดุิบที่มีคณุภาพสงู เป็นวตัถดุิบเดียวกบัท่ีใช้ในผลติภณัฑ์ไฟจราจรและป้ายจอภาพสี ซึ่ง
ต้องจ าหน่ายโดยการประมลูและต้องได้รับการยอมรับจากหนว่ยงานราชการท่ีมีมาตรฐานการคดัเลอืกค่อนข้างสงู จึงท าให้
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีอายกุารใช้งานนานกว่าผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั และท าให้ผู้ ใช้สามารถประหยดัค่าบ ารุงรักษาได้ใน
ระยะยาว ซึง่มีความได้เปรียบคูแ่ขง่ขนัในตลาดที่ผู้ซือ้ต้องค านงึถึงคณุภาพและบริการหลงัการขายเป็นสว่นส าคญั 
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กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จอภาพสี (Full color LED Screen) 

ราคาที่สามารถแข่งขนัได้  สื่อโฆษณาบนพืน้ที่ป้ายจราจรอจัฉริยะของบริษัท เป็นจอแสดงภาพขนาดใหญ่ที่บริษัท
พฒันาและผลิตขึน้เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยใช้หลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED ซึ่งสว่นใหญ่ต้องน าเข้า
จากตา่งประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น (Panasonic) และเกาหล ี(Samsung) ท าให้ราคาจ าหนา่ยในท้องตลาดคอ่นข้างสงู จากราคาตวั
วตัถดุิบเองและค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันา ซึ่งราคาจ าหน่ายยงัขึน้อยูก่บัขนาดและความละเอียดของจอภาพสี ซึ่งมี
หน่วยวดัเป็นระยะห่างระหว่างหลอดไฟ LED ตัง้แต่ 22, 11, 6, และ 4 มิลลิเมตร เป็นต้น หากเป็นจอภาพขนาดใหญ่มาก
และความละเอียดมากจะยิ่งต้องใช้วตัถดุิบมากขึน้ ดงันัน้ การท่ีบริษัทสามารถผลิตจอภาพสีขึน้ได้เป็นรายแรกของประเทศ
ไทยเป็นผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพทดัเทียมกบัผลิตภณัฑ์จากต่างประเทศ ท าให้ระดบัราคาของผลติภณัฑ์อยูใ่นระดบัที่สามารถ
แขง่ขนัได้ และเป็นการประหยดัภาษีน าเข้าได้ด้วย  

ผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายและสนบัสนุนซึ่งกันและกัน บริษัทมีการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ท าให้มี
ผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ LED ที่หลากหลาย เช่น จอแสดงภาพสี (Full Color LED Screen) 
และป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ (Variable Message Sign หรือ Moving Sign Board) โดยที่ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ สามารถ
ผลิตได้ตามขนาดและคณุสมบตัิอื่นท่ีลกูค้าต้องการ เช่น คณุสมบตัิด้านเสยีง หรือคณุสมบตัิด้านการสื่อสาร 2 ทาง เป็นต้น 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้รับสิทธิจากกรุงเทพมหานครในการติดตัง้ป้ายจราจรอจัฉริยะและการดูแลรักษาจ านวน 40 จุด ซึ่ง
บริษัทสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ป้ายโฆษณา  LED ในโครงการดังกล่าวได้  โดยบริษัทมีสิทธิดูแลบ ารุงรักษาและจัดหา
ผลประโยชน์ด้านโฆษณาในอายุสญัญา 3 ปี และต่ออายสุญัญาได้อีก 2 ครัง้ ทัง้นี ้จากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตระบบป้าย
อจัฉริยะทัง้หมด จึงมีศกัยภาพในการบ ารุงรักษาได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนีเ้ทคโนโลยีการใช้งานและการบ ารุงรักษาป้าย
จราจรอจัฉริยะเป็นของบริษัทซึง่ยากตอ่การลอกเลียนแบบ จึงเป็นไปได้ยากที่คูแ่ขง่ขนัท่ีจะเข้ามาด าเนินการแทนบริษัท ซึง่ที่
ผา่นมา บริษัทสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามที่ก าหนดในสญัญาได้อย่างครบถ้วน ด้วยเหตผุลดงักลา่วบริษัท
จึงมัน่ใจวา่จะได้รับการตอ่สญัญาในการจดัเก็บผลประโยชน์บนป้ายจราจรอจัฉริยะได้สงูสดุถึง 9 ปี 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จอภาพสี Full Color LED Screen 

กลุม่เป้าหมายของตลาดจอภาพส ีLED  

1) หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งต้องการสง่เสริมภาพลกัษณ์และประชาสมัพนัธ์ข้อมูล
ขา่วสารภายในเขตเทศบาลของตน โดยกลุม่นีจ้ะให้ความส าคญัเร่ืองปัจจยัด้านราคา โดยมีการแขง่ขนักนัใน
ลกัษณะการประมลูงาน 

2) ธุรกิจเอกชน  แบง่เป็น 
a. กลุม่สือ่โฆษณานอกบ้าน ได้แก่ ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีโฆษณาป้ายบิลบอร์ด ซึง่มีแนวโน้มที่จะเร่ิมเปลีย่นมาใช้

จอภาพ LED ที่มีความยืดหยุน่สงูแทนป้ายบิลบอร์ดในบางพืน้ท่ี 
b. กลุม่บริษัทและเจ้าของอาคารที่ต้องการสง่เสริมภาพลกัษณ์องค์กร รวมถึงประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่างๆ 

ได้แก่ โรงแรม ธุรกิจเอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น  
c. องค์กรที่มีวตัถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมและหารายได้จากการโฆษณา ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าขนาด

ใหญ่  
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ภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจบริการเติมเงนิออนไลน์ 

บริษัทตระหนักดีกว่าการแข่งขันในธุรกิจนีค้่อนข้างสูงและผลตอบแทนที่บริษัทหรือผู้ ประกอบการรายอื่นใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัได้รับจากผู้ให้บริการโทรศพัท์ ไมม่ีความแตกตา่งกนั อยา่งไรก็ตาม บริษัทมุง่เน้นและให้ความส าคญัตอ่
บริการของตนเองเป็นหลกั และด้วยมูลค่าของตลาดเติมเงินมือถือมีจ านวน 6,000-7,000 ล้านบาท ต่อเดือน โดยบริษัท
ตัง้เป้าหมายเพียง 10% ของมลูคา่ตลาดโดยรวมเทา่นัน้  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจบริการเติมเงนิออนไลน์ 

กลุ่มลูกค้าหลกัของสายธุรกิจนีไ้ด้แก่ คนท างานและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน 
(Prepaid) 

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจบริการเติมเงนิออนไลน์ 

ท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสม บริษัทจะพิจารณาท าเลที่ตัง้ตู้ เติมเงินที่มีผู้คนผ่านไปมามากๆ เช่น ย่านการค้า ศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสนิค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟ สถานีขอสง่ตา่งๆ สถาบนัการศกึษา อาคารส านกังาน เป็นต้น 

เป็นระบบออนไลน์ ที่เช่ือมต่อโดยตรงกบัโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ได้ทัง้ 5 ระบบ คือ วนัทคูอล แฮป
ปี ้ทรูมฟู ฮทัช์ และแคท ซีดีเอ็มเอ ท าให้ลกูค้าได้รับความรวดเร็ว แมน่ย า และถกูต้อง 

รองรับบริการที่หลากหลาย  นอกเหนือไปจากการเติมเงินมือถือแล้ว ตู้บุญเติมยงัสามารถให้บริการต่างๆ ได้ เช่น 
ช าระค่าสาธารณูปโภค เติมเกมออนไลน์ ช าระบตัรเครดิตอิออน เฟริส์ทช้อยส์ เทสโก้ เป็นต้น โดยการร่วมมือกบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจ เพื่อให้บริการของตู้บญุเติมมีความหลากหลายมากขึน้ ทัง้นี ้ระบบบริหารจดัการตู้ เติมเงินดงักลา่วได้ถกูพฒันา
และออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซึ่งตู้ บุญเติมของบริษัทสามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ (Firmware) ได้เมื่อมี
เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมบริการใหม่ๆ   

มีระบบคอลเซ็นเตอร์ เพื่อคอยอ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาตา่งๆ ให้กบัลกูค้าตลอด 24 ชัว่โมง 

การสง่เสริมการขาย บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมสง่เสริมการขาย ทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การออกบธูแสดงสนิค้า 
กิจกรรมสง่เสริมการขาย เช่น การแจกรางวลั เป็นต้น 

4.5 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

4.5.1 ก าลังการผลิต 

โรงงานของบริษัท ตัง้อยู่ที่ 77 หมู่ 11 ถ.พทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม บนเนือ้ที่ 
8,530 ตารางเมตร ประกอบด้วยพืน้ที่โรงงาน 6,030 ตารางเมตร พืน้ที่ส านกังาน 1,000 ตารางเมตร และพืน้ที่คลงัสินค้า 
16,000 ตารางเมตร มีการจดัสรรก าลงัการผลิตของโรงงาน เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย โดยที่ก าลงั
การผลิตของโรงงานจะมีลกัษณะเป็นการวางชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์บนแผงวงจร และมีหนว่ยนบัเป็นจดุ (Point) ซึง่ก าลงัการ
ผลติของบริษัท เป็นดงันี ้
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ก าลังการผลิตแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์  
 ปี 2550 ปี 2551 ปี2552 ปี2553 

 
ปี2554 

 
ก าลงัการผลิตสงูสดุ (ล้านจดุ) 3,807.53 4,287.05 4,960.00 5,363.00 5,363.00 
ก าลงัการผลิตจริง (ล้านจดุ) 1,972.97 2,565.08 3,251.12 4,460.21 3,172.00 
สดัสว่น (ร้อยละ) 51.82 59.83 65.55 83.16 59.15 

 
4.5.2 ขัน้ตอนการผลิต 

ในกระบวนการผลิตทัง้หมด บริษัทจะมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าจนกระทัง่สามารถผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
ต้นแบบได้แล้ว ลกูค้าจะมีการประมาณการยอดสัง่ซือ้ หรือมีการส่งค าสัง่ซือ้ เพื่อให้บริษัทด าเนินการผลิต ซึ่งขัน้ตอนการ
ผลติประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ขัน้ตอนจดัหาวตัถดุิบ เป็นขัน้ตอนที่ฝ่ายจัดซือ้ ด าเนินการสั่งซือ้วตัถดุิบจากตวัแทนจ าหน่ายและบริษัทย่อย
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการผลิตสินค้าของบริษัทและงานเหมาผลิต  แต่ส าหรับการประกอบชิน้สว่นบริษัทจะได้รับวตัถดุิบ
โดยลกูค้าเป็นผู้จัดหามาให้ ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะมีการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ (Incoming Quality Control: IQC) เพื่อให้
แนใ่จวา่วตัถดุิบที่ได้รับมาอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ 

2) ขัน้ตอนวางแผนการผลิต เป็นขัน้ตอนที่ฝ่ายวางแผนการผลิต จัดเตรียมและปรับเปลี่ยนสายการผลิตของ
เคร่ืองจกัร รวมถึงการจดัสรรก าลงัการผลติที่มีอยูเ่พื่อท่ีจะสามารถผลติและจดัสง่สนิค้าได้ตามก าหนด 

3) ขัน้ตอนจดัเตรียมวตัถดุิบและเคร่ืองมือ  การเตรียมวตัถดุิบ และการเตรียมเคร่ืองมือ  เช่น แบบพิมพ์ ส าหรับ
การเคลอืบตะกัว่หรือดีบกุ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแบบของแผงวงจรที่จะผลติ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลติเป็นส าคญั 

4) ขัน้ตอนการผลติและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเตรียมความพร้อมของวตัถดุิบที่จะใช้ผลติเรียบร้อย
แล้ว บริษัทจะด าเนินการผลิตและประกอบชิน้สว่นต่างๆ ตามแบบที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการน าชิน้สว่นอิ เล็กทรอนิกส์วางบน
แผงวงจรแล้วเช่ือมติดกนัโดยใช้เคร่ืองจกัรที่มีเทคโนโลยีในการผลติแตกตา่งกนัไป 

ทัง้นี ้ในการผลติอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตหลายแบบมาประกอบขึน้เป็นแผงวงจรตามลกัษณะเฉพาะของ
แผงวงจรนัน้ๆ โดยในขัน้ตอนนีจ้ะมีการสุ่มตรวจคุณภาพ ( In-Process Quality Control: IPQC) ระหว่างด าเนินการผลิต 
ด้วยสายตา และการตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือ เช่น การสแกนจุดสมัผัสแผงวงจรที่ผลิตเสร็จแล้วด้วยความเร็วสงูโดยใช้
เคร่ืองมือ Automatic Optical Inspection (“AOI”) หรือการน าแผงวงจรมาตรวจบนเคร่ืองมือทดสอบการท างานส าหรับ
แผงวงจรนัน้ (In Circuit tester) เป็นต้น 

5) ขัน้ตอนการประกอบ เป็นการน าแผงวงจรมาประกอบขึน้เป็นผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป ส าหรับขัน้ตอนนีจ้ะมีการสุม่
ตรวจคุณภาพ (IPQC) ระหว่างด าเนินการประกอบโดยใช้สายตา หรือตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือทดสอบการท างานของ
อปุกรณ์ เป็นต้น 

6) ขัน้ตอนการบรรจ ุเมื่อบริษัทผลิตสนิค้าเสร็จแล้วจะมีการทดสอบหน้าที่การท างาน (Function Test) และการ
ตรวจสอบคุณภาพ (Outgoing Quality Control: OQC) โดยวิธีสุ่มตรวจ ก่อนการเข้าสู่กระบวนการบรรจุ (Packing) ตาม
ลกัษณะของผลติภณัฑ์ และด าเนินการจดัสง่ให้แก่ลกูค้าหรือเก็บไว้ในคลงัสนิค้าของบริษัทเพื่อการจ าหนา่ยตอ่ไป 
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ขัน้ตอนการผลิต 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหต ุ: * การผลติและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ สว่นใหญ่จะไมผ่า่นขัน้ตอนการประกอบโครงผลติภณัฑ์ 
4.5.3 เทคโนโลยกีารผลิต 

เทคโนโลยกีารผลิต รายละเอียดของเทคโนโลย ี
Surface Mount Technology (SMT) เป็นการผลิตโดยวางชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนผิวของแผงวงจรด้านเดียวกับ

ลายทองแดง แล้วท าการเช่ือมจุดสัมผัสนัน้ ส่วนใหญ่เป็นแผงวงจรชนิด 
Surface Mount Device (SMD) 

Pin Through Hole (PTH) เป็นการผลติโดยการวางชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดมขีาลงบนแผงวงจร โดยใช้
เคร่ืองจักร แล้วท าการเช่ือมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ยึดติดกับด้านที่มี
ลายทองแดง โดยผา่นตะกัว่เหลว 

Chip on Flexible Circuit (COF) เป็นการผลติโดยการวางชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์บนผิวของแผงวงจรที่มีลกัษณะ
ออ่น แล้วท าการเช่ือมจดุสมัผสันัน้ ซึง่มีความคล้ายคลงึกบัระบบ SMT 

บริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิตหลกั 3 แบบ ส าหรับผลิตสินค้าทัง้หมด ซึ่งในการผลิตสินค้าบางชนิดอาจใช้เทคโนโลยี
มากกว่า 1 แบบ ขึน้อยู่กับประเภทของผลิตภณัฑ์ โดยการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลกูค้า จะใช้
เทคโนโลยีครบทุกแบบ แต่ส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีการ
ผลติแบบ SMT และ PTH เทา่นัน้ 

4.5.4 การจัดหาวัตถุดิบ และนโยบายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง 

1. ธุรกิจอีเอ็มเอส  

1.1 ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

การจดัหาสนิค้าของบริษัทในสายธุรกิจนีด้ าเนินการโดยบริษัทยอ่ย สว่นใหญ่จะมีการจดัซือ้จากผู้ ผลติหรือผู้จ าหนา่ย
ตา่งประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวนั จีน และไทย โดยมีนโยบายการก าหนดปริมาณสินค้าคงคลงัขัน้ต ่า  
ส าหรับลกูค้าทัว่ไปจะพิจารณาจากประวตัิการใช้วตัถดุิบ และ ประมาณการความต้องการใช้วตัถุดิบของลกูค้า  หากเป็น
ลกูค้าเฉพาะรายจะพิจารณาจากประมาณการหรือค าสัง่ซือ้และระยะเวลาที่รอสนิค้า  

* 

ค าสัง่ซือ้   / 
ประมาณการยอดจ าหน่าย จดัหาวตั   ( วางแผนการผลติ 

ประกอบโครงผลติภณัฑ์ * 
( IPQC) 

ประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส ์
( IPQC) จดัเตรียมวตัถดุบิ 

จดัสง่สนิค้าให้ลกูค้า / 
จดัเก็บในคลงัสนิค้าเพ่ือรอจ าหน่าย 

บรรจ ุ
( IPQC) 

สุม่ตรวจสอบคณุภาพ 
( OQC) 

ค าสัง่ซือ้   / 
ประมาณการยอดจ าหน่าย จดัหาวตัถดุบิ วางแผนการผลติ 

ประกอบโครงผลติภณัฑ์ * 
( IPQC) 

ประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส ์
( IPQC) จดัเตรียมวตัถดุบิ 

จดัสง่สนิค้าให้ลกูค้า / 
จดัเก็บในคลงัสนิค้าเพ่ือรอจ าหน่าย 

บรรจ ุ
( IPQC) 

สุม่ตรวจสอบคณุภาพ 
( OQC) 

* 
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1.2 ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

การจดัหาวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ตรา
สินค้าของลกูค้า มี 2 วิธี คือ 1) บริษัทเป็นผู้จดัหาวตัถดุิบเองทัง้หมด ซึ่งการจดัหาวตัถดุิบวิธีนีจ้ะใช้กบัการผลิตแบบเหมา
ผลิต (Turnkey) และ 2) ลูกค้าเป็นผู้ จัดเตรียมและส่งมอบวัตถุดิบให้บริษัทเพื่อผลิต  ซึ่งเป็นการผลิตแบบสั่งประกอบ 
(Consign Parts) ทัง้นี ้ในการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพื่อการผลติในสายธุรกิจนี ้บริษัทจะพิจารณาจากการก าหนดตราสนิค้าและผู้จดั
จ าหนา่ย โดยมี 3 รูปแบบ ได้แก่  

1. ลกูค้าเป็นผู้ก าหนดตราสนิค้าและผู้จดัจ าหนา่ยมาให้ 
2. ลกูค้าเป็นผู้ก าหนดตราสนิค้ามาให้ โดยบริษัทเป็นผู้คดัเลอืกผู้จดัจ าหนา่ยเอง 
3. บริษัทเป็นผู้คดัเลอืกตราสนิค้าและผู้จดัจ าหนา่ยให้ลกูค้า 

ในกรณีที่ลกูค้าให้บริษัทเป็นผู้จัดหาวตัถุดิบให้ บริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกตราสินค้าและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบเอง โดย
พิจารณาจากคณุภาพ ราคา และเง่ือนไขทางการค้าเป็นส าคญั โดยการจดัซือ้วตัถดุิบจากในประเทศ และต่างประเทศ ทัง้
การสัง่ซือ้โดยตรง และการผ่านบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทอาจพิจารณาสัง่ซือ้จากผู้ผลิตวตัถุดิบที่ลกูค้าใช้อยู่ในผลิตภณัฑ์ของ
ลกูค้าอยู่แล้วก็ได้ และในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ จัดหาวตัถุดิบ บริษัทจะได้รับวตัถุดิบจากลูกค้า หรือจากผู้ ผลิตวตัถุดิบตาม
จ านวนที่เพียงพอตอ่ความต้องการใช้ในการผลติและประกอบชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่บริษัทไมต้่องจดัซือ้เอง 

2. ธุรกิจโทรคมนาคม 

ในการผลิตอปุกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” บริษัทใช้วตัถดุิบ
หลกั ได้แก่ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ พลาสติก และ Connector โดยฝ่ายจัดซือ้ของบริษัทจะ
เลือกซือ้วตัถุดิบโดยค านึงถึงราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่เหมาะสม  ผลิตภณัฑ์ในสายธุรกิจนีโ้ดยสว่นใหญ่จะซือ้วตัถดุิบ
ผ่านผู้ผลิตและจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทย่อย และไม่มีนโยบายพึ่งพิงการซือ้วตัถดุิบจากผู้ผลิต
หรือผู้จ าหนา่ยรายใดรายหนึ่ง 

3.  ธุรกิจเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง   

3.1  ธุรกิจผลิตและติดตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร และป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ 

วตัถุดิบหลกัที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์ได้แก่ หลอดไฟ LED แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ เปลือกตู้ควบคุม
ซึ่งท าจากพลาสติก โดยสัง่ซือ้วตัถุดิบจากประเทศ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และไทย โดยบริษัทจะสัง่ซือ้วตัถุดิบในปริมาณที่
เพียงพอส าหรับการผลติตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้าเทา่นัน้ 

4. ธุรกิจบริการเติมเงนิออนไลน์ 

บริการหลักของธุรกิจนี ้ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทย่อย จะมีการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ จากผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค ทรู ฮทัช์ ทีโอที โดยบริษัทจะประมาณการความต้องการเติมเงินของ
ผู้บริโภค โดยพิจารณาจากรายงานยอดเติมเงินประจ าวนัจากระบบของบริษัท ประกอบกับยอดเงินคงเหลือหรือเครดิตที่
ได้รับจากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในแตล่ะวนั ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถบริการแก่ลกูค้าที่มาท าธุรกรรมตา่งๆ  เช่น เติมเงินมือ
ถือระบบ prepaid ช าระคา่โทรศพัท์รายเดือน ช าระคา่ไฟฟ้า เติมเกมออนไลน์ บนตู้บญุเติมของบริษัท 
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4.5.5 วัตถุดิบหลักและแหล่งที่มา 
รายการวัตถุดิบ/สนิค้าหลกั แหล่งที่มา 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่  

 แผน่ PCB ไทย,ฮ่องกง,มาเลเซีย,จีน,ไต้หวนั 

 ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ไทย,ไต้หวนั,ฮ่องกง,ญ่ีปุ่ น,สวิสเซอร์แลนด์, 
สงิคโปร์,สหรัฐอเมริกา,เยอรมนั ,ฟิลฟิปินส์,อินโดนีเซีย,อิสราเอล 

 สายไฟ ไทย 

 พลาสติก ไทย 

 คอนเน็กเตอร์ (Connector) ไทย,ไต้หวนั,ฮ่องกง,สงิคโปร์,สหรัฐอเมริกา,ญ่ีปุ่ น 

บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ  

 กลุม่ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากสารกึ่ง
ตัวน า(Active device) เช่น ไดโอด(Diode) 
ไอซี  (IC) และ ทรานซิสเตอร์(Transistor) 
เป็นต้น 

ญ่ีปุ่ น, สหรัฐอเมริกา,เกาหล,ีฮ่องกง,ไต้หวนั,จีน 

 กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ผลิตจาก
สารกึ่ งตัวน า (Passive device) เช่น คอน
เน็กเตอร์ (Connector) และตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้า (Capacitor) 

ญ่ีปุ่ น, สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง, ไต้หวนั,จีน,ไทย 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม  

 ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ ญ่ีปุ่ น,สหรัฐอเมริกา,ไทย 

 หลอดไฟ LED ญ่ีปุ่ น,สหรัฐอเมริกา,ไทย 

 พลาสติก ไทย 

 เหลก็ ไทย 

 กล้องวงจรปิดและอปุกรณ์เก่ียวข้อง ไทย 

 อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ไทย 

บจก.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส  

 Airtime ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในประเทศไทย 

 



4.การประกอบธุรกิจแตล่ะสายผลิตภณัฑ์   
      

61 

4.5.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่ผ่านมา บริษัทใช้ดีบุกและตะกั่วในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 65 และ 35 
ตามล าดับ แต่เนื่องจากการที่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) จึงเร่ิมเข้มงวดในการน าเข้าสินค้าดงักล่าวที่มีส่วนผสมของตะกั่วมากขึน้ 
ดงันัน้ ปัจจุบนับริษัทใช้ดีบุกเป็นวตัถุดิบในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยในปี 2552 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่ตอ่เนื่อง เร่ิมจากการวางระบบการจดัการ
และการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ไปสู่การใช้ระบบการจัดการ การตรวจสอบประสิทธิผลของระบบและแก้ไข
จุดบกพร่อง จากนัน้เป็นการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของระบบเป็นระยะ ๆ โดยผู้บริหาร  และน าไปสู่การปรับ
เป้าหมายใหมเ่พื่อเร่ิมวงจรใหมข่องการวางแผน ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมมีลกัษณะเป็นกลไกที่เช่ือมตอ่กนั  

ทัง้นี ้ท่ีผา่นมาบริษัทไมม่ีข้อพิพาทหรือถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัการสร้างผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และบริษัทได้รับการต่อ
อายใุบอนญุาตโรงงานจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมมาโดยตลอด 

4.5.7 สัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค 
- ไมม่ี- 

4.5.8 งานที่อยู่ระหว่างส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

1) งานติดตัง้ระบบ SAP ของสายการเงนิและการบัญชี 

กิจการค้าร่วม F-HASIA CONSORTIUM ซึง่ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไอแอม 
คอนซลัติง้ จ ากดั และ HCL Singapore Pte., Ltd. ซึ่งบริษัททัง้สองแห่งดงักลา่วไม่ได้เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกนั โดยกิจการ
ค้าร่วม F-HASIA CONSORTIUM รับจ้างติดตัง้ระบบ SAP ของสายการเงินและการบญัชี ให้กบับมจ. การบินไทย เมื่อวนัที่ 
26 ธันวาคม 2554 มูลค่าโครงการรวม 192.3 ล้านบาท (มลูค่างานสว่นของบริษัทคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 95.59 ล้าน
บาท) โดยมีสาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้

1)     บมจ. การบินไทยตกลงให้ F-HASIA CONSORTIUM ติดตัง้ติดตัง้ระบบ SAP ของสายการเงินและการบญัชี 
โดยมีการก าหนดงวดการรับเงินคา่จ้างเป็น 3 งวด ตามความคืบหน้าของการสง่มอบงาน คือ 

 งวดที่ 1 จ านวนร้อยละ 25 เมื่อสง่มอบ Business Blueprint และผู้วา่จ้าง ตรวจรับงานแล้ว 

 งวดที่ 2 จ านวนร้อยละ 45 เมื่อสง่มอบงานในสว่น Realization Phase และผู้วา่จ้างตรวจรับงานแล้ว 

 งวดที่ 3 จ านวนร้อยละ 30 เมื่อส่งมอบงานในส่วน Go-Live Support และผู้ ว่าจ้างตรวจรับงาน
 แล้ว 

2)     F-HASIA CONSORTIUMจะต้องด าเนินการให้เสร็จในเวลา 18 เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผู้วา่จ้าง มิฉะนัน้จะต้องช าระค่าปรับให้แก่บมจ. การบินไทย ในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อวนัของมลูค่า
งานตามสญัญา ทัง้นี ้ไมเ่กินมลูคา่การจ้างตามสญัญา 

รายละเอียดของโครงการ 

F-HASIA CONSORTIUM ต้องด าเนินการติดตัง้ระบบ SAP ตามขอบเขตการท างานท่ีระบใุนสญัญา  

ความคืบหน้าของโครงการ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด าเนินการจดัท า Business Blue Print 
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2) งานบริการบ ารุงรักษาสิทธ์ิการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAP ตามโครงการพัฒนาและติดตัง้โปรแกรม

ส าเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้า (CSS) และระบบจัดท า
ใบเสร็จรับเงนิค้าไฟฟ้า (Billing)  

ตามที่ กิจการค้าร่วม FORTH ซึง่ประกอบด้วย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ที ไอ เอส คอนซลั
แตนส์ จ ากดั และ บริษัท ไพร์มลงิค์ จ ากดั ซึง่บริษัททัง้ 2 แหง่ดงักลา่วไมไ่ด้เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัท โดยกิจการค้า
ร่วม F-HASIA CONSORTIUM ได้ด าเนินงานตามโครงการรับจ้างพัฒนาและติดตัง้โปรแกรมส าเร็จรูประบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้า (CSS) และระบบจดัท าใบเสร็จรับเงินคา่ไฟฟ้า (Billing) ให้แก่การไฟฟ้านคร
หลวง เสร็จเรียบร้อยแล้วนัน้ การไฟฟ้านครหลวงได้สัง่ซือ้สิทธ์ิการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAP ส าหรับโครงการดังกล่าว
เพิ่มเติม รวมถึงบริการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสว่นของงานบริการบ ารุงรักษาดงักลา่วคิดเป็นจ านวน  63.33 
ล้านบาท 

รายละเอียดของโครงการ 

บริษัทต้องให้บริการตามรายละเอียดที่ระบใุนสญัญาเป็นระยะเวลา 1 ปี 

ความคืบหน้าของโครงการ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ให้บริการตามสญัญาเป็นระยะเวลา 4 เดือน คงเหลืออีก 8 เดือน จึงจะครบ
ก าหนดตามอายขุองสญัญา 

3) โครงการระหว่างบริษัทกับบมจ. ทีโอที 

 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญารับจ้างเหมาโครงการติดตัง้อุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) 
อปุกรณ์ WDM และเนือ้งานอื่นๆที่เก่ียวข้อง รวมถึงการฝึกอบรม ให้กับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เมื่อวนัที่ 30 
เมษายน 2553 มลูคา่โครงการ 1,903 ล้านบาท โดยมีสาระของสญัญา ดงัตอ่ไปนี ้
1) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ตกลงให้บริษัทติดตัง้อุปกรณ์ MSAN จ านวน รวม 577,000 พอร์ต โดยแยก

จ านวนโครงการ ระยะเวลา และมลูคา่ของโครงการดงัตอ่ไปนี ้
1. โครงการติตตัง้อุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) ใน Zone ที่ 1 จ านวน 643 

แหง่ 120,950 พอร์ต มลูค่าโครงการ: 562,268,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ระยะเวลา: ภายใน 
360 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา  

2. โครงการติดตัง้อุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) ใน Zone ที่ 2 จ านวน 702 
แหง่ 115,680 พอร์ต มลูค่าโครงการ: 541,868,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ระยะเวลา: ภายใน 
360 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา  

3. โครงการติดตัง้อุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) ใน Zone ที่ 3 จ านวน 951 
แห่ง 148,130 พอร์ต มูลค่าโครงการ: 798,875,999.98 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา: 
ภายใน 360 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา 
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โดยมีการก าหนดงวดการรับเงินคา่จ้างเป็น 3 งวด ตามความคืบหน้าของการสง่มอบงาน คือ 

 งวดที่ 1 จ านวนร้อยละ 20 ของวงเงินคา่จ้าง หลงัจากลงนามในสญัญาจ้าง 

 งวดที่ 2 จ านวนร้อยละ 40 ของวงเงินคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้สง่มอบอปุกรณ์ทัง้หมดครบถ้วนและผา่น
การตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ 

 งวดที่ 3 จ านวนร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้ รับจ้างด าเนินการติดตัง้และทดสอบอปุกรณ์แล้ว
เสร็จและผา่นการตรวจรับในเบือ้งต้น (Provisional Acceptance Test) จากคณะกรรมการตรวจรับ 

 งวดที่ 4 สว่นท่ีเหลือทัง้หมดของวงค่าจ้าง เมื่อผู้ รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้ และผ่าน
การตรวจรับและทดสอบขัน้สดุท้าย (Final Acceptance Test) จากคณะกรรมการตรวจรับ 

2) บริษัทจะต้องด าเนินการติดตัง้อุปกรณ์ MSAN จ านวน 577,000 พอร์ต พร้อม อปุกรณ์ WDM และเนือ้งาน
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ รวมถึงการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 360 วนั นบั
ถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา 

3) บริษัทต้องรับประกันต่อความช ารุดบกพร่องเสียหายที่เกิดขึน้จากงานนี ้ภายในก าหนด 2 ปี นบัจากวนัที่
ได้รับมอบงานดงักลา่ว 

รายละเอียดของโครงการ 

บริษัทต้องด าเนินการติดตัง้อุปกรณ์  อุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) อุปกรณ์ WDM และ
เนือ้งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องจ านวน 3,415 แห่ง 577,000 พอร์ต กับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถให้บริการได้ทัง้ 
ADSL และ FTTH  

ความคืบหน้าของโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทอยูร่ะหวา่งการตรวจรับงานงวดที่ 2-3  

 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาติดตัง้อุปกรณ์รองรับการให้บริการ FTTx ในพืน้ที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด          
สรุาษฎร์ธานี กบับริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2553 มลูคา่โครงการรวม 55.00 ล้านบาท โดย
มีสาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้
1) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ตกลงให้บริษัทติดตัง้อปุกรณ์รองรับการให้บริการ FTTx โดยมีการก าหนดงวด

การรับเงินคา่จ้างเป็น 3 งวด ตามความคืบหน้าของการสง่มอบงาน คือ 

 งวดที่ 1 จ านวนร้อยละ 15 ของวงเงินคา่จ้าง หลงัจากลงนามในสญัญาจ้าง 

 งวดที่ 2 จ านวนร้อยละ 30 ของวงเงินคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้สง่มอบอปุกรณ์ทัง้หมดครบถ้วนและผา่น
การตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ 

 งวดที่ 3 สว่นท่ีเหลือทัง้หมดของวงค่าจ้าง เมื่อผู้ รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้ และผ่าน
การตรวจรับและทดสอบขัน้สดุท้าย (Final Acceptance Test) จากคณะกรรมการตรวจรับ 

2) บริษัทจะต้องด าเนินการติดตัง้อปุกรณ์ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ รวมถึงการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จ ภายใน
ระยะเวลา 150 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา 

3) บริษัทต้องรับประกันต่อความช ารุดบกพร่องเสียหายที่เกิดขึน้จากงานนี ้ภายในก าหนด 2 ปี นบัจากวนัที่
ได้รับมอบงานดงักลา่ว 
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รายละเอียดของโครงการ 

บริษัทต้องด าเนินการติดตัง้อปุกรณ์รองรับการให้บริการ FTTx ในพืน้ท่ีอ าเภอเกาะสมยุ 

ความคืบหน้าของโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทอยูร่ะหวา่งการตรวจรับงานขัน้สดุท้าย  

4) โครงการระหว่างบริษัทย่อยกับกรุงเทพมหานคร 

 กิจการร่วมค้า Genius (JV Genius)  ได้ลงนามสญัญาจ้างเหมาเช่ือมโยงสญัญาณภาพจากกล้องโทรทศัน์วงรปิด 
(CCTV)  ไปที่สถานีต ารวจในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร กับส านกัการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่   22  
กมุภาพนัธ์  2554 มลูคา่โครงการรวม  402,050,000  บาท โดยมีสาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้
1) ส านกัการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร ตกลงให้ กิจการร่วมค้า Genius รับเหมาเช่ือมโยงสญัญาณภาพ

จากกล้องวงจรปิด (CCTV) ไปท่ีสถานีต ารวจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีการก าหนดงวดการรับเงินคา่จ้าง
เป็น 4 งวด ตามความคืบหน้าของการสง่มอบงานคือ 

 งวดที่ 1 จ านวนร้อยละ 20 จากมูลค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน 80,410,000 บาท  เมื่อผู้ รับจ้างได้
ด าเนินการติดตัง้อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสญัญา พร้อมทดสอบ
ระบบและเช่ือมโยงสญัญาณภาพและข้อมลูที่เก่ียวข้องจนแล้วเสร็จให้ใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย โดย
ด าเนินการติดตัง้ที่สถานีต ารวจ จ านวน 20 สถานีให้เรียบร้อยแล้วเสร็จ  และคณะกรรมการตรวจรับ
พสัดไุด้ตรวจรับแล้วเสร็จเรียบร้อย 

 งวดที่ 2 จ านวนร้อยละ 20 จากมูลค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน 80,410,000 บาท  เมื่อผู้ รับจ้างได้
ด าเนินการติดตัง้อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา พร้อมทดสอบ
ระบบและเช่ือมโยงสญัญาณภาพและข้อมลูที่เก่ียวข้องจนแล้วเสร็จให้ใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย โดย
ด าเนินการติดตัง้ที่สถานีต ารวจ จ านวน 20 สถานีให้เรียบร้อยแล้วเสร็จ  และคณะกรรมการตรวจรับ
พสัดไุด้ตรวจรับแล้วเสร็จเรียบร้อย 

 งวดที่ 3 จ านวนร้อยละ 25 จากมลูค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน 100,512,500 บาท  เมื่อผู้ รับจ้างได้
ด าเนินการติดตัง้อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสญัญา พร้อมทดสอบ
ระบบและเช่ือมโยงสญัญาณภาพและข้อมลูที่เก่ียวข้องจนแล้วเสร็จให้ใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย โดย
ด าเนินการติดตัง้ที่สถานีต ารวจ จ านวน 24 สถานีให้เรียบร้อยแล้วเสร็จ  และคณะกรรมการตรวจรับ
พสัดไุด้ตรวจรับแล้วเสร็จเรียบร้อย 

 งวดสดุท้าย จ านวนร้อยละ 35 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน  140,717,500 บาท  เมื่อผู้ รับจ้าง
ได้ด าเนินการติดตัง้อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสญัญา พร้อมทดสอบ
ระบบและเช่ือมโยงสญัญาณภาพและข้อมลูที่เก่ียวข้องจนแล้วเสร็จให้ใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อย โดย
ด าเนินการติดตัง้ที่สถานีต ารวจ จ านวน 24 สถานี และติดตัง้โปรแกรมระบบบริหารจัดการที่ศูนย์
ควบคมุระบบจราจร ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร  ให้เรียบร้อยแล้วเสร็จ รวมทัง้ทดสอบระบบรวมทัง้
โครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการตรวจรับพสัดใุห้ตรวจรับแล้ว
เสร็จเรียบร้อย 
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2) JV Genius จะต้องด าเนินการรับเหมาเช่ือมโยงสญัญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่
สถานีต ารวจในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้ ภายในระยะเวลา 365  วนั นบัถดัจาก
วนัท่ีลงนามในสญัญา  

3) JV Genius จะรับประกนัต่อความช ารุดบกพร่อง เสียหายที่เกิดขึน้จากงานนี ้ภายในก าหนด 2 ปี นบัจาก
วนัท่ีได้รับมอบงานดงักลา่ว 

รายละเอียดของโครงการ 

JV Genius จะต้องด าเนินการรับเหมาเช่ือมโยงสญัญาณภาพจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สถานีต ารวจ
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ความคืบหน้าของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 JV Genius ได้ส่งมอบอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดให้แก่ส านักการจราจรและขนส่ง
เรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหวา่งการทดสอบระบบเช่ือมโยงและระบบบริหารจดัการท่ีศนูย์ควบคมุระบบจราจร  

 GTS ได้ลงนามสญัญาจ้างเหมาติดตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มประสิทธิภาพความมัน่คงบนถนน
สายหลกั และส่งเสริมการท่องเที่ยว กับส านกัการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 30 มิถนุายน 2553 
มลูคา่โครงการรวม 188,000,000 บาท โดยมีสาระส าคญัของสญัญา ดงันี ้

1) ส านกัการจราจรและขนสง่ กรุงเทพมหานคร ตกลงให้ GTS ติดตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ใน
พืน้ที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการก าหนดงวดการรับเงินค่าจ้างเป็น 3 งวด ตามความคืบหน้าของการส่ง
มอบงานคือ 
 งวดที่ 1 จ านวนเงินร้อยละ 30 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน 56,400,000 บาท  เมื่อผู้ รับจ้างได้

ด าเนินการติดตัง้อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดครบถ้วน และถูกต้องตามสญัญา พร้อมทดสอบระบบ
และเช่ือมโยงสญัญาณภาพและข้อมลูที่เก่ียวข้องจนแล้วเสร็จให้ใช้งานได้ดี โดยด าเนินการติดตัง้ให้
แล้วเสร็จ จ านวน 300 จดุ และคณะกรรมการตรวจรับพสัดไุด้ตรวจรับงานไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 งวดที่ 2 จ านวนเงินร้อยละ 30 จากมลูคา่รวมของโครงการ เป็นเงิน 56,400,000 บาท  เมื่อผู้ รับจ้างได้
ด าเนินการติดตัง้อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดครบถ้วน และถูกต้องตามสญัญา พร้อมทดสอบระบบ
และเช่ือมโยงสญัญาณภาพและข้อมลูที่เก่ียวข้องจนแล้วเสร็จให้ใช้งานได้ดี โดยด าเนินการติดตัง้ให้
แล้วเสร็จ จ านวน 300 จดุ และคณะกรรมการตรวจรับพสัดไุด้ตรวจรับงานไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 งวดสุดท้าย จ านวนเงินร้อยละ 40 จากมูลค่ารวมของโครงการ เป็นเงิน 75 ,200,000 บาท เมื่อผู้
รับจ้างได้ด าเนินการติดตัง้อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดครบถ้วน และถกูต้องตามสญัญา พร้อมทดสอบ
ระบบและเช่ือมโยงสญัญาณภาพและข้อมูลที่เก่ียวข้องจนแล้วเสร็จรวมทัง้ทดสอบระบบรวมทัง้
โครงการให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการติดตัง้ให้แล้วเสร็จ จ านวน 320 จุด 
และคณะกรรมการตรวจรับพสัดไุด้ตรวจรับงานไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ให้ใช้งานได้ดี คณะกรรมการตรวจรับพสัดไุด้ตรวจรับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
2) GTS จะต้องด าเนินการติดตัง้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จ 

พร้อมใช้งานได้ ภายในระยะเวลา 180 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา  



4.การประกอบธุรกิจแตล่ะสายผลิตภณัฑ์   
      

66 

3) GTS จะรับประกนัตอ่ความช ารุดบกพร่อง เสยีหายที่เกิดขึน้จากงานนี ้ภายในก าหนด 2 ปี นบัจากวนัที่ได้รับ
มอบงานดงักลา่ว 

รายละเอียดของโครงการ 

GTS จะต้องด าเนินการติดตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มประสิทธิภาพความมัน่คงบนถนนสายหลกั 
และสง่เสริมการทอ่งเที่ยว ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร พร้อมเช่ือมโยงเครือขา่ย  

ความคืบหน้าของโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 GTS ได้ด าเนินการสง่มอบงานสว่นสดุท้ายให้แก่ส านกัการจราจรและขนสง่เรียบร้อยแล้ว 
และอยูร่ะหวา่งการตรวจรับงานดงักลา่ว 



การวิจยัและพฒันา      
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การวิจัยและพัฒนา 

“ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหวัข้อนี”้ 

 



5.ทรัพย์สินที่ใช้การประกอบธุรกิจ 

68 
 

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ     

5.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ดงันี ้

ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(บาท) 
ที่ดินและสว่นปรับปรุง เจ้าของ 209,501,769   
อาคารและสว่นปรับปรุง เจ้าของ 119,771,608 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ เจ้าของ 358,941,144  
ยานพาหนะ เจ้าของ 22,562,521 
อปุกรณ์ส านกังานและเคร่ืองตกแตง่ เจ้าของ 51,932,423 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 6,317,243 

รวม 769,026,708 

5.1.1  รายละเอียดที่ตัง้ที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้า ของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2554 

ลักษณะเบือ้งต้น ที่ตัง้ 
มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี        
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ตัง้อาคารส านกังานใหญ่ 226/12, 13, 16 สามเสนใน     พญา
ไท กทม. 

40.70 ปลอดภาระ 

ที่ตัง้อาคารส านกังานสาขา 282  สามเสนใน  พญาไท  กทม. 3.61 ปลอดภาระ 
ที่ตัง้อาคารส านกังานสาขา 284 สามเสนใน พญาไท กทม. 5.70 ปลอดภาระ 
ที่ตัง้อาคารโรงงาน 66/350 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน             

จ.นครปฐม 
4.86 ปลอดภาระ 

ที่ตัง้อาคารโรงงานและอาคาร
คลงัสนิค้า 

77/11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน              
จ.นครปฐม 

140.10 ปลอดภาระ 

ที่ตัง้ศนูย์ควบคมุป้ายจราจร
อจัฉริยะ 

308/2 สามเสนใน พญาไท กทม. 60.97 ปลอดภาระ 

ที่ตัง้อาคารศนูย์บริการหลงัการขาย 226/25,26 สามเสนใน พญาไท กทม. 14.43 ปลอดภาระ 
ที่ดินลานจอดรถ ไมม่ีเลขที่ สามเสนใน พญาไท กทม. 30.62 ปลอดภาระ 
ที่ดินเปลา่ยงัไมม่ีการก่อสร้าง ต.หนองอรุณ อ.บ้านบงึ (พนสันิคม)   

จ.ชลบรีุ 
1.90 ปลอดภาระ 

ที่ดินรอการพฒันา ถนนบ้านหม้อ แขวงวงับรูพาภิรมย์ 
เขตพระนคร กทม. 

15.21 จดจ านองเพื่อหลกัประกนั
สนิเช่ือกบัธนาคาร 

สว่นปรับปรุงอาคาร - 11.17 ปลอดภาระ 
รวม 329.27  
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5.1.2  รายละเอียดเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ประเภท มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 
เคร่ีองจกัร 59.16 ปลอดภาระ 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ 299.78 ปลอดภาระ 

รวม 358.94  

5.2  รายละเอียดสัญญาเช่าทรัพย์สิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสญัญาเช่าทรัพย์สนิ ดงันี ้

1. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบับริษัท คลูลิง่ แอนด์ คอนโทรลล์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั เพื่อ
ใช้ เป็นที่ตั ง้ของส านักงาน ซึ่งตัง้อยู่ เลขที่  226/8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 9 เดือน 14 วนั สิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2555 ในอตัราค่า
เช่ารวม 20,000 บาทตอ่เดือน  

2. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 1 คูหา กับนายกิติศกัดิ์ แซ่เอีย้ เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของส านกังาน ซึ่ง
ตัง้อยูเ่ลขที่ 226/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลา
เช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ตลุาคม 2555 ในอตัราคา่เช่ารวม 30,000 บาทตอ่เดือน  

3. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบันางประภาพร กิตติญาณ เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของส านกังาน 
ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 226/10 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนด
ระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 ในอตัราคา่เช่ารวม 12,000 บาทตอ่เดือน  

4. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 1 คูหา กบันายกิติศกัดิ์ แซ่เอีย้ เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของคลงัสินค้า ซึ่ง
ตัง้อยูเ่ลขที่ 226/11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลา
เช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 ในอตัราคา่เช่ารวม 30,000 บาทตอ่เดือน  

5. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 3 คหูา กบันางรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อ
ใช้เป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ ซึ่งตัง้อยูเ่ลขที่ 226/13, 14, 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัที่ 31 พฤษภาคม 2555 ในอัตราค่าเช่ารวม 
45,000 บาทตอ่เดือน  

6. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 1 คหูา กบันางวนิดา อรัณยภาค เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของส านกังาน ซึ่ง
ตัง้อยูเ่ลขที่ 226/18 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลา
เช่า 2 ปี 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 10 มีนาคม 2555 ในอตัราคา่เช่ารวม 35,000 บาทตอ่เดือน  

7. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบันายวฒันา ประภาศโกศลกุล เพื่อใช้เป็นโกดงัเก็บของ ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 
77/19 หมูท่ี่ 12 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สดุวนัที่ 
18 มกราคม 2556 ในอตัราคา่เช่า 48,000 บาทตอ่เดือน 
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8. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกับนายสมพงษ์ วลัลภโชติพงษ์ เพื่อใช้เป็นโกดงัเก็บของ และพืน้ที่ผลิต
สินค้า ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 66/43, 44 หมู่ที่ 12 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี สิน้สดุ 31 สงิหาคม 2555 ในอตัราคา่เช่า 120,000 บาทตอ่เดือน 

9. บริษัทมีสญัญาเช่าอาคาโรงงานกับนางสาวสนัทนา ศรีแจ้ เพื่อใช้เป็นโกดงัเก็บของ ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 66/39 
หมูท่ี่ 12 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 
1กมุภาพนัธ์ 2556 ในอตัราคา่เช่า 55,000 บาทตอ่เดือน 

10. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบันายพงษ์ชยั อมตานนท์ ซึ่ง
เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของอาคารคลังสินค้า ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 66/18 หมู่ 11 ถนนพุทธ
มณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัที่ 
30 เมษายน 2557 ในอตัราคา่เช่า 20,000 บาทตอ่เดือน 

11. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 1 คูหา กับคุณนิโลบล 
อรัณยภาค เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของส านกังาน ซึง่ตัง้อยูเ่ลขที่ 226/29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเชา่ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 สงิหาคม 2556 ในอตัราคา่เช่า 30,000 
บาทตอ่เดือน 

12. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 2 คูหา ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 
226/27-28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กบัคณุพรชยั นิยมศิลป์ เพื่อใช้
เป็นที่ตัง้ส านกังาน โดย มีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 2555 ในอตัราค่าเช่ารวม 
60,000 บาทตอ่เดือน 

13. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบันายพงษ์ชยั อมตานนท์ ซึ่ง
เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของอาคารโกดงัสินค้า ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 66/23-24 หมู่ 11 ถนนพทุธ
มณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2554 ในอตัราคา่เช่ารวม 20,000 บาทตอ่เดือน 

14. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคารกบันายชเนษฏ์ ชินอานภุาพ เพื่อใช้เป็น
ที่ตัง้ของอาคารโกดงัสินค้า ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 73/456 ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอตัราคา่เช่า
รวม  42,105.26 บาทตอ่เดือน 

15. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าอาคารโรงงานกบับริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค 
มิเตอร์ จ ากัด เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ของอาคารโรงงาน ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 66/350 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สดุวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 
2555 ในอตัราคา่เช่า 30,000 บาทตอ่เดือน 

16. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (“GTS”) มีสญัญาเช่าท่ีดินกบันายอภิศกัดิ์ ลพหงษ์ เพ่ือใช้เป็นท่ีจอด
รถ ซึง่ตัง้อยู่โฉนดเลขที่ 43908 (แปลงที่ 5) ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอ
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เมือง จังหวดันนทบุรี โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สดุวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ในอตัราค่าเช่า 
14,000 บาทตอ่เดือน 

17. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) มีสญัญาเช่าที่ดินกับนายทองอ่อน ลพหงษ์ เพื่อใช้เป็น
บ้านพกัคนงาน  ซึง่ตัง้อยู่โฉนดเลขที่ 43909 (แปลงที่ 4) ซอยรัตนาธิเบศร์ 22 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบาง
กระสอ อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุรี โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สุดวนัที่ 8 กรกฎาคม 2555 ใน
อตัราคา่เช่า 10,500 บาทตอ่เดือน 

18. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 1 คหูา กบันางพรรณี ศิริพงษ์ปรีดา 
ภรรยาของนายพนูศกัดิ์ ศิริพงษ์ปรีดา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของส านกังาน ซึ่งตัง้อยู่
เลขที่ 138 ถนนบ้านหม้อ แขวงวงับรูพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 
ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่ายใด ๆ 

19. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด (“ES”) มีสญัญาเช่าพืน้ที่ส านกังาน ให้บริการส านกังานและให้บริการ
สาธารณูปโภค ส านักงานจ านวน 2 ชัน้  (ชัน้  15 และ 17) กับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และ บจก. 
เซ็นทรัลเรียลตี ้เซอร์วิส เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของส านกังาน ซึง่ตัง้อยูเ่ลขที่ 7/129 อาคารเซ็นทรัล พลาซา่ ป่ินเกล้า 
ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัที่ 31 สิงหาคม 
2555 ในอตัราคา่เช่ารวม 301,526.30 บาทตอ่เดือน 

20. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังานขาย กบักองมรดกเจ้าพระยาเทเวศน์ 
วงษ์วิวฒัน์ (มรว. หลานกุญชร) เพื่อใช้เป็นส านกังานขาย ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 77 ถนนบ้านหม้อ แขวงวงับรูพา
ภิรมย์ เขตพระนคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอตัราค่าเช่ารวม 
75,000 บาทตอ่เดือน 

21. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังานขาย กบักองมรดกเจ้าพระยาเทเวศน์ 
วงษ์วิวฒัน์ (มรว. หลานกุญชร) เพื่อใช้เป็นส านกังานขาย  ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 5 ถนนบ้านหม้อ แขวงวงับูรพา
ภิรมย์ เขตพระนคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ในอัตราค่าเช่ารวม 
20,000 บาทตอ่เดือน 

22. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด (“ES”) มีสญัญาเช่าอาคารพาณิชย์ กบันายวิทยา ชุ่มชูใจ เพื่อใช้เป็น
โกดงัเก็บของ ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 199/6 ถนนจงถนอม แขวงมหาสวสัดิ์ เขตบางกรวย จังหวดันนทบุรี โดยมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2555 ในอตัราคา่เช่ารวม 17,895 บาทตอ่เดือน 

23. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั (“ES”) มีสญัญาเช่าอาคารพาณิชย์ กบันายประเสริฐ ศิริเฑียรทอง  เพื่อ
ใช้เป็นโกดงัสินค้า ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 98/83-84 หมู่ที่ 5 ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุรี โดยมี
ก าหนดระยะเวลาเช่า 25 ปี สิน้สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2578  และค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่ารวม 
5,400,000 บาท 
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24. บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (“FSS”) มีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 2 คหูา กบันายผจญ จนัที
นอก เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงาน ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 1031/1, 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี สิน้สดุวนัที่ 24 พฤษภาคม 2556 โดยค่าเช่าตลอดอายุ
สญัญาเช่ารวม 2,412,000 บาท 

25. บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั(“FSS”) มีสญัญาเช่าอาคาร จ านวน 3 ชัน้ 2 คหูา กบันางสาวดจุเพชร  
สีบวั เพื่อใช้เป็นอาคารส านกังาน ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 1031/3,4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สิน้สดุวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยค่าเช่าตลอดอายุ
สญัญาเช่ารวม 1,080,000 บาท 

5.3  รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยสนิทรัพย์ไมต่วัตนที่มีสาระส าคญัดงันี ้ 

1. บริษัทมีเคร่ืองหมายการค้า “FORTH” ส าหรับสินค้าที่ผลิตและจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทไมไ่ด้วดัมลูคา่และบนัทกึบญัชีไว้เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัท 

2. กิจการร่วมค้า  Genius ได้สิทธิในการจดัหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอจัฉริยะกบักรุงเทพมหานคร โดยมี
ระยะเวลา 3 ปี ทัง้นีใ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าวกิจการร่วมค้าต้องจ่ายค่าสิทธิและค่าตอบแทนให้แก่
กรุงเทพมหานครเป็นจ านวนเงินปีละประมาณ 5 ล้านบาท ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาหากกิจการร่วม
ค้า Genius ปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาทกุประการ กรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ตอ่อายสุญัญาได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี และพิจารณาเพิ่มค่าสทิธิและค่าตอบแทนรายปีตามข้อก าหนดใน
สญัญา กิจการร่วมค้า Genius พิจารณาตัดจ าหน่ายค่าสิทธิดังกล่าวตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นระยะเวลา 9 ปี ราคาทนุของสินทรัพย์ดงักลา่ว ณ วนัที่ได้มามีจ านวน 235 ล้าน
บาท และมลูคา่ตามบญัชีของสทิธิดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คงเหลอืเทา่กบั 55 ล้านบาท  
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โครงการในอนาคต 

 “ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหวัข้อนี”้ 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

- ไมม่ี – 
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7. โครงสร้างเงนิทุน  

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทนุจดทะเบียน จ านวน 480 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 960 ล้านหุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และทนุที่ออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว จ านวน 480 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
960 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท  

7.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้น 10 ล าดบัแรกของบริษัท ณ วนัท่ี 9 กนัยายน 2554 มีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดับ รายชื่อ  จ านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 
     

1 ครอบครัวอมตานนท์  617,332,000 64.31 
 นายพงษ์ชยั อมตานนท์ 466,744,400   
 

 

นางรังษี เลศิไตรภิญโญ 58,515,500   
 

 

นายแกลกิ อมตานนท์ 57,924,000   
 

 

นางวนัทนา อมตานนท์ 34,089,600   
2 

 

นายพนูศกัดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา  27,487,800 2.86 
3 

 

นางมาทินี วนัดีภิรมย์  24,710,400 2.57 
4 

 

นายบญุยงค์ นินเนินนนท์  23,889,000 2.49 
5 

 

นายสพุฒัน์ พงษ์รัตนกลู  18,940,000 1.97 
6 

 

นางวิภาวรรณ ตนัติพานิชพนัธ์  13,350,000 1.39 
7 

 

นายก าธร ลลีาธีระกลุ  12,394,900 1.29 
8 

 

นายบญุญา ตนัติพานชิพนัธ์  11,361,400 1.18 
9 

 

นายวชิยั เทีย่งวฒันธรรม  10,456,000 1.09 
10 

 

น.ส.บญุญนิตย์ นินเนินนนท์  10,421,000 1.09 
 

 

อื่นๆ   189,716,000 19.76 
  

 

รวม  960,000,000 100.00 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล ขาดทนุ
สะสม (ถ้ามี) และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทอาจ
ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน 
สภาพคลอ่ง และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการบริหารกิจการ  

บริษัทยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของงบการเงิน
ของบริษัทยอ่ยทัง้นีข้ึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
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8.  การจัดการ 

8.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

 
 8.2 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 3 คณะ ได้แก่  

 คณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ซึง่รายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะคณะมีดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน คิดร้อยละ 
67 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
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รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบด้วย 

 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสนิท  วรปัญญา ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
2. นายสธุรรม มลลิา ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
4. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
5. นางรังษี เลศิไตรภิญโญ กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานกุารบริษัท 
6. นายแกลกิ  อมตานนท์ กรรมการ 
7. นางมาทินี  วนัดีภิรมย์ กรรมการ 
8. นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 
9. นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา กรรมการ 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัททกุทา่นเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมาย เช่น พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั
และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศข้อบงัคบัของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังานคณะกรรมการ กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (ตลท.) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามประกอบด้วย นายพงษ์ชัย  อมตานนท์ลงลายมือช่ือร่วมกับนาย แกลิก อมตานนท์ 
หรือนางรังษี เลศิไตรภิญโญ หรือนางมาทินี วนัดีภิรมย์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษัท 

3. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

4. จดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

5. กรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคมุของกรรมการ  หรืออาจ
มอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมีอ านาจตามที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจ สามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่อาจมีความขดัแย้ง  มีส่วนได้เสียหรือมี
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

6. ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากบัดแูลการบริหารและการ
จดัการ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นเร่ืองต่อไปนี ้คณะกรรมการต้อง
ได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ ได้แก่ เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิจาก
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ่ม/ลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการให้แก่บุคคลอื่น หรือการซือ้หรือรับ
โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั เป็นต้น  

7. ก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งหมายรวมถึงหลกัเกณฑ์ 
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัและการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่ส าคญัตามกฏเกณฑ์ของส านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และคณะกรรมการอื่น 
รวมทัง้ประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการผู้จดัการ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
การด าเนินกิจการของบริษัท 

9. กรรมการต้องแจ้งการมีสว่นได้สว่นเสียกบับริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทใน
เครือในจ านวนเพิ่มขึน้หรือลดลง เป็นต้น 

ทัง้นี ้กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะเป็นเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อผู้อื่น เว้นแต่
จะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีกรรมการบริหาร 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางรังษี  เลศิไตรภิญโญ กรรมการบริหาร 
3. นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ์ กรรมการบริหาร 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการบริหาร 

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และ
มติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ 

2. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัและอ านาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัทในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้
บรรลเุป้าหมาย 
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3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ โดยรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณประจ าปีหากไม่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการเบิกถอนเงินเพื่อด าเนินธุรกิจตามปกติ ยกเว้นการสัง่ซือ้วตัถุดิบ ในวงเงินแต่ละ
รายการไมเ่กิน 20 ล้านบาท รวมทัง้อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีส าคญัที่ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปีตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

5. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสนิเช่ือ หรือการออกตราสารหนี ้รวมถึงการให้หลกัประกนั 
การค า้ประกนัเงินกู้หรือสนิเช่ือ หรือการขอสนิเช่ือใดๆ ของบริษัท ในวงเงินไมเ่กิน  50 ล้านบาท  

6. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบคุคล และด้าน
การปฏิบตัิการอื่นๆ  

7. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การก าหนดเ งิน
คา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร และการเลกิจ้าง 

8. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อย่างใด 
โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่ว มีอ านาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไข บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ ได้ตามสมควร 

9. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดที่
คณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีสว่นได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแย้งกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ กลต. 
ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ /หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  

นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุม่ของผู้ ถือรายใหญ่และมีคณุสมบตัิ
ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจและกรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท พนกังาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคมุในปัจจุบนัของ
บริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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3. ไมเ่ป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุม่ ได้แก่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ยถือหุ้น
มากกวา่ร้อยละ 50 ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

5. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง  ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงักลา่วข้างต้นเทา่กบัหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคณุสมบตัิของคณะกรรมการอิสระของ
ส านกังานคณะกรรมการ กลต. ยกเว้น ข้อ 3. ซึ่งสงูกว่าหลกัเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของส านกังาน
คณะกรรมการ กลต. 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 3 คน จากกรรมการทัง้หมดของบริษัทจ านวน 9 คน 
ซึง่คิดเป็นสดัสว่น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย โดยมีรายช่ือดงันี ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี บริษัทได้ก าหนดคุณสมบตัิของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้ดงันี ้

1. เป็นกรรมการอิสระ 

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

3. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย และบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั 

4. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงิน 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสนิท  วรปัญญา กรรมการอิสระ 

2. นายสธุรรม  มลลิา กรรมการอิสระ 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการอิสระ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสธุรรม  มลลิา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสนิท  วรปัญญา กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบล าดบัที่ 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 (2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของ        

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 (4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 (5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 (6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

 (7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
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 (8) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ 

  รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่
อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

 (1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 (2) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(3) การฝ่่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8.3 คณะผู้บริหาร 

  ผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารบริษัทในเครือ 
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและบริการ 

2. นางรังษี  เลศิไตรภิญโญ รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานกุารบริษัท 
3. นายชชัวิน พิพฒัน์โชติธรรม  ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการฝ่ายธุรการส านกังาน

ใหญ่ 
3. นายปราโมทย์  พนัธินา ผู้อ านวยการฝ่ายผลติ 
4. นายสวสัดิ์  เอิบโชคชยั ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา 
5. นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

8.4 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ปัจจุบนับริษัทยงัไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ดงันัน้การคดัเลือกจะกระท าโดยน ารายช่ือของผู้สมคัรที่
ได้รับการคดัเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิต่อไป โดยใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
  การเลอืกตัง้กรรมการบริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้โดยผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนน
เสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สามารถใช้ลงคะแนนให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราว
เดียวกนัก็ได้ ตามที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยไมไ่ด้ และ
บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 
หากมีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชมุมีเสยีงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีง 
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ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือการบริหารงานประจ าวนัของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
และ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจ 
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้ 

4. ติดตามประเมินผลการด าเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษัทที่ก าหนด  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพเพื่อป้องกนัความเสีย่งทางธุรกิจ 

5. พิจารณาการเข้าท าสัญญาธุรกิจของบริษัท และสญัญาอื่นๆ อันเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัท รวมทัง้ก าหนด
ขัน้ตอนและวิธีการจดัท าสญัญาดงักลา่ว เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

6. พิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการตามปกติของบริษัท ยกเว้นการสัง่ซื อ้วตัถดุิบ ในวงเงินแต่ละ
รายการไมเ่กิน 10 ล้านบาท  

7. พิจารณาว่าจ้างพนกังาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้าย หรือการพ้นจากการเป็นพนกังาน และ
ก าหนดอตัราค่าจ้างหรือพิจารณาจัดสรรค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส เงินรางวลัรวมถึงสวสัดิการ ซึ่งได้รับ
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้แก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระท ากิจการให้
บริษัท 

8.  มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้นี ้อ านาจตลอดจนการมอบอ านาจแก่บคุคลอื่นท่ีเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจใน
การอนมุตัิรายการใดที่ตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัท
หรือบริษัทยอ่ยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการ กลต. เว้นแตจ่ะได้รับการ
อนมุตัิรายการดงักลา่วจากที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส การพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูได้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
หรือผู้บริหารแต่ละราย รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัท โดยให้มีความสอดคล้องกบัอตัราค่าตอบแทนในตลาดหรือ
อตุสาหกรรม โดยบริษัทได้ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุและเงินบ าเหน็จประจ าปี 
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คา่ตอบแทนกรรมการซึง่ได้รับการอนมุตัจิากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2554 

มีดงันี ้

         ค่าเบีย้ประชุม บาทต่อครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 33,000 

กรรมการบริษัท 22,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 49,500 

กรรมการตรวจสอบ 46,200 

เงนิบ าเหน็จประจ าปี 

วงเงินไมเ่กิน 1.0 ล้านบาท โดยก าหนดจดัสรรให้เฉพาะกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/
หรือกรรมการอิสระ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

         หนว่ย: บาท 
รายชื่อ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 
 2554 2553 2554 2553 

นายสนิท  วรปัญญา 132,000 129,000 518,133 513,933 
นายสธุรรม มลลิา 88,000 86,000 531,333 526,833 
นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 88,000 86,000 518,133 513,933 
นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ 88,000 86,000 - - 
นางรังษี เลศิไตรภิญโญ 88,000 86,000 - - 
นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ์ 88,000 86,000 - - 
นางมาทินี  วนัดีภิรมย์ 88,000 86,000 - - 
นายแกลกิ  อมตานนท์ 88,000 86,000 - - 
นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา 88,000 86,000 - - 
รวม 836,000 817,000 1,567,599 1,554,699 

 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 2554 2553 2552 
คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ล้านบาท)  44.15 36.24 29.16 
จ านวนผู้บริหาร (ราย) 11 11 10 
รูปแบบคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน เงินเดือน คา่

ประกนัสงัคมและ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ

เงินเดือน คา่
ประกนัสงัคมและ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ

เงินเดือน คา่
ประกนัสงัคมและ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 2554 2553 2552 
โบนสั คา่น า้มนัและ
คา่ซอ่มบ ารุงรถ
ประจ าต าแหนง่ 

โบนสั คา่น า้มนัและ
คา่ซอ่มบ ารุงรถ
ประจ าต าแหนง่ 

โบนสั คา่น า้มนัและ
คา่ซอ่มบ ารุงรถ
ประจ าต าแหนง่ 

รูปแบบคา่ตอบแทนอื่น รถประจ าต าแหนง่ 
โทรศพัท์มือถือ 

รถประจ าต าแหนง่ 
โทรศพัท์มือถือ 

รถประจ าต าแหนง่ 
โทรศพัท์มือถือ 

** นบัรวมผู้บริหาร 2 ทา่นท่ีได้ลาออกในระหวา่งปี 

ค่าตอบแทนอื่น  

       -ไมม่-ี 

8.6 การก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีนัน้เป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆ และเป็นพืน้ฐานในการน ามาซึ่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ
และเสริมสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้หลกัธรรมภิบาลที่ดี ตามแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานได้ยอมรับพร้อมน าไปปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดในปี 2554 ดงันี ้

หมวดที่ 1 

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น โดยวางหลกัการในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือ
หุ้นอยา่งเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายมาโดยตลอดนบัตัง้แต่ระยะเวลาที่ได้เข้าตลาดหลกัทรัพย์ด้วยความเป็นธรรม 
เช่น สทิธิในการซือ้ขายและโอนหุ้น สทิธิในการรับเงินปันผล สทิธิในการได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัท สทิธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ ถือหุ้น  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ  ท่ีพิจารณาสิทธิในการมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 
สทิธิในการแต่งตัง้กรรมการและผู้สอบบญัชี สทิธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และ
สทิธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการลว่งหน้า     เป็นต้น และได้ดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิดงักลา่วโดย
เคร่งครัด และไมก่ระท าการ ใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  

การจัดประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ตลอดจนใช้คู่มือ Annual General Meeting Checklist ซึ่งเป็นโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยในปีที่ผ่านมาทางสมาคมนกัลงทนุไทยประเมินผลการจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทได้ระดบัดีเยี่ยม  โดยได้รับคะแนน 98.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากบริษัทจดทะเบียนทัง้หมดที่
ได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นจ านวน 416 บริษัท  
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การก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ตามข้อบังคบัของบริษัท บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีภายในก าหนดระยะเวลา 4 
เดือน นบัจากวนัสิน้งวดบญัชีประจ าปี โดยในปี 2554  บริษัทได้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีขึน้เมื่อ วนัศกุร์ที่ 8 
เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพ 

ก่อนวันประชุม 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์        
(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ รวมทัง้เอกสารประกอบวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น เอกสาร
ดงักลา่วมุ่งที่จะช่วยให้ผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแตล่ะวาระการประชมุและเอือ้อ านวยให้ผู้ ถือหุ้น
ใช้สทิธิได้เต็มที่ ซึง่ประกอบด้วย 

1. ข้อเท็จจริงและเหตผุลพร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการส าหรับแตล่ะวาระ 

2.  ข้อมลูประกอบที่ส าคญั เช่น ประวตัิของกรรมการรายบคุคลและค านิยามของกรรมการอิสระ ส าหรับการพิจารณา
ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชดุยอ่ยส าหรับการน าเสนอพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 

3. รายละเอียดขัน้ตอนการประชุมและการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการ
อิสระได้ โดยแบบฟอร์มการมอบฉนัทะเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถระบคุวามเห็นในการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 บริษัทไมม่ีการ
เพิ่มวาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญัในที่ประชมุอยา่งกระทนัหนั 

5. บริษัทได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้ นในเว็บไซต์ของบ ริษัท  
www.forth.co.th ก่อนการประชมุและแจ้งการเผยแพร่ดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสาร 

วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นที่จะเข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส รวมทัง้สร้าง
บรรยากาศให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเต็มที่ ดงันี ้ 

1. สนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามและรับทราบความเห็น
ของผู้ ถือหุ้น โดยในปี  2554  มีประธานกรรมการและกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมรวม  8  ท่านจากจ านวน
ทัง้หมด  9  ทา่นคิดเป็นร้อยละ 89  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด   

2. ด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. ให้โอกาสที่เทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น การถามค าถามตอ่ที่ประชมุในแตล่ะวาระตามระเบียบวาระการ
ประชุม และประธานในที่ประชมุได้ให้ความส าคญัและตอบข้อซกัถามในทกุประเด็น โดยมีการบนัทึกการประชุม
อยา่งครบถ้วน 

http://www.forth.co.th/
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4. ประธานกรรมการในท่ีประชมุได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและด าเนินการประชมุอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส  โดย
ให้มีการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชมุแตล่ะวาระ 

5. จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการนบัคะแนนเสยีง บริษัทจะ
นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติวาระปกติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ ชี ้
ขาดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากนอกเหนือจากการออกเสยีงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น  ส าหรับการออกเสยีงในวาระพิเศษ  ให้
เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายและข้อบงัคบัของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด   

6. กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด  ผู้ ถือหุ้ นท่านนัน้จะถูกห้ามออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

7. วา่จ้างที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เป็น Inspector เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะที่มี
สทิธิเข้าร่วมประชมุ องค์ประชุม ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนกบัข้อบงัคบัของบริษัท
และที่ประธานแจ้ง  การเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น และการตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน ซึ่ง  
Inspector ให้ความเห็นว่า การด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน โปร่งใส และถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบงัคบับริษัท  

หลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในปี 2554 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัท าการถดัไป
โดยมติดงักลา่วระบุผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจดัสง่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมีการระบุรายช่ือ
กรรมการ/ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ และผลของการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงในแตล่ะวาระที่
เสนอขออนุมัติจากผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้ประเด็นที่ส าคัญๆ ข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ นในแต่ละวาระและการชีแ้จงจากทาง
คณะกรรมการบริษัทอยา่งละเอียดให้แกต่ลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 14 วนั นบัจาก
วนัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.forth.co.th ด้วย  

หมวดที่ 2 
การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยให้ความส าคญักบัการให้ความเท่า
เทียมกนัของสทิธิขัน้พืน้ฐานแก่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ก.    สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้
ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทัง้ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางหรือ
เอกสารแสดงตนอื่นๆ  ตามที่ก าหนดกลบัมายงับริษัทก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทได้จดัสง่รายละเอียดการมอบฉนัทะ
และหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที ่
www.forth.co.th    
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ข.    สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเตมิ 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปี โดยในการเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขัน้ตอน ดงันี ้

 จดัส่งเร่ืองที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล  รายละเอียดข้อเท็จจริง และ
ข้อมูลที่จ าเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดงักลา่วได้จากเว็บไซต์ www.forth.co.th หรือติดตอ่ขอให้บริษัทจดัสง่ให้ 

 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้ นของผู้ ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นซึง่เกณฑ์การพิจารณาเร่ืองที่มีผู้ เสนอให้บรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุเพิ่มเติมคือต้องเป็นเร่ืองที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  หาก
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกบัเร่ืองที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้น  พร้อมทัง้
ระบวุา่เป็นวาระท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น สว่นเร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  ทางบริษัทจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 

ค.    สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเฉพาะ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดงันี ้

 มีคณุสมบตัิถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท มหาชนจ ากดั, กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 มีวฒุิทางการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน หรือคณุสมบตัิอื่น ทัง้นี ้ตามที่บริษัทก าหนด 

 ต้องอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอ และทุม่เทความสามารถอยา่งเต็มที่เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่
และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชมุของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

 ไมด่ ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท 

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคดัสรรผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลง
มติ แตห่ากที่ประชมุคณะกรรมการอิสระไมค่ดัเลอืกที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอช่ือดงักลา่วจะถกูเสนอให้
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครัง้สดุท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ ถือหุ้น
ต้องแนบมาด้วยในการเสนอช่ือเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่ง ได้แก่  (1) แบบฟอร์มเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และ (2) ข้อมลูบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนงัสือยืนยนั
การถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์/ตวัแทน ซึ่งเจ้าของข้อมลูต้องลงนามยินยอมและรับรอง  และสง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด  
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ง.   การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายจ ากัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตัง้แต่ระดบักลางถึงระดบัสงูที่เก่ียวข้อง
ภายในแผนกหรือโรงงานเท่านัน้  ส าหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้ อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน  ข้อมลูที่เป็นความลบัอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกบับคุคลในระดบัผู้จดัการขึน้ไปเทา่นัน้  และหลงัจากที่บริษัท
เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไม่เคยประสบปัญหาการร่ัวไหลของข้อมลูภายใน  เนื่องจาก
บริษัทมีนโยบายเข้มงวด และมีบทลงโทษกับบุคคลที่เก่ียวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ท าให้เกิดความเสียหาย  
นอกจากนัน้ บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่ส านกังานคณะกรรมการ 
กลต.  

จ.    การก ากับดูแลเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพย์ภายใน 

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนกังาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมลูภายในของผลการด าเนินงาน ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัท ตัง้แต่วนัที่ทราบข้อมูลจนกระทัง่ข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามน าข้อมูลภายในที่ไม่ควร
เปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์  โดยเฉพาะการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่          
งบการเงินจะออกเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหาร
จะต้องจดัสง่ส าเนาการรายงานดงักลา่วแกบ่ริษัทในวนัเดยีวกบัท่ีรายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ก าหนดให้
แจ้งภายใน 3 วนัท าการ 

ฉ.    ความสัมพันธ์ของนักลงทุน 

บริษัทได้จัดตัง้แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation Department) โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการ
รับผิดชอบงานนกัลงทนุความสมัพนัธ์ โดยรับผิดชอบจดัท าแผนงาน กิจกรรม และการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัท
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงุทน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และสื่อมวลชน เพื่อเป็นการสง่เสริมภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือใน
การด าเนินกิจการของบริษัท ซึง่ผู้ เก่ียวข้องสามารถติดตอ่ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่226/12, 13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2615-0600 โทรสาร: 0-2615-0615 
เว๊ปไซต์: http://www.forth.co.th/investor  
อีเมล์ : investor@forth.co.th  
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หมวดที่ 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้สิทธิและความส าคญัแก่ผู้ที่มีสว่นได้เสยีในทกุกลุม่ อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน  คู่ค้า เจ้าหนี ้
และสงัคม โดยมุง่ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ดงันี  ้

ผู้ ถือหุ้น 

  บริษัทค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งสงูสดุ โดยมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินกิจการให้มีการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน
และ มัน่คง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั และบริหารความเสีย่งเพื่อเพิ่มมลูคา่ให้กบับริษัทในระยะยาว  

พนกังาน 

  บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสดุ มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิได้รับการคุ้มครองไม่ให้
ละเมิดสิทธิสว่นบคุคล รวมทัง้สิทธิในการได้รับการปฏิบตัิ และได้รับโอกาสเท่าเทียมกนั  ซึ่งบริษัทให้ความส าคญัในด้าน
การดแูลสวสัดิการและความปลอดภยัของพนกังานตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 สวสัดิการของพนกังาน 

1. ประกนัอบุตัิเหต ุ
2. ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ 
3. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
4. ทนุการศกึษาส าหรับบตุรพนกังาน 
5. เงินช่วยเหลอืกรณี พนกังาน บิดา มารดา ภรรยา หรือบตุรเสยีชีวิต 
6. เคร่ืองแบบพนกังาน และลานกีฬาของพนกังาน 
7. การจดังานสงัสรรค์ประจ าปี การทอ่งเที่ยวตา่งจงัหวดัประจ าปี และงานกีฬาสปีระจ าปี 

 นโยบายความปลอดภยัของพนกังาน 

  บริษัทได้มุ่งมั่นสร้างระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  OHSAS 18001 ที่เน้นไปที่ความ
ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน โดยจะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กรและสงัคม
โดยรวม นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟและป้องกนัอคัคีภยัให้กบัพนกังานทัง้ในสว่นของส านกังานใหญ่ 
และโรงงานเป็นประจ าทกุปี 

ลกูค้า 

  บริษัทมุ่งมัน่ที่จะสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า (Customer Satisfaction) โดยได้ผลิตสินค้าที่มีคณุภาพ
และให้บริการที่เช่ือถือได้ ซึ่งได้น าระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 ที่ได้รับการรับรองแล้วจากสถาบนัรับรองมาตรฐาน 
SGS เข้าใช้งานทัง้กลุม่บริษัท นอกจากนีบ้ริษัทได้เปิดให้บริการแผนก FORTH SERVICE CALL CENTER เพื่อให้บริการ
ทัง้ก่อนและหลงัการขายที่สะดวกรวดเร็ว ส าหรับลกูค้า และตวัแทนจ าหน่าย  ซึ่งสามารถเรียกใช้บริการสอบถามข้อมูล 
ร้องเรียน ปรึกษาปัญหาการบริการ การติดตัง้  การซ่อมสินค้ าเก่ียวกับสินค้าในกลุ่มธุรกิจสื่อสาร (Business 
Communication System) เช่น ผลติภณัฑ์ตู้สาขาโทรศพัท์ โดยสามารถติดตอ่ได้ที่ 
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ศูนย์บริการ FORTH SERVICE CALL CENTER 
 ที่อยู ่: เลขที่ 226/25, 26 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 โทร : 0-2615-0600 
 โทรสาร : 0-2615-0606 ตอ่ 2199 
 email: service@forth.co.th 

คูค้่า 

  ด้วยบริษัทประสงค์ให้การจดัหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพฒันาและรักษา
สมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคูค้่าและคูส่ญัญาที่มีวตัถุประสงค์ชดัเจนในเร่ืองคณุภาพของสนิค้าและบริการท่ีคูค่วรกบัมลูคา่เงิน  
บริษัทจึงจดัให้มีกระบวนการจดัหาสนิค้าและบริการท่ีเป็นธรรม ดงันี ้ 

 มีการคดัเลอืกคูค้่าจากราคาและคณุภาพ และมีการแขง่ขนับนข้อมลูที่ได้รับอยา่งเป็นธรรม และโปร่งใส 

 ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานของบริษัทต้องละเว้นการรับเงิน ของก านลั สินทรัพย์ 
หรือผลประโยชน์ที่ไมส่จุริตจากคู่ค้า หรือคูส่ญัญา 

 ช าระเงินให้คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด 

 ปกป้องรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัระหวา่งคูค้่าและคูส่ญัญา 

 ปฏิบตัิด้วยความซื่อตรง เชื่อถือได้ และมีการแจ้งกฎหมาย ข้อบงัคบั  และนโยบายที่เก่ียวข้องให้รับทราบ 

เจ้าหนีเ้งินกู้  

  บริษัทได้ปฏิบตัิตามสญัญาที่ตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัดและเป็นไปตามกฏหมาย โดยได้มีการช าระหนีต้รงตอ่เวลา 
ทัง้นีบ้ริษัทได้ให้ความร่วมมือกบัสถานบนัทางการเงินในการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ตามที่ต้องการ 
อย่างถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงดูแลหลกัทรัพย์ค า้ประกัน และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันหากเกิดกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขสญัญา 

หนว่ยงานของรัฐ 

  บริษัทได้ยึดมัน่และพร้อมจะปฎิบตัิตามการก ากบัดแูล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมาตรฐานการ
ปฏิบตัิของหนว่ยงานของรัฐ 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

  นอกเหนือจากการเป็นผู้ ผลิตและให้บริการสินค้าประเภทโทรคมนาคมและอิเลคทรอนิกส์ บริษัทยังได้ให้
ความส าคญัต่อการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งเเวดล้อม เพื่อสร้างความยัง่ยืนให้กบัระบบเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ โดยบริษัทได้มีการจดัท าแผนกิจกรรมเพื่อรองรับมาตรฐานความรับผิดชอบสูส่งัคมตามมาตรฐาน
การพฒันาองค์กรสูธุ่รกิจที่ยัง่ยืน (CSR-DIW) ในปี 2554 อาทิเช่น  

 โครงการปรับภมูิทศัน์และปลกูต้นไม้เฉลมิพระเกียรติ  

 โครงการบริจาคเลอืด  

mailto:service@forth.co.th
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 โครงการช่วยน้องผู้หา่งไกล โดยบริจาคสิง่ของ ให้โรงเรียน  

 โครงการถวายเทียนพรรษาและเคร่ืองสงัฆทานในวนัเข้าพรรษาที่วดัญาณเวศกวนั 

 โครงการบริจาคเงินช่วยเหลอืผู้ประสบภยัน า้ทว่มและการกู้ ระบบสญัญาณการสือ่สารในพืน้ท่ีประสบภยั 

สิง่แวดล้อม 

  โรงงานของบริษัทได้รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2004) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน 
SGS โดยได้รับการรับรองทัง้จาก UKAS และ NAC เพื่อเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องการกฏหมายสิง่แวดล้อม  

กลไกการร้องเรียนของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

 บริษัทได้ก าหนดช่องทางเพื่อรับข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  โดยผู้ ร้องเรียนสามารถน าส่งข้อ
ร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีข้อมลูอยา่งเพียงพอ  รวมทัง้ระบช่ืุอ-สกลุและที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่กลบัได้สะดวกของ
ผู้ ร้องเรียนมาที่เลขานกุารบริษัท ตามที่อยูห่รืออีเมล์ของบริษัทท่ีระบขุ้างลา่ง โดยเลขานกุารบริษัทจะสง่ข้อร้องเรียนต่อไป
ยงัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารเพื่อท าการตรวจสอบและแก้ไขแล้วแตก่รณีดงันี ้

1) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากผู้ ถือหุ้น  จะสง่ตอ่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  ในกรณีนี ้
ผู้ ถือหุ้นอาจติดตอ่ประธานธรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามที่อยูบ่ริษัทท่ีระบไุว้ 

2) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนของลกูค้า คูค้่า ประชาชาชนทัว่ไป จะน าสง่ไปยงัคณะผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไข แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

3) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากเจ้าหนี ้ ข้อร้องเรียนจะสง่ไปยงัคณะผู้บริหาร  หรือผู้บริหารอาจพิจารณาสง่ข้อร้องเรียน
ดงักลา่วไปยงัคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตาม
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่226/12,13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2615-0600  
โทรสาร: 0-2615-0615 

 
หมวดที่ 4 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

  บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศอย่างถกูต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา เพื่อให้ผู้มี สว่นได้เสีย
ต่างๆ สามารถรับทราบข้อมลูที่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และข้อมลูอื่นๆ โดยผู้สนใจสามารถ
เข้าถึงข้อมลูตา่งๆ ของบริษัท ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ได้อยา่งสะดวก
จากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือเว็บไซต์ของบริษัท 
www.forth.co.th โดยบริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมลูตา่งๆ ให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ   



8.การจดัการ  

93 
 

  ในระหวา่งปี 2554  บริษัทได้จดั Company Visit ให้กบักลุม่หรือคณะบคุคลต่างๆ เช่น ผู้ ถือหุ้น นกัข่าว สถาบนั
การเงิน ลกูค้า และสถาบันการศึกษา เป็นต้น ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน นอกจากนี ้บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของ
ข้อมูลต่อนกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสีย จึงมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.บริษัทในรายงานประจ าปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ที่กรรมการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
ในปีที่ผ่านมา  ตลอดจนความเห็นจากการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินไว้ควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชี 

สถิติการเข้าประชมุของกรรมการบริษัทในปี 2554 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่
ประชุม 

1. นายสนิท  วรปัญญา 4/4 
2. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ 4/4 
3. นางรังษี เลศิไตรภิญโญ 4/4 
4. นายแกลกิ  อมตานนท์ 4/4 
5. นางมาทินี  วนัดีภิรมย์ 4/4 
6. นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ์ 4/4 
7. นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา 4/4 
8. นายสธุรรม มลลิา 4/4 
9. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 4/4 

สถิติการเข้าประชมุของกรรมการตรวจสอบบริษัทในปี 2554 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่
ประชุม 

1. นายสธุรรม มลลิา 4/4 
2. นายสนิท  วรปัญญา 4/4 
3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 4/4 

 
หมวดที่ 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น ซึง่คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้หมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต ก าหนด (คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ รายช่ือและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การสรร
หากรรมการได้แสดงอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการขององค์กร”  
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บริษัทได้มีนโยบายในการก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะทา่นสามารถด ารงต าแหนง่  โดยให้กรรมการแต่
ละทา่นสามารถด ารงต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 บริษัท อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัไมไ่ด้ก าหนดจ านวนวาระการ
ด ารงต าแหนง่ของกรรมการ แตไ่ด้ยดึถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไป  

บริษัทมีนโยบายแยกบคุคลผู้ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการและประธานบริหารให้เป็นคนละบคุคล เพื่อความ
ชดัเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานบริหาร
ไว้อยา่งชดัเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมลูคณุสมบตัิและวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการแตล่ะทา่นไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.forth.co.th 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึน้อีกหนึ่งคณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ภารกิจโดยสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานงบการเงิน สอบทานให้
บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่
เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คุณสมบตัิและหน้าที่ความรับผิดชอบโดย
ละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

 คณะกรรมการได้สง่เสริมให้จดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้
ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท 
ตลอดจนสร้างความนา่เช่ือถือในการด าเนินกิจการอนัจะท าให้บริษัทเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลมุทัง้องค์กร โดยเร่ิมจากกระบวนการ การระบคุวามเสี่ยง 
การประเมินความเสีย่ง การติดตามและควบคมุความเสีย่ง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกนัให้เกิดการ
บริหารความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพและสม ่าเสมอ  

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการได้แต่งตัง้คุณรังษี เลิศไตรภิญโญ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทโดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อก าหนด กฏหมาย กฏเกณฑ์ และระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้
รายงานการเปลีย่นแปลงและดแูลให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ 

2. จดัการประชมุตามที่กฏหมายและข้อบงัคบัก าหนด จดัท าและเก็บรักษารายงานการประชมุ รวมถึงประสานงาน
ให้มีการปฏิบตัิคณะกรรมการหรือมติผู้ ถือหุ้นอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล 
4. สง่เสริมให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมแ่ละฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ให้กบักรรมการและผู้บริหาร 
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5. จดัเก็บและดแูลเอกสารส าคญั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้ น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และ รายงานการมีสว่น
ได้สว่นเสยีของกรรมการหรือผู้บริหาร 

แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู  คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และ
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการหรือผู้บริหารแตล่ะราย และผล
การด าเนินงานของบริษัท  โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทัง้นี ้ค่าตอบแทน
คณะกรรมการต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบริษัทจ านวนหนึง่ในสามหรือใกล้เคียงกบัจ านวนหนึง่ในสามมากที่สดุ ต้องออกจาก
ต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นต าแหน่งนีอ้าจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระได้  จะมีวาระการด ารง
ต าแหนง่นบัจากวนัแตง่ตัง้จนถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฎิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกนัของกรรมการ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม ่เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทและกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัมีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการทกุคน ผู้บริหารระดบัสงู 
รวมทัง้เลขานกุารบริษัทเข้ารับการอบรมเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องทัง้จากการจดัอบรมภายใน
และจากสถาบนัภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

แผนสืบทอด (Succession Plan) 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดต าแหน่งใน
กรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทัง้
ประสบการณ์และจริยธรรม 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

ส าหรับกรรมการและผู้บริหารใหม ่บริษัทได้จดัเตรียมข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกับบริษัทอนัได้แก่โครงสร้างองค์กรและ
ผู้บริหาร ลกัษณะการด าเนินงาน สินค้าหลกั ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฏหมายที่เก่ียวข้องกับบริษัทรวมทัง้
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่เก่ียวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการ
ดงักลา่วสามารถเข้าใจการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการ
หรือกรรมการอิสระ 
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การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิด
โอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่างๆที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรน าไป
พฒันาการด าเนินการของบริษัท 

8.7 การก ากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีข้อห้ามไมใ่ห้พนกังานและผู้บริหารผู้ทราบข้อมลูภายในเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ท าการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  ตัง้แตว่นัท่ีทราบข้อมลูจนกระทัง่ข้อมลูได้เปิดเผยสูส่าธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามน าข้อมลู
ภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลกัทรัพย์  โดยเฉพาะการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง          
1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อส านกังานคณะกรรมการ กลต. และรับทราบบทก าหนดลงโทษตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัท รัพย์โดย คู่สมรส 
และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารต้องจดัสง่ส าเนาการรายงานดงักลา่วแก่บริษัทในวนัเดียวกบัที่
รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ก าหนดให้แจ้งภายใน 3 วนัท าการ 

จากการปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการ ตามที่ได้กลา่วมาข้างต้น ตลอดจนผลการประเมินระดบัการก ากบัดแูล
กิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2554 ซึ่งประเมินโดยสถาบนักองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ กลต. โดยบริษัทได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 82 % ซึง่สรุปคะแนนเป็นรายหมวดได้
ดงันี ้ 

 

หมวด คะแนน 

บริษัท บริษัทจด
ทะเบียนโดยรวม 

SET50 Index 

สทิธิของผู้ ถือหุ้น 89% 90% 95% 

การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 92% 85% 88% 

สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี 72% 61% 85% 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 91% 89% 94% 

ความรับผิดชอบของกรรมการ 61% 64% 78% 

คะแนนเฉลีย่โดยรวม 82% 77% 88% 

บริษัทจะน าผลการประเมินดงักลา่วมาใช้ในการพฒันาการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทตอ่ไป 
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8.8 บุคลากร 

บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าการเจริญเติบโตของบริษัทนัน้ขึน้อยู่กับความร่วมมือและคณุภาพของพนกังาน  ดงันัน้ 
พนกังานทกุคนจึงเป็นศนูย์กลางในการพฒันาของบริษัทอยา่งยัง่ยืน   

8.8.1 จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

จ านวนพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย (ไมร่วมกรรมการและผู้บริหาร) 

ล าดบั สถานที่ปฏบิตัิงาน 

ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

จ านวน

(คน) 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จ านวน

(คน) 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จ านวน

(คน) 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

1. บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ 1,192 260.75 1,164 255.17 1,130 205.50 

2. บจก. อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 188 75 144 71.37 145 59.36 

3. บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม 164 46.27 154 39.77 127 30.22 

4. กิจการร่วมค้า Genius 33 8.11 65 7.86 54 9.87 

5. บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 124 25.64 88 16.14 43 3.22 

6. บจก ฟอร์ท คอนซลัติ่ง 62 13.35 - - - - 

7. บจก. อตุสาหกรรมน า้ไทย - - - - 1 1.15 

 รวม 1,763 429.12 1,615 390.31 1,500 309.32 

ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่เป็นนยัส าคญั อนัมีผลกระทบทางด้าน
ลบตอ่บริษัท 

ผลตอบแทนเพื่อจูงใจในการท างานอื่น 

บริษัทและบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพขึน้  ตาม
พระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทและบริษัทย่อยและพนกังานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุดงักลา่ว
เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

8.8.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทไม่เพียงแต่จัดให้มีการฝึกอบรมหลายรูปแบบให้กับพนกังานอย่างทัว่ถึง  ซึ่งประกอบด้วยการพฒันาส่วน
บุคคลและการสัมนาทั่วไป รวมถึง การฝึกอบรมเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน 
นอกจากนัน้ บริษัทยงัมุง่เน้นในการสร้างสถานท่ีท างานและสิง่แวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มความพงึพอใจของพนกังาน
และเสริมสร้างประสทิธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึน้   
 



9.การควบคมุภายใน 

98 
 

9.  การควบคุมภายใน  

ในการประชุมกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2554  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคมุภายในโดยซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัททัง้ 5 สว่น คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการติดตาม ภายหลงัการประเมินแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคมุภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วนที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอในการป้องกนัทรัพย์สินอนัเกิดจากการท่ีผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ รวมถึง
การตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และที่ผ่านมา บริษัทไม่มี
ข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในที่เป็นสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทยงัมีระบบจดัเก็บเอกสารส าคญัที่ท า
ให้กรรมการ ผู้สอบบญัชี และผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร 

นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2554 ได้ประเมินประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท ตามที่เห็นวา่จ าเป็น ซึ่งไม่พบว่ามีข้อบกพร่อง
ของระบบการควบคมุภายในท่ีมีสาระส าคญั 

ส าหรับระบบการควบคมุภายในนัน้ บริษัทไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
ว่าจ้างบคุคลภายนอก คือ บริษัท ชญตร์ จ ากดั เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยในปี 2554 ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ตรวจสอบระบบงานบริการ ทัง้นี ้ระบบงานต่างๆ ทัง้หมดจะถกูคดัเลือกเพื่อท ากาตรวจสอบหมนุเวียน สลบั
เปลีย่นกบัไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจยัเสี่ยงที่อาจมีการเปลีย่นแปลงอยู่
เสมอ โดยผลการตรวจสอบได้น าเสนอและรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณา และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  

บริษัทได้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 3) ของแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปีนีแ้ล้ว  
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10.  รายการระหว่างกัน    

10.1ตามงบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี ้

บริษัท กับ ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความเหน็ของคณะกรรมการ 
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง   ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2554 
ของรายการ ตรวจสอบเก่ียวกับความจ าเป็น

และสมเหตุสมผลของรายการ 
นายพงษ์ชยั อมตานนท์  เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท

โดยถือหุ้ นในอัตราร้อยละ 52.17 
(นับรวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่
บรรลนิุตภิาวะ) 

คา่เช่าจ่าย 
 
 
 

240,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GTS ได้เช่าอาคารโรงงานบริเวณ Factory Land 
เลขท่ี 66/18 เนือ้ท่ี 160 ตารางวา จากคณุพงษ์ชยั
เพ่ือเป็นท่ีตัง้ของโรงงานของบริษัท เร่ิมตัง้แต่
วนัท่ี 1 พค. 54 ถึง วนัท่ี 30 เมย. 57  โดยมีคา่เช่า
จ่ายเดือน ละ 20,000 บาท และมีราคาประเมิน
ค่าเช่าโดยผู้ประเมินอิสระเท่ากับ 40,000 บาท
ตอ่เดือนตามรายงานการประเมินลงวนัท่ี 20 พค. 
48 

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไม่เกิน 3 ปี 
และเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  240,000.00 GTS เช่ า ท่ี ดิ นบ ริ เวณ  Factory Land เลข ท่ี 
66/23-24 อ.สามพราน จ.นครปฐม เนือ้ท่ี 160 
ตารางวา จากคุณพงษ์ชัยเพ่ือเป็นท่ีตัง้ของ
โรงงานของ GTS เร่ิมตัง้แต่วันท่ี 1 มค. 52 ถึง 
วันท่ี 31 ธค. 54  โดยมีค่าเช่าจ่ายเดือนละ 
20,000 บาท และมีราคาประเมินค่าเช่าโดยผู้
ประเมินอิสระเท่ากับ 38,000 บาทต่อเดือนตาม
รายงานการประเมินลงวนัท่ี 14กย. 48 
 
 

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไม่เกิน 3 ปี 
และเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความเหน็ของคณะกรรมการ 
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง   ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2554 
ของรายการ ตรวจสอบเก่ียวกับความจ าเป็น

และสมเหตุสมผลของรายการ 
นางรังษี เลศิไตรภิญโญ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท

โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 6.10  (นบั
รวมคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติ
ภาวะ) 
 

คา่เช่าจ่าย 
 
 
 
 
 

540,000.00 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัทเช่าอาคารจ านวน 3 ชัน้ 3 คูหา เลขท่ี 
226/13-15 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จาก
คณุรังษี เพ่ือเป็นส านกังานของบริษัท เร่ิมตัง้แต่
วันท่ี 1 ม.ค 53 ถึงวันท่ี 31 พค. 55 ในอัตราค่า
เช่าเดือนละ 45,000 บาท มีราคาประเมินค่าเช่า
โดยผู้ประเมินอิสระเทา่กบั 96,000 บาทตอ่เดือน 
ตามรายงานการประเมินลงวนัท่ี 20 พค. 48 

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไม่เกิน 3 ปี 
และเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง 

  คา่เช่าจ่าย 
 

180,000.00 บริษัทเช่าอาคารจ านวน 3 ชัน้ 2 คูหา เลขท่ี 
1031/3-4 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จาก
คณุรังษี เพ่ือใช้เป็นส านกังานของบริษัท เร่ิม 
ตัง้แต่วันท่ี 9 กพ.51 ถึง 8 กพ. 54 ก าหนด
ระยะเวลา 3 ปี ในอตัราเช่าเดือนละ 90,000 
บาท 

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไม่เกิน 3 ปี 
และเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ท่ียงัไม่มีราคาตลาดอ้างอิง 

นายพนูศกัดิ ์ศริิพงษ์ปรีดา เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นใน
อตัราร้อยละ 2.86 
 
 

คา่เช่าจ่าย 
 
 
 

- คณุพนูศกัดิ์ ให้ ES ใช้อาคารจ านวน 1 คหูาเพ่ือ
เป็นส านกังานของ ES บนถนนบ้านหม้อโดยไม่
คดิคา่ใช้จ่ายใดๆ 

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไม่เกิน 3 ปี 
และเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ท่ีไม่มีราคาตลาดอ้างอิง 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความเหน็ของคณะกรรมการ 
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง   ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2554 
ของรายการ ตรวจสอบเก่ียวกับความจ าเป็น

และสมเหตุสมผลของรายการ 
บจก.จีเนียส อเิลคทรอนิค มิเตอร์ (GEM) บริษัทถือหุ้ นใน GEM ในอัตรา

ร้อยละ 45  
 

ลกูหนีก้ารค้า 
- ยอดต้นงวด 
- ขายระหว่างงวด 
- ภาษีมลูคา่เพิ่ม  
- คา่เช่ารับ 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดปลายงวด 

 
19,117,584.82 
2,695,246.35 
188,667.24 
720,000.00 

(8,218,876.18) 
14,502,622.23 

รายการปกติทางธุรกิจ และเป็นอัตราเดียวกับ
บคุคลอ่ืน 
 
 
 
 
 

ธุรกรรมทางการค้าของบริษัท กับ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจท่ีมีความเหมาะสมและ
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยมี
เง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 
 

  
 
 
 
 

เจ้าหนีก้ารค้า 
- ยอดต้นงวด 
- ซือ้ระหว่างงวด 
- ภาษีมลูคา่เพิ่ม  

     - คา่เช่าจ่าย 
- ลดลงระหว่างงวด 

    - ยอดปลายงวด 

 
166,743.51 

59,867,894.90 
4,190,752.64 

360,000.00 
 (64,508,289.47) 

77,101.58 
 

รายการปกติทางธุรกิจ และเป็นอัตราเดียวกับ
บคุคลอ่ืน 

ธุรกรรมทางการค้าของบริษัท กับ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจท่ีมีความเหมาะสมและ
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยมี
เง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

  เงินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้าง
รับ 

- ยอดต้นงวด 
- กู้ เพิ่ม 
- ดอกเบีย้รับ 

     - รับช าระ 
- ยอดปลายงวด 

 
 

0.00 
24,320,726.49 

136,026.73 
(17,943,697.07) 
6,513,056.15 

 

บริษัทให้กู้ ยืมแก่ GEM  เพ่ือใช้เป็นเงินลงทุน
หมุนเวียน ในกรณีท่ีวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร
ของ GEM  มีไม่เพียงพอกับการด าเนินธุรกิจ
ตามปกต ิ

ธุรกรรมดงักลา่วเป็นรายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีอัตรา
ดอกเบีย้อ้างอิงต้นทนุทางการเงินของ
บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน และ
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความเหน็ของคณะกรรมการ 
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง   ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2554 
ของรายการ ตรวจสอบเก่ียวกับความจ าเป็น

และสมเหตุสมผลของรายการ 
บจก.จีเนียส อเิลคทรอนิค มิเตอร์ (GEM)  (ตอ่)  ดอกเบีย้รับ 136,026.73   

  คา่เช่ารับ 720,000.00 บริษัทให้เช่าอาคารโรงงานบริเวณ Factory 
Land เลขท่ี 66/350 อ.สามพราน จ.นครปฐม 
เนือ้ท่ี 249 ตารางวา พืน้ท่ีใช้สอย 1,580.00 
ตร.ม.แก่ GEM เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มีค. 53 อายุ
สญัญา 1 ปี สิน้สดุสญัา 28 กพ. 54 มีอตัรา
ค่าเช่า 60,000 บาท ต่อเดือน และต่ออายุ
สญัญาเช่าใหม่ตัง้แตว่นัท่ี 1 มี.ค.54 ถึง วนัท่ี 
28 ก.พ.55 ในอตัราคา่เช่าคงเดมิ และมีราคา
ประเมินค่าเช่าโดยผู้ ประเมินอิสระเท่ากับ 
55,000 บาท ต่อเดือนตามรายงานการ
ประเมินลง วนัท่ี 20 พค.48 

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไม่เกิน 3 ปี 
และเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง 

  คา่เช่าจ่าย 
 

360,000.00  GTS    เช่าอาคารโรงงานบริเวณ Factory Land 
เลขท่ี 66/350 อ.สามพราน จ.นครปฐม บางส่วน
จาก GEM  เร่ิมตัง้แต่วันท่ี  1 มีค. 53  อ ายุ
สญัญา 1 ปี สิน้สดุสญัญา 28 กพ. 54   มีอตัรา
ค่าเช่า 30,000.00 บาท   ต่อเดือน  และต่ออายุ
สญัญาเช่าใหม่ตัง้แต่วันท่ี  1 มี.ค. 54  ถึงวันท่ี 
28  ก.พ.  55  ในอตัราค่าเช่าคงเดิม  และมีราคา
ประเมินค่าเช่าโดยผู้ ประเมินอิสระเท่ากับ  
55,000.00  บาทต่อเดือนตามรายงานการ
ประเมินลงวนัท่ี 20  พค. 48 

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ไม่เกิน 3 ปี 
และเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง 
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บริษัท กับ ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทรายการ มูลค่ารายการ (บาท) ลักษณะและเงื่อนไข ความเหน็ของคณะกรรมการ 
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง   ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2554 
ของรายการ ตรวจสอบเก่ียวกับความจ าเป็น

และสมเหตุสมผลของรายการ 
บจก.  ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซสีเตม็ (FTS) บริษัทถือหุ้นใน FTS ในอตัราร้อย

ละ 34  
 

ลกูหนีก้ารค้า 
- ยอดต้นงวด 
- ขายระหว่างงวด 
- ภาษีมลูคา่เพิ่ม  
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดปลายงวด 

 
5,360,952.27 
4,618,119.52 

323,268.37 
(6,040,134.98) 

4,262,205.18 

รายการปกติทางธุรกิจ และเป็นอัตราเดียวกับ
บคุคลอ่ืน 
 

ธุรกรรมทางการค้าของบริษัท กับ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจท่ีมีความเหมาะสมและ
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยมี
เง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

 
 
 

 เจ้าหนีก้ารค้า 
- ยอดต้นงวด 
- ซือ้ระหว่างงวด 
- ภาษีมลูคา่เพิ่ม  
- ลดลงระหว่างงวด 

     - ยอดปลายงวด 

 
40,660.00 

110,300.00 
7,721.00 

(41,088.00) 
117,593.00 

 

รายการปกติทางธุ ร กิจ  และเป็ นอัตรา
เดียวกบับคุคลอ่ืน 
 

ธุรกรรมทางการค้าของบริษัท กับ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจท่ีมีความเหมาะสมและ
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยมี
เง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

Mindmap Commtech, (MCI) บริษัทถือหุ้นใน MCI ในอตัราร้อย
ละ 40 
 

ลกูหนีก้ารค้า 
- ยอดต้นงวด 
- ขายระหว่างงวด 
- ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ผลตา่งของอตัรา 
  อตัราแลกเปล่ียน 
- ยอดปลายงวด 

 
2,055,042.00 

29,635,438.98 
0.00 

(13,123,775.96) 
 

383,503.35 
18,950,208.37 

รายการปกติทางธุ ร กิจ  และเป็ นอัตรา
เดียวกบับคุคลอ่ืน 
 

ธุรกรรมทางการค้าของบริษัท กับ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง เป็นรายการปกติ
ทางธุรกิจท่ีมีความเหมาะสมและ
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยมี
เง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 
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10.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการ
เข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบ
บัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในรายการดงักลา่ว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท นอกจากนี ้การท ารายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการ กลต.  ซึ่งผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้
สว่นเสยีในการท ารายการระหวา่งกนัจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการท ารายการระหวา่งกนันัน้ๆ  

10.3 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษัท และบริษัทย่อยจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการ กลต.  รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกนั ซึง่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึน้เป็นปกติ และเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์
และแนวทางในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างอิงกบัราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมและยตุิธรรม 
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลกัเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบตัิดงักลา่ว 

ในกรณีที่เป็นรายการเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทที่เก่ียวข้องกัน บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการ
ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมและมีความชัดเจน โดยอ้างอิงกับราคาและเ ง่ือนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล 
สามารถตรวจสอบได้ และให้น าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิในหลกัเกณฑ์และแนวทางในการ
ปฏิบตัิดงักลา่ว 

ในกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่อาจมีความขดัแข้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อ
ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตจากการท ารายการดงักลา่ว บริษัทจึงเห็นสมควรให้การท า
รายการดงัตอ่ไปนีต้้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

1) รายการเงินกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

2) รายการเงินทดรองจ่ายกรรมการ 
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11. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

11.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัท ประจ างวดปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2552 - 2553 คือ นางสาว 
ศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3844 และส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554  คือ 
นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3930 ซึง่ทัง้ 2 ท่านเป็นผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน 
เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้ 

 งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และได้ให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพื่อจดัท าและน าเสนองบ
การเงิน 
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11.2 ตารางสรุปงบการเงนิปี 2552 - 2554 

ตารางที่ 1  สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 - 2554 
 

รายการ งบการเงนิรวม 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน             65,560 1.21 110,862 1.72 134,617 2.45 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 2,566,792 47.31 2,132,114 33.04 1,426,907 25.96 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั - - - - 6,500 0.12 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ        1,355,864  24.99 1,747,450 27.08 1,032,938 18.79 
รายได้ค้างรับที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ           459,588  8.47 1,272,738 19.72 1,740,353 31.67 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น           166,575  3.07 294,630 4.58 260,806 4.74 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      4,614,379  85.05 5,557,794 86.14 4,602,121 83.73 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั  -   -  4,095 0.06 10,924 0.20 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม               6,803  0.13 25,180 0.39 22,356 0.41 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ -  สทุธิ           647,832  11.94 715,063 11.08 769,027 13.99 
สิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจร
อจัฉริยะ -  สทุธิ           124,106  2.29 97,550 1.51 

 
55,495 1.01 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -  สทุธิ               4,567  0.08 14,907 0.23 14,396 0.26 
สิทธิการเชา่ - สทุธิ 607 0.01 473 0.01 1,271 0.02 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น             27,261  0.50 36,811 0.58 20,544 0.38 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         811,176  14.95 894,079 13.86 894,013 16.27 

รวมสินทรัพย์ 
      

5,425,555  100.00 6,451,873 100.00 
 

5,496,134 
 

100.00 
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รายการ งบการเงนิรวม 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้        1,536,547  28.32 2,675,871 41.48 2,789,182 50.75 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 2,540,742  46.82 1,984,962 30.77 619,600 11.27 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน
หนึ่งปี             54,468  1.00 125,425 1.94 

 
354,115 6.44 

ประมาณการขาดทนุที่คาดวา่จะเกิดขึน้               8,722  0.16 14,500 0.22 - - 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย               8,988  0.17 18,029 0.28 10,018 0.18 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 81,967  1.51 141,303 2.19 188,765 3.44 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน       4,231,434  77.98 4,960,090 76.88 3,961,680 72.08 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ             63,388  1.17 168,995 2.62 95,345 1.73 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - - - - 9,147 0.17 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน          63,388  1.17 168,995 2.62 104,492 1.90 
รวมหนีสิ้น       4,294,822  79.15 5,129,085 79.50 4,066,172 73.98 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบียน            480,000    480,000  480,000  
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว           480,000  8.85 480,000 7.44 480,000 8.73 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั         362,558  6.68 362,558 5.62 362,558 6.60 
ก าไรสะสมที่เป็นสว่นของบริษัทยอ่ยซึง่เกิด
จากการที่บริษัทแลกหุ้นของบริษัทยอ่ยใน
ราคาที่ต า่กวา่มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทยอ่ย 

             
40,891  0.75 40,891 0.63 40,891 0.74 

ก าไรสะสม       
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย             22,622  0.42 39,926 0.62 48,000 0.87 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร           213,949  3.94 399,413 6.19 496,684 9.04 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท        1,120,020  20.64 1,322,788 20.50 1,428,133 25.98 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทยอ่ย             10,713  0.20 - - 1,829 0.04 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       1,130,733  20.84 1,322,788 20.50 1,429,962 26.02 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       5,425,555 100.00 6,451,873 100.00 5,496,134 100.00 
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ตารางที่ 2  สรุปงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 – 2554  

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากการด าเนินงาน       
รายได้จากการขาย        9,309,125  92.67 9,619,287 82.69 6,543,083 73.64 

รายได้จากการบริการ           104,229  1.04 301,100 2.59 544,519 6.13 

รายได้จากการรับเหมาโครงการ           591,386  5.89 1,624,388 13.96 1,782,599 20.06 

     รวมรายได้จากการขายและบริการ     10,004,740  99.60 11,544,775 99.24 8,870,201 99.83 

รายได้อ่ืน             40,194  0.40 88,666 0.76 14,708 0.17 

รวมรายได้     10,044,934  100.00 11,633,441 100.00 8,884,909 100.00 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน         
ต้นทนุขาย         
     ต้นทนุขาย 8,693,444 86.55 8,978,238 77.18 5,798,506 65.26 

     ต้นทนุบริการ             63,745  0.63 174,114 1.50 387,987 4.37 

     ต้นทนุจากการรับเหมาโครงการ           686,904  6.84 1,546,579 13.29 1,498,622 16.87 

          รวมต้นทนุขาย 9,444,093  94.02 10,698,931 91.97 7,685,115 86.50 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร           423,138  4.21 521,233 4.48 644,475 7.25 

สว่นแบง่ผลขาดทนุ(ก าไร)จากเงินลงทนุ
ตามวิธีสว่นได้เสียในบริษัทร่วม 

756 0.01 (4,477) (0.04) 14,087 0.16 

รวมค่าใช้จ่าย       9,867,987  98.24 11,215,687 96.41 8,343,677 93.91 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล 

          176,947  1.76 417,754 3.59 541,232 6.09 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน             88,490  0.88 76,372 0.66 144,959 1.63 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล             19,209  0.19 28,323 0.24 25,672 0.29 
ก าไร (ขาดทนุ )ของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย               3,143  0.03 4,908 0.04 (328) 0.00 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ          72,391  0.72 317,967 2.73 370,273 4.17 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)              0.08    0.33  0.39  
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั    
(พนัหุ้น) 

960,000  960,000  960,000  
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ตารางที่ 3  งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552- 2554 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิก่อนภาษี              88,456  341,382 396,273 
ปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จาก
กิจกรรมด าเนินงาน :    
คา่เสื่อมราคา            101,801  123,670 145,118 
คา่ตดัจ าหนา่ยสิทธิการเชา่และอ่ืนๆ                   764  1,301 1,742 
คา่ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน              26,556  26,556 26,556 
หนีส้งสยัจะสญู              10,474  3,179 22,682 
ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื              15,644  9,257 32,617 
ขาดทนุทีค่าดวา่จะเกิดขึน้จากงานโครงการ (โอนกลบั)           (165,105)  115,700 (277,594) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ - - 3,457 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์  -  - 15,500 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริง (9,289) 8,898 (2,461) 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอปุกรณ์ (526) (151) 8 
สว่นแบง่ขาดทนุ(ก าไร)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม                   756  (4,477) 14,087 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - (30,216) - 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้              80,496  65,541 131,406 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ด าเนินงาน:- 150,027 660,640 509,391 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (1,045,545) 481,126 710,712 
สินค้าคงเหลือ (34,747) (510,765) 944,989 
รายได้ค้างรับที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ (260) (817,939) (467,615) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (4,128) (146,313) 48,966 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (21,677) (4,240) 16,051 
หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น         1,231,166  (562,538) (1,366,765) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 41,582 60,023 46,773 
เงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 316,418 (840,006) 442,502 
จา่ยดอกเบีย้ (82,411) (66,198) (74,263) 
จา่ยภาษีเงินได้ (42,589) (46,906) (129,601) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน         191,418  (953,110) 238,638 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน    
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง  -  (4,095) (6,829) 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์                   733  1,381 189 
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (132,205) (228,939) (197,710) 
ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,338) (11,416) (3,382) 
จา่ยคา่เชา่อาคารลว่งหน้า  -  (5,400) - 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม                        1,360  - 6,799 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ - - (24,321) 
รับช าระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั - - 17,821 
ลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้  -  (13,900) (18,100) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - 55,192 - 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (131,450) (207,177) (225,533) 
กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัเพ่ิมขึน้(ลดลง) (8,300) 1,139,324 113,310 
รับเงินกู้ยืมระยะยาว  -  247,000 350,000 
จา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะยาว (35,712) (70,435) (194,960) 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินทดรองจา่ยจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั
เพ่ิมขึน้(ลดลง) (9,125) - - 
เงินสดจา่ยเงินปันผล  -  (115,200) (259,200) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย          13,359  4,900 1,500 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (39,778) 1,205,589 10,650 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ          20,190  45,302 23,755 

เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินต้นงวด              45,370  65,560 110,862 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินปลายงวด          65,560  110,862 134,617 
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ตารางที่ 4 อตัราสว่นทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552- 2554 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.09 1.12 1.16 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.62 0.44 0.40 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 3.99 3.62 5.10 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 91.53 100.95 71.53 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 7.23 6.89 5.53 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 50.40 52.93 66.03 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 5.03 4.83 6.15 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 71.63 75.52 59.32 
Cash Cycle วนั 70.30 78.36 78.24 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อตัราก าไรขัน้ต้น % 5.76 7.33 13.36 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 1.77 3.62 6.10 
อตัราก าไรสทุธิ % 0.72 2.76 4.17 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 6.64 26.03 26.92 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  % 1.50 5.35 6.20 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 11.43 46.66 49.90 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่                  2.08  1.94 1.48 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 3.80 3.88 2.84 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 2.00 5.47 3.73 
อตัราการจา่ยเงินปันผล % - 81.52 75.19 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น  บาท 0.08 0.33 0.39 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธิตอ่หุ้น  บาท                  1.18  1.38 1.49 
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11.3 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  
    หนว่ย: ล้านบาท 

 ปี 2554 ปี 2553 เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 
รายได้จากการขาย 6,543 9,619 (3,076) (31.98) 
รายได้จากการบริการ 545 301 244 80.26 
รายได้จากการรับเหมาโครงการ 1,782 1,624 158 9.73 
รายได้อื่นๆ 15 89 (74) (83.15) 
รายได้รวม 8,885 11,633 (2,748) (23.62) 
ก าไรขัน้ต้น 1,185 847 338 39.91 
ก าไรจากการด าเนินงาน 555 413 142 34.38 
ก าไรสทุธิ 370 318 52 16.35 

กลุม่บริษัทมีรายได้รวมส าหรับปี 2554 จ านวน 8,885 ล้านบาท ลดลงจ านวน 2,748 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั
ปี 2553 ซึง่มีรายได้รวม จ านวน 11,633 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากงานรับจ้างผลติแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ให้แก่ลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่ คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล  

กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปี 2554 จ านวน 370 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2553 ซึ่งมีจ านวน 318 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.35 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากก าไรจากการขายสิทธ์ิการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAP ให้แก่การไฟฟ้านคร
หลวง  นอกจากนี ้ในปี 2553 บริษัทบนัทึกผลขาดทนุจากโครงการ ERP จ านวน 116 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มี
ภาระผลขาดทนุจากโครงการดงักลา่วแล้วเนื่องจากโครงการได้ผา่นการตรวจรับงานจากการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว
ในระหวา่งไตรมาส 2 ของปี 2554  

รายได้ 

โครงสร้างรายได้หลกัของกลุม่บริษัทมาจาก 4 หมวดธุรกิจ ประกอบด้วย  
(1) ธุรกิจอีเอ็มเอส ประกอบด้วย การผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โทรคมนาคม และ

อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าและบริษัท “FORTH”  รวมถึง การจ าหน่ายชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

(2) ธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบด้วย การผลติ จ าหน่าย รับเหมาติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม และอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์  รวมถึงการให้บริการโทรคมนาคมครบวงจร 

(3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การผลติ จ าหนา่ย และรับเหมาติดตัง้อปุกรณ์และระบบสญัญาณไฟ
จราจร กล้องวงจรปิด อุปกรณ์และระบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บผลประโยชน์ในด้านการ
โฆษณา และ การวางระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) 

(4) ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมืออตัโนมตัิ 
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หมายเหต ุ**  รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น รายได้คา่เช่า เป็นต้น 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของรายได้ มีรายละเอียดดังนี ้

1. รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม   

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม จ านวน 1,636 ล้านบาท ลดลงจ านวน 146 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กบัรายได้ของปีก่อน ซึง่ถือได้วา่เป็นการเปลีย่นแปลงอยา่งไมม่ีนยัส าคญั 

2. รายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอส  

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรับปี 2554 จ านวน 5,461 ล้านบาท ลดลงจ านวน 3,525 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 39.23 เนื่องจากเวสเทิร์น ดิจิตอล ซึง่เป็นลกูค้ารายใหญ่ ได้รับผลกระทบจากอทุกุภยัร้ายแรงที่เกิดขึน้ในหลาย
พืน้ท่ีของประเทศไทย ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 โดยในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการผลติและจ าหนา่ยสนิค้าให้แก่
เวสเทิร์น ดิจิตอล จ านวน 4,638 ล้านบาท ลดลงจ านวน 3,432 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 42.53 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2553 ซึง่มีมลูคา่จ านวน 8,070 ล้านบาท 
 

 
ปี 2554 ปี 2553 

(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 
รายได้จากธุรกิจหลกั     
ธุรกิจอีเอ็มเอส     

- การผลิตแผงวงจรและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตรา
สนิค้าของลกูค้า 

4,760 53.57 8,251 70.92 

- การจ าหนา่ยชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 701 7.89 735 6.31 

ธุรกิจโทรคมนาคม 1,636 18.41 1,782 15.31 
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง     

- การผลิต จ าหนา่ย และรับเหมาติดตัง้อปุกรณ์
และระบบสญัญาณไฟจราจร กล้องวงจรปิด 
อปุกรณ์และระบบป้ายอิเลก็ทรอนิกส์ 

793 8.93 593 5.10 

- การวางระบบบริหารทรัพยากรองค์การ 
(ERP) 

611 6.88 15 0.17 

- อื่นๆ 28 0.31 31 0.25 

ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมืออตัโนมตัิ 341 3.84 137 1.17 
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 8,870 99.83 11,544 99.23 
รายได้อื่นๆ ** 15 0.17 89 0.76 
รวมรายได้ 8,885 100.00 11,633 100.00 
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3.  รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง  

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องจ านวน 1,432 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 793 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 124.10 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการขายสิทธ์ิการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAP และบริการ
บ ารุงรักษาที่เก่ียวข้อง ให้กับการไฟฟ้านครหลวง จ านวน 394 ล้านบาท และรายได้จากการรับจ้างพัฒนาระบบ ERP 
จ านวน 212 ล้านบาท ให้กบัการไฟฟ้านครหลวง เช่นเดียวกนั 

4. รายได้จากธุรกิจให้บริการเติมเงนิออนไลน์และเติมเงนิมือถอือัตโนมัติ 

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมตัิ จ านวน 341 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 204 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 148.91 เนื่องจากจ านวนตู้ เติมเงินท่ีให้บริการเพิ่มขึน้จาก 8,000 ตู้  เป็น 13,000 
ตู้  หรือ เพิ่มขึน้ 5,000 ตู้    

5. รายได้อื่นๆ 

บริษัทมีรายได้อื่นๆ ส าหรับปี 2554 จ านวน 15 ล้านบาท ลดลงจ านวน 74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.15 
เนื่องจาก ในปี 2553 บริษัทมีก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 30 ล้านบาท และก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นจ านวน 32 ล้านบาท  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

    หนว่ย: ล้านบาท 
 ปี 2554 ปี 2553 เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 

ต้นทนุขาย 5,798 8,978 (3,180) (35.42) 
ต้นทนุบริการ 388 174 214 122.99 
ต้นทนุการรับเหมาโครงการ 1,499 1,546 (47) (3.04) 
คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 644 521 123 23.61 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 145 76 69 90.79 
รวมคา่ใช้จ่าย 8,474 11,295 (2,821) (24.96) 

ต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการ/ต้นทุนการรับเหมาโครงการ 

ต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการ/ต้นทุนการรับเหมาโครงการส าหรับปี 2554 มีจ านวน 7,685 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
3,013 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.16 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของรายได้ นอกจากนี ้ในปี 2553 
บริษัทบันทึกขาดทุนจากโครงการ ERP จ านวน 116 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีภาระผลขาดทุนจากโครงการ
ดงักลา่วแล้วเนื่องจากโครงการได้ผ่านการตรวจรับงานจากการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้วในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 
2554  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 123 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.61 สว่นใหญ่เป็นผลมา
จากคา่ใช้จ่ายในการผลติสว่นหนึง่จ านวน 24 ล้านบาท ได้รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหารแทนต้นทนุการผลติ เนื่องจาก
โรงงานของบริษัทได้ลดการผลิตลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากอทุกุภยัที่เกิดขึน้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 นอกจากนี ้ค่า
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เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 20 ล้านบาท และค่าเผ่ือการด้อยค่าของสิทธิการหา
ผลประโยชน์บนป้ายจราจรอจัฉริยะเพิ่มขึน้จ านวน 16 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  

คา่ใช้จ่ายทางการเงินส าหรับปี 2554 มีจ านวน 145 ล้านบาท ลดลงจ านวน 69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.79   
เนือ่งจากอตัราดอกเบีย้ที่ปรับตวัสงูขึน้ ตลอดจนการกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการเพิ่มขึน้ 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
    หนว่ย: ล้านบาท 

 ปี 2554 ปี 2553 เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 4,602 5,558 (956) (17.20) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 894 894 - - 
สนิทรัพย์รวม 5,496 6,452 (956) (14.82) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 5,496 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 
จ านวน 956 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จ านวน 956 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลูกหนี ้
การค้า และสินค้าคงเหลือของงานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ลดลงอย่างมีนยัสาระส าคญั เนื่องจาก เวสเทิร์น 
ดิจิตอล ได้รับผลกระทบจากอทุกุภยัร้ายแรง สง่ผลให้ บริษัทปรับลดการผลติในช่วงเหตกุารณ์ดงักลา่วด้วยเช่นกนั  
คุณภาพสนิทรัพย์ 
ลูกหนีก้ารค้า  

ยอดลกูหนีก้ารค้าไม่รวมลกูหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ2553 มีจ านวน 1,328   
ล้านบาท และ 2,055 ล้านบาท ตามล าดบั บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการให้สินเช่ือทางการค้าแก่ลกูหนีก้ารค้าโดย
เฉลีย่ประมาณ 30-90 วนั ซึง่จ าแนกตามอายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ ได้ดงันี ้

                            หนว่ย : ล้านบาท 

 
งบการเงินรวม  

ปี 2554 ปี 2553 
ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 797 1,445 
ค้างช าระ   
ไมเ่กิน 3 เดือน 213 390 
3 – 6 เดือน 61 36 
6 – 12 เดือน 184 92 
มากกวา่ 12 เดือน 117 140 
รวม 1,372 2,103 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (44) (48) 
รวมลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 1,328 2,055 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีบญัชีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 44 ล้านบาท 
และ 48 ล้านบาท ซึง่นโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของบริษัทและบริษัทยอ่ยจะขึน้อยูก่บัประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีตและอายขุองหนีท้ี่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนัน้ ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่าค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่มีอยูใ่นปัจจบุนัมีความเพียงพอแล้ว 
สินค้าคงเหลือ 

          หนว่ย : ล้านบาท 

 
งบการเงินรวม  

ปี  2554 ปี  2553 
วตัถดุิบ 484 651 
งานระหวา่งท า 126 258 
งานโครงการระหวา่งท า 89 614 
สนิค้าส าเร็จรูป 475 585 
สนิค้าระหวา่งทาง 1 12 
รวม 1,175 2,120 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้า (142) (373) 
สนิค้าคงเหลอื สทุธิ 
 

1,033 1,747 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีบญัชีคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าจ านวน 142 ล้าน
บาท และ 373 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ประกอบด้วย คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าอื่นๆ จ านวน 142 ล้านบาท (2553: คา่
เผ่ือมลูค่าลดลงของงานโครงการ ERP จ านวน 263 ล้านบาท และค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าอื่นๆ จ านวน 110 ล้าน
บาท   

ในปี 2548 บริษัทได้ลงนามเป็นกิจการค้าร่วม FORTH CONSORTIUM ในสัญญารับจ้างพัฒนาและติดตัง้
โปรแกรมส าเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการผู้ ใช้ไฟฟ้า (CSS) และระบบจดัท าใบเสร็จรับเงินค่า
ไฟฟ้า (Billing) กบัการไฟฟ้านครหลวง มลูคา่โครงการทัง้สิน้ 549 ล้านบาท โดยบริษัทมีสว่นได้เสียในมลูค่าของโครงการ
ประมาณ 379 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 ของมูลค่าโครงการรวม แต่เพราะปัญหาที่เกิดขึน้จากผู้ ค้าร่วม ท าให้การ
ด าเนินงานพฒันาระบบได้ลว่งเลยระยะเวลาที่ระบใุนสญัญาออกไป ซึง่ก าหนดระยะเวลาเดิมคือ ต้องเสร็จสิน้ภายในวนัที่ 
28 ตลุาคม 2550 อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้รับหนงัสอืจากการไฟฟ้านครหลวงแจ้งผอ่นผนัให้ด าเนินการตอ่ไปได้จนถึงวนัท่ี 2 
มิถนุายน 2553 ผลกระทบที่เกิดขึน้จากปัญหาที่ได้กลา่วมาข้างต้น คือ บริษัทต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในสว่นงานท่ีผู้ ร่วมค้า 
2 ราย เป็นผู้ รับผิดชอบอยู่เดิม ในฐานะผู้บริหารหลกัของโครงการ ทัง้นี ้เพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการจนแล้วเสร็จ 
สง่ผลท าให้ประมาณการคา่ใช้จ่ายของโครงการสงูกว่าประมาณการรายได้ของโครงการ โดยบริษัทได้บนัทึกขาดทนุท่ีคาด
วา่จะเกิดขึน้ของโครงการดงักลา่วเป็นจ านวน 624 ล้านบาท  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 ค่าเผ่ือมลูคา่ลดลงของโครงการ
และประมาณการขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้มียอดคงเหลือเป็นจ านวน 263 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามล าดบั ต่อมา 
ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 การไฟฟ้านครหลวงได้รับมอบงานดงักล่าว ดงันัน้ บริษัทจึงรับรู้รายได้จ านวน 212 
ล้านบาท ต้นทุนโครงการที่เก่ียวข้องจ านวน 454 ล้านบาท รวมทัง้โอนกลบัรายการค่าเผ่ือมูลค่าลดลงของงานโครงการ
ดงักลา่วจ านวน 277 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นรายการหกัจากต้นทนุการรับเหมาโครงการในงบก าไรขาดทนุส าหรับปี 2554 
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สิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ในปี 2554 JV Genius ได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอจัฉริยะ
โดยการประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตและค านวณคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัและพบวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน
ต ่ากวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ดงักลา่วเป็นจ านวน 16 ล้านบาท ดงันัน้ JV Genius จึงบนัทึกคา่เผ่ือการด้อยคา่ของ
สนิทรัพย์จ านวน 16 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทนุส าหรับปี 2554 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 
หนีส้นิ 
    หนว่ย: ล้านบาท 

 ปี 2554 ปี 2553 เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 
หนีส้นิหมนุเวียน 3,962 4,960 (998) (20.12) 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 104 169 (65) (38.46) 
หนีส้นิรวม 4,066 5,129 (1,063) (20.73) 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 จ านวน 4,066 ล้านบาท และ 5,129 ล้าน
บาท ตามล าดบั หรือลดลงร้อยละ 20.73 โดยสว่นใหญ่เกิดจากเจ้าหนีก้ารค้าที่เก่ียวข้องกบังานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น 
ดิจิตอล ลดลง ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการลดลงของลกูหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลือที่เก่ียวข้องกบังานรับเหมาผลิต
ของเวสเทิร์น ดิจิตอล นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 350 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนและจดัหาสนิทรัพย์ ตลอดจน การจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 195 ล้านบาท  

ตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ ระยะยาวของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ก าหนดให้บริษัทด ารงอตัราสว่นทางการเงิน
บางประการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทไม่สามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินดงักลา่วได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
ขอผ่อนผนัการผิดเง่ือนไขดงักล่าวจากธนาคารและได้รับการผ่อนผนัแล้วในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทต้องจดัประเภทเงินกู้ยืมของธนาคารดงักลา่วจ านวน 
150 ล้านบาท เป็นหนีส้นิหมนุเวียน  

บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงสามารถช าระคืนเงินกู้ ได้ตรงตามเง่ือนไขการช าระหนีท้ี่ได้ตกลงกนัไว้ โดยรายละเอียด
ของก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้  ได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16 และ 18 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จ านวน 1,430 ล้านบาท และ 
1,323 ล้านบาท ตามล าดบั หรือเพิ่มขึน้สทุธิ 107 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิส าหรับปี 2554 จ านวน 371 ล้าน
บาท และเงินเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อยจ านวน 1 ล้านบาท ในขณะเดียวกนั สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท
และบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 259 ล้านบาท และรายการปรับปรุงก าไรสะสมจาก
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 6 ล้านบาท 
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  ณ วนัสิน้ปี 2554 เท่ากับ 2.8:1 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 
3.9:1 มีสาเหตหุลกัจากการลดลงสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องกบังานรับเหมาผลติของเวสเทิร์น ดิจิตอล ตามที่ได้กลา่ว
มาข้างต้น  

สภาพคล่อง 
กระแสเงนิสด 

  หนว่ย: ล้านบาท 
 ปี 2554 ปี 2553 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 239 (953) 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (226) (207) 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 11 1,205 

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 239 ล้านบาท เป็นผลจากการ
ปรับลดการผลิตของบริษัท เนื่องจากเหตุการณ์อุทุกภัยที่เกิดขึน้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ส่งผลให้ความต้องการใช้
เงินทนุหมนุเวียนลดลง จึงท าให้มีกระแสเงินสดคงเหลอืจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส าหรับปี 2554 จ านวน 226 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการซือ้ทรัพย์สิน เช่น       
ตู้ เติมเงินและอุปกรณ์ประกอบของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ตลอดจน การให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมและการลงทุนในบริษัทร่วม
เพิ่มขึน้  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปี 2554 จ านวน 11 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะ
สัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 463 ล้านบาท และเงินเพิ่มทุนจากผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของ
บริษัทยอ่ย จ านวน 2 ล้านบาท และเงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 195 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นจ านวน 259 ล้านบาท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัสิน้ปี 2554 เท่ากับ 1.2: 1 ซึ่งใกล้เคียงเท่ากบัอตัราส่วน
ของปีก่อน (2553: 1.1: 1) เป็นผลมาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนต่ออตัราการเปลี่ยนแปลงของ
หนีส้นิหมนุเวียนมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั 

อตัราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัสิน้ปี 2554 เท่ากับ 0.4: 1 ซึ่งเท่ากับอัตราส่วนของปี 
2553 เป็นผลมาจากอตัราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สภาพคล่องต่ออตัราการเปลี่ยนแปลงของหนีส้ินหมุนเวียนมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั 

ส าหรับงานการประมลูโครงการตา่งๆ ของภาครัฐ ซึง่จ าเป็นต้องมีการค า้ประกนัการประกวดราคา จ านวนเงินตาม
สญัญา เงินรับลว่งหน้า และเงินประกันผลงาน ของแต่ละโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยมีความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจที่ดีกับ
สถาบนัการเงินตา่งๆ เพื่อรองรับการค า้ประกนัดงักลา่ว โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัทและบริษัทยอ่ย  
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11.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

รายการที่  บริษัท/บริษัทย่อย ชื่อผู้สอบบัญช ี
ค่าสอบบัญช ี
ปี 2554 (บาท) 

1 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จ ากดั 

               1,090,000      

2 บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จ ากดั 

       1,700,000               

  รวม   2,790,000 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit fee) 

 ค่าบริการรับรองข้อมูลทางบัญชีและค่าบริการเข้าร่วมสงัเกตการณ์การท าลายสินค้าคงเหลื อ รวมเป็นเงิน 
30,000 บาท 

11.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

1. ความผันผวนของรายได้ 

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการผลติและประกอบแผงวงจรอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ภายใต้ตราสินค้าของลกูค้าคิด
เป็นร้อยละ 53 (2553: ร้อยละ 71) ของรายได้รวมปี 2554 ซึ่งเป็นสดัสว่นที่มีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของ
บริษัท และหากพิจารณารายได้เฉพาะจากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด รายเดียวคิดเป็นร้อยละ 52 
(2553: ร้อยละ 69) ของรายได้รวม ดงันัน้ หากลกูค้าเปลี่ยนแปลงยอดสัง่ผลิตสินค้าจะท าให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้
รวมของบริษัทค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความผนัผวนดงักลา่ว จึงกระจายฐานลกูค้าไปยงัรายใหม่
เพิ่มขึน้เพื่อลดสดัส่วนการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่โดยน าเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสงูขึน้ในราคาที่แข่งขนัได้ ภายใต้
ทีมงานวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ที่แข็งแกร่งเป็นตวัสนบัสนนุให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นท่ีนา่สนใจและมีสนิค้าใหมอ่อกสู่
ตลาดเสมอ รวมไปถึงข้อได้เปรียบด้านต้นทนุการผลิต ท าให้ได้ลกูค้ากลุม่ใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง และเน้นการขยายตลาดไปยงั
งานโครงการกบัหนว่ยงานภาครัฐ 

2. คุณภาพของสนิทรัพย์ 

ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลกูหนีก้ารค้า อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารควบคุมความ
เสีย่งนีโ้ดยการก าหนดให้มีนโยบายที่จะให้บริการแก่ลกูค้าที่มีประวตัิด้านสนิเช่ือที่ดี บริษัทฯยงัมีความเสีย่งจากการกระจกุ
ตวัของสินเช่ืออนัเกิดจากการมีลกูหนีก้ารค้ารายใหญ่รายหนึ่งและลกูหนีง้านโครงการ ทัง้นี ้ลกูหนีร้ายใหญ่ดงักล่าวเป็น
ลกูหนีท้ี่นา่เช่ือถือและช าระหนีต้ามก าหนด และลกูหนีง้านโครงการเป็นหนว่ยงานภาครัฐ สว่นบริษัทย่อยมีฐานของลกูค้า
ที่หลากหลายและมีจ านวนมากราย ดงันัน้ กลุม่บริษัทจึงไมม่ีความเสี่ยงด้านสินเช่ืออนัจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน
ของกลุม่บริษัทท่ีเป็นสาระส าคญั 
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3. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

จากการท่ีบริษัทฯและ ES มีการน าเข้าวตัถดุิบประเภทชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใช้ในการผลติและจ าหนา่ยนัน้ ซึ่ง
การเสนอราคาและการช าระเงินจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเยน ในขณะที่รายได้จากการขายจะเป็นสกุลเงินบาท 
ท าให้บริษัทฯและ ES อาจมีความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่คา่เงินสกุลดอลลาร์และเยนมีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกบัค่าเงินบาท ดงันัน้ ในการสัง่ซือ้วตัถดุิบบริษัทมีการจองและก าหนดราคาวตัถดุิบลว่งหน้า และ
บริษัทฯและ ES ยงัติดตามความเคลือ่นไหวของคา่เงินสกลุที่เก่ียวข้องอยา่งใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมลูในการบริหารต้นทนุการ
ผลิต โดยปัจจุบันบริษัทฯและ ES มีวงเงินส าหรับท าสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับ
สถาบนัการเงินส าหรับใช้ในช่วงที่อตัราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวน รายละเอียดของหนีส้ินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
และสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 29.2 

4. สภาพคล่อง 

กลุ่มบริษัทมีอตัราสว่นสภาพคล่องค่อนข้างต ่าเนื่องมาจากโครงสร้างหนีส้ินของกลุม่บริษัทส่วนใหญ่เป็นหนีส้ิน
ระยะสัน้ ซึง่ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสัน้และเจ้าหนีก้ารค้า โดยมีเทอมการช าระเงินที่แนน่อน ในขณะที่สนิทรัพย์หมนุเวียนสว่น
ใหญ่ได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าและสนิค้าคงเหลือ ซึ่งมีสภาพคลอ่งที่ต ่ากวา่ อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทมีการดแูลสถานะทางการ
เงินและก าหนดการช าระคืนอยา่งใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปฏิบตัิได้ตามภาระผกูพนัท่ีมีอยู่ 

ส าหรับงานการประมลูโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ซึง่จ าเป็นต้องมีการค า้ประกนัการประกวดราคาตามมลูค่าของ
แตล่ะโครงการ กลุม่บริษัทมีความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจที่ดีกบัสถาบนัการเงินตา่งๆ เพื่อรองรับการค า้ประกนัการประกวดราคา
ดงักลา่ว โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของกลุม่บริษัท 

ในปัจจุบนั กลุม่บริษัทสามารถช าระคืนเงินกู้ ได้ตรงตามเง่ือนไขการช าระหนีท้ี่ได้ตกลงกนัไว้ โดยรายละเอียดของ
ก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้  ได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16 และ 18 
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11. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

11.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัท ประจ างวดปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2552 - 2553 คือ นางสาว 
ศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3844 และส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554  คือ 
นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3930 ซึง่ทัง้ 2 ท่านเป็นผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน 
เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้ 

 งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และได้ให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพื่อจดัท าและน าเสนองบ
การเงิน 
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11.2 ตารางสรุปงบการเงนิปี 2552 - 2554 

ตารางที่ 1  สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 - 2554 
 

รายการ งบการเงนิรวม 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน             65,560 1.21 110,862 1.72 134,617 2.45 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 2,566,792 47.31 2,132,114 33.04 1,426,907 25.96 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั - - - - 6,500 0.12 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ        1,355,864  24.99 1,747,450 27.08 1,032,938 18.79 
รายได้ค้างรับที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ           459,588  8.47 1,272,738 19.72 1,740,353 31.67 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น           166,575  3.07 294,630 4.58 260,806 4.74 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      4,614,379  85.05 5,557,794 86.14 4,602,121 83.73 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั  -   -  4,095 0.06 10,924 0.20 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม               6,803  0.13 25,180 0.39 22,356 0.41 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ -  สทุธิ           647,832  11.94 715,063 11.08 769,027 13.99 
สิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจร
อจัฉริยะ -  สทุธิ           124,106  2.29 97,550 1.51 

 
55,495 1.01 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -  สทุธิ               4,567  0.08 14,907 0.23 14,396 0.26 
สิทธิการเชา่ - สทุธิ 607 0.01 473 0.01 1,271 0.02 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น             27,261  0.50 36,811 0.58 20,544 0.38 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         811,176  14.95 894,079 13.86 894,013 16.27 

รวมสินทรัพย์ 
      

5,425,555  100.00 6,451,873 100.00 
 

5,496,134 
 

100.00 
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รายการ งบการเงนิรวม 

 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้        1,536,547  28.32 2,675,871 41.48 2,789,182 50.75 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 2,540,742  46.82 1,984,962 30.77 619,600 11.27 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน
หนึ่งปี             54,468  1.00 125,425 1.94 

 
354,115 6.44 

ประมาณการขาดทนุที่คาดวา่จะเกิดขึน้               8,722  0.16 14,500 0.22 - - 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย               8,988  0.17 18,029 0.28 10,018 0.18 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 81,967  1.51 141,303 2.19 188,765 3.44 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน       4,231,434  77.98 4,960,090 76.88 3,961,680 72.08 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ             63,388  1.17 168,995 2.62 95,345 1.73 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - - - - 9,147 0.17 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน          63,388  1.17 168,995 2.62 104,492 1.90 
รวมหนีสิ้น       4,294,822  79.15 5,129,085 79.50 4,066,172 73.98 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบียน            480,000    480,000  480,000  
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว           480,000  8.85 480,000 7.44 480,000 8.73 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั         362,558  6.68 362,558 5.62 362,558 6.60 
ก าไรสะสมที่เป็นสว่นของบริษัทยอ่ยซึง่เกิด
จากการที่บริษัทแลกหุ้นของบริษัทยอ่ยใน
ราคาที่ต า่กวา่มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทยอ่ย 

             
40,891  0.75 40,891 0.63 40,891 0.74 

ก าไรสะสม       
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย             22,622  0.42 39,926 0.62 48,000 0.87 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร           213,949  3.94 399,413 6.19 496,684 9.04 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท        1,120,020  20.64 1,322,788 20.50 1,428,133 25.98 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทยอ่ย             10,713  0.20 - - 1,829 0.04 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       1,130,733  20.84 1,322,788 20.50 1,429,962 26.02 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       5,425,555 100.00 6,451,873 100.00 5,496,134 100.00 
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ตารางที่ 2  สรุปงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 – 2554  

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากการด าเนินงาน       
รายได้จากการขาย        9,309,125  92.67 9,619,287 82.69 6,543,083 73.64 

รายได้จากการบริการ           104,229  1.04 301,100 2.59 544,519 6.13 

รายได้จากการรับเหมาโครงการ           591,386  5.89 1,624,388 13.96 1,782,599 20.06 

     รวมรายได้จากการขายและบริการ     10,004,740  99.60 11,544,775 99.24 8,870,201 99.83 

รายได้อ่ืน             40,194  0.40 88,666 0.76 14,708 0.17 

รวมรายได้     10,044,934  100.00 11,633,441 100.00 8,884,909 100.00 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน         
ต้นทนุขาย         
     ต้นทนุขาย 8,693,444 86.55 8,978,238 77.18 5,798,506 65.26 

     ต้นทนุบริการ             63,745  0.63 174,114 1.50 387,987 4.37 

     ต้นทนุจากการรับเหมาโครงการ           686,904  6.84 1,546,579 13.29 1,498,622 16.87 

          รวมต้นทนุขาย 9,444,093  94.02 10,698,931 91.97 7,685,115 86.50 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร           423,138  4.21 521,233 4.48 644,475 7.25 

สว่นแบง่ผลขาดทนุ(ก าไร)จากเงินลงทนุ
ตามวิธีสว่นได้เสียในบริษัทร่วม 

756 0.01 (4,477) (0.04) 14,087 0.16 

รวมค่าใช้จ่าย       9,867,987  98.24 11,215,687 96.41 8,343,677 93.91 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล 

          176,947  1.76 417,754 3.59 541,232 6.09 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน             88,490  0.88 76,372 0.66 144,959 1.63 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล             19,209  0.19 28,323 0.24 25,672 0.29 
ก าไร (ขาดทนุ )ของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย               3,143  0.03 4,908 0.04 (328) 0.00 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ          72,391  0.72 317,967 2.73 370,273 4.17 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)              0.08    0.33  0.39  
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั    
(พนัหุ้น) 

960,000  960,000  960,000  
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ตารางที่ 3  งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552- 2554 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิก่อนภาษี              88,456  341,382 396,273 
ปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จาก
กิจกรรมด าเนินงาน :    
คา่เสื่อมราคา            101,801  123,670 145,118 
คา่ตดัจ าหนา่ยสิทธิการเชา่และอ่ืนๆ                   764  1,301 1,742 
คา่ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน              26,556  26,556 26,556 
หนีส้งสยัจะสญู              10,474  3,179 22,682 
ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื              15,644  9,257 32,617 
ขาดทนุทีค่าดวา่จะเกิดขึน้จากงานโครงการ (โอนกลบั)           (165,105)  115,700 (277,594) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ - - 3,457 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์  -  - 15,500 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริง (9,289) 8,898 (2,461) 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอปุกรณ์ (526) (151) 8 
สว่นแบง่ขาดทนุ(ก าไร)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม                   756  (4,477) 14,087 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - (30,216) - 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้              80,496  65,541 131,406 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ด าเนินงาน:- 150,027 660,640 509,391 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (1,045,545) 481,126 710,712 
สินค้าคงเหลือ (34,747) (510,765) 944,989 
รายได้ค้างรับที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ (260) (817,939) (467,615) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (4,128) (146,313) 48,966 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (21,677) (4,240) 16,051 
หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น         1,231,166  (562,538) (1,366,765) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 41,582 60,023 46,773 
เงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 316,418 (840,006) 442,502 
จา่ยดอกเบีย้ (82,411) (66,198) (74,263) 
จา่ยภาษีเงินได้ (42,589) (46,906) (129,601) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน         191,418  (953,110) 238,638 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน    
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง  -  (4,095) (6,829) 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์                   733  1,381 189 
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (132,205) (228,939) (197,710) 
ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,338) (11,416) (3,382) 
จา่ยคา่เชา่อาคารลว่งหน้า  -  (5,400) - 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม                        1,360  - 6,799 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ - - (24,321) 
รับช าระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั - - 17,821 
ลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้  -  (13,900) (18,100) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - 55,192 - 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (131,450) (207,177) (225,533) 
กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัเพ่ิมขึน้(ลดลง) (8,300) 1,139,324 113,310 
รับเงินกู้ยืมระยะยาว  -  247,000 350,000 
จา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะยาว (35,712) (70,435) (194,960) 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินทดรองจา่ยจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั
เพ่ิมขึน้(ลดลง) (9,125) - - 
เงินสดจา่ยเงินปันผล  -  (115,200) (259,200) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย          13,359  4,900 1,500 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (39,778) 1,205,589 10,650 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ          20,190  45,302 23,755 

เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินต้นงวด              45,370  65,560 110,862 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินปลายงวด          65,560  110,862 134,617 
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ตารางที่ 4 อตัราสว่นทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552- 2554 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.09 1.12 1.16 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.62 0.44 0.40 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 3.99 3.62 5.10 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 91.53 100.95 71.53 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 7.23 6.89 5.53 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 50.40 52.93 66.03 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 5.03 4.83 6.15 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 71.63 75.52 59.32 
Cash Cycle วนั 70.30 78.36 78.24 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อตัราก าไรขัน้ต้น % 5.76 7.33 13.36 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 1.77 3.62 6.10 
อตัราก าไรสทุธิ % 0.72 2.76 4.17 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 6.64 26.03 26.92 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  % 1.50 5.35 6.20 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 11.43 46.66 49.90 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่                  2.08  1.94 1.48 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 3.80 3.88 2.84 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 2.00 5.47 3.73 
อตัราการจา่ยเงินปันผล % - 81.52 75.19 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น  บาท 0.08 0.33 0.39 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธิตอ่หุ้น  บาท                  1.18  1.38 1.49 
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11.3 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  
    หนว่ย: ล้านบาท 

 ปี 2554 ปี 2553 เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 
รายได้จากการขาย 6,543 9,619 (3,076) (31.98) 
รายได้จากการบริการ 545 301 244 80.26 
รายได้จากการรับเหมาโครงการ 1,782 1,624 158 9.73 
รายได้อื่นๆ 15 89 (74) (83.15) 
รายได้รวม 8,885 11,633 (2,748) (23.62) 
ก าไรขัน้ต้น 1,185 847 338 39.91 
ก าไรจากการด าเนินงาน 555 413 142 34.38 
ก าไรสทุธิ 370 318 52 16.35 

กลุม่บริษัทมีรายได้รวมส าหรับปี 2554 จ านวน 8,885 ล้านบาท ลดลงจ านวน 2,748 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั
ปี 2553 ซึง่มีรายได้รวม จ านวน 11,633 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากงานรับจ้างผลติแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ให้แก่ลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่ คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล  

กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปี 2554 จ านวน 370 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2553 ซึ่งมีจ านวน 318 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.35 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากก าไรจากการขายสิทธ์ิการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAP ให้แก่การไฟฟ้านคร
หลวง  นอกจากนี ้ในปี 2553 บริษัทบนัทึกผลขาดทนุจากโครงการ ERP จ านวน 116 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มี
ภาระผลขาดทนุจากโครงการดงักลา่วแล้วเนื่องจากโครงการได้ผา่นการตรวจรับงานจากการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว
ในระหวา่งไตรมาส 2 ของปี 2554  

รายได้ 

โครงสร้างรายได้หลกัของกลุม่บริษัทมาจาก 4 หมวดธุรกิจ ประกอบด้วย  
(1) ธุรกิจอีเอ็มเอส ประกอบด้วย การผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โทรคมนาคม และ

อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าและบริษัท “FORTH”  รวมถึง การจ าหน่ายชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

(2) ธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบด้วย การผลติ จ าหน่าย รับเหมาติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม และอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์  รวมถึงการให้บริการโทรคมนาคมครบวงจร 

(3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การผลติ จ าหนา่ย และรับเหมาติดตัง้อปุกรณ์และระบบสญัญาณไฟ
จราจร กล้องวงจรปิด อุปกรณ์และระบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บผลประโยชน์ในด้านการ
โฆษณา และ การวางระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) 

(4) ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมืออตัโนมตัิ 
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หมายเหต ุ**  รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น รายได้คา่เช่า เป็นต้น 

ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของรายได้ มีรายละเอียดดังนี ้

1. รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม   

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม จ านวน 1,636 ล้านบาท ลดลงจ านวน 146 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กบัรายได้ของปีก่อน ซึง่ถือได้วา่เป็นการเปลีย่นแปลงอยา่งไมม่ีนยัส าคญั 

2. รายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอส  

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรับปี 2554 จ านวน 5,461 ล้านบาท ลดลงจ านวน 3,525 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 39.23 เนื่องจากเวสเทิร์น ดิจิตอล ซึง่เป็นลกูค้ารายใหญ่ ได้รับผลกระทบจากอทุกุภยัร้ายแรงที่เกิดขึน้ในหลาย
พืน้ท่ีของประเทศไทย ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 โดยในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการผลติและจ าหนา่ยสนิค้าให้แก่
เวสเทิร์น ดิจิตอล จ านวน 4,638 ล้านบาท ลดลงจ านวน 3,432 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 42.53 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2553 ซึง่มีมลูคา่จ านวน 8,070 ล้านบาท 
 

 
ปี 2554 ปี 2553 

(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 
รายได้จากธุรกิจหลกั     
ธุรกิจอีเอ็มเอส     

- การผลิตแผงวงจรและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตรา
สนิค้าของลกูค้า 

4,760 53.57 8,251 70.92 

- การจ าหนา่ยชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 701 7.89 735 6.31 

ธุรกิจโทรคมนาคม 1,636 18.41 1,782 15.31 
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง     

- การผลิต จ าหนา่ย และรับเหมาติดตัง้อปุกรณ์
และระบบสญัญาณไฟจราจร กล้องวงจรปิด 
อปุกรณ์และระบบป้ายอิเลก็ทรอนิกส์ 

793 8.93 593 5.10 

- การวางระบบบริหารทรัพยากรองค์การ 
(ERP) 

611 6.88 15 0.17 

- อื่นๆ 28 0.31 31 0.25 

ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมืออตัโนมตัิ 341 3.84 137 1.17 
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 8,870 99.83 11,544 99.23 
รายได้อื่นๆ ** 15 0.17 89 0.76 
รวมรายได้ 8,885 100.00 11,633 100.00 
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3.  รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง  

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องจ านวน 1,432 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 793 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 124.10 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการขายสิทธ์ิการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAP และบริการ
บ ารุงรักษาที่เก่ียวข้อง ให้กับการไฟฟ้านครหลวง จ านวน 394 ล้านบาท และรายได้จากการรับจ้างพัฒนาระบบ ERP 
จ านวน 212 ล้านบาท ให้กบัการไฟฟ้านครหลวง เช่นเดียวกนั 

4. รายได้จากธุรกิจให้บริการเติมเงนิออนไลน์และเติมเงนิมือถอือัตโนมัติ 

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมตัิ จ านวน 341 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 204 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 148.91 เนื่องจากจ านวนตู้ เติมเงินท่ีให้บริการเพิ่มขึน้จาก 8,000 ตู้  เป็น 13,000 
ตู้  หรือ เพิ่มขึน้ 5,000 ตู้    

5. รายได้อื่นๆ 

บริษัทมีรายได้อื่นๆ ส าหรับปี 2554 จ านวน 15 ล้านบาท ลดลงจ านวน 74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.15 
เนื่องจาก ในปี 2553 บริษัทมีก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 30 ล้านบาท และก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นจ านวน 32 ล้านบาท  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

    หนว่ย: ล้านบาท 
 ปี 2554 ปี 2553 เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 

ต้นทนุขาย 5,798 8,978 (3,180) (35.42) 
ต้นทนุบริการ 388 174 214 122.99 
ต้นทนุการรับเหมาโครงการ 1,499 1,546 (47) (3.04) 
คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 644 521 123 23.61 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 145 76 69 90.79 
รวมคา่ใช้จ่าย 8,474 11,295 (2,821) (24.96) 

ต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการ/ต้นทุนการรับเหมาโครงการ 

ต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการ/ต้นทุนการรับเหมาโครงการส าหรับปี 2554 มีจ านวน 7,685 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
3,013 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.16 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของรายได้ นอกจากนี ้ในปี 2553 
บริษัทบันทึกขาดทุนจากโครงการ ERP จ านวน 116 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีภาระผลขาดทุนจากโครงการ
ดงักลา่วแล้วเนื่องจากโครงการได้ผ่านการตรวจรับงานจากการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้วในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 
2554  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 123 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.61 สว่นใหญ่เป็นผลมา
จากคา่ใช้จ่ายในการผลติสว่นหนึง่จ านวน 24 ล้านบาท ได้รวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบริหารแทนต้นทนุการผลติ เนื่องจาก
โรงงานของบริษัทได้ลดการผลิตลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากอทุกุภยัที่เกิดขึน้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 นอกจากนี ้ค่า
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เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 20 ล้านบาท และค่าเผ่ือการด้อยค่าของสิทธิการหา
ผลประโยชน์บนป้ายจราจรอจัฉริยะเพิ่มขึน้จ านวน 16 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  

คา่ใช้จ่ายทางการเงินส าหรับปี 2554 มีจ านวน 145 ล้านบาท ลดลงจ านวน 69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.79   
เนือ่งจากอตัราดอกเบีย้ที่ปรับตวัสงูขึน้ ตลอดจนการกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการเพิ่มขึน้ 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
    หนว่ย: ล้านบาท 

 ปี 2554 ปี 2553 เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 4,602 5,558 (956) (17.20) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 894 894 - - 
สนิทรัพย์รวม 5,496 6,452 (956) (14.82) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 5,496 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 
จ านวน 956 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จ านวน 956 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลูกหนี ้
การค้า และสินค้าคงเหลือของงานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ลดลงอย่างมีนยัสาระส าคญั เนื่องจาก เวสเทิร์น 
ดิจิตอล ได้รับผลกระทบจากอทุกุภยัร้ายแรง สง่ผลให้ บริษัทปรับลดการผลติในช่วงเหตกุารณ์ดงักลา่วด้วยเช่นกนั  
คุณภาพสนิทรัพย์ 
ลูกหนีก้ารค้า  

ยอดลกูหนีก้ารค้าไม่รวมลกูหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ2553 มีจ านวน 1,328   
ล้านบาท และ 2,055 ล้านบาท ตามล าดบั บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการให้สินเช่ือทางการค้าแก่ลกูหนีก้ารค้าโดย
เฉลีย่ประมาณ 30-90 วนั ซึง่จ าแนกตามอายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ ได้ดงันี ้

                            หนว่ย : ล้านบาท 

 
งบการเงินรวม  

ปี 2554 ปี 2553 
ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 797 1,445 
ค้างช าระ   
ไมเ่กิน 3 เดือน 213 390 
3 – 6 เดือน 61 36 
6 – 12 เดือน 184 92 
มากกวา่ 12 เดือน 117 140 
รวม 1,372 2,103 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (44) (48) 
รวมลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 1,328 2,055 



11.ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

116 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีบญัชีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 44 ล้านบาท 
และ 48 ล้านบาท ซึง่นโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของบริษัทและบริษัทยอ่ยจะขึน้อยูก่บัประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีตและอายขุองหนีท้ี่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนัน้ ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่าค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่มีอยูใ่นปัจจบุนัมีความเพียงพอแล้ว 
สินค้าคงเหลือ 

          หนว่ย : ล้านบาท 

 
งบการเงินรวม  

ปี  2554 ปี  2553 
วตัถดุิบ 484 651 
งานระหวา่งท า 126 258 
งานโครงการระหวา่งท า 89 614 
สนิค้าส าเร็จรูป 475 585 
สนิค้าระหวา่งทาง 1 12 
รวม 1,175 2,120 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้า (142) (373) 
สนิค้าคงเหลอื สทุธิ 
 

1,033 1,747 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีบญัชีคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าจ านวน 142 ล้าน
บาท และ 373 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ประกอบด้วย คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าอื่นๆ จ านวน 142 ล้านบาท (2553: คา่
เผ่ือมลูค่าลดลงของงานโครงการ ERP จ านวน 263 ล้านบาท และค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าอื่นๆ จ านวน 110 ล้าน
บาท   

ในปี 2548 บริษัทได้ลงนามเป็นกิจการค้าร่วม FORTH CONSORTIUM ในสัญญารับจ้างพัฒนาและติดตัง้
โปรแกรมส าเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการผู้ ใช้ไฟฟ้า (CSS) และระบบจดัท าใบเสร็จรับเงินค่า
ไฟฟ้า (Billing) กบัการไฟฟ้านครหลวง มลูคา่โครงการทัง้สิน้ 549 ล้านบาท โดยบริษัทมีสว่นได้เสียในมลูค่าของโครงการ
ประมาณ 379 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 ของมูลค่าโครงการรวม แต่เพราะปัญหาที่เกิดขึน้จากผู้ ค้าร่วม ท าให้การ
ด าเนินงานพฒันาระบบได้ลว่งเลยระยะเวลาที่ระบใุนสญัญาออกไป ซึง่ก าหนดระยะเวลาเดิมคือ ต้องเสร็จสิน้ภายในวนัที่ 
28 ตลุาคม 2550 อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้รับหนงัสอืจากการไฟฟ้านครหลวงแจ้งผอ่นผนัให้ด าเนินการตอ่ไปได้จนถึงวนัท่ี 2 
มิถนุายน 2553 ผลกระทบที่เกิดขึน้จากปัญหาที่ได้กลา่วมาข้างต้น คือ บริษัทต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในสว่นงานท่ีผู้ ร่วมค้า 
2 ราย เป็นผู้ รับผิดชอบอยู่เดิม ในฐานะผู้บริหารหลกัของโครงการ ทัง้นี ้เพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการจนแล้วเสร็จ 
สง่ผลท าให้ประมาณการคา่ใช้จ่ายของโครงการสงูกว่าประมาณการรายได้ของโครงการ โดยบริษัทได้บนัทึกขาดทนุท่ีคาด
วา่จะเกิดขึน้ของโครงการดงักลา่วเป็นจ านวน 624 ล้านบาท  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 ค่าเผ่ือมลูคา่ลดลงของโครงการ
และประมาณการขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้มียอดคงเหลือเป็นจ านวน 263 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามล าดบั ต่อมา 
ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 การไฟฟ้านครหลวงได้รับมอบงานดงักล่าว ดงันัน้ บริษัทจึงรับรู้รายได้จ านวน 212 
ล้านบาท ต้นทุนโครงการที่เก่ียวข้องจ านวน 454 ล้านบาท รวมทัง้โอนกลบัรายการค่าเผ่ือมูลค่าลดลงของงานโครงการ
ดงักลา่วจ านวน 277 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นรายการหกัจากต้นทนุการรับเหมาโครงการในงบก าไรขาดทนุส าหรับปี 2554 
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สิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ในปี 2554 JV Genius ได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอจัฉริยะ
โดยการประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตและค านวณคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัและพบวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน
ต ่ากวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ดงักลา่วเป็นจ านวน 16 ล้านบาท ดงันัน้ JV Genius จึงบนัทึกคา่เผ่ือการด้อยคา่ของ
สนิทรัพย์จ านวน 16 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทนุส าหรับปี 2554 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 
หนีส้นิ 
    หนว่ย: ล้านบาท 

 ปี 2554 ปี 2553 เพิ่ม(ลด)   % เพิ่ม(ลด) 
หนีส้นิหมนุเวียน 3,962 4,960 (998) (20.12) 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 104 169 (65) (38.46) 
หนีส้นิรวม 4,066 5,129 (1,063) (20.73) 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 จ านวน 4,066 ล้านบาท และ 5,129 ล้าน
บาท ตามล าดบั หรือลดลงร้อยละ 20.73 โดยสว่นใหญ่เกิดจากเจ้าหนีก้ารค้าที่เก่ียวข้องกบังานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น 
ดิจิตอล ลดลง ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการลดลงของลกูหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลือที่เก่ียวข้องกบังานรับเหมาผลิต
ของเวสเทิร์น ดิจิตอล นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 350 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนและจดัหาสนิทรัพย์ ตลอดจน การจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 195 ล้านบาท  

ตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ ระยะยาวของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ก าหนดให้บริษัทด ารงอตัราสว่นทางการเงิน
บางประการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทไม่สามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินดงักลา่วได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
ขอผ่อนผนัการผิดเง่ือนไขดงักล่าวจากธนาคารและได้รับการผ่อนผนัแล้วในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไป
ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทต้องจดัประเภทเงินกู้ยืมของธนาคารดงักลา่วจ านวน 
150 ล้านบาท เป็นหนีส้นิหมนุเวียน  

บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงสามารถช าระคืนเงินกู้ ได้ตรงตามเง่ือนไขการช าระหนีท้ี่ได้ตกลงกนัไว้ โดยรายละเอียด
ของก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้  ได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16 และ 18 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จ านวน 1,430 ล้านบาท และ 
1,323 ล้านบาท ตามล าดบั หรือเพิ่มขึน้สทุธิ 107 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิส าหรับปี 2554 จ านวน 371 ล้าน
บาท และเงินเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อยจ านวน 1 ล้านบาท ในขณะเดียวกนั สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท
และบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 259 ล้านบาท และรายการปรับปรุงก าไรสะสมจาก
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 6 ล้านบาท 
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  ณ วนัสิน้ปี 2554 เท่ากับ 2.8:1 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 
3.9:1 มีสาเหตหุลกัจากการลดลงสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องกบังานรับเหมาผลติของเวสเทิร์น ดิจิตอล ตามที่ได้กลา่ว
มาข้างต้น  

สภาพคล่อง 
กระแสเงนิสด 

  หนว่ย: ล้านบาท 
 ปี 2554 ปี 2553 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 239 (953) 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (226) (207) 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 11 1,205 

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 239 ล้านบาท เป็นผลจากการ
ปรับลดการผลิตของบริษัท เนื่องจากเหตุการณ์อุทุกภัยที่เกิดขึน้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ส่งผลให้ความต้องการใช้
เงินทนุหมนุเวียนลดลง จึงท าให้มีกระแสเงินสดคงเหลอืจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส าหรับปี 2554 จ านวน 226 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการซือ้ทรัพย์สิน เช่น       
ตู้ เติมเงินและอุปกรณ์ประกอบของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ตลอดจน การให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมและการลงทุนในบริษัทร่วม
เพิ่มขึน้  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปี 2554 จ านวน 11 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะ
สัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 463 ล้านบาท และเงินเพิ่มทุนจากผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของ
บริษัทยอ่ย จ านวน 2 ล้านบาท และเงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 195 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นจ านวน 259 ล้านบาท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัสิน้ปี 2554 เท่ากับ 1.2: 1 ซึ่งใกล้เคียงเท่ากบัอตัราส่วน
ของปีก่อน (2553: 1.1: 1) เป็นผลมาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนต่ออตัราการเปลี่ยนแปลงของ
หนีส้นิหมนุเวียนมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั 

อตัราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัสิน้ปี 2554 เท่ากับ 0.4: 1 ซึ่งเท่ากับอัตราส่วนของปี 
2553 เป็นผลมาจากอตัราการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สภาพคล่องต่ออตัราการเปลี่ยนแปลงของหนีส้ินหมุนเวียนมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั 

ส าหรับงานการประมลูโครงการตา่งๆ ของภาครัฐ ซึง่จ าเป็นต้องมีการค า้ประกนัการประกวดราคา จ านวนเงินตาม
สญัญา เงินรับลว่งหน้า และเงินประกันผลงาน ของแต่ละโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยมีความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจที่ดีกับ
สถาบนัการเงินตา่งๆ เพื่อรองรับการค า้ประกนัดงักลา่ว โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัทและบริษัทยอ่ย  
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11.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

รายการที่  บริษัท/บริษัทย่อย ชื่อผู้สอบบัญช ี
ค่าสอบบัญช ี
ปี 2554 (บาท) 

1 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จ ากดั 

               1,090,000      

2 บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จ ากดั 

       1,700,000               

  รวม   2,790,000 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit fee) 

 ค่าบริการรับรองข้อมูลทางบัญชีและค่าบริการเข้าร่วมสงัเกตการณ์การท าลายสินค้าคงเหลื อ รวมเป็นเงิน 
30,000 บาท 

11.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

1. ความผันผวนของรายได้ 

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการผลติและประกอบแผงวงจรอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ภายใต้ตราสินค้าของลกูค้าคิด
เป็นร้อยละ 53 (2553: ร้อยละ 71) ของรายได้รวมปี 2554 ซึ่งเป็นสดัสว่นที่มีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของ
บริษัท และหากพิจารณารายได้เฉพาะจากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด รายเดียวคิดเป็นร้อยละ 52 
(2553: ร้อยละ 69) ของรายได้รวม ดงันัน้ หากลกูค้าเปลี่ยนแปลงยอดสัง่ผลิตสินค้าจะท าให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้
รวมของบริษัทค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความผนัผวนดงักลา่ว จึงกระจายฐานลกูค้าไปยงัรายใหม่
เพิ่มขึน้เพื่อลดสดัส่วนการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่โดยน าเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสงูขึน้ในราคาที่แข่งขนัได้ ภายใต้
ทีมงานวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ที่แข็งแกร่งเป็นตวัสนบัสนนุให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นท่ีนา่สนใจและมีสนิค้าใหมอ่อกสู่
ตลาดเสมอ รวมไปถึงข้อได้เปรียบด้านต้นทนุการผลิต ท าให้ได้ลกูค้ากลุม่ใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง และเน้นการขยายตลาดไปยงั
งานโครงการกบัหนว่ยงานภาครัฐ 

2. คุณภาพของสนิทรัพย์ 

ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลกูหนีก้ารค้า อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารควบคุมความ
เสีย่งนีโ้ดยการก าหนดให้มีนโยบายที่จะให้บริการแก่ลกูค้าที่มีประวตัิด้านสนิเช่ือที่ดี บริษัทฯยงัมีความเสีย่งจากการกระจกุ
ตวัของสินเช่ืออนัเกิดจากการมีลกูหนีก้ารค้ารายใหญ่รายหนึ่งและลกูหนีง้านโครงการ ทัง้นี ้ลกูหนีร้ายใหญ่ดงักล่าวเป็น
ลกูหนีท้ี่นา่เช่ือถือและช าระหนีต้ามก าหนด และลกูหนีง้านโครงการเป็นหนว่ยงานภาครัฐ สว่นบริษัทย่อยมีฐานของลกูค้า
ที่หลากหลายและมีจ านวนมากราย ดงันัน้ กลุม่บริษัทจึงไมม่ีความเสี่ยงด้านสินเช่ืออนัจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน
ของกลุม่บริษัทท่ีเป็นสาระส าคญั 
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3. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

จากการท่ีบริษัทฯและ ES มีการน าเข้าวตัถดุิบประเภทชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใช้ในการผลติและจ าหนา่ยนัน้ ซึ่ง
การเสนอราคาและการช าระเงินจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเยน ในขณะที่รายได้จากการขายจะเป็นสกุลเงินบาท 
ท าให้บริษัทฯและ ES อาจมีความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่คา่เงินสกุลดอลลาร์และเยนมีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกบัค่าเงินบาท ดงันัน้ ในการสัง่ซือ้วตัถดุิบบริษัทมีการจองและก าหนดราคาวตัถดุิบลว่งหน้า และ
บริษัทฯและ ES ยงัติดตามความเคลือ่นไหวของคา่เงินสกลุที่เก่ียวข้องอยา่งใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมลูในการบริหารต้นทนุการ
ผลิต โดยปัจจุบันบริษัทฯและ ES มีวงเงินส าหรับท าสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับ
สถาบนัการเงินส าหรับใช้ในช่วงที่อตัราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวน รายละเอียดของหนีส้ินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
และสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 29.2 

4. สภาพคล่อง 

กลุ่มบริษัทมีอตัราสว่นสภาพคล่องค่อนข้างต ่าเนื่องมาจากโครงสร้างหนีส้ินของกลุม่บริษัทส่วนใหญ่เป็นหนีส้ิน
ระยะสัน้ ซึง่ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสัน้และเจ้าหนีก้ารค้า โดยมีเทอมการช าระเงินที่แนน่อน ในขณะที่สนิทรัพย์หมนุเวียนสว่น
ใหญ่ได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าและสนิค้าคงเหลือ ซึ่งมีสภาพคลอ่งที่ต ่ากวา่ อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทมีการดแูลสถานะทางการ
เงินและก าหนดการช าระคืนอยา่งใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปฏิบตัิได้ตามภาระผกูพนัท่ีมีอยู่ 

ส าหรับงานการประมลูโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ซึง่จ าเป็นต้องมีการค า้ประกนัการประกวดราคาตามมลูค่าของ
แตล่ะโครงการ กลุม่บริษัทมีความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจที่ดีกบัสถาบนัการเงินตา่งๆ เพื่อรองรับการค า้ประกนัการประกวดราคา
ดงักลา่ว โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของกลุม่บริษัท 

ในปัจจุบนั กลุม่บริษัทสามารถช าระคืนเงินกู้ ได้ตรงตามเง่ือนไขการช าระหนีท้ี่ได้ตกลงกนัไว้ โดยรายละเอียดของ
ก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้  ได้แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16 และ 18 
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12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ไมม่ี – 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสนิท   
วรปัญญา 

73 ไมมี่ ไมมี่ - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร  หลกัสตูรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.) 

2551 -  2552 ประธาน ตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้า
นานาชาต ิ

ศนูย์กลางซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า
สากล 

        - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2549 -  2553 ประธาน ตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้า
แหง่ประเทศไทย 

ศนูย์กลางซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 

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

2549 -  ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยซมัมิท ฮาร์เนส ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ 

        - อบรม Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย รุ่น 24/2004 วนัที่ 9 กนัยายน 
2547  

  2552 -  ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์  
          2549 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. จีเนียส ทราฟฟิค      

ซีสเต็ม 
ผลิต จ าหนา่ย และรับเหมา ติดตัง้
ผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัระบบจราจรพร้อมทัง้
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง และผลิตและจ าหน่าย
ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสนิท   
วรปัญญา 

    
2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

 
บจก. อาคเนย์ประกนัภยั 
 

ธุรกิจประกนัภยั 

(ตอ่)     
2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

 
บจก. อาคเนย์ประกนัชีวิต ธุรกิจประกนัชีวิต 

 
    2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

 
บจก. อาคเนย์แคบปิตอล 
 

บริหารและจดัการ การใช้รถยนต์ส าหรับ
บริษัทและองค์กรขนาดใหญ่อยา่งครบวงจร 

     2547 - 2551 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

          2539 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ไทยวิจยัและฝึกอบรม รับด าเนินการจดัการฝึกอบรมภายในองค์กร 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสธุรรม     
มลิลา 

70 ไมมี่ ไมมี่ - อบรม Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย รุ่น 24/2004 วนัที่ 9 กนัยายน 
2547 
- อบรม Audit Committee Program 
(ACP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย รุ่น 4/2005 วนัที่ 17-18 
กมุภาพนัธ์ 2548  
   - ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

2552 -  ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

    2547 - 2551 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

     2552  - ปัจจบุนั 
 

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีแอนด์ที บริการโทรศพัท์สาธารณะ, บริการสื่อสาร
ข้อมลู, บริการอินเตอร์เนตความเร็วสงู, 

    
2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

 
บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศ
ไทย) 

 
ผลิตและจ าหน่ายถงุพลาสติก ขวด ถ้วย 
บรรจภุณัฑ์ 

        
2547 -  2552 

 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.โซลาร์ตรอน ผลิตและจ าหน่ายระบบพลงังานแสงอาทิตย์ 

        2546 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ทีเอสบี โฮลดิง้ ให้บริการสมดุโทรศพัท์ online  
        2546 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ทรัพย์เพ่ิมผลก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
        2546 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.นิติบคุคลแจ้งวฒันะ 17 บริหารจดัการและบ ารุงพืน้ที่สว่นกลาง 
        2546 -  ปัจจบุนั 

2546 -  2554 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บจก.สร้างสิน พร็อพเพอร์ตี ้
บจก.บ้านพลบัพลา 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  
สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท   
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนงราม   
เลาหอารีดิลก 

58 ไมมี่ ไมมี่ - อบรม Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รุ่น 30/2004 วนัที่ 15 
ธันวาคม 2547 

2547 -  ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

        -  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

2534 -  ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บจก.เอเอสที มาสเตอร์ ตรวจสอบบญัช ี

นางรังษี       
 เลิศไตรภิญโญ 

51 6.10 พี่สาวคณุ     
พงษ์ชยั           
อมตานนท์ 

- อบรม Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รุ่น 30/2004  วนัที่ 
15 ธันวาคม 2547 

2533 –  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/ บริหาร บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

        -  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การ
บญัชี) มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

2551 –  ปัจจบุนั 
 

2554 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 

บจก.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 
 
บจก. ฟอร์ท คอนซลัติง้ 

ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินตู้ มือ
ถืออตัโนมตัิ 
บริการให้ค าปรึกษาในการจดัการข้อมลูและ
และจดัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

          2551 –  2552 กรรมการบริษัท บจก.อตุสาหกรรมน า้ไทย จดัจ าหน่ายน า้ดบิให้กบัภาคอตุสาหกรรม
และเป็นน า้จดัสง่เพื่อผลิตน า้ประปา 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพงษ์ชยั      
อมตานนท์ 

48 52.17 น้องชายคณุรังษี  
เลิศไตรภิญโญ 

- อบรม Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น 
30/2004 วนัที่ 15 ธันวาคม 2547 

2532 –  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/บริหาร บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

     - ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 

2551 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 

     2545 –  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม ผลิต จ าหนา่ย และรับเหมา ติดตัง้
ผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัระบบจราจรพร้อมทัง้
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง และผลิตและจ าหน่าย
ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ 

     2545 –  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค 
มิเตอร์ 

จ าหน่ายมิเตอร์วดัไฟฟ้า kWh แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

     2545 –  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม การวิจยั ค้นคว้าเทคโนโลยี และจ าหนา่ย
อปุกรณ์รับสง่ข้อมลูผ่านดาวเทียมตดิ
ยานพาหนะ 

     2551 –  ปัจจบุนั 
 
 

2554 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 
 
 
กรรมการบริษัท 

บจก.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 
 
 
บจก. ฟอร์ท คอนซลัติง้ 

ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินตู้ มือ
ถืออตัโนมตัิ 
 
บริการให้ค าปรึกษาในการจดัการข้อมลูและ
และจดัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นายพงษ์ชยั      
อมตานนท์ 

       
 
 
 
 

2551 –  2552 กรรมการบริษัท บจก.อตุสาหกรรมน า้ไทย จดัจ าหน่ายน า้ดบิให้กบัภาคอตุสาหกรรม
และเป็นน า้จดัสง่เพื่อผลิตน า้ประปา 

 (ตอ่)    2551 –  2553 กรรมการบริษัท บมจ.อสมท. การสื่อสาร 

       2552 –  2553 กรรมการบริษัท บจก. วิทยกุารบิน ให้บริการการเดินอากาศ ในเขตแถลงข่าว
การบินของประเทศไทย และพืน้ที่อื่น ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2552 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร 

ส านกัสง่เสริมอตุสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แหง่ชาต ิ

 

        

นายแกลิก     
อมตานนท์ 

56 6.03 พี่ชายคณุพงษ์
ชยั อมตานนท์ 
และคณุรังษี เลิศ
ไตรภิญโญ 

- อบรม Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น 
30/2004  วนัที่ 15 ธันวาคม 2547 

2547 –  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

        -  ปวช. สาขาการบญัช ี          
วิทยาลยัเชตพุน 

2531 -  ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  
สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายบญุญา     
ตนัติพานิช
พนัธ์ 

50 2.57 ไมมี่ - อบรม Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น 
30/2004  วนัที่ 15 ธันวาคม 2547 

2547 –  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/
บริหาร 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลติ/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

   

- ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 

2545 –  ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท/
บริหาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม ผลิต จ าหนา่ย และรับเหมา ติดตัง้ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวกบัระบบจราจรพร้อมทัง้อปุกรณ์ที่
เก่ียวข้อง และผลิตและจ าหน่ายป้าย
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

      

 2551 –  2552 กรรมการบริษัท บจก.อตุสาหกรรมน า้ไทย จดัจ าหน่ายน า้ดบิให้กบัภาคอตุสาหกรรมและ
เป็นน า้จดัสง่เพื่อผลิตน า้ประปา 

นางมาทินี      
วนัดีภิรมย์ 

50 2.57 พี่สาวของภรรยา
คณุพงษ์ชยั อมตา
นนท์ 

- อบรม Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น 
30/2004  วนัที่ 15 ธันวาคม 2547 

2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลติ/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

        - ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 

2545 –  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/
บริหาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม ผลิต จ าหนา่ย และรับเหมา ติดตัง้ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวกบัระบบจราจรพร้อมทัง้อปุกรณ์ที่
เก่ียวข้อง และผลิตและจ าหน่ายป้าย
อิเล็กทรอนิกส์ 

     2551 –  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินตู้ มือถือ
อตัโนมตัิ 

     2551 –  2552 กรรมการบริษัท บจก.อตุสาหกรรมน า้ไทย จดัจ าหน่ายน า้ดบิให้กบัภาคอตุสาหกรรมและ
เป็นน า้จดัสง่เพื่อผลิตน า้ประปา 

 



    132 

ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวชลธิชา  
ศิริพงศ์ปรีดา 

41 ไมมี่ ไมมี่ -  อบรม Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น
43/2005 วนัที่ 9 กนัยายน 2548 

2547 –  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลติ/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

        

- ปริญญาโท MBA, University of 
Wisconsin 

2541 –  ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้จดัการ 

บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 

    - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ     
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

    

นายสวสัดิ ์     
เอิบโชคชยั 

44 ไมมี่ ไมมี่ -  ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั       

2533 –  ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่าย
วิจยัและพฒันา 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลติ/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

นายปราโมทย์   
พนัธินา 

43 ไมมี่ ไมมี่ -  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
-  ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลยัชา่งกลปทมุวนั 

2538 –  ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่าย
ผลิต 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลติ/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

นายอรินทร์    
แจม่นารี 

39 ไมมี่ ไมมี่ -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2551 -  ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่าย
บญัชีและการเงิน 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลติ/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

        -  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2538 - 2551 ผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบ 

บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ 
ยงั จ ากดั 
 

ตรวจสอบบญัช ี
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  
ความสัมพันธ์ของ

ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท 
 (ร้อยละ) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชชัวิน  
พิพฒัน์โชติธรรม       

39 ไมมี่ ไมมี่ -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2553 -  ปัจจบุนั ผู้ชว่ยประธาน
กรรมการบริหาร /
ผู้อ านวยการฝ่าย
ธุรการส านกังาน
ใหญ่ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

        -  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

2538 - 2553 ผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบ 

บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ 
ยงั จ ากดั 
 

ตรวจสอบบญัช ี
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เอกสารแนบ 1 (ต่อ)  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมที่ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้มีอ านาจควบคุม 

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

ล ำ
ดบั

 

                                                  
ช่ือ-สกุล                                                    

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

นำ
ยส
นิท

  
วร
ปัญ

ญ
ำ 

นำ
ยส
ธุร
รม

  
มล
ิลำ

 

นำ
งส
ำว
นง
รำ
ม 

 เล
ำห
อำ
รีด
ลิก

 

นำ
ยพ
งษ์
ชยั

  
อม
ตำ
นน
ท์ 

นำ
งรั
งษี

  
เล
ิศไ
ตร
ภิญ

โญ
 

นำ
ยแ
กล
ิก 

 อ
มต
ำน
นท์

 

นำ
งม
ำท
ินี 

 ว
นัด
ีภิร
มย์

 

นำ
ยบ
ญุ
ญ
ำ 

 ต
นัต
ิพำ
นิช
พนั

ธ์ 

นำ
งส
ำว
ชล
ธิช
ำ 

 ศ
ิริพ
งศ์
ปรี
ชำ

 

นำ
ยช
ชัว
ิน 
พิพ

ฒั
น์โ
ชต
ิธร
รม

 

นำ
ยป
รำ
โม
ทย์

  
พนั

ธิน
ำ 

นำ
ยอ
ริน
ทร์

 แ
จม่
นำ
รี 

นำ
ยส
วสั
ดิ ์

 เอิ
บโ
ชค
ชยั

 

1 บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ (มหาชน) A,B B B B,C B,C B B B,C B D D D D 

2 บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ B     B  B,C    B,D        

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

4 กิจการร่วมค้า Genius    B B  B B      

5 บจก.จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์       B                 

6 บจก. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส       B B   B             

7 บจก. ฟอร์ท คอนซลัติง้     B B         

8 บจก.ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม       B                  

9 บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)  A,B            

10 บจก.ทรัพย์เพ่ิมผล ก่อสร้าง   B                      

11 บจก.ทีเอสบี โฮลดิง้ส์   B                      

12 บจก.นิติบคุคลแจ้งวฒันะ 17   B                      

13 บจก.สร้างสิน พร็อพเพอร์ตี ้   B                      

14 บจก.เอเอสที มาสเตอร์     B,D                    

15 บจก.ไทยวิจยัและฝึกอบรม B                        

16 บจก. อาคเนย์ประกนัภยั B             

17 บจก. อาคเนย์ประกนัชีวิต B             

18 บจก. อาคเนย์แคบปิตอล B             
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายชื่อ 

บมจ. บริษัทย่อย 

ฟอร์ท 1 2 3 4 5 

1. นายสนิท  วรปัญญา X / /    

2. นายสธุรรม  มลลิา /      

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก /      

4. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ /,// / / / / / 

5. นางรังษี  เลศิไตรภิญโญ /,//   / / / 

6. นายแกลกิ  อมตานนท์ / /,//     

7. นางมาทินี  วนัดีภิรมย์ /  /,// / /  

8. นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ์ /,//  /,// /   

9. นางสาวชลธิชา  ศิริพงศ์ปรีชา /      

10. นาย พนูศกัดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา  /     

11. นางสาวพนาวลัย์ โพธิพิพิธ     /  

12. นายธนาวฒุิ ศขุเอนก      / 

 

 

หมายเหต:ุ  

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ //= กรรมการบริหาร 
2. บริษัทยอ่ย 1 ได้แก่ บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั (ES) 

 บริษัทยอ่ย 2 ได้แก่ บริษัท จีเนยีส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากดั (GTS) 

 บริษัทยอ่ย 3 ได้แก ่ กิจการร่วมค้า Genius 

บริษัทยอ่ย 4 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (FSS) 

บริษัทยอ่ย 5 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จ ากดั (FCON) 

 



 

 

เอกสารแนบ 3 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้ขึน้ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้
เป็นผู้บริหาร จ านวน  3 ทา่น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ภายใต้ขอบเขตอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดและสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชมุจ านวน 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ และมี
ผู้สอบบญัชี ผู้บริหาร ตลอดจนฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอข้อมูลและข้อ เสนอแนะตามวาระที่
เก่ียวข้อง โดยสรุปเร่ืองพิจารณาที่ส าคญัได้ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2554 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ วา่ได้
ปฏิบตัิถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

2. พิจารณาแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอนัเก่ียวเนื่อง
กบัการวิเคราะห์ระบบการควบคมุภายใน และน าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามควร
แก่กรณี รวมทัง้ติดตามผลความคืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง ให้การก ากบัดแูลการตรวจสอบ
ภายในมีประสทิธิภาพโดยค านงึถึงความเสีย่งขององค์กรประกอบด้วย  

3. สอบทานให้บริษัทถือปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย รวมทัง้ปฏิบตัิตามระเบียบและข้อก าหนดของทางการหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท 

4.  สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทัง้พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วให้มีความถกูต้องครบถ้วน  

5. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พิจารณาเสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนสอบบญัชี ประจ าปี 
2554 

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของตนเองส าหรับปี 2554 ผลของการประเมิน
อยูใ่นระดบัท่ีพอใจ และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินและรายการทางการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี 2554 ได้
จัดท าตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป  รวมทัง้มีการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันอย่างครบถ้วน ถูกต้องและมี
รายละเอียดเพียงพอ อีกทัง้บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสทิธิภาพเพียงพอ ตลอดจนยึดมัน่ในการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
 ส าหรับงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้พิจารณาแตง่ตัง้บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทตอ่เนื่องจากปีที่ผา่น
มา เนื่องจากบริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง การ
แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ที่จะมีขึน้ในเดือนมีนาคม 
2555 เพื่อให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

 

  
( นายสุธรรม  มลิลา )  ( นายสนิท  วรปัญญา ) ( นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 



 

 

หนังสือมอบอ านาจ 
 
                                                                                                                                                                                         

                            30 มีนาคม 2555  

 
โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 226/12, 13, 16 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดย นายพงษ์ชยั อมตานนท์และนางรังษี 
เลิศไตรภิญโญ ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทขอมอบอ านาจให้นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้ ถือบตัรประชาชน
เลขท่ี  3102400138277 อยู่ บ้านเลขท่ี  1038/21 อาคารไลฟ์แอดพหล 18 ซอยพหลโยธิน 18 ถนน
พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี 2554 (แบบ 56-1) 
 

การใดท่ี นายอรินทร์ แจ่มนารี ได้กระท าไปเพ่ือการดงักลา่วข้างต้นให้ถือเสมือนหนึง่ว่า ข้าพเจ้า
ได้กระท าไปด้วยตนเอง เพ่ือเป็นหลกัฐานจงึได้ลงลายมือช่ือและประทบัตราไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน 
 
 
                                                                           ลงช่ือ___________________________ผู้มอบอ านาจ 
                                                                          (นายพงษ์ชยั   อมตานนท์ / นางรังษี   เลิศไตรภิญโญ) 
                                                            
 
                                                                       ลงช่ือ___________________________ผู้ รับมอบอ านาจ 
                                                                                        (นายอรินทร์   แจม่นารี) 
 
 
                                                                                      ลงช่ือ___________________________พยาน 
                                                                                               (นางสาวศภุลกัษณ์   ปรมสวสัดิ์) 
 
 
                                                                                      ลงช่ือ___________________________พยาน 
                                                                                                      (นางสาวดาริน   ลามอ) 

 


