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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วสัิยทัศน์ และพันธกิจ 

  วสัิยทัศน์ 

  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นองค์กรด้ำนกำรส่ือสำรโทรคมนำคมและอิเลคทรอนิกส์ท่ีมุ่งสู่กำรเป็นผู้ผลิต
สินค้ำและผู้ ให้บริกำรครบวงจรท่ีดีเลิศภำยใต้กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือกำรเจริญเติบโตอย่ำงยัง่ยืนและมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อม  

  พันธกิจ 

 ส่งเสริมกำรค้นคว้ำและวจิยัเพ่ือขยำยธุรกิจในกำรสร้ำงสินค้ำและบริกำรท่ีหลำกหลำย 

 ปรับเปล่ียนแผนธุรกิจตำมกระแสพลวตัรของกำรกำรตลำดและควำมคำดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตอ่องค์กร 

 เติมเต็มขีดควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำ กำรสร้ำงนวตักรรม กำรออกแบบ กำรพฒันำ กำรเสำะหำ กำรผลิต กำรขำย 
กำรตลำด และช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

 เข้ำถงึควำมพงึพอใจของลกูค้ำและบริกำรหลงักำรขำย 

 รักษำผลประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คูค้่ำ พนกังำน ชมุชนสงัคม สิ่งแวดล้อมและ ภำครัฐ 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) ก่อตัง้ในปี 2532 ภำยใต้ช่ือเดิมคือ บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชัน่ ซีสเต็ม จ ำกัด 
โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นท่ี 1.0 ล้ำนบำท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตตู้ สำขำโทรศัพท์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ FORTH รวมทัง้
ด ำเนินกำรผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมำมีกำรเพิ่มทนุและขยำยสำยงำนไปยงัธุรกิจต่อเน่ือง  เช่น 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม, ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จนถึงปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียน
แปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชน จ ำกดัในช่ือ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

     รำยละเอียดควำมเป็นมำของบริษัท มีดงันี ้

ปี 2530 กลุ่มอมตำนนท์และนำยพูนศกัดิ์ ศิริพงศ์ปรีดำเร่ิมก่อตัง้บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกัด (“ES”) ซึง่เป็นธุรกิจเร่ิมต้นของ
บริษัท เพ่ือด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ปี 2532 กลุ่มอมตำนนท์ก่อตัง้บริษัท จีเนียส คอมมนิูเคชั่น ซีสเต็ม จ ำกัด เพ่ือด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยตู้สำขำโทรศพัท์ภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ FORTH โดยมีส ำนกังำนและสถำนท่ีผลิตสินค้ำตัง้อยู่เลขท่ี 280,282,284 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสน
ใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

ปี 2538 บริษัทลงทนุซือ้ท่ีดินและสร้ำงโรงงำนขยำยฐำนกำรผลิตเพ่ือรองรับกำรเติบโตของธุรกิจผลิตประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยโรงงำนดงักล่ำวตัง้อยู่ท่ี Factory Land ถ.พทุธมณฑลสำย 5 จงัหวดันครปฐม  

ปี 2539 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20.0 ล้ำนบำท เป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 200,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เพ่ือซือ้
เคร่ืองจกัรขยำยก ำลงักำรผลิต 

ปี 2540 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 150.0 ล้ำนบำท เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,500,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เพ่ือซือ้
ท่ีดินจ ำนวน 5 ไร่ ตัง้อยู่เลขท่ี 77 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสำย 5 จงัหวดันครปฐม ส ำหรับตัง้โรงงำนใหม่ รวมทัง้มีกำรลงทนุใน
เคร่ืองจกัรเพ่ือขยำยก ำลงักำรผลิต 
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ปี 2541 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 180.0 ล้ำนบำท เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,800,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เพ่ือซือ้
เคร่ืองจกัรขยำยก ำลงักำรผลิตรองรับลกูค้ำจำกประเทศญ่ีปุ่ นท่ีย้ำยฐำนกำรผลิตมำในประเทศไทย 

ปี 2542 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 330.0 ล้ำนบำท เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 3,300,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เพ่ือซือ้
ท่ีดินเพิ่มเติมจ ำนวน 5 ไร่ (เป็นพืน้ท่ีติดกับท่ีดินท่ีบริษัทซือ้ในปี 2540) เพ่ือสร้ำงโรงงำน และซือ้เคร่ืองจักรขยำยก ำลังกำร
ผลิต 

ปี 2543 บริษัทย้ำยฐำนกำรผลิตไปยงัโรงงำนแหง่ใหม่ท่ี ถ.พทุธมณฑลสำย 5 จงัหวดันครปฐม 

ปี 2545 เดือนพฤศจิกำยน บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2000 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน SGS (Thailand) 
Limited System & Services Certification ด้ำนระบบกำรจดักำรคณุภำพ ส ำหรับกำรผลิต Print Circuit Board Assembly 
: PCBA และกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ตู้ สำขำโทรศัพท์ (Private Automatic Branch Exchange: PABX), สินค้ำ
ควบคมุกำรประจแุละแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter Charger), และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จำก
ส ำนกังำนส่งเสริมกำรลงทนุ(BOI) ส ำหรับภำษีน ำเข้ำวตัถดุบิเพ่ือใช้ในกิจกำรผลิต PCBA, PABX, อปุกรณ์โทรศพัท์, ชิน้ส่วน
หรืออปุกรณ์ส ำหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ, ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ,และผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส ำเร็จรูป 

ปี 2546 GTS ได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เคร่ืองนับเวลำถอยหลังชนิด Light Emitting Diodes (“LED”) ส ำหรับกำรจรำจร, 
โคมสญัญำณไฟจรำจรชนิด LED, และตู้ควบคมุสญัญำณไฟจรำจร จำกส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม 

ปี 2547 บริษัทร่วมกบัผู้บริหำรและผู้ ถือหุ้น ก่อตัง้บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จ ำกดั (“GEM”) ด้วยทนุจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท 
เพ่ือด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยมิเตอร์ไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแรกเร่ิมมีสดัส่วนกำรถือหุ้นดงันี ้

ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นต่อทุนจดทะเบียน  
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั   ร้อยละ 40  
ผู้บริหำร คือนำยพงษ์ชยั อมตำนนท์, 
นำงรังษี เลิศไตรภิญโญ, นำยบญุญำ 
ตนัตพิำนิชพนัธ์  

ถือหุ้นรวมในสดัส่วนร้อยละ 5 

นำยจ ำเริญ เจริญพฒันำสถิต, นำยณฐั
วฒุ ิเทพหสัดนิ ณ อยธุยำ, นำยศรำวธุ   
เพียรพิทกัษ์  

ถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 55 

GEM ได้รับสิทธิประโยชน์จำกส ำนกังำนส่งเสริมกำรลงทนุ (BOI) ส ำหรับผลิตภณัฑ์จำกกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ลกัษณะ PROTOTYPE DESIGN หรือผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 

 -     ในเดือนกนัยำยน บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 386.1 ล้ำนบำท จำกกำรออก
หุ้นสำมญัใหม่เพิ่มทุนจ ำนวน 561,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยช ำระเงินค่ำหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 679 
หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท และหุ้นสำมญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือช ำระโดยกำรแลกกบัหุ้นสำมญัทัง้หมดจำกผู้ ถือหุ้นเดิมของ ES 
และ GTS ท่ีรำคำตำมมลูคำ่ทำงบญัชี ณ 31 ธันวำคม 2546  หลงัจำกหกัเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นเดิม ตำมผลประกอบกำรของ
ปี 2546 และจ่ำยเงินปันผลแล้วในปี 2547 สดัส่วนกำรแลกหุ้นเป็น ดงันี ้ 

 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวน 549,758 หุ้น แลกกับหุ้น ES ของผู้ ถือหุ้นเดิม จ ำนวน 499,994 หุ้นใน
อตัรำส่วน 1.099 : 1 หุ้น 
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 หุ้นสำมัญเพิ่มทนุของบริษัทจ ำนวน 10,563 หุ้น แลกกับหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมของ GTS จ ำนวน 9,994 หุ้นด้วย
สดัส่วน 1.057 : 1  

ดงันัน้ บริษัทจงึได้เข้ำถือหุ้นของ GTS และ ES ในสดัส่วนร้อยละ 100  

โครงสร้างเดมิของกลุ่มบริษัทก่อน 30 กันยายน 2547 

             

   .                     .                       
(GTS)

   .                    
(ES)

      

   .                           
(GEM)

    100%         100%    100%

40%

          

                  

 
 

 โครงสร้ำงเดิมของกลุ่มบริษัทก่อนปรับโครงสร้ำงในเดือนกันยำยน 2547 ถือหุ้นโดยคณะบุคคลในกลุ่มอมตำนนท์ ซึง่เป็น
กลุ่มผู้บริหำร และตวับริษัทซึง่เป็นนิตบิุคคลเข้ำถือหุ้นในบริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จ ำกดั เพียงแหง่เดียว อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงั
ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงโดยบริษัทเข้ำลงทนุโดยกำรแลกหุ้น ES และ GTS ดงักล่ำวข้ำงต้น โครงสร้ำงใหม่ของบริษัทจงึเปล่ียนแปลงดงันี ้

  โครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษัทหลัง 30 กันยายน 2547 

   .                  

   .                       
(GTS)

   .                    
(ES)

      
   .                           

(GEM)

          40%**         100%    100%

    

          

                  

 
**หมำยเหต ุ ในปี 2548 บริษัทเข้ำซือ้หุ้น GEM เพิ่มเติมจำกกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมซึง่เป็นผู้บริหำรของบริษัท ท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มเป็น 
ร้อยละ 45  

ปี 2548  

 GTS ได้รับสิทธิบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI ส ำหรับผลิตภัณฑ์จำกกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะ 
PROTOTYPE DESIGN 

 บริษัทท ำข้อตกลงร่วมกบั GTS เพ่ือก่อตัง้กิจกำรร่วมค้ำ จีเนียส (JV Genius) โดยแบง่เงินลงทนุและผลก ำไรในสดัส่วนร้อยละ 
20: 80 ทัง้นี ้กิจกำรร่วมค้ำ จีเนียสได้รับสิทธิจำกกรุงเทพมหำนคร ในกำรติดตัง้ป้ำยจรำจรอัจฉริยะ จ ำนวน 40 จุด พร้อม
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สญัญำกำรดแูลรักษำและระบบศนูย์ควบคมุเครือข่ำย อีกทัง้ด ำเนินธุรกิจจดัเก็บผลประโยชน์ด้ำนกำรโฆษณำในงำนสมัปทำน
ตดิตัง้ปำ้ยจรำจรอจัฉริยะทกุจดุ 

 บริษัทร่วม GEM ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 25 ล้ำนบำท โดยบริษัทเข้ำซือ้หุ้นเพิ่มเติมจำกกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดมิซึง่เป็นผู้บริหำรของ
บริษัท จ ำนวน 924,999 หุ้น รำคำตำมมูลค่ำท่ีตรำไว้ หุ้นละ 10 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวม 9,249,990 บำท สดัส่วนกำรถือหุ้น
ของบริษัทอยู่ท่ีร้อยละ 45 วตัถุประสงค์ในกำรเพิ่มทุนครัง้นี ้เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมรองรับกำรขยำยตวัขอ งบริษัท 
เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์มิเตอร์ไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ GEM ได้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนสินค้ำ IEC 62053-21 และ IEC 
62052-11 จำกสถำบนั Parkside Laboratory ประเทศนิวซีแลนด์ 

 บริษัทร่วมกบันำยมนตรี วรรณำ, นำยศรำวธุ เพียรพิทกัษ์, นำยณัฐวฒุิ เทพหสัดิน ณ อยุธยำ, และนำยชำญเรือง เหลือนิมิต
มำศ ก่อตัง้บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ำกดั (“FTS”) ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
34 ของทนุจดทะเบียน และนำยมนตรี วรรณำ นำยศรำวธุ เพียรพิทกัษ์ นำยณัฐวฒุิ เทพหสัดนิ ณ อยธุยำ และนำยชำญเรือง 
เหลือนิมิตมำศ ถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 66 เพ่ือด ำเนินธุรกิจเป็นผู้วจิยั ค้นคว้ำและจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์รับส่งข้อมลูผ่ำน
ดำวเทียมตดิยำนพำหนะ (“Vehicle Tracking System”) 

 บริษัทย้ำยท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ มำท่ี 226/12,13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร พร้อม
ทัง้ด ำเนินกำรขออนญุำตเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน รวมทัง้เปล่ียน
ช่ือเป็น บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยแปลงมลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้จำกหุ้นละ 100 บำทเป็นหุ้นละ 1 บำท  

 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 386.1 ล้ำนบำทเป็น 515 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน  128.9 ล้ำนหุ้น มูล
คำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพ่ือเสนอขำยตอ่ประชำชนทัว่ไปในครำวเดียวหรือตำ่งครำวกนั  

ปี 2549  

 เดือนเมษำยน 2549 ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นมีมติเปล่ียนแปลงลดจ ำนวนหุ้นท่ีจะเสนอขำยต่อประชำชน จำก 128.9 ล้ำนหุ้น
เหลือ 93.9 ล้ำนหุ้น ส ำหรับทนุส่วนท่ีเหลือบริษัทยงัไม่มีนโยบำยในกำรเพิ่มทนุเรียกช ำระ 

 เดือนกนัยำยน 2549 บริษัทได้รับอนญุำตให้หลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนเข้ำท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 เดือนธันวำคม 2549 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 515 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 515 ล้ำนหุ้น โดยเป็นหุ้นสำมญั
ท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 480 ล้ำนบำท คดิเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 480 ล้ำนหุ้น 

ปี 2550    

 บริษัทร่วม GEM ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 40 ล้ำนบำท โดยบริษัทเข้ำซือ้หุ้นเพิ่มเติม จ ำนวน 675,000 หุ้น รำคำตำมมลูค่ำท่ี
ตรำไว้ หุ้นละ 10 บำท คดิเป็นมลูคำ่รวม 6,750,000 บำท สดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทคงเดมิที่ร้อยละ 45 
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ปี 2551  

 เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2551 บริษัทย่อย GTS ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำกเดิม 10 ล้ำนบำท เป็น 50 ล้ำนบำท บริษัทได้ใช้สิทธิซือ้
หุ้นเพิ่มทนุดงักล่ำว เพ่ือด ำรงสดัส่วนกำรถือหุ้นไว้คงเดมิ 

 วนัท่ี 20 มิถุนำยน 2551 ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นมีมติลดทุนจดทะเบียนจำก 515 ล้ำนบำท เป็น 480 ล้ำนบำท โดยลด
จ ำนวนหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 35 ล้ำนหุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และได้มีมติอนมุัติเปล่ียนแปลง
มูลค่ำท่ีตรำไว้จำกหุ้นละ 1 บำท เป็นหุ้นละ 0.5 บำท เป็นผลให้จ ำนวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและออกช ำระแล้วเพิ่มขึน้จำก 480 
ล้ำนหุ้น เป็น 960 ล้ำนหุ้น 

 วนัท่ี 7 ตลุำคม 2551 บริษัทร่วมกับนำงสุทิน นิยมศิลป์ ก่อตัง้บริษัท อุตสำหกรรมน ำ้ไทย จ ำกดั ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำน
บำท โดยบริษัทเร่ิมต้นถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 40 เพ่ือด ำเนินธุรกิจให้บริกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งน ำ้ดบิจำกแหล่งน ำ้ธรรมชำต ิ
และปอ้นน ำ้ดิบให้คู่ค้ำในกำรพฒันำแหล่งน ำ้และจดัระบบท่อส่งน ำ้ดบิสำยหลกั ให้แก่นิคมอุตสำหกรรม โรงงำนอุตสำหกรรม 
รวมทัง้กำรประปำส่วนภูมิภำค และต่อมำในเดือนธันวำคม 2551 บริษัทได้เข้ำซือ้หุ้นเพิ่มจำกผู้ ถือหุ้นเดิมรวมจ ำนวน 3,000 
หุ้น ท ำให้บริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 70  ของทนุจดทะเบียน 

 วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2551 บริษัทร่วมกับนำยศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์และนำยอนุพันธ์ ภักดีศุภฤทธ์ิ ก่อตัง้บริษัท ฟอร์ท 
สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51  ของทนุจดทะเบียน เพ่ือด ำเนิน
ธุรกิจผู้ ให้บริกำรเติมเงินมือถืออตัโนมัติ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตตู้ เติมเงินมือถือและให้บริกำรกบัดีลเลอร์ในด้ำนกำรบริหำรและ
จดัเก็บรำยได้ ซึ่งธุรกิจดงักล่ำวยงัมีศกัยภำพสูงในกำรขยำยธุรกิจไปยงับริกำรอ่ืนเพิ่มเติม เช่น บริกำรช ำระค่ำสำธำรณูปโภค 
ช ำระบตัรเครดติอิออน เทสโก้ เฟร์ิสช้อยส์ เป็นต้น 

 บริษัทด ำเนินกำรปิดกิจกำรร่วมค้ำ จีเนียส ทรำฟฟิค แอนด์ เซอร์วิส อินเตอร์คอล หลังจำกส่งมอบงำนปรับปรุงและติดตั ้ง
สญัญำณไฟจรำจรในเขตเทศบำลนครตรังเสร็จสิน้  

ปี 2552 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

  ในปี 2552 บริษัทได้ลงทุนซือ้เคร่ืองจักรเพ่ือรองรับค ำสั่งผลิตของลูกค้ำรำยใหญ่ คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล มูลค่ำกำรลงทุน
โดยประมำณจ ำนวน 60 ล้ำนบำท 

 บริษัทได้รับรำงวลั Best Supplier จำกบริษัท เวสเทร์ิน ดจิิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 ในเดือนตุลำคม 2552 บริษัทได้รับรำงวลัชนะเลิศ ด้ำนเศรษฐกิจ ในกำรประกวดผลงำนรำงวลันวตักรรมแห่งชำติประจ ำปี 
2552 จำกส ำนกังำนนวตักรรมแหง่ชำต ิกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

 ในเดือนธันวำคม 2552 บริษัทได้รับรำงวลันวตักรรมโทรคมนำคมยอดเย่ียมประเภทผลิตภัณฑ์โทรคมนำคมหรือ Telecom 
Product ประจ ำปี 2552 จำกสถำบันวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคม (สพท.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
โทรคมนำคม (ส ำนักงำน กทช.) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมสำยโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง หรือ Multi-Service Access 
Network (MSAN) 

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากัด  

  ในเดือนเมษำยน 2552 บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วสิ จ ำกดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 1 ล้ำนบำท เป็น 5 ล้ำนบำท โดยกำร
ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 40,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท และเร่ิมด ำ เนินธุรกิจเชิงพำณิชย์ให้บริกำรเติมเงิน
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ออนไลน์และเตมิเงินมือถืออตัโนมตัิ 

บริษัท อุตสาหกรรมน า้ไทย จ ากัด (TIW) 

 ในเดือนสิงหำคม 2552 บริษัทย่อย TIW ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ล้ำนบำท เป็น 77 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุจ ำนวน 760,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท  

 ในเดือนกนัยำยน 2552 TIW ได้ลงนำมในสญัญำซือ้ขำยน ำ้ดิบ เพ่ือจ ำหน่ำยน ำ้ดบิให้แก่ บมจ.จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ำ้
ภำคตะวนัออก สญัญำดงักล่ำวมีอำย ุ10 ปี มลูคำ่รำยได้โดยประมำณตลอดอำยสุญัญำ จ ำนวน 570 ล้ำนบำท 

ปี 2553 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 ในเดือนมีนำคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติให้ขำยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท อุตสำหกรรมน ำ้ไทย 
จ ำกดั จ ำนวน 539,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียนให้แก่บริษัท แหล่งน ำ้สยำม จ ำกดั  และบริษัทได้โอน
หุ้นและรับช ำระเงินคำ่หุ้นจ ำนวนเงิน 55 ล้ำนบำท (สทุธิจำกค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้อง) มีผลท ำให้บริษัท อตุสำหกรรมน ำ้ไทย จ ำกดั 
สิน้สภำพกำรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 30 เมษำยน 2553  

 บริษัทได้ขยำยกำรลงทนุไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ โดยจดัตัง้บริษัท Mindmap Commtech Inc. ซึง่มีทนุจดทะเบียน 150 ล้ำนเป
โซ (หุ้นสำมญัจ ำนวน 150,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1,000 เปโซ) และด ำเนินธุรกิจหลกัคือ ให้บริกำรเติมเงินออนไลน์และ
เตมิเงินมือถืออตัโนมตั ิโดยบริษัทถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน  

 บริษัทได้รับรำงวลัชนะเลิศ ประเภทบุคคลทัว่ไป ในกำรประกวดรำงวลัเจ้ำฟ้ำไอที รัตนรำชสุดำ สำรสนเทศ ครัง้ที่ 5 ประจ ำปี 
2553 จำก มลูนิธิวิจยัเทคโนโลยีสำรสนเทศ (FRIT) จำก ผลิตภัณฑ์ชุมสำยโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง หรือ Multi-
Service Access Network (MSAN) 

 บริษัทได้รับรำงวลัดีเด่นจำกกำรประกวดสุดยอดนวตักรรมโทรคมนำคมไทยประจ ำปี 2553 จำก สถำบันวิจัยและพัฒนำ
อุตสำหกรรมโทรคมนำคม (TRIDI) โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได้รำงวัล คือ FORTH  X- TRANS  WDM  Access Switch  ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ Access Switch  ส ำหรับผู้ ให้บริกำรเครือข่ำยบรอดแบนด์ เพ่ือเช่ือมต่อจำกตู้ ชุมสำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
(MSAN) เข้ำสู่ Core Network ท่ีมี Bandwidth สงู และอีก 2 รำงวลัจำกโครงกำรผลิตภณัฑ์ดีเดน่ทำงด้ำนระบบสมองกลฝังตวั
ของประเทศไทย โดยได้รับรำงวลัชนะเลิศภำยใต้ประเภท Living and Life Style คือ Nurse Call System ซึง่เป็นระบบส่ือสำร
ภำยในสถำนพยำบำล  และ รำงวัลทำงด้ำนนวัตกรรมประเภท Productivity & Tools จำกผลงำน Forth Android 
Development Board Tablet ซึง่เป็นกำรออกแบบผลิตบอร์ดทดลองเพ่ือใช้ในกำรพฒันำระบบปฏิบตักิำร Android   

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากัด  

 ในเดือนพฤศจิกำยน 2553 บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วสิ จ ำกดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 5 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 50,000 หุ้น 
มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) เป็น 15 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 150,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ 100,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

  ปี 2554 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 ในเดือนพฤษภำคม 2554 บริษัทได้ลงทุนจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ช่ือว่ำ บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จ ำกัด เพ่ือด ำเนินธุรกิจให้
ค ำปรึกษำในกำรจัดกำรข้อมูลและจัดระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุ้นใน
อตัรำร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียน  



 8 

 บริษัทได้รับรำงวลัดีเดน่ “ best supplier award” 3 ปีซ้อน จำกบริษัท ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็ จ ากัด 

 ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2554 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ำกดั  ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 10 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 100,000 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) เป็น 20 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 200,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) โดยกำรออก
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 100,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

Mindmap Commtech Inc.  

 Mindmap Commtech Inc.  ได้ออกจ ำหน่ำยหุ้ นเพิ่มจำก 50.4 ล้ำนเปโซฟิลิปปินส์ (50,400 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1,000 เปโซ
ฟิลิปปินส์) เป็น 100.8 ล้ำนเปโซฟิลิปปินส์ (100,800 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 1,000 เปโซฟิลิปปินส์)  

  ปี 2555 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทได้ขยำยกำรลงทุนไปยังประเทศเวียดนำม โดยจัดตัง้บริษัท FPT Payment Technology Joint Stock Company ซึ่งมี
ทนุจดทะเบียน 42,000 ล้ำนดอง  (หุ้นสำมญัจ ำนวน 4,200,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10,000 ดอง) และด ำเนินธุรกิจหลกั
คือ ให้บริกำรเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมัติ โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทดงักล่ำวในอัตรำร้อยละ  30 รำคำทนุของ
เงินลงทนุในบริษัทดงักล่ำวเทำ่กบั 18.5 ล้ำนบำท 

 บริษัทได้ซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด (FSS) จ ำนวน 15,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็น
มลูคำ่ 1.50 ล้ำนบำท จำกผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่งของ FSS ท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทดงักล่ำวเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 51 เป็น ร้อย
ละ 61 นอกจำกนี ้บริษัทได้ซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทย่อยดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทจ ำนวน 1,453,500 หุ้น และ
ส่วนของผู้ ถือหุ้นรำยดงักล่ำวท่ีสสะสิทธิกำรซือ้หุ้นจ ำนวน 285,000 หุ้น รวมจ ำนวนหุ้นเพิ่มทุนทัง้สิน้ 1,738,500 หุ้น ในรำคำ
หุ้นละ 100 บำท คดิเป็นมลูคำ่ 173.85 ล้ำนบำท รวมมลูคำ่เงินลงทนุทัง้สิน้ 175.35 ล้ำนบำท  

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากัด  

 บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 15 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 150,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท) เป็น 300 ล้ำนบำท (หุ้ นสำมัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้ นสำมัญเพิ่มทุน
จ ำนวน 2,850,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท   

ปี 2556 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทได้อนมุตัิแผนกำรน ำบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และ
อนมุตัใินหลกักำรกำรจดัโครงสร้ำงทนุของบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วสิ จ ำกดั ตำมแผนกำร Spin-off 

 บริษัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นใน Mindmap Commtech Inc. ซึง่เป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นในบริษัทดงักล่ำวในอัตรำร้อยละ 40 
คดิเป็นจ ำนวน 105 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทร่วมดงักล่ำว 

 นำยพงษ์ชยั อมตำนนท์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทได้ขำยหุ้นของบริษัท จ ำนวน 100 ล้ำนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.4 ของ
ทนุจดทะเบียนของบริษัท ให้แก่นกัลงทนุ 2 รำย คือ นำยวชิัย ทองแตง และนำงสำวกนำนชุ เล็กวิจิตร อย่ำงไรก็ตำม กำรขำย
หุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักล่ำวไม่มีผลกระทบตอ่โครงสร้ำงกำรจดักำรและนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทแตอ่ย่ำงใด 

 บริษัทได้ลงทนุจดัตัง้บริษัทย่อยแหง่ใหม่ 2 แหง่ คือ บริษัท ฟอร์ท อลัไลแอนซ์ จ ำกดั และบริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จ ำกดั  
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 บริษัทได้ลงนำมในสัญญำ Joint Venture Termination Agreement เพ่ือยกเลิกสัญญำ Joint Venture and Shareholders 
Agreement ซึง่เป็นกำรยกเลิกกำรร่วมทนุใน FPT Payment Technology Joint Stock Company  

 บริษัทได้หยดุรับค ำสัง่ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับฮำร์ดดสิก์ไดรฟ์ของบริษัท เวสเทร์ิน ดจิิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่
เป็นลกูค้ำรำยใหญ่ของบริษัทตัง้แตส่ิน้เดือนกรกฎำคม 2556 

 บริษัทได้ย้ำยส ำนกังำนใหญ่จำกเดิมเลขท่ี 226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ไป
ยงัเลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด ได้เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทย่อยจำกเดิมหุ้นละ 100 บำท 
จ ำนวน 3 ล้ำนหุ้น เป็นหุ้นละ 0.5 บำท จ ำนวน 600 ล้ำนหุ้น  

 บริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 300 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 600 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.5 ) เป็น 400 ล้ำนบำท 
(หุ้นสำมญั 800 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.5 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 200 ล้ำนหุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้น
ละ 0.5 บำท เพ่ือรองรับกำรเสนอขำยหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทและประชำชนทัว่ไป (IPO)  

 บริษัทย่อยได้แปรสภำพจำกบริษัทจ ำกดัเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั 

 บริษัทย่อยได้ย้ำยส ำนักงำนใหญ่จำกเดิมเลขท่ี 1031/3-4 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ไป
ยงัเลขท่ี 226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จ ากัด  

 บริษัทย่อยดงักล่ำวจัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนำยน 2556 โดยมีทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท ธุรกิจหลกัคือ บริกำรรับเหมำออกแบบ ติดตัง้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรโทรคมนำคม รวมถงึกำร
จ ำหน่ำยอปุกรณ์ส่ือสำรและระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดงักล่ำวในอตัรำร้อยละ 51 

บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จ ากัด  

 บริษัทย่อยดงักล่ำวจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2556 โดยมีทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 10,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำ
ไว้หุ้นละ 100 บำท ธุรกิจหลักคือ ผลิตและจ ำหน่ำยหลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ์ส ำหรับให้แสงสว่ำง บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย
ดงักล่ำวในอตัรำร้อยละ 100 

FPT Payment Technology Joint Stock Company 

 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรของ  FPT Payment Technology Joint Stock Company ได้มีมติอนมุตักิำรเลิกบริษัท และขำยเคร่ืองรับ
ช ำระเงินอตัโนมตัคิืนให้กบับริษัท เน่ืองจำกสภำวะตลำดเตมิเงินมือถือยงัไม่เอือ้อ ำนวย ผู้บริโภคยงัคงนิยมใช้บตัรเติมเงินแบบขูด
มำกกวำ่กำรเตมิเงินผ่ำนตู้ เตมิเงิน 

ปี 2557 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุของบริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ ำนวน 1,500,000 
หุ้น ในรำคำตำมมลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คดิเป็นมลูคำ่เงินลงทนุ 150 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เพ่ือรักษำสดัส่วนกำรถือหุ้นไว้คงเดมิ 
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 บริษัทได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ ำนวน 90,000 หุ้น ในรำคำ
ตำมมลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คดิเป็นมลูคำ่เงินลงทนุ 9 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เพ่ือรักษำสดัส่วนกำรถือหุ้นไว้คงเดมิ 

 บริษัทได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุของบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ จ ำกัด ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท จ ำนวน 34,000 หุ้น ในรำคำ
ตำมมลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คดิเป็นมลูคำ่เงินลงทนุ 3.4 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เพ่ือรักษำสดัส่วนกำรถือหุ้นไว้คงเดมิ 

 สดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลดลงจำกร้อยละ 61 
เหลือร้อยละ 46 เน่ืองจำกบริษัทย่อยดงักล่ำวได้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทย่อย จ ำนวน 200 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้น
ละ 0.5 บำท ในรำคำหุ้นละ 2.5 บำท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทและประชำชนทัว่ไป  

 บริษัทรับโอนหุ้นสำมญัของบริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท จ ำนวน 1,599,998 หุ้น โดยไม่คิดมลูคำ่ จำกผู้
ถือหุ้น 3 รำย ท่ีมีควำมประสงค์จะโอนหุ้นท่ีถืออยู่ทัง้หมดให้แก่บริษัท กำรรับโอนหุ้นดังกล่ำวท ำให้บริษัทมีสัดส่วนกำรถือหุ้น
เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 85  

 บริษัทรับโอนหุ้นสำมญัของบริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ ำนวน 30,000 หุ้น โดยไม่คดิมลูค่ำ จำก
ผู้ ถือหุ้นรำยหนึ่งท่ีมีควำมประสงค์จะโอนหุ้นท่ีถืออยู่ทัง้หมดให้แก่บริษัท กำรรับโอนหุ้นดงักล่ำวท ำให้บริษัท มีสัดส่วนกำรถือหุ้น
เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100 

 บริษัทได้อนมุตัิกำรเลิกกิจกำรของบริษัท ฟอร์ท อลัไลแอนซ์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เน่ืองจำกบริษัทดงักล่ำวยงัไม่ได้
เร่ิมด ำเนินกำรและมีผลขำดทนุสะสมเกินกวำ่ทนุจดทะเบียน 

 บริษัทได้ซือ้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งตัง้อยู่บนถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร เนือ้ท่ีรวม 349 
ตำรำงวำ คดิเป็นมลูคำ่ 316 ล้ำนบำท จำกบคุคลที่ไม่เก่ียวโยงกนักบับริษัท เพ่ือไว้รองรับกำรขยำยกิจกำรของบริษัท  

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน)  

 บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วสิ จ ำกดั (มหำชน) ได้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทและประชำชนทัว่ไป จ ำนวน
รวม 200 ล้ำนหุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.5 บำท ในรำคำหุ้นละ 2.5 บำท และได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลำด
หลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตัง้แตว่นัท่ี 14 ตลุำคม 2557 โดยมีช่ือย่อหลกัทรัพย์ คือ 
FSMART 

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จ ากัด  

 บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 50 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 500,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 
บำท) เป็น 200 ล้ำนบำท (หุ้ นสำมัญ 2,000,000 หุ้ น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้ นละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้ นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 
1,500,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้น 100 บำท 

บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จ ากัด  

 บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จ ำกดั ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 1 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 10,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) เป็น 10 
ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 100,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 90,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำ
ไว้หุ้น 100 บำท 

บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จ ากัด  

 บริษัท ฟอร์ท อลัไลแอนซ์ จ ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 11 ธันวำคม 2557 และอยู่ระหว่ำงกำร
ช ำระบญัชี 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.4 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“FORTH”) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคมอุปกรณ์และ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “FORTH” รวมทัง้ ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนำคม และ
อิเล็กทรอนิกส์ ภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ อีกทัง้ด ำเนินกำรรับจ้ำงประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์โทรคมนำคมและอิเล็กทรอนิกส์ โดย
กลุ่มบริษัท ประกอบด้วยบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ดงันี ้

บริษัทย่อย จ ำนวน 8 บริษัท คือ  
1) บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกดั (“ES”) ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์  
2) บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั (“GTS”) ด ำเนินธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย และรับเหมำติดตัง้ระบบสญัญำณไฟจรำจรครบ

วงจร กล้องวงจรปิดและปำ้ยอิเล็กทรอนิกส์  
3) กิจกำรร่วมค้ำ จีเนียส (“Genius”) ได้รับสิทธิจำกกรุงเทพมหำนคร ในกำรติดตัง้ป้ำยจรำจรอัจฉริยะจ ำนวน 40 จุด พร้อม

บริกำรดูแลและควบคุมกำรรำยงำนสภำพจรำจรบนป้ำยจรำจรอัจฉริยะ รวมทัง้งำนบริหำรศูนย์ควบคุมและด ำเนินธุรกิจจัดเก็บ
ผลประโยชน์ด้ำนงำนโฆษณำในสมัปทำนปำ้ยจรำจรอจัฉริยะของกรุงเทพมหำนคร 

4) บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) (“FSMART”) ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเตมิเงินมือถืออตัโนมตัแิละบริกำรเติมเงิน
ออนไลน์  

5)    ษ                 ง้      ด (“FCON”) ด ำเนินธุรกิจบริกำรให้     ึ ษ ใ กำรจดักำรข้อมลูและจดัระบบ กำรเขียนข้อมลู 
กำรฝึกอบรม กำรวำงแผนด้ำนกำรตลำด กำรจัดจ ำหน่ำยเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 
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6)    ษ         อลัไลแอนซ์      ด (“FAL”) ด ำเนินธุรกิจบริกำรรับเหมำออกแบบ ติดตัง้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรโทรคมนำคม รวมถงึกำรจดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์ส่ือสำรและระบบคอมพิวเตอร์ 

7)    ษ         ไลท์ติง้      ด (“FLT”) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยหลอดไฟฟ้ำและอปุกรณ์ส ำหรับให้แสงสว่ำง 
8) บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ำกัด (เดิมช่ือ “บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จ ำกัด”) ด ำเนินธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้ำระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปล่ียนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2557 
บริษัทร่วม จ ำนวน  3 บริษัท คือ  
1) บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็ จ ำกดั (“FTS”) ด ำเนินธุรกิจผลิตอปุกรณ์รับส่งข้อมลูผ่ำนดำวเทียมตดิยำนพำหนะ  
2) Mindmap Commtech Inc. (“MCI”) ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ ให้บริกำรเติมเงินมือถืออัตโนมัติและบริกำรเติมเงินออนไลน์ ใน

ประเทศฟิลิปปินส์ 
3) FPT Payment Technology JSC (“FPT”) ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรเติมเงินมือถืออตัโนมตัแิละบริกำรเติมเงินออนไลน์ ใน

ประเทศเวียดนำม 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท แบง่ออกเป็น  4 สำยธุรกิจ ดงันี ้ 

1) ธุรกิจอีเอ็มเอส 

ธุรกิจผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน)  มีโรงงำนผลิตบนเนือ้ท่ีมำกกว่ำ 16,000 ตำรำงเมตร ตัง้อยู่ท่ี
ถนนพุทธมณฑลสำย 5 จังหวดันครปฐม เพียบพร้อมด้วยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย  อีกทัง้วิศวกรและทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ยำวนำน 
เตรียมพร้อมให้บริกำรในทุกรูปแบบตัง้แต่กำรเร่ิมออกแบบสินค้ำร่วมกับลูกค้ำ ตลอดจนกำรผลิตสินค้ำทัง้ในรูปแบบกำรประกอบ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Consigns) และรูปแบบกำรรับเหมำผลิต (Turnkey) โดยมีกลุ่มลูกค้ำหลกัเป็นบริษัทจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
และโทรคมนำคมชัน้น ำ เช่น บริษัท ซนัยู เดนโซ (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ไพโอเนียร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท   
โตชิบำ แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั Fusion Electronics Limited, Invenco Group Limited, Garmin Switzerland เป็นต้น  

ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นผู้ จ ำหน่ำยชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดกัเตอร์ อันเป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ไอซี  ทรำนซิสเตอร์ ไดโอด เซไมคอนดคัเตอร์ 
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ Display Device รีเลย์ แบตเตอรี คอนเน็คเตอร์ ออดไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟ EMC ฟิลเตอร์ เทอร์มอลพรินเตอร์ (thermal 
printer) ตวัเก็บประจ ุ(capacitor) รีซสิเตอร์ (resistor) crystal oscillator เป็นต้น  

2) ธุรกิจโทรคมนาคม  

ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร  

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยเป็นผู้ออกแบบโครงข่ำยโทรคมนำคมยุคหน้ำ (NGN) เพ่ือ
ให้บริกำร Narrowband และ Broadband ผ่ำนข่ำยสำยทองแดงและไฟเบอร์ออฟติก โดยทีมผู้ ทีมวิศวกรท่ีมีประสบกำรณ์และช ำนำญ

กำรออกแบบมำกกว่ำ 10 ปี รวมทัง้จัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม ชุมสำย ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ     ให้กับผู้
ให้บริกำรหลกัในประเทศมำกกวำ่ 1 ล้ำนคู่สำย ด้วยทีมงำนบริหำรโครงกำรท่ีมีศกัยภำพและประสบกำรณ์ในกำรบริหำร และมีผลงำน
กำรบริหำรโครงกำรได้ส ำเร็จตำมระยะเวลำท่ีลูกค้ำก ำหนดมำกกว่ำ 100 โครงกำร ตัง้แต่ระดบัโครงกำรมูลค่ำ 1 พันล้ำนบำท ลงมำ
ตำมล ำดบั อำท ิเช่น MSAN, DWDM เป็นต้น  
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ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม 

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ภำยใต้  เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  จัดจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ท่ีหลำกหลำย ซึง่ผลิตภณัฑ์หลกัประกอบด้วยอุปกรณ์ตู้ชุมสำยโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ต (MSAN) ตู้ชุมสำยโทรศพัท์ (DLC) 
ตู้ ชุมสำยอินเตอร์เน็ต (DSLAM) อุปกรณ์ส่ือสัญญำณ (FORTH WDM Access Switch) เคร่ืองโทรศัพท์ดิจิตอลและระบบไอพี ( IP 
Phone) ชมุสำยอิเล็กทรอนิกส์ควำมเร็วสูง (IP DSLAM) ตู้สำขำโทรศพัท์เทคโนโลยีไอพี (IP-PBX) อปุกรณ์ควบคมุกำรประจุและแปลง
กระแสไฟฟ้ำ (Inverter/Charger)  ระบบศนูย์ให้บริกำรข้อมลูทำงโทรศพัท์ (Call Center) ระบบเรียกพยำบำลส ำหรับใช้ในโรงพยำบำล 
(Nurse Call) และ อุปกรณ์ควบคมุกำรประจุและแปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter/Charger) ระบบศนูย์ให้บริกำรข้อมลูทำงโทรศพัท์ (Call 
Center), Multi-Interface Broadband Router เป็นต้น  

3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟจราจรครบวงจร 

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ  100 ภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำ  ท ำกำรผลิต จ ำหน่ำย และรับเหมำ ติดตัง้ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัระบบจรำจรพร้อมทัง้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
จอสีแสดงผล LED (Full Color LED Screen) ป้ำยแสดงข้อควำม (VMS) HID Electronic Ballast โคมสัญญำณไฟ เคร่ืองควบคุม
สญัญำณไฟจรำจร ระบบสญัญำณไฟคนข้ำมถนนอัจฉริยะ รวมไปถึง ระบบควบคุมสญัญำณไฟจรำจรด้วยคอมพิวเตอร์  เคร่ืองนับ
เวลำถอยหลงัของคนข้ำมถนน ไฟประดบัตกแตง่อำคำรและสถำนท่ีตำ่งๆ อปุกรณ์ไฟกระพริบพลงังำนแสงอำทติย์ เป็นต้น  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ 

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ     ผลิตภัณฑ์หลัก
ประกอบด้วยจอภำพอิเล็กทรอนิกส์ (Full Color LED Screen) ป้ำยแสดงข้อควำมหรือรูปภำพ ส ำหรับภำยในและภำยนอกอำคำร 
(Moving Sign Board / Variable Message Sign: VMS) ปำ้ยเตือนทำงแยก LED และบริกำรดแูลรักษำระบบ เป็นต้น 

ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ค่าโฆษณาบนป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ด ำเนินธุรกิจโดย กิจกำรร่วมค้ำ Genius ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นทำงอ้อม (ถือหุ้นโดย บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีส
เตม็ จ ำกดั ร้อยละ 80 และ โดยบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 20) โดยได้รับสิทธิจำกกรุงเทพมหำนครในกำรตดิตัง้
ป้ำยจรำจรอัจฉริยะ รวมทัง้กำรดูแลรักษำ พร้อมศูนย์ควบคุมเครือข่ำยจ ำนวน 40 จุด และสิทธิในกำรจัดเก็บผลประโยชน์ด้ำนกำร
โฆษณำในจดุท่ีตดิตัง้ปำ้ย เป็นเวลำรวมทัง้สิน้ 9 ปี (อำยสุญัญำครัง้ละ 3 ปี และได้สิทธิตอ่อำยสุญัญำได้ 2 ครัง้)  

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายระบบตดิตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม 

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 34 (ร้อยละ 66 ถือหุ้นโดย

บคุคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนั) ด ำเนินกำรภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  ธุรกิจหลกั ได้แก่ กำรผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์รับส่ง
ข้อมลูผ่ำนดำวเทียมติดยำนพำหนะ (Vehicle Tracking) ส ำหรับบนัทกึกำรใช้งำนยำนพำหนะผ่ำนดำวเทียมด้วยระบบ GPS (Global 
Positioning System) ท ำหน้ำท่ีรำยงำนข้อมลูกำรใช้ยำนพำหนะ เช่น ต ำแหน่งของยำนพำหนะ  เส้นทำงกำรเดินทำง และควำมเร็วใน
กำรใช้งำน รวมถึงรำยงำนสถำนะปัจจบุนัของยำนพำหนะ โดยจะมีกำรแจ้งเตือนไปยงัผู้ควบคมุยำนพำหนะหำกขบัข่ีออกนอกเส้นทำง 
หรือขบัข่ีด้วยควำมเร็วท่ีเกินก ำหนด ท ำให้ผู้ ใช้สำมำรถบริหำรกำรใช้งำนยำนพำหนะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ 
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ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มิเตอร์วัดไฟระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 85 (ร้อยละ 15 ถือหุ้นโดยบุคคลท่ีไม่

เก่ียวโยงกัน) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ    ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ มิเตอร์ kWh ทัง้หนึ่งเฟส และสำมเฟสแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเช่ือมต่อเป็นระบบประมวลผลอตัโนมัติผ่ำนทำง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็น Ethernet และต่อเข้ำกับ
โปรแกรม Billing ของตู้สำขำของบริษัทได้นอกจำกนีม้ิเตอร์ kWhหนึ่งเฟสแบบบตัรเติมเงินผ่ำนบตัร RFID และมิเตอร์น ำ้ท่ีต่อเข้ำกับ
ระบบประมวลผลอตัโนมตัร่ิวมกบัมิเตอร์ kWh และสำมำรถเพิ่มผ่ำนทำง อุปกรณ์รับส่งข้อมลูแบบ Wireless เพ่ือให้อ่ำนคำ่น ำอตัโนมตัิ
ได้ เป็นต้น 

ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)  

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)และ/หรือ บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จ ำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี
บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100  เพ่ือให้บริกำรวำงระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้แก่ หน่วยงำนของรัฐ
และรัฐวสิำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำนครหลวง กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย บมจ. กำรบนิไทย เป็นต้น 

ธุรกิจบริการรับเหมาออกแบบ ติดตัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม รวมถึงการจัด
จ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสารและระบบคอมพวิเตอร์ 

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือ บริษัท ฟอร์ท อลัไลแอนซ์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ี
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 (ร้อยละ 49 ถือหุ้นโดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกัน) โดยให้บริกำรรับเหมำ ออกแบบและติดตัง้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรโทรคมนำคม รวมถงึกำรจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส่ือสำรและระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย คือ ผู้
ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภำยในประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 9 ธันวำคม 2557 ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยดงักล่ำวได้มีมติอนุมัติกำรเลิกกิจกำร เน่ื องจำกบริษัท
ย่อยยงัไม่ได้เร่ิมด ำเนินธุรกิจ บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชย์ เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวำคม 2557 ปัจจบุนับริษัทย่อย
อยู่ระหวำ่งกำรช ำระบญัชี 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่าง 

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และ/หรือบริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค 
ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100  ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หลอดไฟ LED 
และอุปกรณ์ส ำหรับให้แสงสวำ่งหลำกหลำยประเภท อำท ิโคมไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) โคมไฟส่องสว่ำงชนิด LED High 
Bay ซึ่งเหมำะส ำหรับใช้ในพืน้ท่ีหลังคำสูงและต้องกำรแสงสว่ำงมำกๆ เช่น โรงงำน คลงัสินค้ำ ป๊ัมน ำ้มนั  ซุปเปอร์มำร์เก็ตและสนำม
กีฬำ เป็นต้น หลอดชนิดขัว้เกลียว (E27) หลอดฮำโลเจน (MR16) หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) โดยเทคโนโลยี LED นีจ้ะช่วยประหยัด
พลงังำนได้มำกถงึ 80% มีอำยกุำรใช้งำนยำวนำนกว่ำและเกิดควำมร้อนน้อยกว่ำหลอดธรรมดำ 

4) ธุรกิจเตมิเงนิออนไลน์  

ธุรกิจให้บริการเตมิเงนิออนไลน์ในประเทศ  

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 46 (ร้อยละ 54 ถือ

หุ้ นโดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกัน) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ      ให้บริกำรเติมเงินและช ำระเงินออนไลน์ด้วยระบบ 
kiosk ลูกค้ำทัว่ไปสำมำรถท ำธุรกรรมต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง โดยจะได้รับควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึน้ ปัจจุบนัให้บริกำรครอบคลุมถึง 
เติมเงินโทรศพัท์มือถือ เติมเงินเกมส์ออนไลน์ ซือ้บตัรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศ ช ำระค่ำโทรศพัท์รำยเดือน AIS จ่ำยบตัรเครดิตอิออน 
เทสโก้ เฟิร์สช้อยส์ ดำวน์โหลดเพลง ซือ้ชัว่โมงอินเตอร์เน็ต และดดูวง   ตลอดจนรองรับบริกำรต่ำงๆ ท่ีอำจเพิ่มขึน้ในอนำคต เช่น กำร
ขำยสินค้ำ เป็นต้น   
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ธุรกิจให้บริการเตมิเงนิออนไลน์ในต่างประเทศ  

บริษัทได้มีกำรขยำยธุรกิจกำรเติมเงินออนไลน์ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และมีกำรออกแบบและพัฒนำระบบให้
สอดคล้องกบัประเทศนัน้ๆ ในปี 2553 บริษัทได้เร่ิมด ำเนินกำรท่ีประเทศฟิลิปปินส์ โดยกำรจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ Mindmap Commtech 

Inc. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 (ร้อยละ 60 ถือหุ้นโดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกัน) ภำยใต้เคร่ืองหมำย      
ปัจจบุนั มีตู้ เตมิเงินท่ีตดิตัง้และพร้อมให้ด ำเนินกำรประมำณ 2,000 ตู้   

ในปี 2555 บริษัทได้ลงทุนในประเทศเวียดนำมโดยกำรจัดตัง้บริษัทร่วมทุน FPT Payment Technology Joint Stock 
Company ซึง่เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 (ร้อยละ 70 ถือหุ้นโดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนั) ต่อมำในเดือนพฤษภำคม 2556 ท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมตใิห้สตัยำบนักำรเลิกบริษัทร่วมดงักล่ำว ปัจจบุนับริษัทดงักล่ำวอยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรเลิกบริษัท 

นอกจำกนี ้บริษัทมีควำมสนใจท่ีจะลงทนุในประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจำกมีขนำดตลำด  (Market Size) ท่ีใหญ่กว่ำประเทศ
ไทยประมำณ 4 เทำ่ ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรหำผู้ ร่วมลงทนุ  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2555-2557 มีดงันี ้

 
2557 2556 2555 

(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 
รายได้จากธุรกิจหลกั       
ธุรกิจอีเอ็มเอส       
- กำรผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  โทรคมนำคม 
และอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้ตรำ
สนิค้ำของลกูค้ำ 

545 12.45 911 20.09 3,209 54.03 

- ก ำ ร จ ำ ห น่ ำ ย ชิ ้ น ส่ ว น
อิเลก็ทรอนิกส ์

721 16.47 717 15.81 739 12.45 

ธุรกิจโทรคมนำคม 918 20.97 515 11.36 480 8.08 
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง       

1) กำรผลติ จ ำหนำ่ย และรับเหมำ
ติ ด ตั ้ง อุ ป ก รณ์ แ ล ะ ระบ บ
สญัญำณไฟจรำจร กล้องวงจร
ปิด อุปกรณ์และระบบป้ำย
อิเลก็ทรอนิกส ์

505 11.54 1,291 28.48 518 8.71 

2) กำรวำงระบบบริหำรทรัพยำกร
องค์กำร (ERP) 

445 10.17 203 4.48 367 6.18 

3) อื่นๆ 40 0.91 31 0.68 21 0.35 
ธุรกิจให้บริกำรเติมเงินออนไลน์และเติม
เงินมืออตัโนมตัิ 

1,104 25.23 803 17.71 553 9.31 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 4,278 97.74 4,471 98.61 5,887 99.11 
รำยได้อื่นๆ 99 2.26 63 1.39 51 0.89 
รวมรายได้ 4,377 100.00 4,534 100.00 5,938 100.00 
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2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

กำรประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยแบง่ออกเป็น 4 สำยธุรกิจ ดงันี ้ 

1. ธุรกิจอีเอ็มเอส  

ธุรกิจแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Products) ซึง่ถือเป็นอุตสำหกรรมขัน้ปลำย (Down Stream) ในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท 
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (บริษัท) โดยสำยธุรกิจนีแ้บง่กำรผลิตได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) กำรประกอบ (Consign Parts) คือ กำรผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กบัลูกค้ำ โดยทีมงำนวิศวกรของบริษัทจะร่วม
ออกแบบกำรผลิตและประกอบแผงวงจรร่วมกับลูกค้ำ จนถึงกำรวำงแผนประกอบแผงวงจร  ซึ่งแผงวงจรท่ีบริษัทประกอบ ได้แก่ 
แผงวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ แผงวงจรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนำคม และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆ เป็นต้น  ทัง้นี ้
บริษัทใช้วตัถุดิบท่ีลูกค้ำเป็นผู้จดัหำให้ โดยลูกค้ำจะเป็นผู้ติดต่อกบัผู้ผลิตหรือผู้จ ำหน่ำยวตัถุดิบให้จดัส่งวตัถุดิบแก่บริษัท และลูกค้ำ
เป็นผู้ รับผิดชอบในคำ่วตัถดุบิเอง ดงันัน้บริษัทจงึไม่มีควำมเส่ียงในเร่ืองกำรบริหำรต้นทนุวตัถดุิบในสำยกำรประกอบนี  ้

2) กำรรับเหมำผลิต (Turnkey) คือ กำรผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเหมำ  ซึ่ง
ทีมงำนวิศวกรของบริษัทจะร่วมออกแบบกำรผลิตและประกอบแผงวงจรร่วมกับลูกค้ำ จนถึงกำรวำงแผนประกอบแผงวงจร  ซึ่ง
ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทรับเหมำผลิต ได้แก่ แผงวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ แผงวงจรอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนำคม แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรมิเตอร์วดัไฟฟ้ำ และอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่ำนดำวเทียมติดยำนพำหนะ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทสำมำรถจัดหำ
วัตถุดิบได้เอง โดยคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภำพตำมท่ีลูกค้ำต้องกำร ด ำเนินกำรติดต่อสั่งซือ้วัตถุดิบ ตลอดจนกำรท่ีบริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบในเร่ืองกำรบริหำรต้นทนุวตัถดุบิเอง 

ทัง้นี ้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Products) ท่ี
บริษัทผลิตตำมค ำสัง่ทัง้หมด ประกอบด้วย 
 

1) แผงวงจรส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ได้แก่ แผงวงจรควบคุมอุณหภูมิใน
เคร่ืองปรับอำกำศ (Air Controller) แผงวงจรวิทยุติดรถยนต์ และแผงวงจร
เคร่ืองเล่น ดีวีดี แผงวงจรบลัลำดอิเล็กทรอนิกส์ และแผงวงจรควบคมุอณุหภูมิ
ในตู้ เย็น เป็นต้น 

 
2) แผงวงจรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผงวงจรคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

ชนิดธรรมดำ และชนิดไร้สำย (Wireless Keyboard) รวมถึงกำรรับผลิต
แผงวงจรชดุคีย์บอร์ดส ำหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น  

 
 
 
3) แผงวงจรส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ได้แก่ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 
 

 

แผงวงจรส ำหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ 

 

แผงวงจรส ำหรบัอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

  

แผงวงจรส ำหรบัอุปกรณ์โทรคมนำคม 
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ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรกิจจ ำหน่ำยชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด ำเนินธุรกิจโดยบริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกดั (“ES”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือ
หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 โดย ES เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย (Distributor) ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กบัเจ้ำของตรำสินค้ำชัน้น ำจ ำนวนมำก
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น FUJITSU, ZARLINK, MICROCHIP, KEC, ELITE, Ischaffner, ETT, SILA, I_NEX เป็นต้น 
นอกจำกนีผู้้ ผลิตสินค้ำเช่น FUJITSU, ZARLINK และ MICROCHIP ยังได้แต่งตัง้ให้ ES เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร 
(Distributor) ในประเทศไทยด้วย ทัง้นี ้สินค้ำท่ี ES จ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นวตัถดุิบเพ่ือกำรผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจ ำหน่ำยนัน้สำมำรถแบง่ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ได้แก่  

1) กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากสารกึ่ งตัวน า (Active device) เช่น ไดโอด (Diode) ไอซี (IC) และ 
ทรำนซสิเตอร์ (Transistor) เป็นต้น 

2) กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ผลิตจากสารกึ่งตัวน า (Passive device) เช่น คอนเน็กเตอร์ (Connector) 
และตวัเก็บประจไุฟฟ้ำ (Capacitor) เป็นต้น 

                

 
2. ธุรกิจโทรคมนาคม  

ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร  

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) โดยเป็นผู้ออกแบบโครงข่ ำยโทรคมนำคมยุคหน้ำ (NGN) เพ่ือ
ให้บริกำร Narrowband และ Broadband ผ่ำนข่ำยสำยทองแดงและ Optical Fiber โดยทีมผู้ ทีมวิศวกรท่ีมีประสบกำรณ์และช ำนำญ
กำรออกแบบมำกกว่ำ 10 ปี รวมทัง้จดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์โทรคมนำคม ชมุสำย ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ FORTH ให้กบัผู้ ให้บริกำรหลัก
ในประเทศมำกกว่ำ 1 ล้ำนคู่สำย รวมถึงอุปกรณ์ปลำยทำงผู้ ใช้ เช่น ADSL, FTTH Modem และอุปกรณ์ติดต่อผู้ ใช้ เช่น IP Phone, 
Tablet  จึงสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของตลำดได้หลำกหลำยครบวงจรด้วยทีมงำนบริหำรโครงกำรท่ีมีศกัยภำพและประสบกำรณ์
ในกำรบริหำร และมีผลงำนกำรบริหำรโครงกำรได้ส ำเร็จตำมระยะเวลำท่ีลูกค้ำก ำหนดมำกกว่ำ 100 โครงกำร ตัง้แต่ระดบัโครงกำร
มลูคำ่ 1 พนัล้ำนบำทลงมำตำมล ำดบั 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม  

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ภำยใต้  เคร่ืองหมำยกำรค้ำ     จัดจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ท่ีหลำกหลำย เช่น  

1) ตู้สาขาโทรศัพ ท์  (Private Automatic Branch Exchange: PABX) คื อ  เค ร่ือ ง
ควบคมุระบบกำรท ำงำนในกำรใช้โทรศพัท์ทัง้สำยภำยในและสำยภำยนอก ท ำหน้ำท่ี
ควบคมุปริมำณเบอร์โทรศพัท์ของสำยภำยนอกซึง่อำจมีเพียงหนึ่งเบอร์หรือมำกกว่ำ

 
ผลติภณัฑ ์PABX และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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แต่สำมำรถเช่ือมต่อกบัสำยภำยในได้ในปริมำณมำกและสำมำรถใช้ตดิต่อกนัภำยใน
องค์กรโดยไม่เสียคำ่ใช้จ่ำย 

2) SMART IP PHONE  เป็นโทรศพัท์ระบบ IP ท่ีสำมำรถใช้งำนร่วมกบัตู้สำขำโทรศพัท์
รุ่น IPX หรือสำมำรถใช้งำนกับอุปกรณ์ IP-PBX ทัว่ไปได้โดยใช้ระบบ SIP Protocol 
เป็นมำตรฐำน  สำมำรถแสดงผลหน้ำจอเป็นภำษำไทยได้ และรองรับกำรใช้งำนแบบ 
Touch Screen สำมำรถปรับแต่งกำรฟังก์ชั่นกำรใช้งำนได้หลำกหลำยตำมควำม
ต้องกำร มีคุณสมบัติท่ีโดดเด่น เช่น หน้ำจอ Color TFT LCD ขนำด 4.3” ควำม
ละเอียดสงู 480x272 pixel รองรับกบั Application ใหม่ๆ อีกมำกมำย เป็นต้น   

3) FORTH IPX อุปกรณ์ตู้สำขำโทรศพัท์อตัโนมตัิท่ีใช้งำนร่วมกบัระบบ IP เดิมโดยเพิ่ม
เทคโนโลยีส่ือสำรบนโครงข่ำย IP หรือระบบ Internet ได้ท่ีรู้จักกันในนำม VoIP ซึ่ง
ช่วยลดคำ่ใช้จ่ำยโทรศพัท์ทัง้ทำงไกลในประเทศและตำ่งประเทศรวมถงึมือถือต่ำงๆได้
สงู เหมำะกบักำรใช้งำนของธุรกิจขนำดกลำง และขนำดเล็ก (SMEs) ตลอดจนเหมำะ
กบัหน่วยงำนหรือองค์กรท่ีมีสำขำย่อยกระจำยอยู่หลำยจุดทัง้ในประเทศเดียวกนัหรือ
หลำยประเทศ ให้กำรใช้งำนท่ีหลำกหลำยรองรับทัง้ระบบเก่ำและระบบใหม่ บ ำรุง
ดูแล รักษำง่ำย สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบ WiFi เสมือนว่ำผู้ ใช้งำนพกพำ
เคร่ืองโทรศพัท์ภำยในไว้กบัตวั จงึไม่พลำดกำรตดิตอ่เม่ืออยู่ในส ำนกังำน 

4) FORTH IP-3000 เป็นตู้สำขำโทรศพัท์อตัโนมตัิท่ีเหมำะส ำหรับธุรกิจขนำดกลำงและ
ใหญ่เช่น โรงแรม / องค์กร / วิทยำลัย / อพำร์ทเม้นท์และคอนโดมิเนียมขนำดใหญ่ท่ี
ให้มำตรฐำนเทียบเท่ำกับระบบชุมสำยโทรศพัท์ของผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์ขนำดใหญ่
พร้อมด้วยคุณลักษณะ เช่น รองรับกำรส่ือสำรบนโครงข่ำย IP (VoIP) มีระบบกำร
ท ำงำนทดแทนกนัทนัทีกรณีแผงวงจรหลกัช ำรุดเสียหำย (Redundant) กำรติดตัง้หรือ
ถอดเปล่ียนกำร์ดสำมำรถท ำได้โดยไม่ต้องปิดกำรท ำงำนของระบบ (Hot Swap) เพ่ือ
ไม่ ให้กำรท ำงำนหยุดชะงัก  และยั งมีระบบ Broadband ADSL Card ส ำหรับ
ให้บริกำรอินเตอร์เน็ตและโทรศพัท์ได้พร้อมกนัเป็นรำยแรกของประเทศไทย 

5) ตู้ชุมสายโทรศัพท์ DLC (Digital Loop Carrier) เป็นตู้ชุมสำยโทรศพัท์ขนำดกลำง 
ท่ีบริษัทพฒันำและผลิตขึน้เป็นรำยแรกของประเทศไทย ซึง่จะใช้ในกำรติดตัง้ทดแทน
ตู้ชุมสำยโทรศพัท์ชนิดเดิม (Analog Loop Carrier: ALC) ของ บมจ.ทีโอที (“ทีโอที”) 
ท่ีก ำลงัจะหมดอำยุกำรใช้งำน หรือติดตัง้ใหม่เพ่ือเพิ่มหมำยเลขให้กบัผู้ ท่ีประสงค์จะ
ติดตัง้ โดยตู้ชุมสำยโทรศพัท์ DLC หนึ่งเคร่ืองสำมำรถรองรับได้ไม่น้อยกว่ำ 200 เลข
หมำย 

6) MSAN และ  Mini MSAN  อุ ป ก รณ์ ชุ มส าย  MSAN (Multi Service Access 
Node) เป็นอุปกรณ์ชุมสำยท่ีออกแบบมำเพ่ือให้บริกำรเลขหมำยโทรศพัท์พืน้ฐำน , 
โทรศัพท์สำธำรณะ, อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงด้วย ADSL, วงจรส่ือสำรควำมเร็วสูง
ผ่ำนสำย Optical Fiber (PON) สืบเน่ืองจำกกำรขยำยตวัของผู้ ใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต
มีแนวโน้มสูงขึน้ทกุปีจึงท ำให้ผู้ ให้บริกำรเกิดกำรลงทนุอุปกรณ์ชุมสำยเพ่ือแข่งขนักนั
ขยำยกำรให้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก ชุมสำย MSAN เป็นอุปกรณ์ท่ีสำมำรถตอบสนอง
ได้อย่ำงลงตวั เพ่ือเพิ่มศกัยภำพกำรให้บริกำรในกลุ่มเป้ำหมำยเล็ก เช่น ชุมชนขนำด

 
SMART IP PHONE 

 
FORTH IP-3000 

 
ตูช้มุสายโทรศพัท์ DLC  

 
 MSAN 

 

 
ผลติภณัฑ ์FORTH IPX 
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ย่อม บริษัทจึงได้ท ำกำรวิจยัและพฒันำอุปกรณ์ชุมสำย MSAN ขนำดเล็กท่ีสำมำรถ
ตดิตัง้บนเสำไฟฟ้ำได้ คือ Mini MSAN เพ่ือกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสงูหรือ
ระบบโทรศพัท์ในบริเวณท่ีมีผู้ ใช้จ ำนวนไม่มำกนัก หรือมีกำรติดตัง้แบบกระจำยตัว  
ซึ่งถ้ำเป็นกำรลงทุนติดตัง้ MSAN ท่ีมีจ ำนวน ports น้อย อำจท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำย
ต้นทนุท่ีสงูไม่คุ้มค่ำกำรลงทนุ ด้วยเหตผุลดงักล่ำวจงึสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุ
ของผู้ให้บริกำรอย่ำงยิ่ง 

 

7) FORTH  X- TRANS  WDM  Access Switch ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Access Switch  
ส าหรับผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบรนด์ เพ่ือเช่ือมต่อจำกตู้ชุมสำยอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง (MSAN) เข้ำสู่ Core Network  ท่ีมี Bandwidth สูง โดยยังสำมำรถรวม
สญัญำนข้อมลูจ ำนวนมำก ผ่ำนระบบ WDM  เพ่ือกำรส่งถ่ำยข้อมลูสูงถงึ 400 Gbps 
ในสำยไฟเบอร์ออฟติกเพียงเส้นเดียว  ซึ่งท ำให้สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้เป็นจ ำนวน
มำกจำกกำรพึง่พำระบบจำกต่ำงประเทศท่ีมีรำคำสงูมำก  

 

8) ระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) เป็นอุปกรณ์ และ
ระบบซอฟท์แวร์ ท่ีบริษัทพฒันำขึน้เพ่ือใช้ร่วมกบัระบบตู้สำขำโทรศพัท์ ท ำหน้ำท่ีเป็น
ศนูย์ข้อมลูส ำหรับงำนบริกำรลกูค้ำของบริษัทท่ีตดิตัง้ระบบ Call Center 

 

 

9) ระบบเรียกพยาบาลส าหรับใช้ในโรงพยาบาล (Nurse Call) เป็นอุปกรณ์และ
ระบบเรียกพยำบำล ท่ีบริษัทพัฒนำและผลิตขึน้เป็นรำยแรกของประเทศไทย ท ำ
หน้ำท่ีส่งสญัญำณเรียกซึง่แสดงหมำยเลขห้องพกัของผู้ ป่วยท่ีติดต่อ แสดงสญัญำณ
ไฟท่ีหน้ำห้องผู้ ป่วย และเจ้ำหน้ำท่ีพยำบำลสำมำรถสนทนำกบัผู้ ป่วยผ่ำนอุปกรณ์ได้ 
โดยในกำรเรียกแตล่ะครัง้ระบบจะบนัทกึข้อมลูไว้ในหน่วยควำมจ ำซึง่สำมำรถสัง่พิมพ์
ออกมำตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้ผู้ ใช้ยงัสำมำรถบริหำรล ำดบักำรเรียกตำมล ำดบัของ
ควำมเร่งดว่นของเหตฉุกุเฉิน 

10) Tablet ท่ีบ ริษัทได้พัฒนำเป็นตัวแรกขึน้ โดยคนไทย ซึ่งจะประยุกต์ใช้ งำนได้
หลำกหลำยเหนือกว่ำ Tablet ทั่วไปในท้องตลำด โดยมีคุณสมบัติท่ีทัดเทียมกับ
อุปกรณ์ของต่ำงประเทศเช่น CPU Dual Core หน้ำจอ IPS และกล้องควำมละเอียด
สูง และยังสำมำรถใช้ในโครงกำรขนำดใหญ่เช่น Tablet เพ่ือกำรศึกษำส ำหรับเด็ก
นกัเรียน ป1.  หรือ มีช่องตอ่พิเศษกบัอปุกรณ์ Docking ใช้ในงำนธุรกิจเพ่ือรองรับกำร
ใช้งำน Video Call ร่วมกบัอปุกรณ์ระบบ VoIP ของ บริษัท 

11) อุปกรณ์ปลายทาง  Modem & Router , Wifi Access Point , FTTH ONT  เป็น
อุปกรณ์ส่ือสำรทำงฝ่ังผู้ ใช้ท่ีเช่ือมต่อเข้ำกับระบบ Network ของผู้ ใช้ทัง้ทำง ADSL, 
LAN , FTTH , Wireless LAN  ซึง่ในปัจจุบนัตลำดผู้ ใช้มีควำมต้องกำรเป็นอย่ำงมำก 
โดย FORTH เป็นผู้ผลิตไทยรำยเดียวท่ีพฒันำอปุกรณ์ได้ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

Forth WDM 

Mini MSAN 

  
ชดุอุปกรณ์และระบบ Call Center 
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10) Hot Spot WIFI Access Point  เป็ นอุปก รณ์ ส ำห รับผู้ ใ ห้ บ ริกำร  WIFI ใน ท่ี
สำธำรณะ  เช่น โครงกำร ICT Free Wifi  หรือกำรให้บริกำร WIFI ในโรงเรียนหรือ
สถำนท่ีรำชกำรตำ่งๆ ปัจจุบนัมีควำมต้องกำรสงูมำก ผู้ ให้บริกำรเจ้ำตำ่งๆก็มีบริกำร
เสริมแบบ WIFI เพรำะมีควำมเร็วสูง และอุปกรณ์ต่ำงๆมำกมำยท่ีรองรับ WIFI เป็น
พืน้ฐำน และยงัเป็นช่องทำง off load ของท ำงำนของเครือข่ำย 3G 

3. ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่าง 

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จ ำกัด (“FLT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และ/หรือบริษัท จีเนียส 
ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
หลอดไฟ LED และอปุกรณ์ส ำหรับให้แสงสวำ่ง โดยสำยธุรกิจนีป้ระกอบด้วยผลิตภณัฑ์ 3 ประเภท ได้แก่ 

 

1) ไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) เป็นโคมไฟท่ีใช้ทดแทนโคมไฟแสงสว่ำงท่ีติด
บนถนนหลักและถนนรอง เช่นโคมชนิด High Pressure Sodium (HPS), Metal 
Halide (MH) มีคำ่ควำมสวำ่งผ่ำนตำมมำตรฐำนของกรมทำงหลวง 

 

2)  ไฟ High Bay (LED High Bay Light) เป็นโคมไฟท่ีใช้ทดแทนโคมไฟ High Bay 
ชนิดธรรมดำท่ีตดิตำมโรงงำนอตุสำหกรรม, โกดงัสินค้ำ หรือร้ำนค้ำขนำดใหญ่ 

 

3) ไฟแสงสว่ำงส ำหรับใช้ในท่ีอยู่อำศยั (Residential LED Light) เป็นไฟแสงสว่ำงชนิด 
LED ท่ีผลิตขึน้มำทดแทน หลอดไฟทัว่ไปท่ีใช้ในท่ีอยู่อำศยัประกอบด้วยไฟแสงสวำ่ง
ชนิด T8, E27 และ MR16 
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ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟจราจรครบวงจร 

ธุรกิจผลิต จ ำหน่ำย และรับเหมำติดตัง้อุปกรณ์และระบบสญัญำณไฟจรำจร ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส  ทรำฟฟิค ซีสเต็ม 

จ ำกัด (“GTS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  โดย GTS เป็นผู้ผลิต
อุปกรณ์และระบบสัญญำณไฟจรำจรรำยใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ GTS เป็นท่ียอมรับด้ำนคุณภำพจำกหน่วยงำน
รำชกำรตำ่งๆ โดยสำยธุรกิจนีมี้ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

 

1) โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED (LED Traffic Light) เป็นโคมสัญญำณไฟ
จรำจรท่ีใช้หลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED เป็นตัวก ำเนิดแสงท่ีให้แสง
สว่ำง มีควำมเข้มของแสงได้มำตรฐำน มีควำมคมชดัของสี ประหยดัพลงังำน และมี
อำยกุำรใช้งำนได้นำนกว่ำ แบบ Halogen (แบบเดมิ) ประมำณ 5 ปี 

 

2) เคร่ืองนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร (Traffic Countdown Display) เป็น
เคร่ืองแสดงเวลำนบัถอยหลังสัญญำณไฟจรำจรเพ่ือท ำให้ผู้ขับข่ียำนพำหนะทรำบ
เวลำก่อนท่ีจะเปล่ียนสญัญำณไฟ  

 

3) ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Controller) เป็นเคร่ืองควบคุม
สญัญำณไฟจรำจรซึง่มีหน้ำท่ีในกำรควบคมุกำรเปล่ียนสญัญำณไฟจรำจรตำมท้อง
ถนนและตำมแยกตำ่งๆ ท่ีมีควำมทนัสมยั ควำมทนทำนและมีคณุภำพสงู พร้อมด้วย
ระบบป้องกนักำรผลิดพลำดอย่ำงครบครัน โดยเน้นท่ีกำรติดตัง้และใช้งำนง่ำย เป็น
หลกั  
 
 
 

4) สัญญาณไฟคนเดินข้ามอัจฉริยะ เป็นเคร่ืองแสดงสัญญำณไฟเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้สัญจร ซึง่เป็นสญัญำณไฟจรำจรทำงข้ำมชนิดกดปุ่ ม ประกอบด้วยโคม
สัญญำณไฟจรำจรชนิด LED ส ำหรับคนข้ำมถนน อุปกรณ์นับเวลำคนข้ำม และ
กล่องไฟรูปคนข้ำมชนิด LED เป็นต้น 

 

5) สัญญาณไฟสลับช่องทางจราจร เป็นเคร่ืองแสดงสัญญำณไฟให้ผู้ ใช้รถใช้ถนน
ทรำบถงึสถำนะของช่องทำงเดินรถในขณะนัน้ วำ่ยงัสำมำรถใช้ช่องทำงนัน้ได้หรือไม่ 
โดยส่วนใหญ่จะตดิตัง้บนสะพำน และบริเวณทำงเข้ำอโุมงค์ลอดทำงแยกตำ่ง ๆ 

 

  

 
โคมสญัญาณไฟจราจร 

 

 
เครื่องนบัเวลาถอยหลงัสญัญาณไฟจราจร  

 
 

 
ชดุอุปกรณ์สญัญาณไฟคนเดนิขา้มอจัฉรยิะ 

 

 
 

 
ตูค้วบคุมสญัญาณไฟจราจร 
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6) ระบบอุปกรณ์ โครงข่ายควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Automatic Traffic 
Control: ATC) เป็นโครงกำรท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมไฟจรำจรได้ทัง้ระบบ 
สำมำรถก ำหนดและปรับเปล่ียนจงัหวะสญัญำณไฟของแต่ละทำงแยกให้สอดคล้อง
กบัปริมำณรถ โดยอำศยัเคร่ืองตรวจจบัท่ีสำมำรถหำปริมำณควำมหนำแน่นของรถ
ในแต่ละทำงแยก เพ่ือน ำมำค ำนวณหำเวลำกำรปล่อยสัญญำณไฟเขียวในแต่ละ
จงัหวะให้สอดคล้องกบัปริมำณรถและสมัพนัธ์กนัทัง้โครงข่ำย 

 

7) โคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบมำเพ่ือใช้งำนในจุดท่ี
ไฟฟ้ำยงัเข้ำไม่ถึง หรือจุดท่ีต้องกำรประหยดัพลงังำน โดยแผงโซล่ำเซลล์ด้ำนบนจะ
ท ำหน้ำท่ีรับพลงังำนแสงอำทิตย์ ในช่วงเวลำกลำงวนัแล้วเปล่ียนเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ
เก็บไว้ในรูปแบบของแบตเตอรร่ี ซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงำนส ำหรับหลอดไฟในเวลำ
กลำงคืน สำมำรถน ำมำใช้เป็นไฟให้ควำมสว่ำงเพ่ือแบ่งช่องกำรจรำจรส ำหรับช่อง
จรำจรปกติกบัช่องจรำจรพิเศษ นอกจำกนีย้งัสำมำรถใช้ในกำรบอกเขตของไหล่ทำง 
ซึง่แสงไฟกระพริบในเวลำกลำงคืน จะช่วยดงึควำมสนใจจำกผู้ขบัรถได้ดีขึน้ ช่วยลด
ปริมำณกำรเกิดอบุตัเิหตโุดยเฉพำะในเวลำกลำงคืน 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายป้ายอิเล็กทรอนิกส์และอ่ืนๆ 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยปำ้ยอิเล็กทรอนิกส์ ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั ( “GTS”) ซึง่เป็นบริษัทย่อย
ท่ีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย GTS เป็นผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์ป้ำยอิเล็กทรอนิกส์ขึน้เป็นรำยแรกของประเทศไทย โดยสำย
ธุรกิจนีป้ระกอบด้วยผลิตภณัฑ์ 2 ประเภท ได้แก่ 

1. จอแสดงภาพสีจริง (Full Color LED Screen) คือ จอแสดงภำพ
ขนำดใหญ่ท่ีบริษัทพฒันำและผลิตขึน้เป็นรำยแรกของประเทศไทย 
ท่ีใช้หลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED แสดงสีแบบ Full 
Color ท ำให้ได้ภำพท่ีมีสีสนัสดใส ใช้น ำเสนอภำพวีดีโอ กรำฟฟิค 
 
 

2. ป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ (Moving Sign Board/ Variable 
Message Sign: VMS) คื อ  ป้ ำยแสดงข้อควำมห รือ รูปภำพ ท่ี
สำมำรถแสดงผลได้ 16 เฉดสี สำมำรถแสดงผลท่ีหลำกหลำย เช่น 
ข้อควำมท่ีวิ่งจำกซ้ำยไปขวำ หรือ ข้อควำมท่ีวิ่งจำกด้ำนบนลงสู่
ด้ำนล่ำง เป็นต้น โดยผลิตขึน้เป็นชิน้เล็ก (Modular) ท่ีสำมำรถน ำมำ
ประกอบขึน้เป็นจอภำพท่ีมีขนำดตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

 

สญัญาณไฟสลบัชอ่งทางจราจร 

 
จอแสดงภาพสจีรงิ Full Color 

 

ป้าย VMS  

  

 
ระบบโครงขา่ยควบคมุสญัญาณไฟจราจร  ระบบอุปกรณ์โครงขา่ยควบคุม

สญัญาณไฟจราจร (ATC) 

โคมสญัญาณไฟกระพรบิ 
พลงังานแสงอาทติย์ 
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ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ในด้านการโฆษณาข้อความและรูปภาพบนพืน้ท่ีป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ด ำเนินธุรกิจโดย กิจกำรร่วมค้ำ Genius ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นทำงอ้อม (ถือหุ้นโดย บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม 
จ ำกดั ร้อยละ 80 และ โดยบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 20) โดยได้รับสิทธิจำกกรุงเทพมหำนครในกำรตดิตัง้ปำ้ย
จรำจรอจัฉริยะ รวมทัง้กำรดแูลรักษำ พร้อมศนูย์ควบคมุเครือข่ำยจ ำนวน 40 จุด และสิทธิในกำรจดัเก็บผลประโยชน์ด้ำนกำรโฆษณำ
ในจดุท่ีตดิตัง้ปำ้ย เป็นเวลำรวมทัง้สิน้ 9 ปี (อำยสุญัญำครัง้ละ 3 ปี และได้สิทธิตอ่อำยสุญัญำได้ 2 ครัง้)  

 

 

 

 

 

วงจรการจัดเก็บผลประโยชน์ในด้านการโฆษณาข้อความและรูปภาพบนพืน้ท่ีป้ายจราจรอัจฉริยะ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายระบบติดตามยานพาหนะดาวเทียม  

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 34 (ร้อยละ 66 ถือหุ้นโดยบคุคล

ท่ีไม่เก่ียวโยงกัน) ด ำเนินกำรภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ   ธุรกิจหลกั ได้แก่ กำรผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่ำน
ดำวเทียมติดยำนพำหนะ (Vehicle Tracking) ส ำหรับบันทึกกำรใช้งำนยำนพำหนะผ่ำนดำวเทียมด้วยระบบ GPS (Global 
Positioning System) ท ำหน้ำท่ีรำยงำนข้อมลูกำรใช้ยำนพำหนะ เช่น ต ำแหน่งของยำนพำหนะ เส้นทำงกำรเดินทำง และควำมเร็วใน
กำรใช้งำน รวมถึงรำยงำนสถำนะปัจจบุนัของยำนพำหนะ โดยจะมีกำรแจ้งเตือนไปยงัผู้ควบคมุยำนพำหนะหำกขบัข่ีออกนอกเส้นทำง 
หรือขบัข่ีด้วยควำมเร็วท่ีเกินก ำหนด ท ำให้ผู้ ใช้สำมำรถบริหำรกำรใช้งำนยำนพำหนะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึน้  

 
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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ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มิเตอร์วัดไฟระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 85 (ร้อยละ 15 ถือหุ้นโดยบคุคลท่ีไม่เก่ียว

โยงกนั) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ    ผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ มิเตอร์ kWh ทัง้หนึง่เฟส และสำมเฟสแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมเช่ือมต่อเป็นระบบประมวลผลอตัโนมตัิผ่ำนทำง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็น Ethernet และตอ่เข้ำกบัโปรแกรม Billing 
ของตู้สำขำของบริษัทได้ นอกจำกนี  ้มิเตอร์ kWh หนึ่งเฟสแบบบตัรเติมเงินท่ีเป็น RFID และมิเตอร์น ำ้ท่ีต่อเข้ำกับระบบประมวลผล
อตัโนมตัร่ิวมกบัมิเตอร์ kWh และสำมำรถเพิ่มอปุกรณ์รับส่งข้อมลูแบบ Wireless เพ่ือให้อ่ำนคำ่น ำ้อตัโนมตัไิด้ เป็นต้น 

ธุรกิจบริการรับเหมาออกแบบ ติดตัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม รวมถึงการจัด

จ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสารและระบบคอมพวิเตอร์ 

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือ บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 (ร้อยละ 49 ถือหุ้นโดยบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกัน) โดยให้บริกำรรับเหมำ ออกแบบและติดตัง้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรโทรคมนำคม รวมถงึกำรจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส่ือสำรและระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย คือ ผู้
ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 9 ธันวำคม 2557 ท่ีประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยดงักล่ำวได้มีมติอนุมตัิกำรเลิกกิจกำรเน่ืองจำกบริษัทย่อย
ยงัไม่ได้เร่ิมด ำเนินธุรกิจ บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 11 ธันวำคม 2557 ปัจจุบนับริษัทย่อยอยู่
ระหวำ่งกำรช ำระบญัชี 

ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร  

ด ำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือ บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือให้บริกำรวำงระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร โดยมีกลุ่มลกูค้ำเปำ้หมำย ได้แก่ หน่วยงำนของรัฐและรัฐวสิำหกิจ   

4. ธุรกิจเตมิเงนิออนไลน์  

 ตู้เติมเงินมือถือระบบอัตโนมัติ Mobile TOP-UP เป็นกำรให้บริกำรภำยใต้ระบบ 
Kiosk เพ่ือรับค ำสัง่จำกลกูค้ำแล้วประมวลผลและส่งข้อมลูกลบัมำท่ี Server ของบริษัท
ท่ีเช่ือมต่อกับ Server ของผู้ ให้บริกำรต่ำงๆ เครือข่ำยมือถือโดยตรง เช่น AIS, DTAC, 
TRUE, 1-2 Call และ CAT CDMA สำมำรถท ำธุรกรรมตำ่งๆ เช่น เตมิเงินคำ่บริกำรเกม
ออนไลน์  ซือ้บตัรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศ ซือ้ชัว่โมงอินเตอร์เน็ต ช ำระค่ำโทรศพัท์รำย
เดือน AIS และดดูวง เป็นต้น  

 

 

 ตู้เติมเงินมือรุ่นโทรศัพท์สาธารณะและระบบอัตโนมัติ Mobile TOP-UP  บริษัท
ได้วิจยัและพฒันำตู้บุญเติมให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรไม่เพียงแต่ ในกำรเติมเงิน 
ช ำระเงิน แต่ยังสำมำรถใช้เป็นโทรศพัท์สำธำรณะบุญเติมร่วมกับบริษัท ทีโอที จ ำกัด 
(มหำชน)   
 

       ตู้ เติมเงินมือท่ีเป็นโทรศพัท์สำธำรณะและ  
       ระบบอตัโนมติั Mobile TOP-UP 

 
ตู้ เติมเงินมือถือระบบอตัโนมติั Mobile TOP-UP 
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 เคาน์เตอร์เซอร์วิส บริษัทได้พฒันำตู้บุญเติมเคำน์เตอร์เซอร์วิส ซึง่สำมำรถให้บริกำร
เช่นเดียวกับ ตู้ บุญเติม โดยจะมีบริกำรช ำระบิลเพิ่มเข้ำมำ เช่น กำรช ำระบิลค่ำ
สำธำรณปูโภค บตัรเครดติเพ่ือลดข้อจ ำกดัของเครดติหมนุเวียนของตู้  

 

 

                    ตู้บญุเติมเคำน์เตอร์เซอร์วิส 
 

วงจรธุรกิจบริการเตมิเงนิมือถือและเตมิเงนิออนไลน์ผ่านตู้เตมิเงนิอัตโนมัต ิ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ บมจ. ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส 
(FSMART) 

ตวัแทนบริกำร 

ผู้บริโภค 

ผลิตและจ ำหน่ำยตู้ เติมเงิน 

ได้รับสิทธิเป็นตวัแทนบริกำรรับช ำระคำ่สินค้ำและบริกำรผำ่นตู้ เติม
เงินและระบบบริหำรจดักำรของ FSMART โดยจำ่ยคำ่ธรรมเนียมแรก
เข้ำให้แก่ FSMART 

น ำสง่เงินที่ได้รับจำกลกูค้ำให้แก่ 
FSMART โดยได้รับคำ่ตอบแทนเป็นรำย
เดือนตำมมลูคำ่กำรเติมเงินผ่ำนตู้ เติม
เงินตำมอตัรำที่ระบใุนสญัญำตวัแทน
บริกำร 

ให้บริกำรเติมเงินมือถือ เติมเกมออนไลน์ ช ำระคำ่สำธำรณปูโภคผำ่น
ตู้ เติมเงิน 

จำ่ยช ำระคำ่สินค้ำและบริกำร/เติมเงินมือถือและ
เติมเงินออนไลน์ผ่ำนตู้ เติมเงิน โดยเสีย
คำ่ธรรมเนียมบริกำรตำมอตัรำที่ระบไุว้ 

ผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์ ได้แก่  AIS, 
DTAC, TRUE, TOT, CAT 

ผู้ ให้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินบนมือถือ 
เชน่ mPAY 

ให้สิทธิเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ
และบริกำร/บริกำรรับช ำระคำ่
สินค้ำและบริกำรเงินผ่ำนตู้ เติมเงิน
ของ FSMART 
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สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน  

สิทธิประโยชน์จำกบตัรส่งเสริมกำรลงทนุโดยย่อมีดงันี ้

เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขที่บัตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 

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

 

ได้ รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิต  PCBA, 
PABX, TELEPHONE SET และชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใช้
กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส ำเร็จรูป ประเภท 5.3 กิจกำร
ผลิตชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใช้กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ประเภท 
5.4 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และประเภท 
5 .5  กิ จ ก ำ รผ ลิ ต ชิ ้น ส่ ว น ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ใ ช้ กั บ
อิเล็กทรอนิกส์ ขนำดของกิจกรรมเป็นดงันี ้
1) PCBA มีก ำลังกำรผลิตปีละประมำณ 6,000,000 ชิน้ 
(มีเวลำท ำงำน 24 ชัว่โมง/วนั: 300 วนั/ปี)  
2) PABX มีก ำลังกำรผลิตปีละ 12,000 เคร่ือง (มีเวลำ
ท ำงำน 8 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
3) TELEPHONE SET มีก ำลังกำรผลิตปีละประมำณ 
120,000 เคร่ือง (มีเวลำท ำงำน 8 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
4) ชิน้ส่วน หรืออปุกรณ์ท่ีใช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ
ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ส ำเร็จรูป เช่น COMPUTER BOX BUILD มีก ำลงักำร
ผลิตปีละประมำณ 6,000,000 ชิน้ (มีเวลำท ำงำน 24 
ชัว่โมง/วนั: 300 วนั/ปี)  

1) ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวตัถุดิบและ
วสัดุจ ำเป็นท่ีต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพ่ือใช้ใน
กำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปีนบัตัง้แต่
วนัท่ีได้น ำเข้ำครัง้แรก 

2) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับของท่ีผู้ ได้รับกำร
ส่งเสริมน ำเข้ำมำเพ่ือส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลำ 
1 ปี นบัแตว่นัน ำเข้ำครัง้แรก 

3) ขยำยเวลำกำรได้รับสิทธิตำมข้อ 1 และข้อ 2  
ออกไปตัง้แต่วันท่ี  28 มีนำคม 2549 จนถึง 27 
มีนำคม 2550 

4) ขยำยเวลำกำรได้รับสิทธิตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไป ตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2550 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนำคม 2551 

5) ขยำยเวลำกำรได้รับสิทธิตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2551 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนำคม 2552 

6) ขยำยเวลำกำรได้รับสิทธิตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2552 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนำคม 2553 

7) ขยำยเวลำกำรได้รับสิทธิตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2553 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนำคม 2554 

8) ขยำยเวลำกำรได้รับสิทธิตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2554 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนำคม 2555 

9) ขยำยเวลำกำรได้รับสิทธิตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2555 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนำคม 2556 

10) ขยำยเวลำกำรได้รับสิทธิตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 
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เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขที่บัตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 

ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2556 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนำคม 2557 

11) ขยำยเวลำกำรได้รับสิทธิตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2557 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนำคม 2558 

12) ขยำยเวลำกำรได้รับสิทธิตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 
ออกไปตัง้แต่วนัท่ี 28 มีนำคม 2558 จนถึงวนัท่ี 27 
มีนำคม 2559 

FORTH 2040(4)/25
49/17 ก.ค. 
2549 

ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทนุในกิจกำร ผลิตผลิตภณัฑ์จำก
ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ท ำ ง อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ใน ลั ก ษ ณ ะ 
PROTOTYPE DESIGN ประเภท 5.7 กิจกำรออกแบบ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ตู้ ชุมสำยโทรศัพท์ระบบ DLC 
แ ล ะ  ร ะ บ บ  MSAN แ ล ะ เค ร่ื อ ง เติ ม เงิ น ส ำ ห รั บ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี Mobile Top-up เป็นต้น) ขนำดของ
กิจกรรมมีก ำลงักำรผลิตเป็นดงันี ้

1)  ตู้ชุมสำยโทรศพัท์ระบบ DLC และ ระบบ MSAN เป็น
ต้น ปีละประมำณ 4,118,400 คู่สำย (เวลำท ำงำน 24 
ชั่วโมง / วัน : 300 วัน/ปี) โดยปรับก ำลังกำรผลิตเป็น 
3,974,400 คูส่ำย เม่ือแจ้งขออนญุำตเปิดด ำเนินกำร 

2) เคร่ืองเติมเงินส ำหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ี Mobile Top-
up เป็นต้น ปีละประมำณ 156,000 เคร่ือง (เวลำท ำงำน 
24 ชั่วโมง / วนั : 300 วนั/ปี) โดยปรับก ำลงักำรผลิตเป็น 
151,200 เคร่ือง เม่ือแจ้งขออนญุำตเปิดด ำเนินกำร 

1) ได้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือ
หรือผู้ ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ ใน
อุปกำระของบุคคลทัง้สองประเภทนี ้เข้ำมำใน
รำชอำณำจกัรได้ ตำมมำตรำ 25 และมำตรำ 26  

2) ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัร 

3) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไร
สทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม
มีก ำหนดเวลำ 8 ปี  

ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำ
ได้ รับยกเว้นภำษี เงินได้ นิติบุคคล ผู้ ได้ รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทนุประจ ำปีท่ี
เกิดขึน้ในระหวำ่งเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสุทธิท่ี
เกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุ คคลซึ่ ง มี ก ำหนดระยะเวลำไม่ เกิ น  5  ปี 
นับตัง้แต่วันท่ีพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหัก
จำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลำยปีก็ได้ 

วนัสิน้สุดของสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บคุคล 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี 2040(4)/2549 สิน้สุดวันท่ี  31 
สิงหำคม 2557 

4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ี
ได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินไ ด้นิติ
บุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษี
เงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีผู้ ได้รับกำรส่งเสริมได้รับ



 29 

เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขที่บัตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 

ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิคุคลนัน้ 

FORTH 1231(4)/ 
2558/ 26 
ก.พ. 2558 

ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทนุในกิจกำร ผลิตภณัฑ์จำกกำร
ออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ PROTOTYPE 

DESIGN ป ร ะ เภ ท  5 .7  กิ จ ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ท ำ ง
อิ เล็กทรอนิกส์ ขนำดของกิจกรรมมีก ำลังกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจำกกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น BOX BUILD, ตู้ เติมเงินส ำหรับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
เป็นต้น ปีละประมำณ 4,050,000 ชิน้ 

1) ได้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือ
หรือผู้ ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ ใน
อุปกำระของบุคคลทัง้สองประเภทนี ้เข้ำมำใน
รำชอำณำจกัรได้ ตำมมำตรำ 25 และมำตรำ 26  

2) ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัร 

3) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไร
สทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม
มีก ำหนดเวลำ 8 ปี  

ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำ
ได้ รับยกเว้นภำษี เงินได้ นิติบุคคล ผู้ ได้ รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทนุประจ ำปีท่ี
เกิดขึน้ในระหวำ่งเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสุทธิท่ี
เกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุ คคลซึ่ ง มี ก ำหนดระยะเวลำไม่ เกิ น  5  ปี 
นับตัง้แต่วันท่ีพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหัก
จำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลำยปีก็ได้ 

4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ี
ได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษี
เงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีผู้ ได้รับกำรส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิคุคลนัน้ 

5) ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวตัถุดิบและ
วสัดุจ ำเป็นท่ีต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพ่ือใช้ใน
กำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปีนบัตัง้แต่
วนัท่ีได้น ำเข้ำครัง้แรก 

6) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับของท่ีผู้ ได้รับกำร
ส่งเสริมน ำเข้ำมำเพ่ือส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลำ 
1 ปี นบัแตว่นัน ำเข้ำครัง้แรก 

7) ได้ รับ อนุญ ำตให้ น ำห รือส่ ง เงิ น ออกนอก
รำชอำณำจกัรเป็นเงินตรำตำ่งประเทศได้ 
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เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขที่บัตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 

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

ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทนุในกิจกำร ผลิตผลิตภณัฑ์จำก
ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ท ำ ง อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ใน ลั ก ษ ณ ะ 
PROTOTYPE DESIGN ประเภท 5.7 กิจกำรออกแบบ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบควบคมุสญัญำณไฟจรำจรเป็น
พืน้ท่ีด้วยคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองควบคุมสัญญำณไฟ
จรำจร) ขนำดของกิจกรรมมีก ำลงักำรผลิต ปีละประมำณ 
300 เคร่ือง (เวลำท ำงำน 12 ชัว่โมง / วนั : 260 วนั/ปี) 

1) ได้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือ
หรือผู้ ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ ใน
อุปกำระของบุคคลทัง้สองประเภทนี ้เข้ำมำใน
รำชอำณำจกัรได้ ตำมมำตรำ 25 และมำตรำ 26  

2) ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัร 

3) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไร
สทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม
มีก ำหนดเวลำ 8 ปี  

ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำ
ได้ รับยกเว้นภำษี เงินได้ นิติบุคคล ผู้ ได้ รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทนุประจ ำปีท่ี
เกิดขึน้ในระหวำ่งเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสุทธิท่ี
เกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุ คคลซึ่ ง มี ก ำหนดระยะเวลำไม่ เกิ น  5  ปี 
นับตัง้แต่วันท่ีพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหัก
จำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลำยปีก็ได้ 

วนัสิน้สุดของสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บคุคล 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1150(4)/2548 สิน้สุดวันท่ี  13 
มิถนุำยน 2556 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1151(4)/2548 สิน้สุดวันท่ี 31 
สิงหำคม 2555 

4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ี
ได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษี
เงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีผู้ ได้รับกำรส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิคุคลนัน้ 

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

ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทนุในกิจกำร ผลิตผลิตภณัฑ์จำก
ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ท ำ ง อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ใน ลั ก ษ ณ ะ 
PROTOTYPE DESIGN ประเภท 5.7 กิจกำรออกแบบ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  (เช่น Full Color LED Screen และ 
Variable Message Sign)  ขนำดของกิจกรรมมีก ำลัง
กำรผลิตปีละประมำณ 115 ชดุ (เวลำท ำงำน 12 ชัว่โมง / 
วนั : 260 วนั/ปี) 

GTS 1699(4)/ 
2557/ 14 
พ.ค. 2557 

ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร กำรออกแบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจำกกำรออกแบบ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท 5.7 กิจกำรออกแบบทำง
อิ เล็กทรอนิกส์ ขนำดของกิจกรรมมีก ำลังกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจำกกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

1) ได้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือ
หรือผู้ ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ ใน
อุปกำระของบุคคลทัง้สองประเภทนี ้เข้ำมำใน
รำชอำณำจกัรได้ ตำมมำตรำ 25 และมำตรำ 26  
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เจ้าของ
บัตร

ส่งเสริม 

เลขที่บัตร
ส่งเสริม

การลงทุน / 
วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริม 

เช่น โคมไฟ LED เป็นต้น ปีละประมำณ 60,000 ชิน้ 2) ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัร 

3) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไร
สทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม
มีก ำหนดเวลำ 8 ปี  

ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำ
ได้ รับยกเว้นภำษี เงินได้ นิติบุคคล ผู้ ได้ รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทนุประจ ำปีท่ี
เกิดขึน้ในระหวำ่งเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสุทธิท่ี
เกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุ คคลซึ่ ง มี ก ำหนดระยะเวลำไม่ เกิ น  5  ปี 
นับตัง้แต่วันท่ีพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหัก
จำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลำยปีก็ได้ 

4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ี
ได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษี
เงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีผู้ ได้รับกำรส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิคุคลนัน้ 

5) ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวตัถุดิบและ
วสัดุจ ำเป็นท่ีต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพ่ือใช้ใน
กำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปีนบัตัง้แต่
วนัท่ีได้น ำเข้ำครัง้แรก 

6) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับของท่ีผู้ ได้รับกำร
ส่งเสริมน ำเข้ำมำเพ่ือส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลำ 
1 ปี นบัแตว่นัน ำเข้ำครัง้แรก 

7) ได้ รับ อนุญ ำตให้ น ำห รือส่ ง เงิ น ออกนอก
รำชอำณำจกัรเป็นเงินตรำตำ่งประเทศได้ 
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2.2 กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท 

จำกกำรท่ีบริษัทด ำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิก ส์มำนำนกว่ำ 20 ปี มีควำม
พร้อมในด้ำนกำรตลำด กำรวิจัย และกำรผลิต ท่ีครบวงจร ตลอดจนกำรมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีด ำเนินธุรกิจส่งเสริมกัน ทัง้นี ้
ปัจจยัท่ีท ำให้บริษัทประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสายธุรกิจ 

จำกประสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจมำเป็นเวลำนำน บริษัทตระหนักว่ำกำรท่ีจะท ำให้บริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืน 
จะต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีควำมหลำกหลำย และท ำให้ผลิตภัณฑ์มีควำมทนัสมัยอยู่เสมอ ดงันัน้ บริษัทจึงได้ให้ควำมส ำคญักับ
งำนวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์มำโดยตลอด และจัดตัง้ขึน้เป็นฝ่ำยงำนซึ่งประกอบด้วยบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญในสำยกำรผลิต
ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์ ท ำหน้ำท่ีพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษัทเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึง่ท่ีผ่ำนมำฝ่ำย
งำนดงักล่ำวมีผลงำนกำรพฒันำผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษัทเกิดขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ดงันัน้ ผลของกำรเพิ่มสำยธุรกิจดงักล่ำว
ข้ำงต้น จะท ำให้บริษัทมีฐำนลกูค้ำหลำกหลำยขึน้ และสำมำรถลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ 

การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ สามารถรองรับการปรับเปล่ียนการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ 

บริษัทมีนโยบำยลงทนุในเคร่ืองจกัรที่มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือกำรรองรับกำรผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมซบัซ้อน
ของลูกค้ำ ทัง้นี ้โรงงำนผลิตสินค้ำของบริษัท ยังมีมำตรฐำนกำรผลิตได้รับใบรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2000 จำกสถำบนัรับรอง
มำตรฐำน SGS (THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึง่ท ำให้ลูกค้ำมัน่ใจวำ่บริษัทมีกระบวนกำรผลิตท่ีมี
มำตรฐำน นอกจำกนี ้ยงัมีกำรบริหำรสำยกำรผลิตให้สำมำรถรองรับกำรปรับเปล่ียนเพ่ือกำรผลิตสินค้ำรูปแบบใหม่ เพ่ือให้สำมำรถใช้
เคร่ืองจกัรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้ค ำสัง่ซือ้ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง และยงัสำมำรถรองรับกำรผลิตให้กบัผลิตภณัฑ์ตำ่ง ๆ ของบริษัท
ด้วย 

การมุ่งเน้นบริการหลังการขายท่ีต่อเน่ือง และรักษาความพงึพอใจของลูกค้า 

บริษัทมุ่งเน้นกำรให้บริกำรหลังกำรขำยท่ีต่อเน่ืองโดยฝ่ำยบริกำรลูกค้ำของบริษัท และกำรได้รับกำรสนับสนุ นจำกตัวแทน
จ ำหน่ำยท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ เช่น กำรให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยควำมเช่ียวชำญ กำรให้บริกำรด้ำนอะไหล่ท่ีมีส ำรอง
อย่ำงเพียงพอ และมีบริกำรซอ่มแซมแก้ไขท่ีรวดเร็ว ส่งผลให้ลกูค้ำเกิดควำมรู้สึกท่ีดีตอ่กำรใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เป็นกำรท ำให้ลูกค้ำ
จดจ ำตรำสินค้ำ เกิดควำมเช่ือถือ และเกิดควำมมั่นใจในกำรใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีรำยได้  นอกจำกนี ้
บริษัทยงัสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำ ด้วยกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำเพ่ือกำรปรับปรุงบริกำรให้ดีขึน้ 

มุ่งเน้นการใช้เคร่ืองหมายการค้า FORTH เพื่อท าการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

จำกกำรท่ีบริษัทด ำเนินธุรกิจมำนำนกว่ำ 20 ปี มีผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ FORTH เป็นจ ำนวนมำก ดงันัน้ 
ในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ของบริษัทจงึเป็นท่ีรู้จกัและได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในด้ำนคณุภำพ และกำรบริกำร ท ำให้บริษัทสำมำรถ
ท ำกำรตลำดผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้ผู้บริโภคยอมรับได้ง่ำยขึน้ 
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรม สภาวะการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจ าหน่ายของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ 

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไทยปี 2557  

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP สำขำอุตสำหกรรมในไตรมำสท่ี 3 ของปี 2557 หดตวัร้อยละ 0.7 หดตวัน้อยลงจำก
ไตรมำสท่ี 2 ของปี 2557 ท่ีหดตัวร้อยละ 1.6 และหดตัวจำกไตรมำสท่ี 3 ของปี 2556 ท่ีหดตัวร้อยละ 0.5 โดยเป็นผลมำจำก
อุตสำหกรรมยำนยนต์กำรผลิตลดลง ประกอบกับโรงกลั่นน ำ้มันมีกำรปิดซ่อมบ ำรุงเป็นผลให้ผลผลิตลดลง  แต่กำรผลิตสินค้ำ
อิเล็กทรอนิกส์เร่ิมขยำยตวัเพิ่มขึน้ตำมกำรส่งออก โดยอุตสำหกรรมเบำลดลง เป็นผลมำจำกกำรผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่มลดลง และ
เคร่ืองนุ่งห่มลดลงตำมควำมต้องกำรในประเทศท่ีหดตวัลง อุตสำหกรรมวตัถุดิบหดตวัเป็นผลมำจำกอุตสำหกรรมโรงกลัน่น ำ้มนับำง
แหง่ที่มีกำรปิดซอ่มบ ำรุง และกำรผลิตอตุสำหกรรมอโลหะหดตวัตำมภำวะก่อสร้ำง อตุสำหกรรมสินค้ำทนุและเทคโนโลยีลดลง เป็นผล
มำจำกกำรผลิตยำนยนต์ท่ียงัคงลดลง ในขณะท่ีกำรผลิตคอมพิวเตอร์ และกำรผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เร่ิมกลบัมำขยำยตวัอีกครัง้
ตำมควำมต้องกำรของตลำด 

ในส่วนของกำรอุปโภคบริโภคภำคเอกชนและกำรลงทุนภำคเอกชนปรับตัวลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี  2556 รวมทัง้ดชันี
ควำมเช่ือมัน่ภำคอตุสำหกรรม ดชันีควำมเช่ือมัน่ผู้บริโภคและธุรกิจท่ีปรับตวัลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปี 2556 เช่นกนั  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยำยตัวร้อยละ 1.0      
ซึง่ชะลอตวัลงจำกปี 2556 ท่ีขยำยตวัร้อยละ 2.9 และเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คำดวำ่จะขยำยตวัร้อยละ 3.5 – 4.5  

กำรค้ำต่ำงประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน จำกกำรลดลงของทัง้มูลค่ำกำรน ำเข้ำ
และมลูค่ำกำรส่งออก ซึง่เป็นไปตำมกำรชะลอตวัของกำรบริโภคภำยในประเทศ และกำรฟืน้ตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจโลก 
โดยกำรส่งออกตลอดทัง้ 10 เดือน มีมลูคำ่ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จงึส่งผลให้ดลุกำรค้ำขำดดลุ1,486.0 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ 

ส ำหรับกำรลงทุนท่ีได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  (BOI) พบว่ำใน          
เดือนมกรำคม – ตลุำคมของปี 2557 กำรลงทนุท่ีได้รับอนมุตัิกำรส่งเสริมกำรลงทนุจำก BOI มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,326 โครงกำร ซึง่ลดลง
จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจ ำนวนโครงกำร 1,794 โครงกำร เม่ือพิจำรณำมูลค่ำเงินลงทุนในกิจกำรต่ำงๆ มีมูลค่ำเงินลงทุน
ทัง้สิน้ 526,500 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่อย่ำงไรก็ตำมมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จำกคร่ึงปีแรก เน่ืองจำกควำมเช่ือมั่น  
ของนกัลงทนุต่ำงชำติต่อสถำนกำรณ์กำรเมืองของประเทศมีมำกขึน้  ซึง่ BOI ได้ตัง้เป้ำหมำยยอดกำรขอส่งเสริมกำรลงทนุตลอดทัง้ปี 
2557 มีมูลค่ำ 700,000 ล้ำนบำท โดยโครงกำรลงทุนในช่วง 10 เดือนแรกของปีประกอบด้วยโครงกำรท่ีลงทุนจำกต่ำงประเทศ 100% 
จ ำนวน 470 โครงกำร คิดเป็นเงินลงทนุ 179,600 ล้ำนบำท เป็นโครงกำรร่วมทุนระหว่ำงไทยและต่ำงประเทศ 300 โครงกำร เป็นเงิน
ลงทนุ 176,200 ล้ำนบำท และโครงกำรท่ีลงทนุจำกไทย 100% จ ำนวน 556 โครงกำร เป็นเงินลงทนุ 170,600 ล้ำนบำท 

เม่ือพิจำรณำตำมหมวดของกำรเข้ำมำลงทุนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 พบว่ำประเภทกิจกำรท่ีได้รับกำรอนุมัติกำร
ส่งเสริมกำรลงทนุมำกท่ีสุด คือ หมวดผลิตภณัฑ์โลหะเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ขนส่งมีเงินลงทนุ 191,400 ล้ำนบำท รองลงมำคือ หมวด
บริกำรและสำธำรณปูโภคมีเงินลงทนุ 146,500 ล้ำนบำท และหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำมีเงินลงทนุ 74,500 ล้ำนบำท 

ส ำหรับแหล่งทนุในช่วงเดือนมกรำคม – กนัยำยน 2557 พบวำ่นกัลงทนุจำกประเทศญ่ีปุ่ นมีมลูคำ่กำรลงทนุมำกท่ีสดุ โดยได้รับ
กำรส่งเสริมกำรลงทนุทัง้สิน้ 304 โครงกำร คิดเป็นมลูค่ำกำรลงทนุ 109,481 ล้ำนบำท รองลงมำคือ ประเทศจีนได้รับกำรอนมุตัิลงทุน
จ ำนวน 28 โครงกำร มีเงินลงทุน 21,875 ล้ำนบำท ประเทศสหรัฐอเมริกำมีจ ำนวน 21 โครงกำรท่ีได้รับอนุมัติซึ่งมีเงินลงทุน 16,151 
ล้ำนบำท และประเทศเกำหลีใต้มีจ ำนวนโครงกำรได้รับอนมุตัิ 32 โครงกำรโดยคดิเป็นเงินลงทนุ 14,126 ล้ำนบำท 
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แนวโน้มภำคอุตสำหกรรมไทยปี 2558 ภำพรวมอุตสำหกรรมไทย ปี 2558 คำดวำ่จะมีกำรขยำยตวัท่ีดีขึน้ จำกแนวโน้มกำรฟืน้
ตวัของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลกในปี 2558 กำรฟืน้ตวัของกำรลงทนุ กำรปรับฐำนสู่ภำวะปกติของอุตสำหกรรมรถยนต์ปี 2557 
และกำรลดลงของรำคำน ำ้มนัในตลำดโลก ซึง่ท ำให้คำดกำรณ์ในปี 2558 GDP อุตสำหกรรมจะขยำยตวัร้อยละ 2-3 และดชันีผลผลิต
อตุสำหกรรมขยำยตวัร้อยละ 3-4 

ธุรกิจอีเอ็มเอส  

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีควำมส ำคัญต่ออุตสำหกรรมกำรผลิตในภำพรวมท่ีต้องใช้ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำส ำเร็จรูปต่ำง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ฮำร์ดดิส เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น โดยอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วยโครงสร้ำง 3 ส่วน ได้แก่ 

1. อุตสำหกรรมต้นน ำ้ (Upstream Industry) เป็นอุตสำหกรรมขัน้พืน้ฐำนส ำหรับกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
Water Fabrication, PCB's Design, IC's Design เป็นต้น ปัจจุบนัประเทศไทยได้มีกำรผลิตอุตสำหกรรมต้นน ำ้บำง
ประเภท 

2. อุตสำหกรรมกลำงน ำ้ (Midstream Industry) คืออุตสำหกรรมท่ีผลิตชิ น้ส่ วน และส่วนประกอบของสินค้ำ
อิ เล็กทรอนิกส์  เช่น IC, PCB (Print Circuit Board), Capacitor เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยได้ มีกำรลงทุนใน
อตุสำหกรรมประเภทนีส้งูมำก ไม่วำ่จะเป็นกำรลงทนุโดยตรงจำกตำ่งประเทศ กำรร่วมลงทนุ และบริษัทในประเทศเอง  

3. อุตสำหกรรมปลำยน ำ้ (Downstream Industry) กำรประกอบแผงวงจรไฟฟ้ำ (Printed Circuit Board Assembling) 
ให้เป็นกำรผลิตขัน้สดุท้ำยของสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ และโทรทศัน์ เป็นต้น ซึง่ประเทศ
ไทยสำมำรถผลิตสินค้ำขัน้สดุท้ำยเหล่ำนีไ้ด้ อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ชิน้ส่วนภำยในประเทศของอตุสำหกรรมขัน้ปลำยน ำ้นี ้
คอ่นข้ำงน้อย   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ท่ีมา กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม 2543 

ภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์   

อตุสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ภำวะกำรผลิตภำพรวม ปี 2557 คำดว่ำกำรผลิตจะปรับตวัเพิ่มขึน้   ร้อยละ 1-2 โดยมำ
จำกกำรขยำยตวัในกลุ่มเคร่ืองปรับอำกำศท่ีจะส่งออกไปตลำดหลกัได้เพิ่มขึน้  โดยเฉพำะในตลำดอำเซียน ส ำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
มำจำกชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Semiconductor และ IC จะเพิ่มขึน้จำกควำมต้องกำรน ำไปใช้ในอปุกรณ์ส่ือสำร (Communications 
system) เช่น  Smart Phone Tablet Bluetooth หน้ำจอ  Touch screen วีดี โอเกมส์  (เช่น  Sony PS4 Microsoft Xbox) และกลุ่ ม
ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Consumer electronics) รวมถึงกำรเพิ่มสดัส่วนกำรใช้ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสำหกรรมยำน
ยนต์มำกขึน้  ส่วน HDD ในปี 2557 คำดว่ำจะอยู่ในภำวะทรงตวัเม่ือเทียบกบัปีก่อน ด้ำนแนวโน้มปี 2558 คำดว่ำกำรผลิตจะปรับตวั
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2-4 เน่ืองจำกมีปัจจยับวกทำงด้ำนนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีออกมำอย่ำงต่อเน่ือง กำรขยำยตวัของตลำดทีวีดิจิตอล 

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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ซึง่จะส่งผลให้ก ำลงั-ซือ้ของผู้บริโภคในประเทศฟืน้ตวัได้ในปี 2558 นอกจำกนี ้กำรส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำไปอำเซียนปรับตวัเพิ่มขึน้ตำม
กำรขยำยตวัของเศรษฐกิจในอำเซียน และผู้บริโภคในประเทศอำเซียน เช่ือมัน่คณุภำพสินค้ำไทยเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน 

การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 (ที่มา: ศูนย์วจัิยกสิกรไทย) 

ส ำหรับอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยนัน้ เป็นกำรผลิตเพ่ือส่งออกกว่ำร้อยละ 90 และสินค้ำส่งออกหลกัคือฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
(HDD) ส ำเร็จรูป โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 38 ของมูลค่ำกำรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด และไทยยังมีมูลค่ำกำรส่งออก HDD เป็น
อนัดบัสองของโลกรองจำกจีน กำรเข้ำมำลงทุนHDD ในไทยนัน้เกือบทัง้หมดเป็นกำรลงทนุจำกนกัลงทนุต่ำงชำติ  โดยเฉพำะสหรัฐฯ
และญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบรนด์ชัน้น ำของโลก กำรเข้ำมำลงทุนดงักล่ำว ท ำให้เกิดคลัสเตอร์กำรผลิต HDD จำกกำรเข้ำมำของห่วงโซ่
อุปทำนเพ่ือกำรผลิต HDD มำกมำย เช่น ชิน้ส่วนประกอบ HDD วงจรรวมส ำหรับควบคุมกำรท ำงำน HDD วงจรพิมพ์ และ
อุตสำหกรรมเซมิคอนดักเตอร์  เป็นต้น ชิน้ส่วนและส่วนประกอบดังกล่ำว มีสัดส่วนถึงรำวร้อยละ 25 ของมูลค่ำกำรส่งออก
อิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด หำกรวมกำรส่งออก HDD ส ำเร็จรูปและส่วนประกอบตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะมีสดัส่วนถงึร้อยละ 63 ของมลูคำ่กำร
ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดของไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่ำกำรขยำยตวัของกำรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยยังคงต้องพึ่งพำ
ควำมต้องกำร HDD ในตลำดโลกอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ 

 
ส ำหรับในอดีตท่ีผ่ำนมำ กำรขยำยตวัของอิเล็กทรอนิกส์ไทยพึ่งพำตลำดคอมพิวเตอร์โลกเป็นหลักค่อนข้ำงชัด โดยเฉพำะ

ในช่วงปี2548 ถึง 2549 ควำมต้องกำร HDD เพิ่มสูงจำกกำรขยำยตวัของยอดขำยคอมพิวเตอร์โลก ส่งผลให้ช่วงเวลำดงักล่ำว กำร
ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยขยำยตวัเฉล่ียสูงถงึร้อยละ 14.7 ตอ่ปี อย่ำงไรก็ตำม ตัง้แตปี่2551 เป็นต้นมำ ช่วงท่ีสมำร์ทโฟนเร่ิมเป็นท่ีนิยม 
กำรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยชะลอตวัลงอย่ำงชดัเจน โดยขยำยตวัเหลือเพียงร้อยละ 0.66 และในปี2552 หดตวัถึงร้อยละ 13 ส ำหรับปี
2556 ท่ีผ่ำนมำหดตวัร้อยละ 1 ศนูย์วิจยักสิกรไทย มองว่ำ กำรใช้งำน HDD ในอดีตท่ีผ่ำนมำผูกติดกบัควำมต้องกำรคอมพิวเตอร์เป็น
หลักถึงรำวร้อยละ 80 ท ำให้อุตสำหกรรม HDD มีควำมเส่ียงสูง เน่ืองจำกกำรกระจำยควำมเส่ียงด้ำนกำรใช้งำน HDD ในกำรใช้งำน
ด้ำนอ่ืนๆ เกิดขึน้คอ่นข้ำงต ่ำ 

ส ำหรับในปัจจุบนั มลูค่ำกำรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 ขยำยตวัร้อยละ 4.2 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อนท่ีหดตัวร้อยละ 2 แสดงให้เห็นว่ำมีสัญญำณกำรเร่ิมฟื้นตวัของอิเล็กทรอนิกส์ไทย จำกควำมต้องกำร HDD โลก
กลบัมำอีกครัง้ อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้งำน HDD ในปัจจุบนันัน้แตกตำ่งจำกอดีตท่ีผ่ำนมำ กล่ำวคือในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่ำนมำ ควำมต้องกำร 
HDD ท่ีมีกำรเตบิโตสูงเป็นกลุ่มเพ่ือกำรใช้งำนกำรเก็บข้อมลูผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (Cloud Computing) ซึง่เป็นท่ีนิยมมำก โดยเฉพำะ
ในสหรัฐฯ ควำมนิยมดงักล่ำวขยำยตวัตอ่เน่ืองมำยงัยโุรป และญ่ีปุ่ น ตำมล ำดบั ส ำหรับในไทย ได้มีบริษัทเร่ิมเข้ำมำลงทนุระบบ Cloud 
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Computing โดยทำงบริษัทไอดีซี ประเมินว่ำปี 2557 มีมูลค่ำกำรลงทนุดงักล่ำวในไทยรำว 8,556 ล้ำนบำท และคำดว่ำในปี2558 จะ
อยู่ท่ีรำว 13,175 ล้ำนบำท เป็นอนัดบั 2 ของภมูิภำคอำเซียนรองจำกสิงคโปร์ 

กำรใช้งำน Cloud Computing นัน้เป็นท่ีนิยมทัง้ในองค์กรภำครัฐและเอกชน เน่ืองจำกช่วยลดต้นทนุด้ำนระบบสำรสนเทศ (IT) 
ได้ถึงรำวร้อยละ 40 จำกกำรท่ีไม่ต้องแบกภำระต้นทุนของกำรมีระบบ IT ของตนเองอีกต่อไปหรือเป็นกำรลดขนำดระบบ IT ลงมำ 
ศนูย์วิจยักสิกรไทย มองว่ำ ระบบ Cloud Computing จะเป็นแนวทำงลดต้นทุนของระบบ IT ของบริษัทยุคใหม่(Modern Enterprise) 
และเป็นตวัผลกัดนัหลกัให้ควำมต้องกำร HDD โลกยงัคงมีตอ่เน่ือง ส ำหรับในอนำคตอนัใกล้คำดว่ำควำมนิยมของ Cloud Computing 
มีโอกำสขยำยต่อเน่ืองไปยงัจีนและอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม กำรขยำยตวัของ Cloud Computing ต้องอำศยัโครงสร้ำงระบบอินเทอร์เน็ต
พืน้ฐำนของประเทศท่ีมีควำมไวสงูอย่ำงอินเทอร์เน็ตแบบใยแก้วน ำแสง (Fiber Optic) ด้วย 

 
 

หำกจ ำแนกควำมต้องกำร HDD โลกตำมลกัษณะกำรใช้งำน สำมำรถแบ่งเป็น 6 กลุ่มกำรใช้งำน เพ่ือจุดประสงค์ท่ีแตกต่ำงกนั 
คือ กลุ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ ค  (Notebook) คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (Desktop) เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำเพ่ือกำรบริโภค (Consumer 
Electronics: CE) ฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบพกพำ (Branded1) กลุ่มผู้ ให้บริกำรกำรจดัเก็บข้อมลู (Enterprise DATA2) และกลุ่มบริษัทท่ีมี
กำรเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง (Enterprise) ซึ่งแต่ละกลุ่มกำรใช้งำนมีปัจจัยกำรเติบโตท่ีแตกต่ำงกัน  ซึ่งไทยได้มีกำรผลิต HDD เพ่ือ
ตอบสนองในทกุกลุ่มกำรใช้งำนดงักล่ำว 

ปัจจุบนักำรใช้งำน HDD ส่วนใหญ่นัน้ยังคงใช้เพ่ือเป็นส่วนประกอบใน Desktop และ Notebook สัดส่วน รวมกนัรำวร้อยละ 
64 ในขณะท่ีใช้งำนในลักษณะอ่ืนรำวร้อยละ 36 หำกเปรียบเทียบกับปี2553 กำรใช้งำนใน Desktop และ Notebook เคยมีสัดส่วน
รวมกนัถึงร้อยละ 73 ในขณะท่ีกำรใช้งำนอ่ืนๆ เพียงร้อยละ 27 จำกข้อมลูดงักล่ำว ศนูย์วจิยักสิกรไทย มองวำ่ ปัจจบุนักำรใช้งำน HDD 
ในกลุ่มคอมพิวเตอร์มีสดัส่วนลดลงค่อนข้ำงมำก โดยสำเหตหุลกัประกำรหนึ่งมำจำกผู้บริโภคนิยมใช้สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ตมำกขึน้ 
ท ำให้ควำมต้องกำรในกำรเปล่ียนคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคช้ำลง 

หำกพิจำรณำด้ำนกำรขยำยตวัของกำรใช้งำน HDD ในแต่ละประเภทของปี2556 เทียบกบัปี2555 นัน้ ศนูย์วจิยักสิกรไทย มอง
วำ่ ปัจจุบนักำรใช้งำน HDD ในแต่ละประเภทกำรใช้งำนมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงจำกอดีตอย่ำงเห็นได้ชดั กล่ำวคือ ในอดีตกำรขยำยตวั
ของ HDD ส่วนใหญ่มำจำกกำรใช้งำนใน  Desktop และ Notebook ท่ีเพิ่มสูงขึน้ แต่ในปัจจุบันกำรใช้งำนในกลุ่มดังกล่ำวหดตัว
ค่อนข้ำงมำก โดยในปี 2556 Desktop หดตวัร้อยละ 7 และ Notebook หดตวัร้อยละ 16 จำกกำรเปล่ียนคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคช้ำ
ลงดงัท่ีได้กล่ำวข้ำงต้น ส่วนกำรใช้งำน HDD ในกลุ่มผู้ ให้บริกำรจดัเก็บข้อมลูออนไลน์หรือ Enterprise DATA นัน้ขยำยตวัสูงขึน้อย่ำง
ก้ำวกระโดดถงึร้อยละ 48 สวนทำงกบั Enterprise ท่ีหดตวัร้อยละ 21 จำกควำมนิยมของบริษัทต่ำงๆ หนัมำเก็บข้อมลูแบบออนไลน์กนั
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มำกขึน้ ด้ำนกำรใช้งำนใน Branded ยังคงขยำยตวัสูงรำวร้อยละ 25 เน่ืองจำกผู้บริโภคนิยมกำรใช้งำน HDD แบบพกพำเพ่ือควำม
สะดวกและกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่ำงๆ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ และในกลุ่ม CE ขยำยตวัร้อยละ 11 เพิ่มขึน้จำกกำรน ำไปเป็น
ส่วนประกอบส ำคัญในสินค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ  โดยเฉพำะกำรใช้งำนเพ่ือบันทึกรำยกำรโทรทัศน์หรือ  DVR (Digital Video 
Recorder) และกล้องวงจรปิด เป็นต้น 

   
เม่ือพิจำรณำแนวโน้มกำรขยำยตวั HDD ในปี2557 และในระยะถดัไป พบว่ำ ภำพรวมควำมต้องกำร HDD ในตลำดโลกน่ำจะ

ผ่ำนจุดต ่ำสุดไปแล้วในปี 2556 ท่ีผ่ำนมำจำกสัญญำณกำรฟื้นตวัของ HDD ดงัท่ีได้กล่ำวไปข้ำงต้น และในปี2557 เร่ิมเห็นกำรฟืน้ตวั
ของ HDD ซึง่น่ำจะขยำยตวัรำวร้อยละ 5 ส ำหรับแนวโน้มปี2558 ควำมต้องกำร HDD น่ำจะฟืน้ตวัต่อเน่ืองจำกแรงผลกัดนัส ำคญัของ 
3 กลุ่มกำรใช้งำน คือ กลุ่ม Enterprise DATA หรือผู้ให้บริกำร Cloud Computing กลุ่ม Branded หรือฮำร์ดดสิก์ไดร์ฟแบบพกพำ และ
กลุ่ม Consumer Electronics ส่วนกำรใช้งำน HDD ในกลุ่ม Notebook เร่ิมเห็นสัญญำณหดตวัในอัตรำท่ีลดลง คำดว่ำกำรขยำยตวั
กลุ่มนีน่้ำจะคงตวัหรืออำจจะสำมำรถขยำยตวัต่อได้บ้ำงจำกกำรท่ีผู้บริโภคเร่ิมมีกำรเปล่ียน Notebook ใหม่หลงัจำกได้ขยำยเวลำกำร
เปล่ียนเคร่ืองใหม่มำก่อนหน้ำ และในกลุ่ม Desktop น่ำจะยงัคงมีแนวโน้มลดลงตอ่เน่ืองจำกควำมนิยมกำรใช้Desktop ท่ีลดลง 

 
จำกแนวโน้มกำรฟืน้ตวัของควำมต้องกำร HDD โลกดงักล่ำว ศนูย์วิจยักสิกรไทยมองว่ำเป็นผลบวกโดยตรงกบัอิเล็กทรอนิกส์

ไทย ซึง่มีสินค้ำหลกัเป็น HDD และส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้องมีสดัส่วนรวมกนัถึงร้อยละ 63 ของมลูค่ำกำรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด 
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และในปี2557 อำจขยำยตัวรำวร้อยละ 4.5 ซึ่งเป็นแรงผลักดันหลักท่ีจะส่งผลให้ภำพรวมกำรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยปี  2557 
ขยำยตวัรำวร้อยละ 4.8 หรือมีมูลค่ำประมำณ 33,190 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2558 คำดว่ำควำมต้องกำร HDD น่ำจะยังคง
ขยำยตวัต่อเน่ือง และอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ก็มีแนวโน้มขยำยตวัเพิ่มสูงขึน้โดยเฉพำะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกบัยำนยนต์ซึง่จะผลกัดนั
ให้กำรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยปี2558 สำมำรถขยำยตวัต่อได้ท่ีร้อยละ 3.8-5.9 หรือมีมูลค่ำประมำณ 34,450-35,150 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ 

   
ทิศทำงอิเล็กทรอนิกส์ไทยปี2558 ศนูย์วิจยักสิกรไทย คำดว่ำ มีแนวโน้มเปล่ียนเข้ำสู่กำรผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สูง รวมถึงกำร

ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ขัน้ต้นน ำ้ (Microelectronics and Embedded System Design) มำกขึน้ ซึง่ต้องใช้แรงงำนท่ีมีควำมรู้ด้ำนกำร
ออกแบบเป็นส ำคญั แต่ส ำหรับกำรผลิตขัน้ต้นน ำ้ท่ีใช้ต้นทนุด้ำนเคร่ืองจกัรสูง อำทิ กำรผลิต Wafer น่ำจะเข้ำมำภำยหลังจำกขัน้กำร
ออกแบบของไทยมีควำมเข้มแข็งเพียงพอ ส ำหรับในปัจจุบนั กำรผลิตขัน้ต้นน ำ้ในไทยยังมีค่อนข้ำงน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นขัน้กลำงน ำ้
และปลำยน ำ้เป็นส่วนมำก ในส่วนของอุตสำหกรรมต้นน ำ้ของไทยจึงยังคงต้องพึ่งพำกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่เช่น  
Wafer Fabrication, PCB's Design, IC's Design เป็นต้น กำรท่ีจะพัฒนำอิเล็กทรอนิกส์ไทยได้อย่ำงยัง่ยืนนัน้ จ ำเป็นต้องเพิ่มในส่วน
ของอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้นน ำ้หรือขัน้ตอนกำรออกแบบกำรวิจัยและพัฒนำ  จึงจะสำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีใหม่และ           
นวฒันกรรมได้ด้วยตวัเอง 

ปัจจุบันไทยก ำลังประสบปัญหำเร่ืองแรงงำนฝีมือตึงตัว  จึงส่งผลให้เกิดกำรปรับตัวในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย
โดยเฉพำะขัน้ปลำยน ำ้ (ขัน้ประกอบชิน้ส่วน) และกำรผลิตชิน้ส่วนท่ีไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซบัซ้อนซึง่มีกำรใช้แรงงำนเป็นจ ำนวนมำก โดยมี
กำรย้ำยฐำนกำรผลิตในส่วนท่ีใช้แรงงำนเข้มข้นไปยังประเทศเพ่ือนบ้ำน  เช่น เมียนมำร์ สปป.ลำว กัมพูชำ เป็นต้น หรือมีปรับปรุง
สำยกำรผลิตเป็นระบบกึง่อตัโนมตั ิ(Semi-Automation) เพ่ือเข้ำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพลดต้นทนุและกำรพึง่พำแรงงำนคน 

นอกเหนือจำกกำรปรับตวัในกำรผลิตขัน้ปลำยน ำ้ดงักล่ำว กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต้นน ำ้และกลำงน ำ้ก็ได้รับกำรสนับสนุน
ภำยใต้แผนนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนฉบบัใหม่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเส ริมกำรลงทุน (BOI) ท่ีจะมีผลบงัคบัใช้1 มกรำคม 
2558 ซึง่มีใจควำมส ำคญัในกำรให้สิทธิประโยชน์ตำมล ำดบัควำมส ำคญัของประเภทกิจกำรและคณุค่ำของโครงกำร โดยเฉพำะกิจกำร
ท่ีมีกำรวิจัยและพัฒนำ มีกระบวนกำรผลิตซบัซ้อนและใช้เทคโนโลยีกำรผลิตสูง ทัง้นี ้ส ำหรับอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นัน้ มีกำรให้
แรงจงูใจเป็นพิเศษเพ่ือให้มีกำรพฒันำและน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกิจกำรกำรผลิต เช่น กำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรพฒันำ
อปุกรณ์สำรกึง่ตวัน ำ และเทคโนโลยีSolid State Drive (SDD) เป็นต้น  
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กล่ำวโดยสรุปแผนนโยบำยกำรลงทนุฉบบัใหม่ดงักล่ำวน่ำจะเป็นตวัก ำหนดทิศทำงอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยท่ีส ำคญั ใน
กำรมุ่งสู่อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขัน้ต้นน ำ้ซึง่มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีแกนหลกัของอุตสำหกรรมมำกยิ่งขึน้  โดยเฉพำะกำรออกแบบ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรพัฒนำอิเล็กทรอนิกส์ไทยในอนำคต  ส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลำงน ำ้คำดว่ำจะมีกำร
ปรับเปล่ียนไปสู่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูคำ่เพิ่มสูงและใช้เทคโนโลยีท่ีซบัซ้อนขึน้ในขณะท่ีอิเล็กทรอนิกส์ขัน้ปลำยน ำ้มีแนวโน้มท่ีจะมุ่งไปสู่กำร
ใช้ระบบอตัโนมตั ิ(Automation) มำกขึน้ในอนำคต 

ภาวะการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ส ำหรับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed circuit Board )ในกำรแข่งขันในตลำดโลกนับว่ำมีกำรแข่งขันท่ีค่อนข้ำงรุนแรง 
โดยเฉพำะกำรแข่งขนัจำกประเทศจีนซึง่มีควำมได้เปรียบด้ำนต้นทุนกำรผลิต และยังเป็นผู้ผลิตสินค้ำให้กับบริษัทต่ำงๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป และประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่แม้ว่ำควำมกดดนัทำงด้ำนรำคำท่ีเกิดจำกผู้ผลิต PCB ในจีนท่ีท ำให้มี
กำรผลิตสินค้ำรำคำถูกเข้ำสู่ตลำดเพิ่มมำกขึน้และส่งผลให้เกิดกำรเปรียบเทียบรำคำทำงอ้อม แต่ผลิตภัณฑ์แผ่นพิมพ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิตในประเทศจีนไม่ใช่คูแ่ข่งโดยตรงของบริษัท เน่ืองจำกผู้ผลิตในประเทศจีนจะเน้นกลุ่มตลำดสินค้ำระดบัล่ำงเพรำะ
เทคโนโลยีในกำรผลิตท่ีใช้เป็นแบบ Mass Production ซึง่เน้นกำรผลิตในปริมำณมำก มีต้นทนุต ่ำ และมีมำตรฐำนคณุภำพสินค้ำท่ีต ่ำ
กว่ำเม่ือเทียบกบัประเทศไทย ซึง่บริษัทนบัว่ำเป็นผู้ผลิต PCB ท่ีใช้เทคโนโลยีสูงซึง่หำกสำมำรถควบคมุต้นทนุกำรผลิตได้ดีจะไม่ได้รับ
ผลกระทบดงักล่ำวเน่ืองจำกเป็นกำรแข่งขนัท่ีเน้นด้ำนคณุภำพและควำมน่ำเช่ือถือมำกกวำ่กำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำ นอกจำกนี ้ต้นทนุ
กำรผลิตของประเทศจีนก็มีแนวโน้มสงูขึน้ ประเทศไทยจึงยงัมีควำมได้เปรียบในกำรผลิตแผงวงจรเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เม่ือ
เทียบกับคู่แข่งในอำเซียนอ่ืน ๆ นอกจำกนี ้กำรขยำยตวัของบริษัทรับจ้ำงประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Contracted electronic 
manufacturing : CEM) ท ำให้ประเทศไทยซึง่นบัเป็นตลำดหลกัของกำรรับจ้ำงประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส ำคญัมีโอกำสเติบโต
ในอนำคต และ ทำงบริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศให้ผลิตอย่ำงตอ่เน่ือง  

ส ำหรับระยะยำวมองว่ำอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจะต้องมำปรับกลยุทธ์ใหม่เพ่ือรักษำฐำนกำรผลิตกลุ่มนีใ้ห้
อยู่กบัไทยตอ่ไป โดยกลยทุธ์ท่ีส ำคญัคือกำรน ำเทคโนโลยีขัน้สงูเข้ำมำผลิต ก็จะเกิดควำมท้ำทำยเพรำะเทคโนโลยีมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ โดยใช้แรงงำนท่ีมีทกัษะมำกขึน้ซึง่ตรงนีจ้ะเกิดขึน้ได้ก็ต้องอำศยัควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และกำรศกึษำ 
รวมถงึกำรให้ควำมส ำคญักบัระบบซพัพลำยเชนให้เข้มแข็งขึน้ 

กลยุทธ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตและจัดจ าหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  

1) กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตท่ีสำมำรถรองรับกำรปรับเปล่ียนกำรผลิตสินค้ำรูปแบบใหม่  บริษัทมีนโยบำยลงทนุในเคร่ืองจกัรท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือกำรรองรับกำรผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมซบัซ้อนของลูกค้ำ ทัง้นี ้โรงงำนผลิตสินค้ำของ
บริษัท ยังมีมำตรฐำนกำรผลิตได้รับใบรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2000 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน SGS (THAILAND) 
LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึง่ท ำให้ลูกค้ำมั่นใจว่ำบริษัทมีกระบวนกำรผลิตท่ีมีมำตรฐำน นอกจำกนี ้
ยงัมีกำรบริหำรสำยกำรผลิตให้สำมำรถรองรับกำรปรับเปล่ียนเพ่ือกำรผลิตสินค้ำรูปแบบใหม่ เพ่ือให้สำมำรถใช้เคร่ืองจกัรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้ค ำสัง่ซือ้ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง และยงัสำมำรถรองรับกำรผลิตให้กบัผลิตภณัฑ์ตำ่ง ๆ ของบริษัทด้วย  

2) มีก ำลังกำรผลิตท่ีเพียงพอท่ีรองรับควำมต้องกำรสั่งซือ้เป็นจ ำนวนมำก บริษัทมีกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือน ำเทคโนโลยี
ระดบัสูงมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ทัง้นีเ้พ่ือให้มีก ำลงักำรผลิตท่ีเพิ่มขึน้ และมีควำมสำมำรถในกำรผลิตก้ำวทนัเทคโนโลยีของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเปล่ียนแปลง และสำมำรถรักษำโอกำสในกำรแข่งขนัได้ 

3) เน้นควำมหลำกหลำยของสินค้ำ และ มีรำคำท่ีสำมำรถแข่งขนัได้ ปัจจุบนับริษัทและกลุ่มบริษัทฯในเครือมีผลิตภณัฑ์เพ่ือกำร
จดัจ ำหน่ำยมำกกว่ำ 10,000 รำยกำร และบริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรแข่งขนัด้ำนรำคำ โดยพยำยำมท่ีจะรักษำระดบัต้นทุน
กำรผลิตให้สำมำรถแข่งขันได้ โดยท ำข้อตกลงกับเจ้ำของเทคโนโลยีกำรผลิตรำยหนึ่ง ให้บริษัทสำมำรถสัง่ซือ้วตัถุดิบผ่ำนได้ 
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เพ่ือให้ได้ประโยชน์จำกกำรประหยดัต่อขนำด (Economy of Scale) ประกอบกบักำรควบคมุต้นทุนกำรผลิตในส่วนต่ำง ๆ ให้
อยู่ในระดบัท่ีบริษัทสำมำรถแข่งขนัด้ำนรำคำได้ 

4) กำรมุ่งเน้นบริกำรหลงักำรขำยท่ีตอ่เน่ือง และรักษำควำมพงึพอใจของลกูค้ำ บริษัท มุ่งเน้นกำรให้บริกำรหลงักำรขำยท่ีตอ่เน่ือง
โดยฝ่ำยบริกำรลกูค้ำของบริษัท และกำรได้รับกำรสนบัสนนุจำกตวัแทนจ ำหน่ำยท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ เช่น กำรให้ค ำแนะน ำ
ในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยควำมเช่ียวชำญ กำรให้บริกำรด้ำนอะไหล่ ท่ีมีส ำรองอย่ำงเพียงพอ และมีบริกำรซ่อมแซมแก้ไขท่ี
รวดเร็ว ส่งผลให้ลูกค้ำเกิดควำมรู้สึกท่ีดีต่อกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นกำรท ำให้ลูกค้ำจดจ ำตรำสินค้ำ เกิดควำมเช่ือถือ  
และเกิดควำมมัน่ใจในกำรใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีรำยได้ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ี
ดีกบัลกูค้ำ ด้วยกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำเพ่ือกำรปรับปรุงบริกำรให้ดีขึน้ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจัดจ าหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ส ำหรับธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ  บริษัทจะมุ่งเน้นกลุ่ม
ลกูค้ำเปำ้หมำยเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำต้นแบบ (Original Electronics Manufacturing: OEM) ซึง่เป็นเจ้ำของตรำสินค้ำจำกตำ่งประเทศ
ท่ีมีฐำนกำรผลิตสินค้ำในประเทศไทย โดยในปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ำอยู่ในหมวดอุตสำหกรรมต่ำงๆ ไ ด้แก่ ผู้ ผลิตเคร่ืองปรับอำกำศ 
(บริษัท ไดกิน้ อินดสัตรี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั และ บริษัท โตชิบำ แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด) นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีนโยบำยท่ีจะ
ขยำยฐำนลกูค้ำท่ีเป็นผู้จ ำหน่ำยอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตำ่ง ๆ ท่ีให้บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้ำในลกัษณะรับเหมำผลิต (Turnkey) มำกขึน้  

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจจัดจ ำหน่ำยชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้ ผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ โดย
สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ  และบริษัทข้ำมชำติท่ีมีฐำนกำรผลิตในประเทศไทย โดยหำกไม่นับ
รวมกำรจ ำหน่ำยให้กับบริษัทในเครือแล้ว ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัท  คือผู้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ ได้แก่ เคร่ืองปรับอำกำศ พัดลม 
โทรทศัน์ เคร่ืองเสียง และมีลกูค้ำเป็นโรงงำนจำกประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศไต้หวนั เป็นต้น 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจัดจ าหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ส ำหรับธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ ปัจจุบนั บริษัทจะเน้น
กำรจ ำหน่ำยทำงตรงเป็นหลกั เน่ืองจำกบริษัทต้องกำรน ำเสนอประสบกำรณ์ในกำรรับงำนของบริษัท เทคโนโลยีกำรผลิต กระบวนกำร
ผลิต วิธีกำรเก็บวตัถุดิบ ประสบกำรณ์ของทีมงำน และผู้บริหำร เพ่ือท ำให้ลูกค้ำไว้วำงใจให้บริษัทผลิตสินค้ำ ดงันัน้ ลูกค้ำจะมีกำรเข้ ำ
มำเย่ียมชมหรือตรวจสอบโรงงำนก่อนมีกำรตกลงให้บริษัทผลิตสินค้ำให้ และลูกค้ำบำงรำยอำจจะมีกำรส่งทีมงำนฝ่ำยเทคนิคเข้ำ
ท ำงำนร่วมกบัฝ่ำยผลิตของบริษัทเพ่ือร่วมวำงแผนด้วย โดยท่ีกระบวนกำรผลิตสินค้ำประกอบด้วย กำรออกแบบกระบวนกำรผลิต และ
วิเครำะห์ต้นทนุในกำรผลิตเพ่ือท ำข้อเสนอให้กบัลูกค้ำ กำรผลิตสินค้ำตวัอย่ำง (Pilot Run) จนถึงกำรเร่ิมด ำเนินกำรผลิตและส่งมอบ
สินค้ำตำมค ำสั่งซือ้ของลูกค้ำ นอกจำกนี ้บริษัทยังใช้ช่องทำงกำรหำลูกค้ำใหม่ โดยกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเวปไซต์ของบริษัท คือ 
www.forth.co.th กำรแนะน ำและชกัชวนจำกกลุ่มลกูค้ำปัจจบุนัของบริษัท และจำกกำรแนะน ำโดยผู้บริหำรของบริษัท เป็นต้น 

ส ำหรับช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของธุรกิจจดัจ ำหน่ำยชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ส่วนใหญ่จะติดต่อโดยทำงตรง (Direct) 
โดยมีกำรใช้พนักงำนขำยของบริษัทเพ่ือติดต่อและท ำกำรตลำดกบัลูกค้ำท่ีเป็นโรงงำนผลิต  โดยบริษัทมีพนกังำนขำยจ ำนวน 45 คน 
ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของยอดขำยไว้ ทัง้ท่ีเป็นกำรขยำยฐำนลูกค้ำเดิม หรือเป็นกำรขยำย
ตลำดเพ่ือเพิ่มฐำนลกูค้ำใหม่ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยได้แก่ กำรจ ำหน่ำยปลีก ณ ท่ีตัง้สำขำของ ES จ ำนวน 2 สำขำ 
ซึ่งมุ่งเน้นจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำทั่วไปและลูกค้ำโรงงำน นอกจำกนีย้ังมีกำรเผยแพร่ข้อมูลและสำมำรถสั่งซือ้ผ่ำนทำงเวปไซ ต์ คือ 
www.es.co.th เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์ และแสดงให้เห็นผลิตภัณฑ์ท่ีจ ำหน่ำย และกำรจัดท ำ เวปลิง้ค์ เพ่ือเช่ือมโยงให้มีผู้ เข้ำชม
และสัง่ซือ้สินค้ำผ่ำนเวปไซต์ของ ES เพิ่มขึน้ 
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ธุรกิจโทรคมนาคม 

ตลาดบริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet service) 

 บริกำรอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีพฒันำกำรและกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรให้บริกำรและกำรใช้งำนท่ีหลำกหลำย โดยมี
ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) ให้บริกำรโดยตรงแก่ผู้ ใช้หรือด ำเนินกำรให้ผู้ ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำร
อินเทอร์เน็ตผู้ ให้บริกำรโครงข่ำย (Network Provider) ท่ีเป็นเส้นทำงส ำหรับให้บริกำรถึงผู้ ใช้บริกำร และผู้ ให้บริกำรวงจรระหว่ำง
ประเทศ (International Internet Gateway: IIG) ท่ีเป็นผู้ ท่ี เช่ือมต่อระหว่ำงผู้ ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกับโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตต่ำงประเทศ โดยปัจจุบนัตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วต ่ำ (Narrowband Internet) นัน้ค่อยๆ เลือนหำยไปจำกตลำด
บริกำรอินเทอร์เน็ต จนกระทั่งเหลือสัดส่วนมูลค่ำกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพียงประมำณร้อยละ  3.53 ของจ ำนวนกำรใช้บริกำร
อินเทอร์เน็ตทัง้หมดของปี 2556 ในขณะท่ีสัดส่วนมูลค่ำกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Broadband Internet) เพิ่มสูงขึน้ แต่
เพิ่มขึน้ในสัดส่วนมูลค่ำท่ีน้อยกว่ำกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตอ่ืนๆ (Others Internet) ท่ีมีสดัส่วนร้อยละ 80.07 และร้อยละ 16.40 ของ
กำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตทัง้หมด ตำมล ำดบั ทัง้นี ้มลูคำ่กำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตอ่ืนๆ ของปี 2556 เพิ่มขึน้จำกปี 2555 ร้อยละ 85.11 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึน้จำกมลูค่ำกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่ำน Cable Modem บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงมีกำรเช่ือมต่อได้
หลำยวิธี แต่ท่ีนิยมมำกท่ีสดุคือ กำรเช่ือมตอ่ด้วยเทคโนโลยีในกลุ่ม xDSL (Digital Subscriber Line) ซึง่มีข้อได้เปรียบท่ีสูงกวำ่ในเร่ือง
ควำมเร็วในกำรรับ (Download) และส่ง (Upload) ข้อมูล ระยะทำงท่ีสำมำรถรับส่งข้อมูล (Distance) จ ำนวนสำยท่ีใช้ (Wire) และ
ในขณะเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตสำมำรถใช้โทรศัพท์  (Voice Service) ระหว่ำงรับส่งข้อมูลได้ในเวลำเดียวกัน และในกลุ่ม xDSL ท่ี
ผู้ ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตนิยมใช้เช่ือมต่อได้แก่ เทคโนโลยี ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) เป็นเทคโนโลยีกำรส่ือสำร
ข้อมูลควำมเร็วสูงบนโครงข่ำยสำยทองแดงหรือคู่สำยโทรศัพท์ประจ ำท่ี  ซึ่งมีอัตรำควำมเร็วในกำรรับและส่งข้อมูลแบบอสมมำตร 
(Asymmetric) 
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 จำกภำพของกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงท่ีเติบโตอย่ำงรวดเร็ว จนกระทัง่ท ำให้
จ ำนวนผู้ลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูเพิ่มขึน้สงูถงึ 4.93 ล้ำนรำย ในปี 2556 หรือเพิ่มขึน้อตัรำร้อยละ 13.29 เม่ือเปรียบเทียบ
กับปี 2555 และปี 2557 คำดกำรณ์ว่ำมีจ ำนวนผ้ลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.15 เม่ือเปรียบเทียบกับ        
ปี 2556 หรืออยู่ท่ี 5.48 ล้ำนรำย ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงชดเชยกับจ ำนวนผู้ล งทะเบียนใช้
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วต ่ำท่ีลดลงหรืออำจกล่ำวได้ว่ำผู้ ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วต ่ำบำงส่วนยกเลิกกำรใช้บริกำรและหันไปใช้
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงแทน ดังนัน้ ค่ำสัดส่วนจ ำนวนผู้ ลงทะเบียนใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงจึงอยู่ท่ี  7.39 รำยต่อจ ำนวน
ประชำกร 100 คน หรือ 24.57 ครอบครัวท่ีลงทะเบียนใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงต่อจ ำนวนครัวเรือนทัง้ประเทศ 100 ครัวเรือน 
และคำดกำรณ์ว่ำปี 2557 มีสัดส่วนอยู่ท่ี 8.18 รำยต่อจ ำนวนประชำกร 100 คน และ 27.31 รำยต่อจ ำนวนครัวเรือนทัง้ประเทศ 100 
ครัวเรือน 

     
  

 เม่ือพิจำรณำในส่วนของจ ำนวนผู้ ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต (Internet User) ซึง่กำรนบัจ ำนวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดย
ควำมร่วมมือในกำรศกึษำระหว่ำง NECTEC กบับริษัท ศูนย์วิจยันวตักรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ ำกดั (Truehits) ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุกับ
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ในกำรให้บริกำรตรวจสอบสถิติกำรเย่ียมชมเว็บไซต์ภำยในประเทศ 
ด้วยวิธีกำรนับจ ำนวนผู้ ใช้งำนอินเทอร์เน็ต และในกำรนี ้Truehits ใช้วิธีกำรฝังสคริปต์ท่ีเป็นภำษำจำวำสคริปต์ท่ีเว็บไซต์สมำชิกของ 
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Truehits ส ำหรับเก็บข้อมลูผู้ ใช้งำนท่ีเข้ำถึงเว็บไซต์สมำชิกดงักล่ำว เม่ือผู้ ใช้งำนเข้ำสู่เว็บไซต์ครัง้แรกโปรแกรมจำวำสคริปต์จะท ำกำร
ฝัง cookies ซึง่เป็นไฟล์ขนำดเล็กท่ีใช้ในกำรระบุตวัตนของผู้ ใช้งำน โดยแต่ละ cookies จะประกอบด้วย unique ID ของผู้ ใช้งำน และ
ในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ครัง้ต่อๆ ไปของผู้ ใช้งำนคนเดิมโปรแกรม browser จะท ำกำรส่งข้อมูลท่ีเก็บไว้ใน cookies ไปยังเคร่ืองแม่ข่ำย
(Server) ซึง่ข้อมลูดงักล่ำวจะถูกน ำมำใช้ในกำรวเิครำะห์และค ำนวณหำจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอีกวธีิหนึง่  และจำกวิธีกำรนบัดงักล่ำว 
พบว่ำปี 2556 มีจ ำนวนผู้ ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตอยู่ ท่ี 26.14 ล้ำนคน ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.37 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2555 หรืออัตรำ
เติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ตัง้แต่ปี 2534 ร้อยละ 86.21 ต่อปี ซึง่ช่วงจ ำนวนผู้ ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตเติบโตมำกท่ีสุดปี 2548 ถึง
ร้อยละ 42.17 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2547 

     
  

 บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงได้รับควำมนิยมและมีผู้ ใช้งำนเพิ่มขึน้อย่ำงมำกในระยะเวลำไม่นำนนกั  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ระยะ 8-9 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ีได้เข้ำไปทดแทนบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วต ่ำตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นแล้วนัน้ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ท่ีอำศัยกำรส่ือสำรข้อมูลควำมเร็วสูงบนโครงข่ำยสำยทองแดงหรือคู่
สำยโทรศพัท์ประจ ำท่ี หรือต้องใช้โครงข่ำยโทรศพัท์ประจ ำท่ีในกำรให้บริกำร ฉะนัน้ เม่ือพิจำรณำจ ำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรโทรศพัท์
ประจ ำท่ีทัง้หมดทัว่ประเทศจ ำนวน 6.06 ล้ำนเลขหมำย จะมีเลขหมำยท่ีเปิดใช้งำน ADSL แล้วประมำณร้อยละ 84.76 ในปี 2556 ดงั
ภำพท่ี 39 ทัง้นี ้สัดส่วนท่ีเพิ่มขึน้อำจด้วยสำเหตุท่ีจ ำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรโทรศพัท์ประจ ำมีอัตรำเติบโตลดลง  และในจ ำนวน
เดียวกนันีท้ ำให้มีผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูที่เพิ่มขึน้ถงึร้อยละ 13.29 ดงันัน้ หำกประเมินอย่ำงคร่ำวๆ มีโอกำสที่จะ
สำมำรถขยำยกำรติดตัง้และใช้งำนเพิ่มขึน้ได้อีกมำก ประกอบกับในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ท ำให้กำรติดตัง้บริกำร
อินเทอร์เน็ตไม่ต้องใช้บริกำรผ่ำนโทรศพัท์ประจ ำท่ีได้ และภำยใต้เง่ือนไขที่จ ำเป็นจะต้องพฒันำตลำดส่วนท่ีเหลือนัน้ให้กลำยเป็นตลำด
ท่ีมีศกัยภำพส ำหรับผู้ ให้บริกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำศกัยภำพด้ำนอุปสงค์ด้วยนโยบำยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดอุปสงค์ผ่ำนกำร
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรใช้ประโยชน์จำกอินเทอร์เน็ตท่ีจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำประสิทธิภำพในทุกๆ ด้ำน กำรสนับสนนุให้กำร
เข้ำถึงของผู้ใช้บริกำรเป็นไปได้โดยง่ำย ทัง้ในเชิงควำมเป็นไปได้ทำงเศรษฐกิจและสงัคมประกอบกนั เป็นไปอย่ำงควบคู่กบักำรกระตุ้น
ทำงด้ำนอุปทำนด้วยกำรส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขนัโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม บนพืน้ฐำนควำมเช่ือว่ำกำรแข่งขันอย่ำงแท้จริงจะสำมำรถ
น ำไปสู่อตัรำคำ่บริกำรท่ีมีแนวโน้มลดต ่ำลงกำรพฒันำทำงเลือกใช้บริกำรท่ีหลำกหลำย และผู้ ใช้บริกำรได้รับบริกำรท่ีมีคณุภำพเป็นไป
ตำมมำตรฐำน ก็จะสำมำรถกระตุ้นให้มีกำรใช้และเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูได้มำกยิ่งขึน้ 
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นโยบายบอร์ดแบรนด์แห่งชาต ิ

ตำมท่ีรัฐบำลไทยอนมุตัินโยบำยบอร์ดแบรนด์แหง่ชำติ  โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือเป็นกำรสนบัสนนุและพฒันำให้มีกำรใช้บริกำร
บอร์ดแบนด์ให้เป็นสำธำรณูปโภค ขัน้พืน้ฐำนส ำหรับประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้เข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกกำรพฒันำบอร์ดแบนด์
ได้อย่ำงเต็มท่ี  ซึ่งจะช่วยลดควำมเหล่ือมล ำ้และยกระดบัคุณภำพชีวิตของประชำชน และเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ทำงด้ำนโทรคมนำคมของประเทศ  ทัง้นีรั้ฐมีเป้ำหมำยพฒันำโครงข่ำยบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมประชำกร ไม่ต ่ำกว่ำ 80% ในปี 2558 
และไม่ต ่ำกว่ำ 95% ในปี 2563 รวมทัง้ให้มีบริกำรบรอดแบนด์ควำมเร็วสูงผ่ำนเคเบิลใยแก้วน ำแสงในเมืองท่ีเป็นศนูย์กลำงเศรษฐกิจ
ของภมูิภำค ควำมเร็วไม่ต ่ำกวำ่ 100 Mbps ในปี 2563  

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“FORTH” 

ภำวะกำรแข่งขันอุตสำหกรรมโทรคมนำคมส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม ซึ่งจำก
สภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรง ผู้ประกอบกำรจงึตำ่งส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบตำ่งๆ ท่ีมีอตัรำคำ่บริกำรต ่ำและน่ำสนใจ โดยเฉพำะในธุรกิจ
โทรศพัท์มือถือและอินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ซึง่จะช่วยชดเชยกำรชะลอตวัของโทรศพัท์พืน้ฐำนได้  นอกจำกนี ้ผู้ ให้บริกำรในตลำดยงัมี
กำรปรับเปล่ียนโครงข่ำยโทรศพัท์พืน้ฐำนให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรในอนำคตได้ ทัง้อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง กำรรับส่งข้อมูล
โทรศัพท์พืน้ฐำนท่ีเช่ือมต่อได้อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำธุรกิจ และองค์กร ให้ได้รับบริกำร ท่ีดีกว่ำเม่ือเทียบ
โครงข่ำยเดิม ทัง้ในด้ำนของประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย และยังสำมำรถเช่ือมต่อกับโครงข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทุกระบบท ำให้
ท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะเพิ่มควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์ชุมสำยโทรศพัท์ และอุปกรณ์  Multi service access 
node (MSAN) ซึ่งสำมำรถเช่ือมต่อ (Interface) ได้หลำกหลำยรูปแบบบนอุปกรณ์ MSAN ตวัเดียวกนั หรือระหว่ำงอุปกรณ์ DSLAM 
ซึง่เน้นเฉพำะกำรให้ บริกำรข้อมลูควำม เร็วสูง (Broadband Data) เข้ำกบัอปุกรณ์ DLC (Digital Line Controller) ท่ีเน้นกำรให้บริกำร
ประเภทเสียง (Voice) เป็นหลกั รวมทัง้มีคณุสมบตัท่ีิเป็น media gateway ด้วย 

เน่ืองจำกอุตสำหกรรมโทรคมนำคมเป็นอุตสำหกรรมค่อนข้ำงใหม่ส ำหรับประเทศไทย  ส่วนใหญ่ต้องใช้เทคโนโลยีในกำรผลิต
สูง ท่ีผ่ำนมำกำรผลิตในประเทศมกัจะผลิตอุปกรณ์ส่ือสำรท่ีใช้เทคโนโลยีไม่ซบัซ้อน  หรือเป็นกำรน ำเข้ำชิน้ส่วนจำกต่ำงประเทศ  เพ่ือ
ประกอบในโรงงำนท่ีเป็นฐำนกำรผลิตในประเทศไทย ดงันัน้ ปัจจบุนัอปุกรณ์โทรคมนำคมส่วนใหญ่ในประเทศไทยทัง้ผลิตภณัฑ์ตู้สำขำ
โทรศพัท์ อุปกรณ์โทรศพัท์ และอุปกรณ์ MSAN จะน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และมีกำรเรียกช่ือสินค้ำแตกต่ำงกนั เช่น MSAN, MSAP, 
MALC ซึ่งอำจจะมีรูปลักษณ์ภำยนอกของอุปกรณ์แตกต่ำงกัน แต่ลักษณะกำรใช้งำนใกล้ เคียงกนั จะแตกต่ำงกนัเพียงเล็กน้อย เช่น 
รูปแบบกำรเช่ือมต่อ (interface card) หรือจ ำนวนพอร์ทต่อสลอท (port/slot) ไม่มีสิ่งที่ผลิตจำกแรงงำน หรือ กำรออกแบบของคนไทย



 45 

มำกนกั แม้ว่ำแนวคิดกำรผลิตอุปกรณ์โทรคมนำคมใช้เองนัน้จะมีกลุ่มผู้สนใจหลำยรำยเร่ิมผลิตมำก่อนและหน่วยงำนภำครัฐเองก็ให้
กำรสนบัสนนุ แต่น้อยรำยนกัท่ีจะประสบควำมส ำเร็จและเติบโตอย่ำงมีคณุภำพ นอกจำกนีย้งัมีสินค้ำน ำเข้ำบำงส่วนท่ีไม่ได้มำตรฐำน 
แม้จะรำคำต ่ำกว่ำ เน่ืองจำกขณะนีมี้กำรลักลอบน ำเข้ำสินค้ำท่ีไม่ได้มำตรฐำนมำจ ำหน่ำยในรำคำถูกเป็นจ ำนวนมำก ดังนัน้หำก
เปรียบเทียบกับคู่แข่งภำยในประเทศ โดยกำรประมำณส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกยอดรวมของจ ำนวนสำยโทรศัพท์ของตู้สำขำ
โทรศพัท์ท่ีจ ำหน่ำยเป็นหลกั พบวำ่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็นตรำสินค้ำของคนไทยท่ีมีต ำแหน่งทำงกำรตลำดในระดบัชัน้น ำในกำรเป็น
ผู้ผลิตตู้สำขำโทรศพัท์ เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งจำกต่ำงประเทศ และเป็นผู้น ำทำงกำรตลำดเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งในประเทศทัง้
ทำงด้ำนคณุภำพและรำคำของสินค้ำ จำกกำรท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยอปุกรณ์โทรคมนำคม มำตัง้แตปี่ 2532 รวมเวลำเกือบ 20 
ปีทัง้ภำยใต้ตรำสินค้ำของลกูค้ำและภำยใต้ตรำสินค้ำ FORTH ขณะที่คูแ่ข่งรำยใหญ่อ่ืนๆ ผลิตภณัฑ์จำกประเทศญ่ีปุ่ น ฯลฯ ไม่มีสินค้ำ
ท่ีผลิตภำยในประเทศไทย จึงถือว่ำ FORTH เป็นผู้วจิยั พฒันำและผลิตตู้ชมุสำยโทรศพัท์รำยแรกและรำยเดียวของไทยท่ีได้รับประมลู
จำกทีโอทีเพ่ือให้บริกำรทัว่ประเทศ ส่งผลให้ลูกค้ำกลุ่มอ่ืนยอมรับด้วย เพรำะปัญหำและอปุสรรคส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจนี ้คือควำม
เช่ือมัน่ท่ีจะท ำให้ผู้ ให้บริกำรยอมรับอุปกรณ์โทรคมนำคมท่ีผลิตโดยคนไทย ซึง่กำรอยู่ในตลำดเป็นเวลำยำวนำน ได้สร้ำงควำมเช่ือถือ
และมัน่ใจให้ลกูค้ำยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงเม่ือเทียบกบัคูแ่ข่งในประเทศรำยอ่ืน เช่น Issac, Integrate, Phonik เป็นต้น   

ผลิตภัณฑ์หลักท่ีเป็นจุดเด่น ได้แก่ ตู้ชุมสำยโทรศัพท์ DLC และ MSAN รวมถึง WDM Acccess Switch  ท่ีบริษัทได้พัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ร่วมกบั บมจ.ทีโอที จนเป็นผลส ำเร็จเป็นรำยแรกของประเทศไทย เพ่ือใช้ในกำรตดิตัง้ทดแทนตู้ชุมสำยโทรศพัท์ชนิด Analog 
Loop Carrier (ALC) ท่ีก ำลงัจะหมดอำยุกำรใช้งำน หรือติดตัง้เพ่ือเพิ่มหมำยเลขใหม่ โดยบริษัทมีคู่แข่งขนัจำกต่ำงประเทศได้แก่ จีน 
(Huawei Technologies, ZTE Corporation) และ สวีเดน (Ericsson) และจำกควำมส ำเร็จของชุมสำย MSAN ท่ีได้พฒันำขึน้  ปัจจุบนั
ยงัมีควำมต้องกำร MSAN ขนำดเล็กท่ีติดตัง้บนเสำไฟฟ้ำเพ่ือกำรให้บริกำร Broadband internet หรือระบบโทรศพัท์ในบริเวณท่ีมีผู้ ใช้
จ ำนวนไม่มำกนัก หรือมีกำรติดตัง้แบบกระจำยตวั  ซึง่ถ้ำเป็นกำรลงทุนติดตัง้ MSAN ท่ีมีจ ำนวนพอร์ตไม่มำกอำจจะไม่คุ้มค่ำในกำร
ลงทนุติดตัง้  บริษัทจงึได้พฒันำ Mini-MSAN ซึง่มีจ ำนวน พอรต์น้อยกว่ำและมีขนำดเล็กกว่ำ  แตมี่ควำมทนทำนและระยะเวลำกำรใช้
งำนเทียบเท่ำ MSAN ซึง่อปุกรณ์ Mini-MSAN นีจ้ะช่วยให้ผู้ ให้บริกำรสำมำรถขยำยควำมต้องกำรใช้ Broadband อินเตอร์เน็ตได้อย่ำง
รวดเร็วและทนัควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

ในปีท่ีผ่ำนมำทำงบริษัทได้พัฒนำสินค้ำเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้ MSAN มำกยิ่งขึน้ อำทิเช่น  FORTH  WDM  
Access Switch  ซึง่เป็นผลิตภัณฑ์ Access Switch  ส ำหรับผู้ ให้บริกำรเครือข่ำยบอร์ดแบนด์ เพ่ือเช่ือมต่อจำกตู้ชุมสำยอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสงู (MSAN) เข้ำสู่ Core Network  ท่ีมี Bandwidth สูง โดยยงัสำมำรถรวมสญัญำนข้อมลูจ ำนวนมำก ผ่ำนระบบ WDM  เพ่ือ
กำรส่งถ่ำยข้อมลูสงูถงึ 400 Gbps ในสำยไฟเบอร์ออฟติกเพียงเส้นเดียว  ซึง่จะช่วยให้กำรบริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสงูที่ผ่ำนชมุสำย 
MSAN มีควำมเร็วสงูมำกขึน้  และสำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำยได้เป็นจ ำนวนมำกจำกกำรพึง่พำระบบจำกต่ำงประเทศท่ีมีรำคำสงูมำก 

ส่วน อุปกรณ์ชุมสำย OLT แบบ Multi-PON และ กำร์ด Multi -PON เพ่ือให้บริกำร Fiber to the home บอร์ดแบรนด์บนสำย 
Fiber Optic เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดท่ีต้องกำรแบนด์วิดธ์ท่ีเพิ่มขึน้อย่ำงไม่หยุดยัง้ของกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตควำมเร็ว
สูง, video on demand, IPTV และ VOIP ส ำหรับ อุปกรณ์ OLT สำมำรถรองรับกำรส่ือสำรข้อมูลด้วยอัตรำเร็วท่ีสูงขึน้ถึง 1.25 -2.5 
Gbps   และไกลขึน้ รวมถงึ มีกลไกรักษำควำมปลอดภยัให้กบัข้อมลูที่ดีกวำ่   

ส่วนผลิตภณัฑ์ระบบเรียกพยำบำล (Nurse Call) ในอดีต โรงพยำบำล และสถำนพยำบำล ทัง้ภำครัฐและเอกชนส่วนใหญ่จะ
สัง่ซือ้จำกผู้ผลิตในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น  AIPHONE  ซึง่บริษัทได้เล็งเหน็โอกำสจงึได้พฒันำและผลิตระบบ Nurse Call ขึน้เป็นรำยแรกใน
ประเทศไทย โดยสำมำรถติดตัง้เพ่ือใช้งำนทดแทนผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้ทันที และยังออกแบบกำรใช้งำนให้ได้ตรงกับตำมควำม
ต้องกำร สะดวกในกำรใช้และมีรำคำท่ีแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ของผู้ผลิตจำกตำ่งประเทศได้  อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบนัอปุกรณ์  Nurse Call ได้
ถกูออกแบบและพฒันำจำกผู้ผลิตภำยในประเทศเพิ่มขึน้ แต่ส่วนใหญ่เป็นส่วนของซอร์ฟแวร์เท่ำนัน้ ในขณะท่ีบริษัทสำมำรถผลิตและ
จ ำหน่ำยครบวงจรทัง้ซอร์ฟแวร์และฮำร์ดแวร์ บริษัทจึงยงัคงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไว้ได้ โดยมีกำรติดตัง้ใน โรงพยำบำลชัน้น ำในไทย
และตำ่งประเทศ อำท ิเช่น รพ  ศริิรำช  รพ วชิยัยทุธ  รพ ต ำรวจ  รพ รำชธำนี   World citi medical  (ฟิลิปปินส์) เป็นต้น  
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำปลำยทำง (End User) ซึ่งมีควำมต้องกำรหลำกหลำยแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะ
ผลิตภณัฑ์ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

1) ตู้สำขำโทรศพัท์ และระบบศนูย์ให้บริกำรข้อมลูทำงโทรศพัท์ (Call Center) มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นบริษัทเอกชน และ
จ ำหน่ำยให้กบัหน่วยงำนรำชกำรในลกัษณะโครงกำร  

2) ตู้ชุมสำยโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสงู มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นผู้ ให้บริกำรสญัญำณ (Operator) ในตลำด เช่น 
บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 

3) ระบบเรียกพยำบำล (Nurse Call) มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย คือ โรงพยำบำล และสถำนพยำบำล ของรัฐบำล และเอกชนทัว่
ประเทศ ที่ต้องกำรตดิตัง้ใหม่ หรือใช้ทดแทนระบบเรียกพยำบำลเดมิ  

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH”  

กำรพฒันำผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ และมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลำกหลำย  

จำกกำรท่ีบริษัทพฒันำผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้มีผลิตภณัฑ์ท่ีหลำกหลำย เช่น ผลิตภณัฑ์ตู้สำขำโทรศพัท์ 
อุปกรณ์ชุมสำยโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (MSAN), อุปกรณ์เช่ือมต่อ FORTH X-TRANS WDM  Access Switch  ซึ่งเป็น
ผลิตภณัฑ์ Access Switch  ส ำหรับผู้ ให้บริกำรเครือข่ำยบอร์ดแบนด์ เพ่ือเช่ือมตอ่จำกตู้ชมุสำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสงู (MSAN) เข้ำสู่ 
Core Network  ท่ีมี Bandwidth สงู, ผลิตภณัฑ์ตู้ชมุสำยโทรศพัท์ DLC ระบบศนูย์ให้บริกำรข้อมลูทำงโทรศพัท์ (Call Center) อุปกรณ์
และระบบเรียกพยำบำล (Nurse Call) เป็นต้น ซึ่งจะท ำให้บริษัทสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสร้ำงฐำนลูกค้ำ
ได้มำกขึน้  

มีตรำสินค้ำ FORTH ท่ีมีช่ือเสียงมำนำน 

บริษัทด ำเนินธุรกิจมำนำนกว่ำ 20 ปี ในกำรผลิตและจ ำหน่ำย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โทรคมนำคม
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ FORTH มำจนถึงปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นท่ีรู้จักและได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในด้ำน
คุณภำพ และกำรบริกำร ท ำให้กำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทภำยใต้ช่ือ FORTH เป็นท่ียอมรับของผู้ บริโภคผ่ำนกำรอ้ำงอิง
มำตรฐำนจำกกำรผ่ำนงำนประมลูของหน่วยงำนรำชกำร 

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภำพและทนัสมยัด้วยรำคำท่ีแข่งขนัได้ 

บริษัทสำมำรถวิจยัและพัฒนำให้เป็นท่ียอมรับ โดยเฉพำะด้ำนคณุภำพของผลิตภัณฑ์  ซึง่มีกำรปรับเปล่ียนให้เข้ำกับยุคสมัย 
เช่น จำกแนวโน้มกำรเติบโตของโครงกำรโทรศพัท์พืน้ฐำนจะลดลงอย่ำงต่อเน่ืองในขณะท่ีกำรใช้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูและ
อินเทอร์เน็ตไร้สำยมีกำรขยำยตวัมำกขึน้ ท ำให้ธุรกิจบรอดแบนด์ยังมีโอกำสเติบโตท่ำมกลำงเศรษฐกิจโลกซบเซำ บริษัทจึงเน้นปรับ
ทิศทำงเช่ือมโยงธุรกิจหลักท่ีเป็นโครงข่ำยโทรศัพท์พืน้ฐำนเข้ำกับธุรกิจบรอดแบนด์มำกขึน้ เป็นโอกำสของบริษัทในกำรจ ำหน่ำย
อปุกรณ์ส ำหรับเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงู เป็นต้น ส่วนด้ำนรำคำท่ีสำมำรถแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนัจำกต่ำงประเทศได้
นัน้ เน่ืองจำกบริษัทมีควำมได้เปรียบด้ำนต้นทนุกำรผลิตท่ีต ่ำกวำ่ผลิตภณัฑ์น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เน่ืองจำกวตัถุดิบท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็น
กำรสัง่ซือ้ภำยในประเทศ 

มีบริกำรหลงักำรขำยท่ีทัว่ถงึ 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบับริกำรหลังกำรขำยมำโดยตลอด ทัง้ด้ำนอะไหล่ และบริกำรรับซ่อม โดยผ่ำนฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ หรือ
ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยท่ีตัง้อยู่ทัว่ประเทศ นอกจำกนีย้งัเป็นผู้ ให้ค ำแนะน ำในกำรใช้ผลิตภณัฑ์ ซึง่จะเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่กบัลูกค้ำ
ในกำรใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทอีกด้วย 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“FORTH” 

กำรจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “FORTH” ของบริษัทใช้ช่องทำง
กำรจัดจ ำหน่ำย 2 ทำงได้แก่ กำรจ ำหน่ำยทำงตรง (Direct) โดยมีทีมงำนขำยตรงแยกตำมสำยผลิตภัณฑ์โดยมีนโยบำยจ ำหน่ำย
ทำงตรงให้กับลูกค้ำท่ีเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ นอกจำกนี ้ยังจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย (Dealer) ซึง่มีจ ำนวนมำกกว่ำ 
150 รำยทัว่ประเทศ โดยเป็นผู้ มีควำมรู้พืน้ฐำนในเร่ืองของอิเล็กทรอนิกส์ ควำมสำมำรถบริกำรหลังกำรขำย และควำมสำมำรถท ำ
กำรตลำดให้กบับริษัทได้ เป็นต้น  

ธุรกิจที่เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  

ธุรกิจผลิตและตดิตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

 ในปัจจุบนัสินค้ำประเภทหลอด LED ก ำลังเป็นท่ีนิยมและมีกำรขยำยตวัของตลำดเพิ่มขึน้ท่ีใช้อยู่ทัว่ไป ซึ่งสำมำรถแบ่งได้ 2 
ประเภท คือ หลอดส ำเร็จรูปประเภทติดกบัโคมไฟ และ หลอดท่ีสำมำรถเปล่ียนใช้ได้กบัโคมไฟมำตรฐำนทัว่ไป ด้วยควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีเซมิคอนดกัเตอร์ท่ีมีขึน้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เทคโนโลยีของหลอดไฟ LED ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็วด้วย เน่ืองจำกได้มีกำรน ำ
หลอดไฟ LED มำใช้ประโยชน์กันอย่ำงแพร่หลำย เช่น สัญญำณจรำจร ไฟท้ำยรถยนต์  ป้ำยสัญญำณต่ำงๆ ไฟฉำย จอภำพยนตร์
ขนำดใหญ่นอกจำกนัน้จอ LCD ของโทรศพัท์ท่ีใช้กนัก็ล้วนแต่ใช้หลอดไฟ LED ทัง้สิน้ ขณะเดียวกนัรัฐบำล ประเทศต่ำงๆ ได้ส่งเสริม
กำรใช้ประโยชน์จำก LED เพ่ือลดกำรใช้พลงังำน ท ำให้ธุรกิจกำรขำยไฟ LED เป็นธุรกิจท่ีน่ำสนใจอีกธุรกิจหนึง่ 
 นอกจำกนีย้งัได้มีกำรน ำมำใช้งำนในลกัษณะต่ำงๆ เพิ่มมำกขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำมำใช้ในตู้โชว์ต่ำงๆ ตู้ เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึง
งำนดสิเพลย์ท่ีต้องกำรควำมสวยงำมรวมไปถึงให้ไฟสำมำรถเปล่ียนสีได้ตำมควำมต้องกำร เพ่ือให้สินค้ำนัน้ๆ ดมีูรำคำท่ีสูงเพิ่มมำกขึน้ 
นอกจำกนีแ้ล้วก็ยงัมีกำรน ำไปใช้ตำมตู้แช่สินค้ำตำ่งๆ ซึง่แอลอีดีนัน้สำมำรถช่วยให้ประหยดัคำ่ใช้จ่ำยและพลงังำนได้เป็นอย่ำงมำก ซึง่
คิดว่ำในอนำคตประเทศไทยจะเร่ิมน ำเอำเทคโนโลยีเหล่ำนีม้ำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย จะเห็นได้ว่ำเม่ือเปรียบเทียบคุณภำพระหว่ำง
หลอดฟลอูอเรสเซนต์กบัหลอดไฟ LED หำกในอณุหภมูิที่ต ่ำประสิทธิภำพกำรใช้งำนของหลอดฟลอูอเรสเซนจะยิ่งต ่ำ แตห่ลอดไฟ LED 
ยิ่งอุณหภูมิต ่ำประสิทธิภำพจะยิ่งสูงขึน้ จึงท ำให้หลอดไฟประเภท LED เข้ำมำมีบทบำทท่ีส ำคัญเพิ่มมำกขึน้ รวมไปถึงยังช่วยให้
สำมำรถประหยดัพลงังำนและมีอำยกุำรใช้งำนท่ียำวนำนกว่ำหลอดฟลอูอเรสเซนต์ท่ีใช้กนัอยู่ 

 จะเห็นได้ว่ำปัจจุบนักำรอนุรักษ์พลงังำนเข้ำมำมีบทบำทส ำคญัในธุรกิจ ท ำให้ผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ต่ำงตื่นตวัท่ีจะ
คิดค้นสินค้ำท่ีช่วยประหยดัพลงังำนออกมำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค โดยเฉพำะ ผลิตภัณฑ์ประเภท LED ท่ีมีกระแส
ตอบรับรวมไปถงึกำรใช้งำนเพิ่มมำกขึน้ เพรำะคณุภำพและลกัษณะกำรใช้งำนท่ีท ำได้มำกกว่ำหลอดไฟท่ีใช้ในปัจจบุนั และอีกปัจจยัท่ี
ถือเป็นทำงเลือกส ำคญัท่ีท ำให้ผู้บริโภคสนใจคือกำรประหยดัพลงังำนและไฟฟ้ำ 

ภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผลิตและติดตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

บริษัทนบัวำ่เป็นผู้น ำตลำดของประเทศในธุรกิจผลิตภณัฑ์ระบบสญัญำณไฟจรำจรนี ้จำกกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ระบบสญัญำณ
ไฟจรำจร LED ขึน้เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย โดยมีผลงำนท่ีโดดเด่นจำกกำรทดสอบใช้งำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ในปี 2546 
ผลิตภัณฑ์ตู้ควบคุมสัญญำณไฟจรำจร โคมสัญญำณไฟจรำจรชนิด LED และเคร่ืองนับเวลำถอยหลงั ชนิด LED ได้ผ่ำนกำรรับรอง
คณุภำพจำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ (มอก.) และในปี2547 – 2548 ผลิตภัณฑ์โคมสญัญำณไฟจรำจร และโคมสัญญำณไฟ
จรำจรส ำหรับคนข้ำมถนน ได้ผ่ำนกำรรับรองจำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำร  เป็นต้น และด้วยคุณสมบตัิของหลอด LED ดงักล่ำวท่ีใช้
กระแสไฟฟ้ำน้อยกวำ่หลอดแบบ Halogen มีอำยกุำรใช้งำนนำนกว่ำแบบเดิม 5 – 10 ปี และให้ควำมปลอดภยัตอ่ผู้ ใช้รถใช้ถนนสูงกว่ำ 
เน่ืองจำกในโคมสัญญำณไฟจรำจร  ประกอบด้วยหลอด LED จ ำนวนมำก หำกมีหลอดใดหลอดหนึ่งหมดอำยุกำรใช้งำนหรือ
เส่ือมสภำพ โคมสัญญำณไฟนัน้ก็จะยังคงใช้งำนได้อย่ำงเป็นปกติโดยผู้ ใช้รถใช้ถนนอำจไม่รู้สึกถึงควำมแตกต่ำง ดงันัน้ หน่วยงำน
รำชกำรต่ำง ๆ ทัง้ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวดัต่ำงให้กำรยอมรับผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพ่ือใช้ติดตัง้ทดแทนสัญญำณไฟจรำจร
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เดมิท่ีเส่ือมสภำพลง หรือใช้ติดตัง้ตำมทำงแยกท่ีเกิดขึน้ใหม่ ซึง่ปัจจุบนัควำมต้องกำรจะเน้นไปท่ีกำรผลิตเพ่ือทดแทนสินค้ำท่ีใช้อยู่เดิม
ซึง่ช ำรุดและเส่ือมโทรมมำกขึน้ 

ปัจจุบนั บริษัทจึงยงัครองควำมเป็นผู้น ำผลิตภณัฑ์ระบบสญัญำณไฟจรำจรในประเทศไทยทัง้หมด โดยได้รับกำรไว้วำงใจจำก
ทำงกรุงเทพมหำนครให้ด ำเนินโครงกำรติดตัง้สญัญำณไฟจรำจรในกรุงเทพฯ ทัง้หมด และเพ่ือรักษำควำมเป็นอนัดบัหนึ่ ง บริษัทยงัคง
ให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้บริษัทมีควำมได้เปรียบคู่แข่งขนัทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  ทัง้ใน
ด้ำนกำรให้บริกำรหลงักำรขำยและให้บริกำรบ ำรุงรักษำท่ีรวดเร็ว เน่ืองจำกบริษัทเป็นผู้ผลิตมีกำรส ำรองวตัถุดิบและอะไหล่ท่ีเพียงพอ 
ไม่ต้องรอสั่งซือ้อะไหล่จำกต่ำงประเทศซึ่งต้องใช้เวลำนำนกว่ำ คุณภำพท่ีเป็นมำตรฐำนมำกว่ำสินค้ำจำกประเทศจีนหรือไต้หวนัใน
รำคำท่ีสำมำรถแข่งขนัได้ ซึง่กลยทุธ์ในกำรแข่งขนัของบริษัทมีรำยละเอียด ดงันี ้

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจผลิตและตดิตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

มำตรฐำนคณุภำพและคณุสมบตัิของสินค้ำเป็นท่ียอมรับจำกหน่วยงำนรำชกำร  จำกกำรท่ีผลิตภณัฑ์ของบริษัทเก่ียวข้องกับ
กำรให้สญัญำณไฟจรำจร และระบบควำมปลอดภยัทำงกำรจรำจร ดงันัน้ ผลิตภณัฑ์ตำ่ง ๆ ของบริษัทจึงได้ผ่ำนกำรทดสอบคณุสมบตัิ
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือมัน่ใจได้ว่ำจะมีคุณภำพและควำมทนทำนต่อกำรใช้งำน นอกจำกนี ้ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทได้ผลิตและติดตัง้ไป
แล้วทัง้หมดมีคุณสมบัติท่ีโดดเด่นในเร่ืองของกำรประหยัดพลังงำนและมีคุณภำพเป็นท่ียอมรับจำกหน่วยงำนรำชกำรทัง้ใน
กรุงเทพมหำนคร และต่ำงจังหวัด ซึ่งมำตรฐำนของหน่วยงำนรำชกำรเหล่ำนีน้ับว่ำเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงถึงคุณภำพท่ีโดดเด่นของ
ผลิตภณัฑ์ได้เป็นอย่ำงดี 

มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนรำคำ บริษัทสำมำรถจดัซือ้วตัถุดิบส ำคญัได้โดยตรงจำกผู้ผลิต และจัดซือ้วตัถุดิบอ่ืนผ่ำน
บริษัทในเครือ ประกอบกับกำรควบคุมต้นทุนท่ีเหมำะสม จึงท ำให้บริษัทมีต้นทุนกำรผลิตเอือ้ให้สำมำรถก ำหนดรำคำท่ีแข่งขันกับ
ผลิตภณัฑ์จำกผู้ผลิตในตำ่งประเทศได้ 

พฒันำผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่ เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ และรักษำควำมเป็นผู้น ำของผลิตภณัฑ์ระบบสญัญำณไฟจรำจรในประเทศไทย 

มีวตัถุดิบและอะไหล่ส ำรองท่ีเพียงพอ จำกกำรท่ีบริษัทมีผลงำนติดตัง้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้กบัหน่วยงำนรำชกำรหลำยแห่ง 
ซึง่ส่วนใหญ่จะมีกำรรับประกันผลงำนกำรติดตัง้เป็นเวลำประมำณ 2 ปี อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตระบบสญัญำณไฟ
จรำจรด้วย จึงมีควำมพร้อมด้ำนกำรส ำรองวตัถุดิบและอะไหล่ท่ีเพียงพอ ทัง้นีบ้ริษัทคำดว่ำจะสำมำรถให้บริกำรด้ำนอะไหล่ได้เป็น
ระยะเวลำประมำณ 8 ปี 

บริกำรหลงักำรขำยท่ีรวดเร็ว นอกจำกคณุภำพสินค้ำท่ีดีแล้ว บริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรบริกำรหลงักำรขำยท่ีรวดเร็ว โดย
มีนโยบำยให้บริกำรรับแจ้งปัญหำจำกลูกค้ำ 24 ชั่วโมง ตลอดทัง้ 7 วนัท ำกำร โดยทีม Service ท่ีมีควำมเช่ียวชำญและพร้อมเข้ำถึง
พืน้ท่ีทนัท่ีท่ีได้รับแจ้ง มีเคร่ืองมือในกำรซ่อมท่ีครบครัน และทนัสมยั  โดยมีขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นมำตรฐำนตำมข้อก ำหนดของ
บริษัทอย่ำงเคร่งครัด  

กำรรับประกนัคณุภำพสินค้ำ บริษัทมีนโยบำยกำรรับประกนัคณุภำพสินค้ำท่ีผลิตและจ ำหน่ำยจำกบริษัท หำกลกูค้ำพบปัญหำ
ในระหวำ่งระยะเวลำรับประกนั สำมำรถแจ้งมำยงับริษัทเพ่ือด ำเนินกำรตรวจเช็คและซอ่มฟรีทัง้ค่ำแรงและอะไหล่ โดยไม่เสียคำ่ใช้จ่ำย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตและตดิตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจผลิตและติดตัง้ระบบสญัญำณไฟจรำจรเป็นหน่วยงำนทำงรำชกำรท่ีรับผิดชอบในด้ำนกำรตดิตัง้
สญัญำณไฟจรำจร ซึ่งส่วนใหญ่สำมำรถจดัสรรงบประมำณในกำรติดตัง้และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์และระบบสญัญำณไฟจรำจรได้เอง 
โดยสำมำรถแบง่กลุ่มลกูค้ำได้เป็น 5 หน่วยงำนหลกัตำมลกัษณะของพืน้ท่ีควำมรับผิดชอบ ได้แก่  
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1) กรุงเทพมหำนคร รับผิดชอบในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครซึง่งบประมำณในกำรจดักำรด้ำนกำรติดตัง้ระบบสญัญำณไฟ
จรำจรของหน่วยงำนดังกล่ำวนี ้ไม่ต้องผ่ำนส ำนักงบประมำณแผ่นดิน แต่จะแบ่งงบประมำณออกเป็นสองส่วน คือ 
งบประมำณท่ีได้รับกำรอดุหนนุจำกรัฐบำลและงบประมำณในส่วนของกรุงเทพมหำนคร 

2) กรมทำงหลวง เป็นผู้ รับผิดชอบในโครงกำรเช่ือมโยงถนนสำยหลักของประเทศหรือเขตพืน้ท่ีระหว่ำงจังหวัดโดย
งบประมำณในกำรจัดกำรด้ำนกำรติดตัง้ระบบสัญญำณไฟจรำจรของหน่วยงำนดังกล่ำวนี ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
งบประมำณจำกกระทรวงคมนำคมและงบอดุหนนุจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

3) กรมทำงหลวงชนบท รับผิดชอบในโครงกำรเช่ือมโยงถนนสำยรองต่ำงๆ ทัว่ประเทศ โดยงบประมำณในด้ำนกำรติดตัง้
ระบบสัญญำณไฟจรำจรของหน่วยงำนดงักล่ำว ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ เก่ียวข้องซึง่ผ่ำนทำงส ำนกังบประมำณ
แผ่นดนิ 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.) และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั(อบจ.) 
รับผิดชอบในเขตพืน้ท่ี โดยไม่ต้องผ่ำนส ำนกังบประมำณแผ่นดิน ซึง่แตล่ะจงัหวดัมีอ ำนำจในกำรบริหำรและจดักำรอย่ำง
อิสระ  

5) ลกูค้ำต่ำงประเทศ  จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศเพ่ือนบ้ำนใกล้เคียง  ได้แก่ ประเทศเวียตนำม ลำว 
มำเลเซีย สิงคโปร์ กมัพชูำ 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายของธุรกิจผลิตและติดตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร 

บริษัทใช้ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 2 ทำงได้แก่ กำรจ ำหน่ำยทำงตรง (Direct) โดยมีทีมงำนขำยตรงแยกตำมสำยผลิตภัณฑ์ มี
ควำมเข้ำใจในลักษณะผลิตภัณฑ์ และมีควำมช ำนำญในผลิตภัณฑ์ท่ีจดัจ ำหน่ำย โดยมีนโยบำยจ ำหน่ำยทำงตรงให้กับลูกค้ำท่ีเป็น
โครงกำรขนำดใหญ่ นอกจำกนี ้ยงัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย (Dealer) ประมำณ 25 รำย ซึง่เป็นผู้ มีประสบกำรณ์ติดต่อ
งำนกบัหน่วยงำนรำชกำรตำ่งๆ และมีควำมสำมำรถท ำกำรตลำดให้กบับริษัทได้ 

ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ในด้านการโฆษณาบนป้ายจราจรอัจฉริยะ  

ธุรกิจโฆษณำนับเป็นอุตสำหกรรมหนึ่ง ท่ีมีบทบำทส ำคัญต่อ กำรพัฒนำสังคม และ ประเทศชำติ โดยเฉพำะอย่ำง ยิ่งใน
ปัจจบุนันี ้กำรโฆษณำได้เป็นกำรส่ือสำรท่ีเข้ำถึง และ ใกล้ชิดกบั ประชำชนมำกขึน้ ในทกุขณะรำวกบัเป็น ส่วนหนึง่ ของชีวิตประจ ำวนั 
จงึท ำให้กำรโฆษณำ มีกำรเจริญเตบิโต ควบคูไ่ปกบัสงัคมและเศรษฐกิจ ของประเทศชำต ิมำตลอด 

บริษัทเอซี นีลเส็น ได้รำยงำนยอดซือ้ส่ือโฆษณำของทัง้ปี 2557 มียอด 102,346 ล้ำนบำท  ลดลงจำกปี  2556 มียอดซือ้ส่ือ
โฆษณำอยู่ท่ี 113,097 ล้ำนบำท ลดลง 10,751 ล้ำนบำท หรือตดิลบ 9.51% ทัง้นี ้ส่ือทีวี วิทย ุหนงัสือพิมพ์ นิตยสำร โรงภำพยนตร์ ส่ือ
นอกบ้ำน ส่ือในห้ำงสรรพสินค้ำลดลง ยกเว้น ส่ือบนรถสำธำรณะและส่ืออินเทอร์เน็ตเทำ่นัน้ท่ีมียอดซือ้ส่ือเพิ่มขึน้  

ส ำหรับยอดซือ้ส่ือโฆษณำทีวีของปี 2557 อยู่ที 63,776 ล้ำนบำท ลดลงไปจำกปี 2556 มียอดซือ้ 69,246 ล้ำนบำท หรือติดลบ 
5,473 ล้ำนบำท หรือ -7.90% ยอดซือ้ส่ือหนังสือพิมพ์ 13,166 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2556 ท่ีมียอดซือ้อยู่ท่ี 15,256 ล้ำนบำท ลดลง 
2,090 ล้ำนบำท หรือ -13.70% ส่วนส่ือท่ีติดลบสูงสุดของปี 2557 คือ ส่ือในห้ำงสรรพสินค้ำ มียอดซือ้โฆษณำ 1,963 ล้ำนบำท ลดลง
จำกปี 2556 ท่ีมียอดซือ้ 2,655 ล้ำนบำท หรือ -26.06% 
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บริษัทเอซี นีลเส็น ได้รำยงำนยอดซือ้ส่ือโฆษณำเฉพำะในเดือนธันวำคม 2557 พบวำ่ ยอดซือ้ส่ือโฆษณำอยู่ท่ี 8,468 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกเดือนธันวำคม 2556 ท่ีมียอดซือ้ส่ือโฆษณำอยู่ท่ี 9,081 ล้ำนบำท ติดลบไป-11.5% ส่ือทีวี วิทยุ หนงัสือพิมพ์ แมกกำซีน โรง
ภำพยนตร์ ส่ือนอกบ้ำนลดลง ยกเว้นส่ือบนรถสำธำรณะ ส่ือในห้ำงสรรพสินค้ำ และส่ืออินเทอร์เน็ตเพิ่มขึน้  

ส่ือทีวีมียอดซือ้โฆษณำในเดือนธันวำคมอยู่ท่ี  4,853  ล้ำนบำท ลดลงจำกเดือนธันวำคม2556 ท่ีมียอดอยู่ท่ี 5,221 ล้ำนบำท 
ลดลง 368 ล้ำนบำท หรือ -7.05% โดยส่ือท่ีติดลบมำกสดุ คือ โฆษณำในส่ือนิตยสำร มียอดซือ้ส่ืออยู่ท่ี 349 ล้ำนบำท ตดิลบ -25.74% 
ตำมมำด้วย โฆษณำในหนงัสือพิมพ์ โฆษณำในส่ือวทิย ุโฆษณำในโรงภำพยนตร์  ส่ือนอกบ้ำน ตดิลบเช่นกนั 

 
 

ภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจโฆษณาบนพืน้ท่ีป้ายอัจฉริยะ 

จำกภำวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ผู้ประกอบกำรจึงพยำยำมตดังบโฆษณำ และหนัมำใช้งบในกำรท ำกิจกรรมกำรตลำดมำก
ขึน้ เพรำะสำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย นอกจำกนีย้ังมีส่ือใหม่ๆ อย่ำงดิจิตอลมีเดีย เว็บไซต์ เอสเอ็มเอส อีเมล์ ซึง่มี
แนวโน้มวำ่จะเตบิโตขึน้แทนท่ีส่ือรูปแบบเก่ำ และอำจมีส่ือรูปแบบใหม่อ่ืน ๆ ท่ีมีประสิทธิภำพ ให้ผลคุ้มค่ำภำยใต้งบประมำณท่ีต ่ำ เช่น 
ดิจิตอลมีเดีย ซึ่งจะช่วยผู้ ประกอบกำรในกำรน ำเสนอสินค้ำท่ีครบวงจร เพรำะตลำดดิจิตอลสำมำรถเช่ือมโยงกำรติดต่อและ
ควำมสมัพันธ์แบบ Real time ระหว่ำงผู้ผลิตสินค้ำและลูกค้ำของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ดี ส่ือโฆษณำภำยนอก ได้แก่ 
ปำ้ยบิลบอร์ด รถประจ ำทำง ป้ำยแบนเนอร์ รถแท็กซี่ โปสเตอร์ และโฆษณำ ณ จดุขำย ก็นบัว่ำเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกส ำหรับสภำพกำร
แข่งขนัท่ีเน้นกลไกรำคำและมีต้นทนุท่ีต ่ำกว่ำเม่ือเทียบกบัส่ือโทรทศัน์และวิทยุ ซึง่ปัจจุบนัส่ือโฆษณำภำยนอกมีกำรพฒันำรูปแบบท่ี
ทนัสมยั รูปลกัษณ์สวยงำม รวมถงึไอเดียท่ีออกแบบลงบนส่ือท่ีก้ำวหน้ำขึน้เป็น 3 มิติ และ 4 มิติ สำมำรถสะดดุตำผู้บริโภคและเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ถูกแทนท่ีด้วยปำ้ยโฆษณำไฟฟ้ำ จอแอลอีดี บรรทกุอยู่บนรถและจอดตำมสถำนท่ี
ชมุชน ปำ้ยอจัฉริยะอิเล็กทรอนิกส์ LED จงึเร่ิมได้รับควำมนิยมจำกเจ้ำของแบรนด์มำกขึน้ แม้ว่ำเม่ือเทียบกบัปำ้ยโฆษณำขนำดใหญ่ท่ี
อยู่ในภำวะซบเซำนับว่ำยงัทดแทนมูลค่ำกนัไม่ได้ แต่นับว่ำเป็นโอกำสของบริษัทในกำรสร้ำงธุรกิจท่ำมกลำงกำรแข่งขนัของวงกำรส่ือ
โฆษณำ เพ่ือหำช่องทำงน ำเสนอสิ่งใหม่ให้กับผู้บริโภคและสร้ำงควำมแตกต่ำง อีกทัง้เป็นกำรดึงดูดควำมสนใจจำกผู้บริโภคได้ ส่ือ
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โฆษณำภำยนอกบ้ำนก็น่ำจะเป็นอีกส่ือหนึ่งท่ีสำมำรถพลิกแพลง ปรับเปล่ียน หรือใส่ไอเดียแปลกใหม่เข้ำไปได้ และในอนำคตส่ือ
ภำยนอกบ้ำนรูปแบบใหม่จะเกิดขึน้อีกมำกมำย  

สภำวะกำรแข่งขันในตลำดป้ำยโฆษณำนัน้ ประกอบด้วยผู้ ประกอบกำรหลำยรำย อำทิเช่น บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด 
(มหำชน) บริษัท  มำสเตอร์แอด จ ำกดั (มหำชน) บริษัท ทรีซกิตีไ้ฟว์ จ ำกดั (มหำชน) บริษัท ซีเอ็มวำยเคคลัเลอร์ จ ำกดั บริษัท บำงกอก 
ไตรวิชัน่ จ ำกดั เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบกำรแต่ละรำยมีรูปแบบส่ือป้ำยโฆษณำและพืน้ท่ีตัง้เป็นจุดแข็งท่ีแตกต่ำงกัน โดยกำรแข่งขันใน
ปัจจุบนัจะเน้นในเร่ืองท ำเลท่ีตัง้ ควำมหลำกหลำยของส่ือโฆษณำ กำรให้บริกำรท่ีสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำแบบครบ
วงจร ท ำเลท่ีตัง้ป้ำยโฆษณำท่ีอยู่ในระดบัให้ผู้ ใช้รถใช้ถนนสำมำรถเห็นได้ชดัเจน ไม่อยู่สูงเกินไป หรืออยู่ใกล้ทำงซึง่ผู้ขบัข่ีต้องขบัข่ี ด้วย
ควำมเร็วและใช้ควำมระมดัระวงัสูง ซึง่จะท ำให้โฆษณำไม่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้เท่ำท่ีควร ดงันัน้ เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนั ท ำให้บริษัท ต้องเร่งปรับตวักบัโครงสร้ำงธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ เร่งหำลกูค้ำใหม่เข้ำมำเสริมฐำนเดิมที่มีอยู่ และ
เสนอบริกำรรูปแบบใหม่เพิ่มเตมิ  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจโฆษณาบนพืน้ท่ีป้ายจราจรอัจฉริยะ 

เน้นกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยท่ีต้องกำรใช้ส่ือในกำรประชำสัมพันธ์กำรจัด Event และ Exhibition ต่ำงๆ ซึ่งมีควำมเหมำะสมกับ
ผลิตภณัฑ์ของเรำท่ีสำมำรถกระจำยข่ำวสำรได้ครอบคลุมทกุพืน้ท่ี (40จุดทัว่กทม.) สำมำรถปรับเปล่ียนโฆษณำได้รวดเร็ว เน่ืองจำก
เป็นป้ำยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันลูกค้ำกลุ่มนีถื้อได้ว่ำเป็นลูกค้ำหลักของป้ำยจรำจรอัจฉริยะ โดยในภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง 
รัฐบำลและกลุ่มธุรกิจต่ำงๆได้หันมำท ำกำรตลำดแบบ below the line มำกขึน้ เช่น กำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด และ Exhibition 
ตำ่งๆเพ่ือกระตุ้นกำรบริโภคและใช้จ่ำย ท ำให้เป็นโอกำสที่ดีของธุรกิจโฆษณำบนพืน้ท่ีปำ้ยจรำจรอจัฉริยะ 

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจโฆษณาบนพืน้ที่ป้ายจราจรอัจฉริยะ 

ท ำเลท่ีตัง้ท่ีเหมำะสม ป้ำยโฆษณำ LED ของบริษัทเป็นทำงเลือกใหม่ส ำหรับผู้ ท่ีต้องกำรใช้จอภำพสี โดยท่ีบริษัทยังสำมำรถ
ผลิตจอภำพสีท่ีมีระยะห่ำงระหว่ำงหลอดไฟ LED ตัง้แต่ 22, 11, 6, และ 4 มิลลิเมตร ซึ่งจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคได้อย่ำงหลำกหลำยและตัง้อยู่ในจุดท่ีมีกำรจรำจรหนำแน่น  ซึ่งเป็นต ำแหน่งท่ีจะมีผู้ ขบัข่ียำนพำหนะและผู้ โดยสำรให้ควำม
สนใจ  

รองรับข้อมลูได้หลำยรูปแบบ กำรโฆษณำบนปำ้ยอจัฉริยะเป็นกำรโฆษณำบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีสงูกวำ่กำร
โฆษณำกลำงแจ้งทัว่ไป จึงสำมำรถรองรับข้อมลูได้หลำยรูปแบบ เช่น ท ำเป็นภำพน่ิงหรือยิงควำมถ่ีสลบัระหว่ำงโฆษณำกบักำรรำยงำน
สภำพจรำจรในแต่ละช่วงเวลำ นอกจำกนีย้งัสำมำรถปรับเปล่ียนเนือ้หำของกำรโฆษณำได้ง่ำย ท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมสะดวกในกำรใช้
บริกำร และยงัมีค่ำผลิตส่ือโฆษณำท่ีต ่ำกวำ่เม่ือเปรียบเทียบกบัส่ือชนิดอ่ืน รวมทัง้ผลิตภณัฑ์มีควำมคงทน ท ำให้ผู้ซือ้โฆษณำสำมำรถ
ประหยดัต้นทนุกำรผลิตส่ือได้ 

บริกำรเสริมด้ำนอ่ืนๆ บริษัทยงัมีแผนให้บริกำรเพิ่มเติมด้ำนรำยงำนควำมหนำแน่นของเส้นทำงจรำจร เป็นศนูย์รวบรวมข้อมลู
ด้ำนกำรจรำจร ข่ำวสำรและกำรประชำสมัพนัธ์โดยเป็นเครือข่ำยของ GTS 40 จุดทัว่กรุงเทพมหำนคร เพ่ือดึงดดูสำยตำของผู้บริโภค
และเป็นกำรจูงใจให้ผู้ ประกอบกำรสนใจส่ือป้ำยจรำจรอัฉริยะมำกขึน้  ประโยชน์ท่ีได้รับคือประชำชนผู้ ใช้เส้นทำงผ่ำนป้ำยจรำจร
อจัฉริยะสำมำรถพิจำรณำวำงแผนกำรเดินทำง หรือตดัสินใจเปล่ียนเส้นทำงกำรเดินทำงโดยหลีกเล่ียงจุดท่ีมีปัญหำจรำจรติดขดัได้
ทันที ซึ่งจะเป็นกำรลดปัญหำกำรสะสมของรถในบริเวณท่ีมีกำรจรำจรติดขัด เป็นแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรจรำจรได้อีกทำงหนึ่ง 
นอกจำกนัน้ยงัเป็นกำรลดระยะเวลำ ลดต้นทนุกำรเดนิทำงและประหยดัพลงังำนได้อีกทำงหนึง่ 

ภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จอภาพสี (Full Color LED Screen) 

ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จอภำพสีขนำดใหญ่ (Full Color LED Screen) และป้ำยแสดงข้อควำมหรือรูปภำพ (Moving 
Sign Board/ Variable Message Sign: VMS) ปัจจุบันในตลำดโดยรวมเร่ิมมีกำรน ำผลิตภัณฑ์จอภำพ  LED สีจริง มำใช้กันอย่ำง
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แพร่หลำยมำกขึน้ ทัง้กำรติดตัง้เพ่ือใช้ประชำสัมพันธ์องค์กร กำรเช่ำเพ่ือใช้ในงำนแสดงสินค้ำ งำนคอนเสิร์ตขนำดใหญ่ รวมถึงกำร
ลงทนุตดิตัง้เพ่ือขำยส่ือโฆษณำตำมย่ำนธุรกิจตำ่งๆ เป็นต้น 

 ในปัจจุบนัคู่แข่งขนัในอุตสำหกรรม ประกอบไปด้วยผู้น ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ ซึง่ยงัคงมีรำคำสูงมำกเน่ืองจำกต้องเสีย
ภำษีน ำเข้ำในอตัรำท่ีสงู นอกจำกนีย้งัมีกลุ่มผู้จ ำหน่ำยรำยย่อยในประเทศ ซึง่น ำเข้ำชิน้ส่วนโมดลูจำก จีน หรือไต้หวนั มำประกอบเพ่ือ
จ ำหน่ำย ซึง่คณุภำพกำรผลิตและคณุภำพสินค้ำยงัไม่ได้มำตรฐำนเท่ำท่ีควร  อำจมีสำเหตจุำกกำรใช้วตัถดุิบท่ีด้อยคณุภำพ ดงันัน้จึง
ท ำให้ผลิตภณัฑ์มีอำยุกำรใช้งำนสัน้และท ำให้ผู้ ใช้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำจ ำนวนมำก ดงันัน้กำรท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิต VMS 
และ LED ในประเทศท่ีมีมำตรฐำนกำรผลิตสูงทดัเทียมสินค้ำท่ีจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษัทใช้วตัถุดิบท่ีมีคณุภำพสูง เป็น
วตัถุดิบเดียวกบัท่ีใช้ในผลิตภณัฑ์ไฟจรำจรและป้ำยจอภำพสี ซึง่ต้องจ ำหน่ำยโดยกำรประมลูและต้องได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำน
รำชกำรท่ีมีมำตรฐำนกำรคดัเลือกคอ่นข้ำงสงู จงึท ำให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีอำยุกำรใช้งำนนำนกวำ่ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั และท ำให้
ผู้ ใช้สำมำรถประหยดัคำ่บ ำรุงรักษำได้ในระยะยำว ซึง่มีควำมได้เปรียบคูแ่ข่งขนัในตลำดท่ีผู้ซือ้ต้องค ำนงึถงึคณุภำพและบริกำรหลงักำร
ขำยเป็นส่วนส ำคญั 

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จอภาพสี (Full color LED Screen) 

รำคำท่ีสำมำรถแข่งขนัได้  ส่ือโฆษณำบนพืน้ท่ีป้ำยจรำจรอจัฉริยะของบริษัท เป็นจอแสดงภำพขนำดใหญ่ท่ีบริษัทพัฒนำและ
ผลิตขึน้เป็นรำยแรกของประเทศไทย โดยใช้หลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED ซึ่งส่วนใหญ่ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เช่น 
ญ่ีปุ่ น (Panasonic) และเกำหลี (Samsung) ท ำให้รำคำจ ำหน่ำยในท้องตลำดค่อนข้ำงสูง จำกรำคำตวัวตัถุดิบเองและค่ำใช้จ่ำยด้ำน
กำรวิจยัและพฒันำ ซึ่งรำคำจ ำหน่ำยยงัขึน้อยู่กบัขนำดและควำมละเอียดของจอภำพสี ซึง่มีหน่วยวดั เป็นระยะห่ำงระหว่ำงหลอดไฟ 
LED ตัง้แต่ 22, 11, 6, และ 4 มิลลิเมตร  เป็นต้น หำกเป็นจอภำพขนำดใหญ่มำกและควำมละเอียดมำกจะยิ่งต้องใช้วตัถุดิบมำกขึน้ 
ดงันัน้ กำรท่ีบริษัทสำมำรถผลิตจอภำพสีขึน้ได้เป็นรำยแรกของประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์จำก
ตำ่งประเทศ ท ำให้ระดบัรำคำของผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนัได้ และเป็นกำรประหยดัภำษีน ำเข้ำได้ด้วย  

ผลิตภณัฑ์ท่ีหลำกหลำยและสนบัสนนุซึง่กนัและกนั บริษัทมีกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้มีผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ LED ท่ีหลำกหลำย เช่น จอแสดงภำพสี (Full Color LED Screen) และป้ำยแสดงข้อควำม
หรือรูปภำพ (Variable Message Sign หรือ Moving Sign Board) โดยท่ีผลิตภณัฑ์ต่ำง ๆ สำมำรถผลิตได้ตำมขนำดและคณุสมบตัอ่ืิน
ท่ีลูกค้ำต้องกำร เช่น คุณสมบัติด้ำนเสียง หรือคุณสมบัติด้ำนกำรส่ือส ำร 2 ทำง เป็นต้น นอกจำกนีบ้ริษัทยังได้รับสิทธิจำก
กรุงเทพมหำนครในกำรติดตัง้ปำ้ยจรำจรอจัฉริยะและกำรดแูลรักษำจ ำนวน 40 จุด ซึง่บริษัทสำมำรถใช้ผลิตภณัฑ์ปำ้ยโฆษณำ LED ใน
โครงกำรดงักล่ำวได้ โดยบริษัทมีสิทธิดแูลบ ำรุงรักษำและจดัหำผลประโยชน์ด้ำนโฆษณำในอำยุสญัญำ 3 ปี และตอ่อำยุสญัญำได้อีก 
2 ครัง้ ทัง้นี ้จำกกำรท่ีบริษัทเป็นผู้ ผลิตระบบป้ำยอัจฉริยะทัง้หมด จึงมีศักยภำพในกำรบ ำรุงรักษำได้อย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกนี ้
เทคโนโลยีกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำป้ำยจรำจรอจัฉริยะเป็นของบริษัทซึง่ยำกต่อกำรลอกเลียนแบบ จึงเป็นไปได้ยำกท่ีคู่แข่ง ขนัท่ี
จะเข้ำมำด ำเนินกำรแทนบริษัท ซึ่งท่ีผ่ำนมำ บริษัทสำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อตกลงตำมท่ีก ำหนดในสญัญำได้อย่ำงครบถ้วน 
ด้วยเหตผุลดงักล่ำวบริษัทจงึมัน่ใจวำ่จะได้รับกำรตอ่สญัญำในกำรจดัเก็บผลประโยชน์บนปำ้ยจรำจรอจัฉริยะได้สงูสดุถงึ 9 ปี 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จอภาพสี Full Color LED Screen 

กลุ่มเปำ้หมำยของตลำดจอภำพสี LED  

1) หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่ต้องกำรส่งเสริมภำพลกัษณ์และประชำสมัพันธ์ข้อมลูข่ำวสำร
ภำยในเขตเทศบำลของตน โดยกลุ่มนีจ้ะให้ควำมส ำคัญเร่ืองปัจจัยด้ำนรำคำ โดยมีกำรแข่งขันกันในลักษณะกำร
ประมลูงำน 
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2) ธุรกิจเอกชน แบง่เป็น 
a. กลุ่มส่ือโฆษณำนอกบ้ำน ได้แก่ ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโฆษณำป้ำยบิลบอร์ด ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะเร่ิมเปล่ียนมำใช้จอภำพ 

LED ท่ีมีควำมยืดหยุ่นสงูแทนปำ้ยบลิบอร์ดในบำงพืน้ท่ี 
b. กลุ่มบริษัทและเจ้ำของอำคำรท่ีต้องกำรส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กร รวมถึงประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ 

โรงแรม ธุรกิจเอกชน โรงเรียน โรงพยำบำล เป็นต้น  
c. องค์กรท่ีมีวตัถปุระสงค์ในกำรจดักิจกรรมและหำรำยได้จำกกำรโฆษณำ ได้แก่ ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่  

ธุรกิจเตมิเงนิออนไลน์ 

ตลาดบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ (Mobile Service) 

 ผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Subscribers) ปี 2556 มีจ ำนวนรวมประมำณ 92.94 ล้ำนเลขหมำย ขยำยตวั
เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจ ำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรจ ำนวน 85.01 ล้ำนเลขหมำย หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.32 และ
คำดกำรณ์ว่ำปี 2557 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรประมำณ 100.87 ล้ำนเลขหมำย หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.53 แต่เป็นอตัรำกำรเพิ่มท่ีชะลอ
ตวัลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2550 ท่ีสงูถงึร้อยละ 32.02 ซึง่เป็นอตัรำกำรเตบิโตท่ีสงูที่สดุในช่วงปี 2546-2556  
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 เม่ือจ ำแนกจ ำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตำมลกัษณะของกำรใช้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี พบวำ่ ปี 2556 ซึง่มี
จ ำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจ ำนวนกว่ำ 92 ล้ำนเลขหมำยนัน้ จ ำแนกเป็นผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรแบบเติมเงิน หรือ 
Pre-paid เป็นส่วนใหญ่ประมำณ 81.66 ล้ำนเลขหมำยหรอื คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.86 ของจ ำนวนผู้ ลงทะเบียนใช้บริกำร
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัง้หมด ในขณะท่ี มีผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรในแบบกำรช ำระเงินแบบรำยเดือน หรือ Post-paid ประมำณ 11.28 ล้ำน
เลขหมำย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.14 ซึ่งแตกต่ำงกันถึงประมำณ 8 เท่ำ โดยสัดส่วนของผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรแบบเติมเงินมี
สัดส่วนแนวโน้นลดลงต่อเน่ือง เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2551 ผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรแบบเติมเงิน หรือ Pre-paid ส่วนใหญ่ประมำณ 
55.36 ล้ำนเลขหมำย หรือคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 89.52 ของจ ำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัง้หมด แต่มีผู้ลงทะเบียน
ใช้บริกำรในแบบกำรช ำระเงินแบบรำยเดือน หรือ Post-paid ประมำณ 6.48 ล้ำนเลขหมำยหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.48 ซึ่ง
แตกตำ่งกนัประมำณ 9 เทำ่ของกำรใช้บริกำรแบบเตมิเงิน 

     
ปี 2557 อุตสำหกรรมตลำดบริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Service) ยงัคงเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำในอตัรำร้อย

ละ 7 ด้วยมลูค่ำตลำดรวม 205,844 ล้ำนบำท จำกแรงขบัเคล่ือนของตลำดบริกำรด้ำนข้อมลู (Non Voice) เป็นหลกั ซึง่เป็นผลมำจำก
รำคำของสมำร์ทโฟน แท็บเล็ตและอุปกรณ์ไอทีต่ำงๆ มีรำคำลดลงท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้มำกขึน้  กำรให้บริกำร 3G บนคล่ืน
ควำมถ่ี 2.1 GHz ท่ีมีสญัญำณครอบคลุมพืน้ท่ีบริกำรทัว่ประเทศมำกยิ่งขึน้ กระแสนิยมของเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ยงัคงได้รับควำม
นิยมอย่ำงต่อเน่ือง เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น รวมถึงแอพพลิเคชัน่ส ำหรับกำรส่ือสำรบนมือถือ เช่น Line Skype หรือ 
Whatsapp เป็นต้น ท่ีผู้ ใช้บริกำรสำมำรถส่ือสำรระหวำ่งกนัทำงข้อควำมหรือกำรโทรฟรีได้  

จ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศมากกว่าจ านวนประชากรของประเทศไทย 

หำกพิจำรณำในแง่ของจ ำนวนเลขหมำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในประเทศพบว่ำ  ณ สิน้ปี 2557 มีจ ำำนวนรวมสูงถึง 98 ล้ำน
หมำยเลข เติบโตจำกปีก่อน 5 ล้ำนเลขหมำย โดยแบ่งเป็นประเภทเติมเงินล่วงหน้ำ (Pre-Paid) 85 ล้ำนเลขหมำย เติบโตจำกปีก่อน 3 
ล้ำนเลขหมำย และประเภทรำยเดือน (Post-Paid) 13 ล้ำนเลขหมำย เติบโตจำกปีก่อน 2 ล้ำนเลขหมำย หรือคิดเป็นอัตรำกำรเข้ำถึง
บริกำร (Penetration Rate) ต่อประชำกรในประเทศในปี 2557 ท่ีระดบั 146% 127% และ 19% ตำมล ำดบั จะเห็นได้ว่ำจ ำนวนเลข
หมำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมำกกว่ำจ ำนวนประชำกรของประเทศไทย  โดยมีสำเหตจุำกกำรเติบโตของผู้ ใช้บริกำรรำยใหม่โดยเฉพำะใน
ตลำดตำ่งจงัหวดัและผู้ใช้งำนอปุกรณ์ส่ือสำรด้ำนข้อมลู (Non Voice) ท่ีเพิ่มขึน้ 
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ช่องทำงในกำรเตมิเงินโทรศพัท์มือถือในปัจจุบนัมีหลำกหลำยช่องทำง เช่น กำรเติมเงินผ่ำนโทรศพัท์มือถือ (Refill On Mobile) 
รหสัเติมเงินผ่ำนร้ำนค้ำสะดวกซือ้ (รหสั E-Pin) บตัรเติมเงิน (Scratch Card) รวมถึงเคร่ืองเติมเงินอัตโนมัติ (Top-up Kiosk) เป็นต้น 
ซึง่แนวโน้มในอนำคตข้ำงหน้ำช่องทำงบตัรเตมิเงิน (Scratch Card) จะลดลง เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรต้องกำรลดต้นทนุในกำรผลิตบตัร 
ขณะท่ีเคร่ืองเติมเงินอัตโนมัติ (Top-up Kiosk) จะเป็นช่องทำงท่ีได้รับควำมนิยมมำกยิ่งขึน้  เน่ืองจำกผู้ ใช้บริกำรสำมำรถเติมเงินได้
ตัง้แต่มลูคำ่น้อย (Micro Transaction) มีควำมเป็นส่วนตวั และสำมำรถเติมเงินได้ตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้ผู้บริโภคจะคุ้นชินกบักำรใช้
บริกำรเคร่ืองเตมิเงินอตัโนมตัมิำกย่ิงขึน้  

ผู้ประกอบการรายใหม่จะพบอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barriers to entry) 

กำรให้บริกำรเคร่ืองเติมเงินอตัโนมตัิจะมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ เคร่ืองเติมเงินอตัโนมตัิระบบเก่ำท่ีต้องใช้หลำยซิมกำร์ดเพ่ือ
เช่ือมต่อไปยงัผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์มือถือแตล่ะรำย จะถูกทยอยเปล่ียนเป็นระบบเซร์ิฟเวอร์ (Server) ท่ีเช่ือมตอ่ระบบเข้ำกบัผู้ ให้บริกำร
โทรศพัท์มือถือโดยตรง เน่ืองจำกมีควำมสะดวก รวดเร็ว แม่นย ำกว่ำระบบเก่ำ รวมถึงสำมำรถตรวจสอบกำรท ำรำยกำรย้อนหลังได้ 
ขณะท่ีผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่ต้องกำรเข้ำสู่ธุรกิจเคร่ืองเตมิเงินอตัโนมตัจิะพบอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำด (Barriers to entry) เช่น กำร
ประหยดัต่อขนำด (Economy Of Scale) จ ำนวนเงินทุนท่ีใช้ในกำรลงทุน (Capital Requirement) ควำมภกัดีต่อตรำสินค้ำของเคร่ือง
เตมิเงินอตัโนมตั ิ(Brand Loyalty) ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจดักำร (Learning Curve) ระบบเซร์ิฟเวอร์ (Server) เป็นต้น 

 
 

กลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจบริการเติมเงนิออนไลน์ 

1) กำรเพิ่มจ ำนวนของ “ตู้บุญเติม” บริษัทได้ขยำยพืน้ท่ีให้บริกำร ”ตู้บุญเติม” ไปยงัทกุภูมิภำคทัว่ประเทศอย่ำงต่อเน่ือง โดยเพิ่มขึน้
เฉล่ีย 9,846 ตู้ตอ่ปีส ำหรับงวด 3 ปีท่ีผ่ำนมำ (ปี 2555 - ปี 2557)  

2) ระบบออนไลน์ “ตู้บญุเตมิ” ทกุตู้ท ำงำนด้วยระบบท่ีเช่ือมตอ่กบั Server ของผู้ให้บริกำรตำ่งๆ โดยตรง ท ำให้สำมำรถตรวจสอบยอด
กำรท ำรำยกำรได้ทนัที มีควำมแม่นย ำสงู ถกูต้องและรวดเร็ว 

3) รองรับบริกำรท่ีหลำกหลำย  นอกเหนือไปจำกกำรเติมเงินมือถือแล้ว “ตู้บุญเติม” ยงัสำมำรถให้บริกำรตำ่งๆ ได้ เช่น กำรซือ้บตัรเงิน
สด (Cash Card) กำรให้บริกำรเตมิเงินเกมส์ออนไลน์ กำรซือ้บตัรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศ กำรซือ้รหสัอินเตอร์เน็ตแบบไร้สำยหรือ  
Wi-Fi (Wireless Fidelity) กำรช ำระค่ำโทรศพัท์รำยเดือน กำรซือ้ชัว่โมงอินเตอร์เน็ต (Internet) รวมถงึบริกำรเสริมอ่ืนๆ เช่น กำรดดู
วง กำรดเูลขมงคล เป็นต้น ทัง้นีร้ะบบบริหำรจดักำรตู้บุญเตมิได้ถูกพฒันำและออกแบบโดยทีมวิจยัและพฒันำของบริษัท ซึง่ตู้บุญ
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เติมของบริษัทสำมำรถเพิ่มเติมบริกำรเติมเงินหรือช ำระค่ำบริกำรออนไลน์ใหม่ๆ ในอนำคตได้อย่ำงง่ำยดำยผ่ำนระบบออนไลน์ 
(Online) ท่ีมีอยู่ทกุตู้  ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 “ตู้บญุเตมิ” มีจ ำนวนแอพพลิเคชัน่ให้บริกำรกวำ่ 52 รำยกำร 

4)  สำมำรถใช้งำนได้ถึง 4 ภำษำ ได้แก่ ภำษำไทย ภำษำองักฤษ ภำษำพม่ำและภำษำกัมพูชำ เพ่ือรองรับกำรใช้บริกำรของลูกค้ำท่ี
หลำกหลำยทกุกลุ่มชมุชน 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

ก าลังการผลิต 

โรงงำนของบริษัท ตัง้อยู่ท่ี 77 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวดันครปฐม บนเนือ้ท่ี 8 ,530 
ตำรำงเมตร ประกอบด้วยพืน้ท่ีโรงงำน 6,030 ตำรำงเมตร พืน้ท่ีส ำนกังำน 1,000 ตำรำงเมตร และพืน้ท่ีคลงัสินค้ำ 16,000 ตำรำงเมตร 
มีกำรจดัสรรก ำลงักำรผลิตของโรงงำน เพ่ือใช้ในกำรผลิตสินค้ำของบริษัทและบริษัทย่อย โดยท่ีก ำลงักำรผลิตของโรงงำนจะมีลกัษณะ
เป็นกำรวำงชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจร และมีหน่วยนบัเป็นจดุ (Point) ซึง่ก ำลงักำรผลิตของบริษัท เป็นดงันี ้

ก าลังการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

 ปี 2551 ปี2552 ปี2553 
 

ปี2554 
 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ก ำลงักำรผลิตสงูสดุ (ล้ำนจดุ) 4,287.05 4,960.00 5,363.00 5,363.00 6,062.00 5,261.17 4,880 
ก ำลงักำรผลิตจริง (ล้ำนจดุ) 2,565.08 3,251.12 4,460.21 3,172.00 3,164.99 1,444.22 1,890.4 
สดัสว่น (ร้อยละ) 59.83 65.55 83.16 59.15 52.21 27.45 38.74 

 
ขัน้ตอนการผลิต 

ในกระบวนกำรผลิตทัง้หมด บริษัทจะมีกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลูกค้ำจนกระทัง่สำมำรถผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ต้นแบบได้
แล้ว ลูกค้ำจะมีกำรประมำณกำรยอดสั่งซือ้ หรือมีกำรส่งค ำสั่งซือ้ เพ่ือให้บริษัทด ำเนินกำรผลิต ซึ่งขัน้ตอนกำรผลิตประกอบด้วย 6 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ขัน้ตอนจัดหำวัตถุดิบ เป็นขัน้ตอนท่ีฝ่ำยจัดซือ้ ด ำเนินกำรสั่งซือ้วัตถุดิบจำกตัวแทนจ ำหน่ำยและบริษัทย่อยเพ่ือ
เตรียมพร้อมส ำหรับกำรผลิตสินค้ำของบริษัทและงำนเหมำผลิต แต่ส ำหรับกำรประกอบชิน้ส่วนบริษัทจะได้รับวตัถุดิบโดยลูกค้ำเป็นผู้
จดัหำมำให้ ซึง่ในขัน้ตอนนีจ้ะมีกำรตรวจสอบคณุภำพวตัถดุิบ (Incoming Quality Control: IQC) เพ่ือให้แน่ใจวำ่วตัถดุิบท่ีได้รับมำอยู่
ในสภำพสมบรูณ์ 

2) ขัน้ตอนวำงแผนกำรผลิต เป็นขัน้ตอนท่ีฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต จัดเตรียมและปรับเปล่ียนสำยกำรผลิตของเคร่ืองจักร 
รวมถงึกำรจดัสรรก ำลงักำรผลิตท่ีมีอยู่เพ่ือท่ีจะสำมำรถผลิตและจดัส่งสินค้ำได้ตำมก ำหนด 

3) ขัน้ตอนจดัเตรียมวตัถุดบิและเคร่ืองมือ  กำรเตรียมวตัถุดิบ และกำรเตรียมเคร่ืองมือ เช่น แบบพิมพ์ ส ำหรับกำรเคลือบ
ตะกัว่หรือดีบกุ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัแบบของแผงวงจรท่ีจะผลิต และเทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรผลิตเป็นส ำคญั 

4) ขัน้ตอนกำรผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือเตรียมควำมพร้อมของวตัถุดิบท่ีจะใช้ผลิตเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทจะด ำเนินกำรผลิตและประกอบชิน้ส่วนตำ่งๆ ตำมแบบท่ีก ำหนดไว้ ซึง่เป็นกำรน ำชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์วำงบนแผงวงจรแล้วเช่ือม
ตดิกนัโดยใช้เคร่ืองจกัรที่มีเทคโนโลยีในกำรผลิตแตกตำ่งกนัไป 
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ทัง้นี ้ในกำรผลิตอำจจะต้องใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตหลำยแบบมำประกอบขึน้เป็นแผงวงจรตำมลกัษณะเฉพำะของแผงวงจร
นัน้ๆ โดยในขัน้ตอนนีจ้ะมีกำรสุ่มตรวจคณุภำพ ( In-Process Quality Control: IPQC) ระหว่ำงด ำเนินกำรผลิต ด้วยสำยตำ และกำร
ตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือ เช่น กำรสแกนจุดสัมผัสแผงวงจรท่ีผลิตเสร็จแล้วด้วยควำมเร็วสูงโดยใช้เคร่ืองมือ Automatic Optical 
Inspection (“AOI”) หรือกำรน ำแผงวงจรมำตรวจบนเคร่ืองมือทดสอบกำรท ำงำนส ำหรับแผงวงจรนัน้ (In Circuit tester) เป็นต้น 

5) ขัน้ตอนกำรประกอบ เป็นกำรน ำแผงวงจรมำประกอบขึน้เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ส ำหรับขัน้ตอนนีจ้ะ มีกำรสุ่มตรวจ
คณุภำพ (IPQC) ระหวำ่งด ำเนินกำรประกอบโดยใช้สำยตำ หรือตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือทดสอบกำรท ำงำนของอปุกรณ์ เป็นต้น 

6) ขัน้ตอนกำรบรรจ ุเม่ือบริษัทผลิตสินค้ำเสร็จแล้วจะมีกำรทดสอบหน้ำท่ีกำรท ำงำน (Function Test) และกำรตรวจสอบ
คณุภำพ (Outgoing Quality Control: OQC) โดยวิธีสุ่มตรวจ ก่อนกำรเข้ำสู่กระบวนกำรบรรจุ (Packing) ตำมลกัษณะของผลิตภณัฑ์ 
และด ำเนินกำรจดัส่งให้แก่ลกูค้ำหรือเก็บไว้ในคลงัสินค้ำของบริษัทเพ่ือกำรจ ำหน่ำยตอ่ไป 

ขัน้ตอนการผลิต 

 

 

 

 

 
 
 

หมำยเหต ุ: * กำรผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่จะไม่ผ่ำนขัน้ตอนกำรประกอบโครงผลิตภณัฑ์ 

เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีการผลิต รายละเอียดของเทคโนโลยี 
Surface Mount Technology (SMT) เป็นกำรผลิตโดยวำงชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนผิวของแผงวงจรด้ำนเดียวกับ

ลำยทองแดง แล้วท ำกำรเช่ือมจุดสัมผัสนัน้ ส่วนใหญ่เป็นแผงวงจรชนิด Surface 
Mount Device (SMD) 

Pin Through Hole (PTH) เป็นกำรผลิตโดยกำรวำงชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดมีขำลงบนแผงวงจร โดยใช้
เคร่ืองจกัร แล้วท ำกำรเช่ือมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ยึดติดกบัด้ำนท่ีมีลำยทองแดง 
โดยผ่ำนตะกัว่เหลว 

Chip on Flexible Circuit (COF) เป็นกำรผลิตโดยกำรวำงชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนผิวของแผงวงจรท่ีมีลกัษณะอ่อน 
แล้วท ำกำรเช่ือมจดุสมัผสันัน้ ซึง่มีควำมคล้ำยคลงึกบัระบบ SMT 

บริษัทใช้เทคโนโลยีกำรผลิตหลกั 3 แบบ ส ำหรับผลิตสินค้ำทัง้หมด ซึง่ในกำรผลิตสินค้ำบำงชนิดอำจใช้เทคโนโลยีมำกกว่ำ 1 
แบบ ขึน้อยู่กบัประเภทของผลิตภณัฑ์ โดยกำรผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้ตรำสินค้ำของลกูค้ำ จะใช้เทคโนโลยีครบทกุแบบ แต่
ส ำหรับกำรผลิตผลิตภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “FORTH” ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีกำรผลิตแบบ SMT และ PTH เทำ่นัน้ 

* 

ค ำสัง่ซือ้   / 
ประมำณกำรยอดจ ำหน่ำย     วำงแผนกำรผลติ 

ประกอบโครงผลติภณัฑ์ * 
( IPQC) 

ประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส ์
( IPQC) จดัเตรียมวตัถดุบิ 

จดัสง่สนิค้ำให้ลกูค้ำ / 
จดัเก็บในคลงัสนิค้ำเพ่ือรอจ ำหน่ำย 

บรรจ ุ
( IPQC) 

สุม่ตรวจสอบคณุภำพ 
( OQC) 

ค ำสัง่ซือ้   / 
ประมำณกำรยอดจ ำหน่ำย 

จดัหำวตัถดุบิ วำงแผนกำรผลติ 

ประกอบโครงผลติภณัฑ์ * 
( IPQC) 

ประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส ์
( IPQC) จดัเตรียมวตัถดุบิ 

จดัสง่สนิค้ำให้ลกูค้ำ / 
จดัเก็บในคลงัสนิค้ำเพ่ือรอจ ำหน่ำย 

บรรจ ุ
( IPQC) 

สุม่ตรวจสอบคณุภำพ 
( OQC) 

* 
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การจัดหาวัตถุดบิ และนโยบายเก่ียวกับสินค้าคงคลัง 

1. ธุรกิจอีเอ็มเอส  

1.1 ธุรกิจจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

กำรจัดหำสินค้ำของบริษัทในสำยธุรกิจนีด้ ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย ส่วนใหญ่จะมีกำรจัดซือ้จำกผู้ ผลิตหรือผู้ จ ำหน่ำย
ต่ำงประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกำ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวนั จีน และไทย โดยมีนโยบำยกำรก ำหนดปริมำณสินค้ำคงคลังขัน้ต ่ำ  ส ำหรับ
ลูกค้ำทัว่ไปจะพิจำรณำจำกประวตัิกำรใช้วตัถุดิบ และ ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้วตัถุดิบของลูกค้ำ  หำกเป็นลูกค้ำเฉพำะรำยจะ
พิจำรณำจำกประมำณกำรหรือค ำสัง่ซือ้และระยะเวลำท่ีรอสินค้ำ  

1.2 ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

กำรจัดหำวตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในกำรผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนำคม และอิเล็กทรอนิกส์ ภำยใต้ตรำสินค้ำของ
ลกูค้ำ มี 2 วธีิ คือ 1) บริษัทเป็นผู้จดัหำวตัถุดบิเองทัง้หมด ซึง่กำรจดัหำวตัถดุิบวิธีนีจ้ะใช้กบักำรผลิตแบบเหมำผลิต (Turnkey) และ 2) 
ลกูค้ำเป็นผู้จดัเตรียมและส่งมอบวตัถุดบิให้บริษัทเพ่ือผลิต ซึง่เป็นกำรผลิตแบบสัง่ประกอบ (Consign Parts) ทัง้นี ้ในกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบ
เพ่ือกำรผลิตในสำยธุรกิจนี ้บริษัทจะพิจำรณำจำกกำรก ำหนดตรำสินค้ำและผู้จดัจ ำหน่ำย โดยมี 3 รูปแบบ ได้แก่  

1. ลกูค้ำเป็นผู้ก ำหนดตรำสินค้ำและผู้จดัจ ำหน่ำยมำให้ 
2. ลกูค้ำเป็นผู้ก ำหนดตรำสินค้ำมำให้ โดยบริษัทเป็นผู้คดัเลือกผู้จดัจ ำหน่ำยเอง 
3. บริษัทเป็นผู้คดัเลือกตรำสินค้ำและผู้จดัจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำ 

ในกรณีท่ีลูกค้ำให้บริษัทเป็นผู้จดัหำวตัถุดิบให้ บริษัทจะเป็นผู้คดัเลือกตรำสินค้ำและผู้จ ำหน่ำยวตัถุดิบเอง โดยพิจำรณำจำก
คณุภำพ รำคำ และเง่ือนไขทำงกำรค้ำเป็นส ำคญั โดยกำรจดัซือ้วตัถดุบิจำกในประเทศ และตำ่งประเทศ ทัง้กำรสัง่ซือ้โดยตรง และกำร
ผ่ำนบริษัทย่อย ซึง่บริษัทอำจพิจำรณำสัง่ซือ้จำกผู้ผลิตวตัถดุิบท่ีลูกค้ำใช้อยู่ในผลิตภณัฑ์ของลูกค้ำอยู่แล้วก็ได้ และในกรณีท่ีลูกค้ำเป็น
ผู้ จัดหำวตัถุดิบ บริษัทจะได้รับวตัถุดิบจำกลูกค้ำ หรือจำกผู้ผลิตวตัถุดิบตำมจ ำนวนท่ีเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ในกำรผลิตและ
ประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึง่บริษัทไม่ต้องจดัซือ้เอง 

2. ธุรกิจโทรคมนาคม 

ในกำรผลิตอุปกรณ์โทรคมนำคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “FORTH” บริษัทใช้วตัถุดิบหลกั ได้แก่ 
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำยไฟ พลำสติก และ Connector โดยฝ่ำยจัดซือ้ของบริษัทจะเลือกซือ้วตัถุดิบโดย
ค ำนึงถึงรำคำและเง่ือนไขทำงกำรค้ำท่ีเหมำะสม  ผลิตภัณฑ์ในสำยธุรกิจนีโ้ดยส่วนใหญ่จะซือ้วตัถุดิบผ่ำนผู้ ผลิตและจ ำหน่ำยทัง้ใน
ประเทศและตำ่งประเทศ รวมถงึบริษัทย่อย และไม่มีนโยบำยพึง่พิงกำรซือ้วตัถดุบิจำกผู้ผลิตหรือผู้จ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึง่ 

3.  ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง   

3.1  ธุรกิจผลิตและตดิตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจร และป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์ได้แก่ หลอดไฟ LED แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ เปลือกตู้ควบคมุซึง่ท ำจำก
พลำสตกิ โดยสัง่ซือ้วตัถดุิบจำกประเทศ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกำ และไทย โดยบริษัทจะสัง่ซือ้วตัถดุิบในปริมำณท่ีเพียงพอส ำหรับกำรผลิต
ตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูค้ำเทำ่นัน้ 

3.2  ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)  

ปัจจัยน ำเข้ำได้แก่ ทรัพยำกรบุคคลท่ีเป็นผู้ เช่ียวชำญด้ำนวำงระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร โดยบริษัทมีพนักงำนท่ีเป็นท่ี
ปรึกษำและเช่ียวชำญด้ำนตำ่งๆ เก่ียวกบัระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร ERP โดยเฉพำะโปรแกรมส ำเร็จรูป SAP และกำรว่ำจ้ำงบริษัท
ท่ีปรึกษำด้ำนวำงระบบภำยนอก (outsource) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงพันธมิตรทำงธุรกิจต่ำงๆ โดยมีกำรวำงแผนและ
กำรบริหำรโครงกำรเพ่ือให้โครงกำรตำ่งๆ ส ำเร็จลลุ่วงไปได้  
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4. ธุรกิจบริการเตมิเงนิออนไลน์ 

บริกำรหลกัของธุรกิจนี ้ซึง่ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย จะมีกำรจดัหำสินค้ำและบริกำรตำ่งๆ จำกผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใน
ประเทศไทย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค ทรู ทีโอที กสท. โดยบริษัทจะประมำณกำรควำมต้องกำรเติมเงินของผู้บริโภค โดยพิจำรณำจำก
รำยงำนยอดเตมิเงินประจ ำวนัจำกระบบของบริษัท ประกอบกบัยอดเงินคงเหลือหรือเครดติท่ีได้รับจำกผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใน
แตล่ะวนั ทัง้นี ้เพ่ือให้สำมำรถบริกำรแก่ลกูค้ำท่ีมำท ำธุรกรรมต่ำงๆ  เช่น เติมเงินมือถือระบบ prepaid ช ำระคำ่โทรศพัท์รำยเดือน ช ำระ
คำ่ไฟฟ้ำ เตมิเกมออนไลน์ บนตู้บญุเตมิของบริษัท 

วัตถุดบิหลักและแหล่งที่มา 

รายการวัตถุดบิ/สินค้าหลัก แหล่งที่มา 
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่  

 แผ่น PCB ไทย,ฮ่องกง,มำเลเซีย,จีน,ไต้หวนั 

 ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไทย,ไต้หวนั,ฮ่องกง,ญ่ีปุ่ น,สวสิเซอร์แลนด์, 
สิงคโปร์,สหรัฐอเมริกำ,เยอรมนั ,ฟิลิฟปินส์,อินโดนีเซีย,อิสรำเอล 

 สำยไฟ ไทย 

 พลำสตกิ ไทย 

 คอนเน็กเตอร์ (Connector) ไทย,ไต้หวนั,ฮ่องกง,สิงคโปร์,สหรัฐอเมริกำ,ญ่ีปุ่ น 

บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ  

 กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิตจำกสำรกึ่ง
ตวัน ำ(Active device) เช่น ไดโอด(Diode) ไอซี 
(IC) และ ทรำนซสิเตอร์(Transistor) เป็นต้น 
 

ญ่ีปุ่ น, สหรัฐอเมริกำ,เกำหลี,ฮ่องกง,ไต้หวนั,จีน 

 กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ได้ผลิตจำกสำร
กึ่งตัวน ำ (Passive device) เช่น คอนเน็กเตอร์ 
(Connector) แ ล ะ ตั ว เ ก็ บ ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟ้ ำ 
(Capacitor) 
 

ญ่ีปุ่ น, สหรัฐอเมริกำ, ฮ่องกง, ไต้หวนั,จีน,ไทย 

บจก.จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเตม็  

 ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ญ่ีปุ่ น,สหรัฐอเมริกำ,ไทย 

 หลอดไฟ LED ญ่ีปุ่ น,สหรัฐอเมริกำ,ไทย 

 พลำสตกิ ไทย 

 เหล็ก ไทย 

 กล้องวงจรปิดและอปุกรณ์เก่ียวข้อง ไทย 

 อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ไทย 

บมจ.ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วสิ  

 Airtime ผู้ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทย 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โรงงำนของบริษัทได้รับกำรรับรองกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (2004) จำกสถำบนัรับรองมำตรฐำน SGS โดยได้รับกำร
รับรองทัง้จำก UKAS และ NAC เพ่ือเป็นกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกำรกฏหมำยสิ่งแวดล้อม  

ทัง้นี ้ท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่มีข้อพิพำทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกับกำรสร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทได้รับกำรต่ออำยุ
ใบอนญุำตโรงงำนจำกกรมโรงงำนอตุสำหกรรมมำโดยตลอด 

สัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค 

- ไม่มี – 

งานท่ีอยู่ระหว่างส่งมอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

1) งานบริการบ ารุงรักษาสิทธ์ิการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAP ตามโครงการพัฒนาและติดตัง้โปรแกรมส าเร็จรูประบบ
บริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้า (CSS) และระบบจัดท าใบเสร็จรับเงนิค้าไฟฟ้า (Billing)  

ตำมที่ บริษัทและผู้ ค้ำร่วมอีก 2 รำย คือ บริษัท ที ไอ เอส คอนซลัแตนส์ จ ำกดั และ บริษัท ไพร์มลิงค์ จ ำกดั ซึง่บริษัททัง้ 2 แห่ง
ดงักล่ำวไม่ได้เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัท โดยกิจกำรค้ำร่วมได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรรับจ้ำงพัฒนำและติดตัง้โปรแกรม
ส ำเร็จรูประบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร (ERP) ระบบบริกำรผู้ ใช้ไฟฟ้ำ (CSS) และระบบจัดท ำใบเสร็จรับเงินค่ำไฟฟ้ำ (Billing) ให้แก่
กำรไฟฟ้ำนครหลวง เสร็จเรียบร้อยแล้วนัน้ กำรไฟฟ้ำนครหลวงได้สัง่ซือ้สิทธ์ิกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SAP ส ำหรับโครงกำรดงักล่ำว
เพิ่มเติม รวมถึงบริกำรบ ำรุงรักษำเป็นระยะเวลำ 1 ปี และตอ่สญัญำใหม่ทกุๆ ปี มลูคำ่ส่วนของงำนบริกำรบ ำรุงรักษำส ำหรับปีท่ี 2 และ 
ปีท่ี 3 คดิเป็นจ ำนวน  81.90  ล้ำนบำท และ 81.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทได้ให้บริกำรตำมสญัญำเป็นระยะเวลำ 4 เดือน คงเหลืออีก 8 เดือน จึงจะครบก ำหนดตำม
ระยะเวลำของสญัญำ 

2) งานบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์  

ตำมที่ บริษัทและผู้ ค้ำร่วมอีก 2 รำย คือ บริษัท ที ไอ เอส คอนซลัแตนส์ จ ำกดั และ บริษัท ไพร์มลิงค์ จ ำกดั ซึง่บริษัททัง้ 2 แห่ง
ดงักล่ำวไม่ได้เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัท โดยกิจกำรค้ำร่วมได้ด ำเนินงำนตำมโครงกำรรับจ้ำงพัฒนำและติดตัง้โปรแกรม
ส ำเร็จรูประบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร (ERP) ระบบบริกำรผู้ ใช้ไฟฟ้ำ (CSS) และระบบจัดท ำใบเสร็จรับเงินค่ำไฟฟ้ำ (Billing) ให้แก่
กำรไฟฟ้ำนครหลวง เสร็จเรียบร้อยแล้วนัน้ และได้ระบบคอมพิวเตอร์ดงักล่ำวได้มีกำรพฒันำ (Customized) เพิ่มเติม ดงันัน้ กำรไฟฟ้ำ
นครหลวงจึงได้ว่ำจ้ำงให้บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ส่วนท่ีได้มีกำรพัฒนำเพิ่มเติม เป็น
ระยะเวลำ 1 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2555 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2556 มูลค่ำค่ำจ้ำงตำมสัญญำคิดเป็นจ ำนวน 30.77 
ล้ำนบำท และตอ่สญัญำใหม่ในทกุ ๆ ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 16 มิถุนำยน 2556 ถงึวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2557 มลูคำ่ค่ำจ้ำงตำมสญัญำคิด
เป็นจ ำนวน 30.77 ล้ำนบำท และตัง้แต่วนัท่ี 16 มิถุนำยน 2557 ถึงวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2558 มูลค่ำค่ำจ้ำงตำมสัญญำคิดเป็นจ ำนวน 
29.40 ล้ำนบำท 

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทได้ให้บริกำรตำมสัญญำเป็นระยะเวลำ 6.5 เดือน คงเหลืออีก 5.5 เดือน จึงจะครบก ำหนด
ตำมระยะเวลำของสญัญำ 
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3) โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบไอพีประจ าสถานีต ารวจท่ัวประเทศ ระยะที่ 2 

ตำมท่ีบริษัทได้ด ำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบโทรศพัท์แบบไอพีประจ ำสถำนีต ำรวจทัว่ประเทศ ระยะท่ี 1 กบัส ำนกังำนต ำรวจ
แห่งชำติ เสร็จเรียบร้อยแล้วนัน้ ต่อมำส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติได้มีกำรขยำยกำรด ำเนินกำรโครงกำรระยะท่ี 2 เพิ่มเติม โดยส ำนกังำน
ต ำรวจแห่งชำตไิด้ตกลงท ำสญัญำซือ้ขำยโครงกำรปรับปรุงระบบโทรศพัท์แบบไอพี ประจ ำสถำนีต ำรวจทัว่ประเทศ ระยะที่ 2 กบับริษัท 
เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2556 มลูคำ่โครงกำรรวม 49,434,000 บำท (รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม) โดยมีสำระส ำคญัของสญัญำดงันี ้

1) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติตกลงซือ้ขำยพัสดุตำมโครงกำรปรับปรุงระบบโทรศพัท์แบบไอพี ประจ ำสถำนีต ำรวจทั่ว
ประเทศ ระยะท่ี 2 กบับริษัท โดยมีกำรก ำหนดงวดกำรรับเงินค่ำจ้ำงเป็น 3 งวด ตำมควำมคืบหน้ำของกำรส่งมอบงำน
คือ 

 งวดท่ี 1 จ ำนวน 12,358,500 บำท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ ำนวนเงินตำมสญัญำ เม่ือบริษัทได้ติดตัง้อุปกรณ์
ระบบเคร่ืองแม่ขำยส ำหรับบริหำรจัดกำรระบบติดตัง้ตู้ ชุมสำยโทรศัพท์แบบไอพีของสถำนีต ำรวจ และ
เช่ือมโยงระบบตู้ ชุมสำยโทรศัพท์สถำนีต ำรวจท่ีได้ รับกำรติดตัง้ตู้ ชุมสำยโทรศัพท์แล้วในพืน้ ท่ีของ
กองบญัชำกำรต ำรวจนครบำล ให้สำมำรถใช้งำนได้ 

 งวดท่ี 2 จ ำนวน 17,301,900 บำท คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ ำนวนเงินตำมสญัญำ เม่ือบริษัทได้ติดตัง้อุปกรณ์
ระบบเคร่ืองแม่ขำยส ำหรับบริหำรจัดกำรระบบติดตัง้ตู้ ชุมสำยโทรศัพท์แบบไอพีขอ งสถำนีต ำรวจ และ
เช่ือมโยงระบบตู้ชุมสำยโทรศพัท์สถำนีต ำรวจท่ีได้รับกำรติดตัง้ตู้ชุมสำยโทรศพัท์แล้วในพืน้ท่ีของต ำรวจภูธร
ภำค 6  

 งวดท่ี 3 จ ำนวน 19,773,600 บำท คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ ำนวนเงินตำมสญัญำ เม่ือบริษัทได้ติดตัง้อุปกรณ์
ระบบเคร่ืองแม่ขำยส ำหรับบริหำรจัดกำรระบบติดตัง้ตู้ ชุมสำยโทรศัพท์แบบไอพีของสถำนีต ำรวจ และ
เช่ือมโยงระบบตู้ชุมสำยโทรศพัท์สถำนีต ำรวจท่ีได้รับกำรติดตัง้ตู้ชุมสำยโทรศพัท์แล้วในพืน้ท่ีของต ำรวจภูธร
ภำค 5 และท ำกำรติดตัง้ครุภณัฑ์ทัง้หมดท่ีอยู่ในโครงกำร พร้อมท ำกำรทดสอบวำ่สำมำรถใช้งำนได้ดีตรงตำม
ควำมต้องกำรของทำงรำชกำร 

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทอยู่ระหวำ่งกำรตรวจรับงำนส่วนสดุท้ำยโดยหน่วยงำนรำชกำร   

4) โครงการจ าหน่ายและตดิตัง้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายท่ีศูนย์คอมพวิเตอร์ (DR Site)  

ตำมท่ีบริษัทและผู้ ค้ำร่วม คือ บริษัท ยิบอินซอย จ ำกดั ซึง่ไม่ได้เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัท โดยกิจกำรค้ำร่วมได้ลงนำม
สัญญำจ ำหน่ำยและติดตัง้ระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์ (DR Site) กับกำรไฟฟ้ำนครหลวง เม่ือวันท่ี  14  
พฤษภำคม 2557 มลูคำ่โครงกำรรวม  526,998,000  บำท โดยมีสำระส ำคญัของสญัญำ ดงันี ้

1) กิจกำรค้ำร่วมจ ำหน่ำยและติดตัง้ระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยท่ีศนูย์คอมพิวเตอร์ โดยมีกำรก ำหนดงวดกำรรับเงิน
คำ่จ้ำงเป็น 4 งวด ซึง่สอดคล้องกบังวดกำรส่งมอบงำน คือ 

 งวดท่ี 1 จ ำนวนร้อยละ 50 จำกมูลค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 263,499,000 บำท เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ส่งมอบ
แผนกำรต่ำง ๆ เช่น แผนกำรด ำเนินงำน กำรติดตัง้ Hardware กำรย้ำยระบบและข้อมูล กำรบ ำรุงรักษำ
คอมพิวเตอร์ กำรฝึกอบรม และได้ด ำเนินกำรตดิตัง้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ รวมไปถึงกำรจดั
ฝึกอบรมผู้ใช้งำนให้แล้วเสร็จ 

 งวดท่ี 2 จ ำนวนร้อยละ 20 จำกมลูค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน  105,399,600 บำท เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมท่ีอยู่ในระบบเดิม และระบบงำนภำยนอกท่ีมีกำรเช่ือมโยงเพ่ือให้สำมำรถรองรับ
ระบบงำนใหม่  
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 งวดท่ี 3 จ ำนวนร้อยละ 10 จำกมลูค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 52,699,800 บำท เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ตำมขอบเขตของงำนกำร Cutover และกำรทดสอบน ำระบบมำใช้กับข้อมูลจริงท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงบน 
Hardware  

 งวดท่ี 4 จ ำนวนร้อยละ 20 จำกมลูค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน  105,399,600 บำท เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ปรับแต่งระบบให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรวจสอบจ ำนวนสิทธ์ิกำรใช้งำนของ Software SAP และ
ปรับปรุงเอกสำร คูมื่อตำ่ง ๆ ให้ถกูต้อง ทนัสมยั ให้แล้วเสร็จภำยในวนัท่ี 9 เมษำยน 2558 

 

2) กิจกำรค้ำร่วมจะรับประกนัต่อควำมช ำรุดบกพร่อง หรือกำรขดัข้องของคอมพิวเตอร์พร้อมอะไหล่ เป็นระยะเวลำ 1 ปี 
นบัจำกวนัท่ีได้รับมอบงำนดงักล่ำว 

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินงำนงวดท่ี 2   

5) โครงการจ าหน่ายและติดตัง้ระบบการอ่านค่าเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading 
System: AMR system) 

ตำมท่ีบริษัทได้ลงนำมในสญัญำจ ำหน่ำยและติดตัง้ระบบกำรอ่ำนค่ำเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้ำแบบอตัโนมตัิ (Automatic Meter 
Reading System: AMR system) กบักำรไฟฟ้ำนครหลวง เม่ือวนัท่ี  1 กนัยำยน 2557 มลูค่ำโครงกำรรวม  189,000,000  บำท โดยมี
สำระส ำคญัของสญัญำ ดงันี ้

1) บริษัทจ ำหน่ำยและตดิตัง้ AMR system โดยมีกำรก ำหนดงวดกำรรับเงินคำ่จ้ำงเป็น 3 งวด ซึง่สอดคล้องกบังวดกำรส่ง
มอบงำน คือ 

 งวดท่ี 1 จ ำนวนร้อยละ 20 จำกมลูคำ่รวมของโครงกำร เป็นเงิน 37,800,000 บำท เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ส่งมอบและ
ติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร์ส ำหรับ AMR Data Center และ AMR Software รวมทัง้ฝึกอบรมผู้ ใช้งำนให้แล้ว
เสร็จ 

 งวดท่ี 2 จ ำนวนร้อยละ 25 จำกมูลค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน  47,250,000 บำท เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ส่งมอบ
พร้อมตดิตัง้ระบบส่ือสำรส ำหรับ AMR System ตำมรำยกำรและสถำนท่ีท่ีก ำหนดให้แล้วเสร็จ 

 งวดท่ี 3 จ ำนวนร้อยละ 55 จำกมูลค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 103,950,000 บำท เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ส่งมอบ 
Time of use meter พร้อมตดิตัง้ โดยทยอยจ่ำยเงินเป็น 6 งวดดงันี ้

o งวดท่ี 3.1 – 3.5 จ ำนวนร้อยละ 9 ต่องวด จำกมูลค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 17 ,010,000 
บำทตอ่งวด เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ส่งมอบ Time of use meter พร้อมตดิตัง้ ครบ 1,500 ชดุ ตอ่งวด 

o งวดท่ี 3.6  จ ำนวนร้อยละ 10 จำกมูลค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 18 ,900,000 บำท เม่ือผู้
รับจ้ำงได้ส่งมอบ Time of use meter พร้อมตดิตัง้ ครบ 650 ชดุ  

 

2) บริษัทจะรับประกันต่อควำมช ำรุดบกพร่อง หรือกำรขดัข้องในกำรติดตัง้และใช้งำน AMR System พร้อมอะไหล่ เป็น
ระยะเวลำ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีได้รับมอบงำนดงักล่ำว 

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทอยู่ระหวำ่งกำรส่งมอบพร้อมตดิตัง้ AMR System ตำมสถำนท่ีท่ีผู้วำ่จ้ำงก ำหนด  
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6) สัญญาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมตดิตัง้ระบบส่ือสาร DWDM และ IP Core Network 

ตำมท่ีบริษัทและผู้ ค้ำร่วม คือ บริษัท เอ็ม เอฟ ซี จ ำกดั ซึง่ไม่ได้เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัท โดยกิจกำรค้ำร่วมได้ลงนำม
สญัญำรับจ้ำงเหมำ ออกแบบ จดัหำ พร้อมติดตัง้ระบบส่ือสำร DWDM และ IP Core Network เพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูระหว่ำงส ำนกังำน
ใหญ่ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ศนูย์สัง่กำรจ่ำยไฟฟ้ำ ศูนย์ควบคมุกำรจ่ำยไฟฟ้ำ ส ำนกังำนใหญ่กำรไฟฟ้ำ และสถำนีไฟฟ้ำต่ำง ๆ กบักำร
ไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค เม่ือวนัท่ี  23 ธนัวำคม 2556 มลูคำ่โครงกำรรวม  919,000,000  บำท โดยมีสำระส ำคญัของสญัญำ ดงันี ้

1) กิจกำรค้ำร่วมรับจ้ำงเหมำ ออกแบบ จัดหำ พร้อมติดตัง้ระบบส่ือสำร DWDM และ IP Core Network โดยมีกำร
ก ำหนดงวดกำรรับเงินคำ่จ้ำงเป็น 4 งวด ซึง่สอดคล้องกบังวดกำรส่งมอบงำน คือ 

 งวดท่ี 1 จ ำนวนร้อยละ 40 จำกมูลค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 367,600,000 บำท เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ส่งมอบ
อุปกรณ์ ณ สถำนท่ีติดตัง้ หรือ warehouse และรำยงำนกำรออกแบบ Network Detail Design และแบบ
ติดตัง้ (Installation Detail Design) พร้อมทัง้ด ำเนินกำรฝึกอบรบผู้ ใช้งำนในส่วนของ Classroom Training 
ให้แล้วเสร็จ 

 งวดท่ี 2 จ ำนวนร้อยละ 20 จำกมลูค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน  183,800,000 บำท เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ตดิตัง้และทดสอบอปุกรณ์ให้แล้วเสร็จ 

 งวดท่ี 3 จ ำนวนร้อยละ 15 จำกมลูค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 137,850,000 บำท เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
เช่ือมโยงและทดสอบอปุกรณ์ให้แล้วเสร็จ 

 งวดท่ี 4 จ ำนวนร้อยละ 25 จำกมลูค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 229,750,000 บำท เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ส่งมอบงำน
ครบถ้วนพร้อมเช่ือมโยงทุก section เข้ำเป็นโครงข่ำยเดียวกนั ส่งมอบ As-built drawing และคู่มือกำรติดตัง้ 
กำรทดสอบและกำรบ ำรุงรักษำ ตลอดจนด ำเนินกำรฝึกอบรมในส่วนของ In-plant Traning และ On the job 
Training ให้แล้วเสร็จ 

 

2) กิจกำรค้ำร่วมจะรับประกันต่อควำมช ำรุดบกพร่อง หรือกำรขัดข้องในอุปกรณ์ส่ือสำร DWDM, Core Router และ
อปุกรณ์ตดิตัง้ร่วมอ่ืน ๆ เป็นระยะเวลำ 2 ปี นบัจำกวนัท่ีได้รับมอบงำนดงักล่ำว 

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 กิจกำรค้ำร่วมอยู่ระหวำ่งกำรส่งมอบงำนงวดท่ี 3  

7) โครงการระหว่างบริษัทย่อยกับกรุงเทพมหานคร 

 กิจกำรร่วมค้ำ Genius (JV Genius)  ได้ลงนำมสญัญำจ้ำงเหมำปรับปรุงระบบกำรบนัทกึภำพและบริหำรจดักำรกล้องโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) กับส ำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร เม่ือวันท่ี  26 ธันวำคม  2555  มูลค่ำโครงกำรรวม 
192,600,000 บำท โดยมีสำระส ำคญัของสญัญำ ดงันี ้
1) ส ำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร ตกลงให้ กิจกำรร่วมค้ำ Genius รับเหมำปรับปรุงระบบกำรบนัทกึภำพ

และบริหำรจัดกำรกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยมีกำรก ำหนดงวดกำรรับเงินค่ำจ้ำงเป็น 2 งวด ตำมควำม
คืบหน้ำของกำรส่งมอบงำนคือ 

 งวดท่ี 1 จ ำนวนร้อยละ 50 จำกมูลค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 96,300,000 บำท เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ติดตัง้ ปรับปรุงระบบบนัทกึภำพและบริหำรจดักำรกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ท่ีมีอยู่เดิมตำมส ำนกังำน
เขตและติดตัง้ระบบเรียกดูภำพใหม่ท่ีสถำนีต ำรวจนครบำล 10 สถำนี จ ำนวน 10 จุด พร้อมเช่ือมระบบ
เครือข่ำยส่ือสำรไปยงัศนูย์ควบคมุระบบจรำจรศำลำวำ่กำรกรุงเทพมหำนคร ได้ครบถ้วนทกุสญัญำณภำพจำก
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กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ท่ีติดตัง้ไปพืน้ท่ีรับผิดชอบนัน้ ๆ และติดตัง้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

 งวดสุดท้ำย จ ำนวนร้อยละ 50 จำกมูลค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน  96,300,000 บำท  เม่ือผู้ รับจ้ำงได้
ด ำเนินกำรติดตัง้พัฒนำระบบส ำหรับควบคุมกำรแสดงผล และบริหำรจัดกำรกล้องจ ำนวน 1 ระบบ ท่ีศูนย์
ควบคมุระบบจรำจรศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร  และเช่ือมโยงสัญญำณภำพท่ีเก่ียวข้องจนแล้วเสร็จให้ใช้
งำนได้เป็นท่ีเรียบร้อย 

2) JV Genius จะต้องด ำเนินกำรรับเหมำปรับปรุงระบบกำรบนัทกึภำพและบริหำรจดักำรกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
ให้แล้วเสร็จ พร้อมใช้งำนได้ ภำยในระยะเวลำ 210 วนั นบัถดัจำกวนัท่ีลงนำมในสญัญำ  

3) JV Genius จะรับประกันต่อควำมช ำรุดบกพร่อง เสียหำยท่ีเกิดขึน้จำกงำนนี ้ภำยในก ำหนด 2 ปี นับจำกวนัท่ีได้รับ
มอบงำนดงักล่ำว 

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 JV Genius อยู่ระหวำ่งกำรตรวจรับงำนส่วนสดุท้ำยโดยหน่วยงำนรำชกำร 

 กิจกำรร่วมค้ำ Genius (JV Genius)  ได้ลงนำมสญัญำจ้ำงเหมำเช่ือมโยงสญัญำณภำพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ไปท่ี
ส ำนักงำนเขตและสถำนีต ำรวจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนคร กับส ำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร เม่ือวันท่ี  26  
ธนัวำคม  2555  มลูคำ่โครงกำรรวม  414,000,000  บำท โดยมีสำระส ำคญัของสญัญำ ดงันี  ้
1) ส ำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร ตกลงให้ กิจกำรร่วมค้ำ Genius รับเหมำเช่ือมโยงสัญญำณภำพจำก

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ไปท่ีส ำนกังำนเขตและสถำนีต ำรวจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนคร โดยมีกำรก ำหนดงวดกำร
รับเงินคำ่จ้ำงเป็น 3 งวด ตำมควำมคืบหน้ำของกำรส่งมอบงำนคือ 

 งวดท่ี 1 จ ำนวนร้อยละ 30 จำกมลูค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 124,200,000 บำท  เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ตดิตัง้เช่ือมโยงสญัญำณภำพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จำกบริเวณจดุติดตัง้ต่ำง ๆ ไม่น้อยกวำ่ 570 จุด
ติดตัง้ ส ำนักงำนเขตและสถำนีต ำรวจท่ีอยู่ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ พร้อมทัง้เช่ือมโยงสัญญำณภำพไปยังศูนย์
ควบคมุระบบจรำจร ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร ได้ครบถ้วนทุกสัญญำณภำพจำกกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) ท่ีตดิตัง้ในแตล่ะจดุตดิตัง้ พร้อมอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว 

 งวดท่ี 2 จ ำนวนร้อยละ 30 จำกมลูค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 124,200,000 บำท  เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ตดิตัง้ เช่ือมโยงสญัญำณภำพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จำกบริเวณจดุติดตัง้ต่ำง ๆ ไม่น้อยกวำ่ 563 จุด
ติดตัง้ ส ำนักงำนเขตและสถำนีต ำรวจท่ีอยู่ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ พร้อมทัง้เช่ือมโยงสัญญำณภำพไปยังศูนย์
ควบคมุระบบจรำจร ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร ได้ครบถ้วนทุกสัญญำณภำพจำกกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) ท่ีตดิตัง้ในแตล่ะจดุตดิตัง้ พร้อมอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว 

 งวดสุดท้ำย จ ำนวนร้อยละ 40 จำกมูลค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 165,600,000 บำท  เม่ือผู้ รับจ้ำงได้
ด ำเนินกำรติดตัง้ ปรับปรุง รือ้ย้ำย ระบบเครือข่ำยส่ือสำรกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตำมสญัญำ พร้อมติดตัง้ซอฟท์แวร์ส ำหรับระบบกล้องโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) จ ำนวน 4,000 กล้อง และเช่ือมโยงสญัญำณภำพท่ีเก่ียวข้องจนแล้วเสร็จให้ใช้งำนได้เป็นท่ี
เรียบร้อย  

2) JV Genius จะต้องด ำเนินกำรรับเหมำเช่ือมโยงสญัญำณภำพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ไปท่ีส ำนกังำนเขตและ
สถำนีต ำรวจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนคร พร้อมใช้งำนได้ ภำยในระยะเวลำ 365 วนั นบัถดัจำกวนัท่ีลงนำมในสญัญำ  

3) JV Genius จะรับประกนัต่อควำมช ำรุดบกพร่อง เสียหำยท่ีเกิดขึน้จำกงำนนี ้ภำยในก ำหนด 2 ปี นับจำกวนัท่ีได้รับ
มอบงำนดงักล่ำว 
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ควำมคืบหน้ำของโครงกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 JV Genius อยู่ระหวำ่งกำรตรวจรับงำนส่วนสดุท้ำยโดยหน่วยงำนรำชกำร 

 กิจกำรร่วมค้ำ Genius (JV Genius)  ได้ลงนำมสัญญำจ้ำงเหมำเช่ือมโยงสัญญำณภำพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
บริเวณสถำนศึกษำและชุมชนไปท่ีส ำนักงำนเขตและสถำนีต ำรวจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนคร กับส ำนักกำรจรำจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหำนคร เม่ือวนัท่ี  26  ธนัวำคม  2555  มลูคำ่โครงกำรรวม  615,400,000  บำท โดยมีสำระส ำคญัของสญัญำ ดงันี  ้
1) ส ำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร ตกลงให้ กิจกำรร่วมค้ำ Genius รับเหมำเช่ือมโยงสัญญำณภำพ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถำนศึกษำและชุมชนไปท่ีส ำนักงำนเขตและสถำนีต ำรวจในพืน้ ท่ี
กรุงเทพมหำนคร โดยมีกำรก ำหนดงวดกำรรับเงินค่ำจ้ำงเป็น 4 งวด ตำมควำมคืบหน้ำของกำรส่งมอบงำนคือ 

 งวดท่ี 1 จ ำนวนร้อยละ 20 จำกมลูค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 123,080,000 บำท  เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ติดตัง้เช่ือมโยงสัญญำณภำพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำกบริเวณสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ 217 
สถำนศกึษำ ไปยงัศนูย์ควบคมุกำรจรำจร ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร ศูนย์ควบคุมระบบกรุงเทพมหำนคร 
ดินแดง และห้องควบคุมระบบเครือข่ำยส่ือสำร ส ำนกักำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ได้ครบถ้วนทุกสัญญำณ
จำกภำพกล้องวงจรปิด (CCTV) ท่ีตดิตัง้ในสถำนศกึษำ  นัน้ๆ พร้อมอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 งวดท่ี 2 จ ำนวนร้อยละ 20 จำกมลูค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 123,080,000 บำท  เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ติดตัง้เช่ือมโยงสัญญำณภำพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำกบริเวณสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ 217 
สถำนศกึษำ ไปยงัศนูย์ควบคมุกำรจรำจร ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร ศูนย์ควบคุมระบบกรุงเทพมหำนคร 
ดินแดง และห้องควบคุมระบบเครือข่ำยส่ือสำร ส ำนกักำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร ได้ครบถ้วนทุกสัญญำณ
จำกภำพกล้องวงจรปิด (CCTV) ท่ีตดิตัง้ในสถำนศกึษำ  นัน้ๆ พร้อมอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 งวดท่ี 3 จ ำนวนร้อยละ 20 จำกมลูค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน 123,080,000 บำท  เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ตดิตัง้ ปรับปรุง รือ้ย้ำย ระบบเครือข่ำยส่ือสำรกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) กรุงเทพมหำนคร และเช่ือมโยง
สญัญำณภำพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จำกบริเวณชุมชน จ ำนวน  141 จุดติดตัง้ ไปยงัส ำนกังำนเขต
และสถำนีต ำรวจท่ีอยู่ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ รวมทัง้ศูนย์ควบคุมระบบจรำจร ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร ได้
ครบถ้วนทุกสญัญำณจำกภำพกล้องวงจรปิด (CCTV) ท่ีติดตัง้ในสถำนศึกษำนัน้ๆ พร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 งวดสุดท้ำย จ ำนวนร้อยละ 40 จำกมูลค่ำรวมของโครงกำร เป็นเงิน  246,160,000 บำท  เม่ือผู้ รับจ้ำงได้
ด ำ เนินกำรติดตั ง้ระบบ Network Management Software with Server จ ำนวน 1 ระบบพ ร้อมติดตั ง้
ซอฟท์แวร์ส ำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ ำนวน 4,000 กล้องและเช่ือมโยงสัญญำณภำพท่ี
เก่ียวข้องจนแล้วเสร็จให้ใช้งำนได้เป็นท่ีเรียบร้อย 

2) JV Genius จะต้องด ำเนินกำรรับเหมำเช่ือมโยงสัญญำณภำพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสภำนศึกษำ
และชุมชนไปท่ีส ำนักงำนเขตและสถำนีต ำรวจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนคร ให้แล้วเสร็จ พร้อมใช้งำนได้ ภำยใน
ระยะเวลำ 365 วนั นบัถดัจำกวนัท่ีลงนำมในสญัญำ  

3) JV Genius จะรับประกนัต่อควำมช ำรุดบกพร่อง เสียหำยท่ีเกิดขึน้จำกงำนนี ้ภำยในก ำหนด 2 ปี นับจำกวนัท่ีได้รับ
มอบงำนดงักล่ำว 

ควำมคืบหน้ำของโครงกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 JV Genius อยู่ระหวำ่งกำรตรวจรับงำนส่วนสดุท้ำยโดยหน่วยงำนรำชกำร 
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3. ปัจจัยความเส่ียง  

 บริษัทได้มีกำรประเมินควำมเส่ียงที่ส ำคญัอย่ำงสม ่ำเสมอและมีกำรพฒันำปรับปรุงแผนควบคมุควำมเส่ียงเพ่ือให้จดัควำมเส่ียง
ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรกระจำยควำมเส่ียงไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจำกธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม ธุรกิจโทรคมนำคมครบวงจร ธุรกิจจ ำหน่ำยและรับเหมำติดตัง้ระบบสัญญำณไฟจรำจร ระบบป้ำย
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจ ำหน่ำยชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจมิเตอร์ไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์รับส่งข้อมลูผ่ำนดำวเทียมติด
ยำนพำหนะ ธุรกิจกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำในกำรจัดกำรข้อมูลและจัดระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และธุรกิจให้บริกำรเติมเงิน
ออนไลน์และเติมเงินมือถือผ่ำนเคร่ืองเติมเงินอตัโนมัติ เป็นต้น บริษัทได้ประเมินควำมเส่ียงหลกัท่ีอำจกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหก้บัหน่วยงานราชการ 

 ธุรกิจโทรคมนำคมและธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ จะมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลกัเป็นหน่วยงำนรำชกำร ซึง่ปกติจะมี
ก ำหนดกำรช ำระเงินท่ียำวนำนกว่ำภำคเอกชน โดยเฉล่ียแล้วลูกค้ำกลุ่มนีจ้ะมีระยะเวลำเก็บหนีป้ระมำณ 60 วนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
งบประมำณของแต่ละหน่วยงำนด้วย บริษัทและบริษัทย่อยคำดกำรณ์ว่ำจะมีสดัส่วนรำยได้ท่ีมำจำกลูกค้ำ ในกลุ่มดงักล่ำวมำกขึน้จำก
งำนประมลูและงำนรับเหมำ ดงันัน้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงต้องมีระบบกำรบริหำรสภำพคล่องที่ดีเพ่ือรองรับโครงกำรท่ีเน้นกลุ่มลกูค้ำ
หน่วยงำนรำชกำรดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรรับงำนโครงกำรรำชกำรมำ
นำน จงึมีควำมรู้และช ำนำญในกำรบริหำรสภำพคล่อง ส ำหรับกลุ่มลกูค้ำรำชกำรและลูกค้ำท่ีมีระยะเวลำกำรให้เครดติยำว โดยบริษัท
และบริษัทย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนจ ำนวนหนึ่งไว้เพ่ือรองรับวงจรกระแสเงินสดท่ียำวขึน้ของกลุ่มลูกค้ำดงักล่ำวโดยเฉพำะและบริษัท
และบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเช่ือส ำรองจำกธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ ท่ีเพียงพอ ประกอบกบับริษัทและบริษัทย่อยยงัมีควำมสำมำรถใน
กำรกู้ ยืมเพิ่มเตมิเพ่ือรองรับกำรบริหำรสภำพคล่องในระยะยำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ 

 ธุรกิจโทรคมนำคมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องจะเก่ียวเน่ืองกับกำรประมูลงำนโครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐ  ซึง่จะต้องได้รับ
อนมุตัิงบประมำณโครงกำรจำกรัฐ ดงันัน้ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของรัฐในโครงกำรต่ำงๆ อำจจะส่งผลกระทบทัง้บวกและลบ
ตอ่โอกำสทำงธุรกิจของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด รวมทัง้มีกำรกระจำยควำมเส่ียง
ไปยงัธุรกิจให้บริกำรรำยย่อย เพ่ือลดควำมผนัผวนของรำยได้และก ำไรของบริษัท 

 ความเสีย่งจากการส่งมอบโครงการ 

 ในกำรด ำเนินธุรกิจงำนโครงกำรของบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลำโครงกำรตัง้แต่  3 เดือน ถึง 1 ปี ขึน้อยู่กับขนำดของ
โครงกำร ซึง่เม่ือถึงก ำหนดเวลำ หำกบริษัทไม่สำมำรถด ำเนินงำนและส่งมอบงำนได้ บริษัทและบริษัทย่อยอำจสูญเสียควำมน่ำเช่ือถือ
และหรือเสียค่ำปรับแก่เจ้ำของโครงกำรตำมเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสญัญำ ซึง่อตัรำค่ำปรับดงักล่ำวจะมีผลกระทบต่ออตัรำก ำไรของแต่ละ
โครงกำรท่ีลดลง  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรโครงกำรแตล่ะโครงกำรอย่ำงใกล้ชิด มีกำรวำงแผนงำนท่ี
รัดกุมรอบคอบ โดยใน 3 ปีท่ีผ่ำนมำบริษัทและบริษัทย่อย เสียค่ำปรับในกำรบริหำรงำนโครงกำรต ่ำกว่ำร้อยละ 0.05 ของมูลค่ำ
โครงกำรทัง้หมด ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงดงักล่ำว บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกำรติดต่อส่ือสำรและประสำนงำนกับ
ลกูค้ำและกบับริษัทผู้ผลิตอยู่ตลอดเวลำเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึน้ได้ทนัเวลำ 
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ความเสีย่งจากการล้าสมยัของผลิตภณัฑ์ทีส่่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต 

 บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม ซึ่งเป็นสินค้ำท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลำ โดย ณ วนัสิน้ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้ำคงเหลือคิดเป็นร้อยละ 18 ของสินทรัพย์รวม (2556: ร้อย
ละ 15) กำรมีสินค้ำคงเหลือจ ำนวนมำกอำจส่งผลให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยออกไปได้ทนัเวลำ ท ำให้สินค้ำล้ำสมัยได้ และมีต้นทุนใน
บริหำรจดักำรท่ีสงู และต้องมีกำรตัง้คำ่เผ่ือสินค้ำล้ำสมยัท ำให้ก ำไรสทุธิและสภำพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง โดยในปี 2557 
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือสินค้ำล้ำสมัยจ ำนวน 30.4 ล้ำนบำท (2556: โอนกลบัส ำรองค่ำเผ่ือสินค้ำล้ำสมัยจ ำนวน 
0.3 ล้ำนบำท) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือไม่ให้มีสินค้ำคงเหลือค้ำงนำน โดยมีกำรประชุม
ร่วมกันกบัแผนกต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยขำย และฝ่ำยวิจยั อย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขเก่ียวกับสินค้ำท่ีกำร
เคล่ือนไหวช้ำ รวมไปถึงกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนกำรผลิต กำรพยำกรณ์ยอดขำย กำรก ำหนดปริมำณสินค้ำคงคลงั เป็น
ต้น 

 ความเสีย่งจากการบริหารงานทีพ่ึ่งพิงผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 เน่ืองจำกนำยพงษ์ชยั อมตำนนท์ ซึง่เป็นผู้ก่อตัง้บริษัทและด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร มีประสบกำรณ์ในธุรกิจมำ
เป็นเวลำนำน เป็นผู้ มีวิสัยทัศน์และมีหน้ำท่ีโดยตรงในกำรก ำหนดนโยบำยทิศทำงและกำรตลำดของบริษัท  ดังนัน้หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงของผู้บริหำรดงักล่ำว อำจท ำให้บริษัทประสบปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ดงันัน้ เพ่ือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำร
จดักำร บริษัทจึงจัดโครงสร้ำงองค์กรให้มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรและกำรด ำเนินธุรกิจขึน้
และให้ผู้ บริหำรในระดบัรองนัน้ได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและก ำหนดทิศทำงของบริษัทมำกขึน้  กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรไปใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในงำนด้ำนต่ำงๆ อย่ำงชดัเจน โดยนำยพงษ์ชยัจะเป็นผู้ก ำหนด
นโยบำยหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย และมีผู้บริหำรแต่ละฝ่่ำยมีอ ำนำจตดัสินใจด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ ในส่วนรำยละเอียด เพ่ือลด
ควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พิงผู้บริหำร 

3.2 ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

 ความเสีย่งจากบริษัทมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  

 ณ วนัท่ี 30 มกรำคม 2558 ครอบครัวอมตำนนท์ ถือหุ้นในบริษัท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 54.11 ซึง่สูงกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหุ้น
สำมญัท่ีเรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัท จึงท ำให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นกลุ่มนีส้ำมำรถควบคมุมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่วำ่จะเป็น
เร่ืองกำรแต่งตัง้กรรมกำรหรือกำรขอมติท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัทท่ี
ก ำหนดให้ต้องได้รับมติ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืนจงึอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้  

 ทัง้นี ้ผู้ ลงทนุสำมำรถศึกษำข้อมลูปัจจยัควำมเส่ียงของบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท ได้จำกรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วสิ จ ำกดั (มหำชน)  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ     

4.1 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ดังนี ้

ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

(พันบาท) 
ท่ีดนิและส่วนปรับปรุง เจ้ำของ 489,330 
อำคำรและส่วนปรับปรุง เจ้ำของ 156,232 

เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ เจ้ำของ 658,649 
ยำนพำหนะ เจ้ำของ 32,063 
อปุกรณ์ส ำนกังำนและเคร่ืองตกแตง่ เจ้ำของ 54,855 

สินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง เจ้ำของ 56,433 
รวม 1,447,562 

 รำยละเอียดท่ีตัง้ที่ดนิ อำคำรโรงงำนและคลงัสินค้ำ ของบริษัทท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

ลักษณะเบือ้งต้น ที่ตัง้ 
มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี        
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำน  
(ให้บริษัทย่อยเช่ำ) 

226/12, 13, 16 สำมเสนใน พญำไท 
กทม. 

36.19 ปลอดภำระ 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำนสำขำ 282  สำมเสนใน พญำไท กทม. 3.00 ปลอดภำระ 
ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำนสำขำ 284 สำมเสนใน พญำไท กทม. 5.45 ปลอดภำระ 

ท่ีตัง้อำคำร (อยู่ระหวำ่งก่อสร้ำง) 256 สำมเสนใน พญำไท กทม. 278.06 ปลอดภำระ 
ท่ีตัง้อำคำรโรงงำน 66/350 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 3.85 ปลอดภำระ 
ท่ีตัง้อำคำรโรงงำนและอำคำร
คลงัสินค้ำ 

77/11 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 118.69 ปลอดภำระ 

ท่ีตัง้ศนูย์ควบคมุป้ำยจรำจรอจัฉริยะ 308/2 สำมเสนใน พญำไท กทม. 60.97 ปลอดภำระ 
ท่ีตัง้อำคำรศนูย์บริกำรหลงักำรขำย 226/25,26 สำมเสนใน พญำไท กทม. 13.05 ปลอดภำระ 
ท่ีตัง้อำคำรคลงัสินค้ำ 555/15 ม.4 ต.มหำสวสัดิ ์อ.บำงกรวย จ.

นนทบรีุ 
4.51 ปลอดภำระ 

ท่ีดนิลำนจอดรถ ไม่มีเลขท่ี สำมเสนใน พญำไท กทม. 30.62 ปลอดภำระ 
ท่ีดนิเปล่ำยงัไม่มีกำรก่อสร้ำง ต.หนองอรุณ อ.บ้ำนบงึ (พนสันิคม) จ.

ชลบรีุ 
1.90 ปลอดภำระ 

ท่ีดนิรอกำรพฒันำ ถนนบ้ำนหม้อ แขวงวงับรูพำภิรมย์ เขต
พระนคร กทม. 

15.21 จดจ ำนองเพ่ือหลกัประกนั
สินเช่ือกบัธนำคำร 

ส่วนปรับปรุงอำคำร - 74.06 ปลอดภำระ 
รวม 645.56  
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รำยละเอียดเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

ประเภท มูลค่าสุทธิตามบัญชี (พันบาท) ภาระผูกพัน 
เคร่ีองจกัร 88,456 ปลอดภำระ 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ 570,193 ปลอดภำระ 

รวม 658,649  

4.2 รายละเอียดสัญญาเช่าทรัพย์สิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสญัญำเช่ำทรัพย์สิน ดงันี ้

1. บริษัทมีสญัญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 1 คหูำ กบันำงสำวชนำธิป วำจำดี เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของส ำนกังำน ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 
226/6 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 1 ปี สิน้สุดวนัท่ี 1 
มีนำคม 2558 ในอตัรำคำ่เช่ำ 21,000 บำทตอ่เดือน  

2. บริษัทมีสญัญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 1 คหูำ กบันำยอ ำพล ตะโกอินทร์ เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของส ำนกังำน ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 
226/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 1 ปี สิน้สุดวนัท่ี 31 
ตลุำคม 2558 ในอตัรำคำ่เช่ำ 30,000 บำทตอ่เดือน  

3. บริษัทมีสญัญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 1 คหูำ กบันำงสำวชนำธิป วำจำดี เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของส ำนกังำน ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 
226/10 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 1 ปี สิน้สุดวนัท่ี 30 
มิถนุำยน 2558 ในอตัรำคำ่เช่ำ 12,000 บำทตอ่เดือน  

4. บริษัทมีสัญญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 1 คหูำ กับนำงสำวชลกร แซ่เอีย้ เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของส ำนกังำน ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 
226/11 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 1 ปี สิน้สุดวนัท่ี 31 
กรกฎำคม 2558 ในอตัรำคำ่เช่ำ 30,000 บำทตอ่เดือน  

5. บริษัทมีสญัญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 3 คหูำ กบันำงรังษี เลิศไตรภิญโญ ซึง่เป็นกรรมกำรของบริษัท เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้
ของส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) (“FSMART”) ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 226/13, 14, 15 
ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สุดวันท่ี 31 
พฤษภำคม 2558 ในอตัรำคำ่เช่ำ 45,000 บำทตอ่เดือน  

6. บริษัทมีสัญญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 1 คูหำ กับนำงนริศรำ สัพโส เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท 
ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วสิ จ ำกดั (มหำชน) (“FSMART”) ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 226/18 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำ
ไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 1 ปี  สิน้สุดวนัท่ี 10 มีนำคม 2558 ในอัตรำค่ำเช่ำ 35,000 บำทต่อ
เดือน  

7. บริษัทมีสญัญำเช่ำท่ีดินพร้อมอำคำรส ำนกังำน 7 ชัน้ กบับริษัท กญัญำรัตน์ จ ำกดั เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ 
ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 20 ปี 
5 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ตลุำคม 2576 ในอตัรำค่ำเช่ำ 200,000 บำทต่อเดือน และมีคำ่ธรรมเนียมกำรเช่ำ (สิทธิกำรเช่ำ) 
20,000,000 บำท 

8. บริษัทมีสญัญำเช่ำอำคำรโรงงำนกบันำยวฒันำ ประภำศโกศลกุล เพ่ือใช้เป็นโกดงัเก็บของ ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 77/19 หมู่ท่ี 
12 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวดันครปฐม โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 1 ปี สิน้สุดวนัท่ี 18 มกรำคม 2558 ใน
อตัรำคำ่เช่ำ 48,000 บำทตอ่เดือน 
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9. บริษัทมีสญัญำเช่ำอำคำรโรงงำนกบันำยสมพงษ์ วลัลภโชติพงษ์ เพ่ือใช้เป็นโกดงัเก็บของ และพืน้ท่ีผลิตสินค้ำ ซึง่ตัง้อยู่
เลขท่ี 66/43, 44 หมู่ท่ี 12 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 1 ปี สิน้สุด 31 
สิงหำคม 2558 ในอตัรำคำ่เช่ำ 130,000 บำทตอ่เดือน 

10. บริษัทมีสัญญำเช่ำอำคำโรงงำนกับนำงสำวสันทนำ ศรีแจ้ เพ่ือใช้เป็นโกดังเก็บของ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 66/39 หมู่ท่ี 12 
ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี สิน้สุดวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2559 ใน
อตัรำคำ่เช่ำ 55,000 บำทตอ่เดือน 

11. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) มีสัญญำเช่ำอำคำรโรงงำน กับนำยพงษ์ชัย อมตำนนท์ ซึ่งเป็น
กรรมกำรของบริษัท เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของอำคำรคลงัสินค้ำ ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 66/18 หมู่ 11 ถนนพทุธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่
ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวดันครปฐม โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2560 ในอตัรำค่ำเช่ำ 
20,000 บำทตอ่เดือน 

12. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) มีสัญญำเช่ำอำคำรโรงงำน กับนำยพงษ์ชัย อมตำนนท์ ซึ่งเป็น
กรรมกำรของบริษัท เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของอำคำรโกดงัสินค้ำ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 66/23-24 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 
ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ในอตัรำ
คำ่เช่ำ 20,000 บำทตอ่เดือน 

13. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั (“GTS”) มีสัญญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 1 คหูำ กบันำยทนงศกัดิ์ นิยมศิลป์ 
เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของส ำนักงำน ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 226/29 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 สิงหำคม 2559 ในอตัรำคำ่เช่ำ 30,000 บำทตอ่เดือน 

14. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) มีสัญญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 2 คูหำ กับคุณปรำณี ภูตะเวช ซึ่ง
ตัง้อยู่เลขท่ี 226/27-28 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร  เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของส ำนกังำน 
โดย มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2558 ในอตัรำคำ่เช่ำ 60,000 บำทตอ่เดือน 

15. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั (“GTS”) มีสญัญำเช่ำอำคำรโรงงำน กบันำยชเนษฏ์ ชินอำนภุำพ เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้
ของอำคำรโกดงัสินค้ำ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 73/456 ซอยรัตนำธิเบศร์ 22 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง 
จังหวดันนทบุรี โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ในอัตรำค่ำเช่ำ  46,315.78 บำทต่อ
เดือน 

16. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั (“GTS”) มีสญัญำเช่ำที่ดนิ กบันำยทองอ่อน ลพหงษ์ เพ่ือใช้เป็นบ้ำนพกัคนงำน  
ซึง่ตัง้อยู่โฉนดเลขท่ี 43908 และ 43909 (แปลงท่ี 4) ซอยรัตนำธิเบศร์ 22 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอ
เมือง จงัหวดันนทบุรี โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 1 ปี สิน้สุดวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2558  ในอัตรำค่ำเช่ำ 31,500 บำท
ตอ่เดือน 

17. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) มีสัญญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้  2 คูหำ กับนำยโกเมนทร์             
สวสัดิ์พำณิชย์  ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 1031/1,2  ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร  เพ่ือใช้เป็น
ท่ีตัง้ของส ำนกังำน โดย มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สุดวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2560  ในอตัรำคำ่เช่ำ 78,148 บำทต่อ
เดือน 

18. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) มีสัญญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 2 คูหำ กับนำงสำวเนตรดำว        
สวสัดิ์พำณิชย์  ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 1031/3,4  ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร  เพ่ือใช้เป็น
ท่ีตัง้ของส ำนักงำน โดย มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สุดวนัท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2560  ในอตัรำค่ำเช่ำ 67,000 บำทต่อ
เดือน 
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19. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกดั (“ES”) มีสญัญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 1 คหูำ กบันำงพรรณี ศิริพงษ์ปรีดำ ภรรยำของ
นำยพูนศกัดิ์ ศิริพงษ์ปรีดำ ซึง่เป็นกรรมกำรของบริษัท เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของส ำนกังำน ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 138 ถนนบ้ำนหม้อ 
แขวงวงับรูพำภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 โดย
ไม่คดิคำ่ใช้จ่ำยใดๆ  

20. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกดั (“ES”) มีสญัญำเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน ให้บริกำรส ำนกังำนและให้บริกำรสำธำรณปูโภค 
ส ำนักงำนจ ำนวน 2 ชัน้ (ชัน้ 15 และ 17) กับ กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท และ บมจ. 
เซน็ทรัลพฒันำ เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 7/129 อำคำรเซ็นทรัล พลำซำ่ ป่ินเกล้ำ ถนนบรมรำช
ชนนี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สุดวันท่ี 31 สิงหำคม 2558 ในอัตรำค่ำเช่ำ 
387,887.16 บำทตอ่เดือน 

21. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกดั (“ES”) มีสญัญำเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำนขำย กบักองมรดกเจ้ำพระยำเทเวศน์ วงษ์ววิฒัน์ 
(มรว. หลำนกญุชร) เพ่ือใช้เป็นส ำนกังำนขำย ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 77 ถนนบ้ำนหม้อ แขวงวงับรูพำภิรมย์ เขตพระนคร โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ในอตัรำคำ่เช่ำ 135,000 บำทตอ่เดือน 

22. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกดั (“ES”) มีสญัญำเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำนขำย กบักองมรดกเจ้ำพระยำเทเวศน์ วงษ์ววิฒัน์ 
(มรว. หลำนกุญชร) เพ่ือใช้เป็นส ำนกังำนขำย ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 5 ถนนบ้ำนหม้อ แขวงวงับูรพำภิรมย์ เขตพระนคร โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ในอตัรำคำ่เช่ำ 35,000 บำทตอ่เดือน 

23. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกดั (“ES”) มีสญัญำเช่ำอำคำรพำณิชย์ กบันำยประเสริฐ ศิริเฑียรทอง  เพ่ือใช้เป็นโกดงั
สินค้ำ ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 98/83-84 หมู่ท่ี 5 ต ำบลบำงรักน้อย อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 25 ปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2578  และคำ่เช่ำตลอดอำยสุญัญำเช่ำรวม 5,400,000 บำท 

24. บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกัด มหำชน (“FSMART”) มีสญัญำเช่ำอำคำรคลังสินค้ำกับบริษัท ยู.ซี เมทลั จ ำกัด 
เพ่ือใช้เป็นโกดงัสินค้ำ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 77/23 หมู่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 โดยคำ่เช่ำตลอดอำยสุญัญำเช่ำรวม 1,800,000 บำท 

25. บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ำกดั มีสญัญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 1 คหูำ กับนำยจ ำเริญ  เจริญพัฒนำสถิตย์ เพ่ือใช้เป็น
ท่ีตัง้ของส ำนกังำน ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 228/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 10 มิถนุำยน 2558 ในอตัรำคำ่เช่ำ 12,000 บำทตอ่เดือน 

4.3 รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยสินทรัพย์ไม่ตวัตนท่ีมีสำระส ำคญัดงันี ้  

1. บริษัทมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ “FORTH” ส ำหรับสินค้ำท่ีผลิตและจ ำหน่ำยภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทไม่ได้วดัมลูคำ่และบนัทกึบญัชีไว้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัท 

2. บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วสิ จ ำกดั (มหำชน) มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ “บญุเตมิ” ส ำหรับตู้ เตมิเงินบญุเตมิ อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทย่อยไม่ได้วดัมลูคำ่และบนัทกึบญัชีไว้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัทย่อย 

3. กิจกำรร่วมค้ำ  Genius ได้สิทธิในกำรจดัหำผลประโยชน์บนป้ำยจรำจรอจัฉริยะกบักรุงเทพมหำนคร โดยมีระยะเวลำ 3 
ปี ทัง้นีใ้นช่วงระยะเวลำดงักล่ำวกิจกำรร่วมค้ำต้องจ่ำยคำ่สิทธิและค่ำตอบแทนให้แก่กรุงเทพมหำนครเป็นจ ำนวนเงินปี
ละประมำณ 5 ล้ำนบำท ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในสญัญำหำกกิจกำรร่วมค้ำ Genius ปฏิบตัิตำมข้อตกลงและเง่ือนไขท่ี
ก ำหนดในสญัญำทกุประกำร กรุงเทพมหำนครจะพิจำรณำต่ออำยุสญัญำได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี และพิจำรณำเพิ่ม
ค่ำสิทธิและค่ำตอบแทนรำยปีตำมข้อก ำหนดในสัญญำ กิจกำรร่วมค้ำ Genius พิจำรณำตดัจ ำหน่ำยค่ำสิทธิดงักล่ำว
ตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นระยะเวลำ 9 ปี รำคำทนุของสินทรัพย์ดงักล่ำว ณ วนัท่ีได้มำ
มีจ ำนวน 235 ล้ำนบำท และมูลค่ำตำมบญัชีของสิทธิดงักล่ำวข้ำงต้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 คงเหลือเท่ำกับ 2 
ล้ำนบำท 
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สรุปเคร่ืองหมำยกำรค้ำ สิทธิบตัร/อนสุิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิท่ีส ำคญัของบริษัทและบริษัทย่อยมีดงัตอ่ไปนี ้
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สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

ล ำดบั ผูข้อจดสิทธิบตัร เลขท่ีค ำขอ ประเภท เลขท่ีสิทธิบตัร ช่ือส่ิงประดิษฐ์/กำรออกแบบ วนัท่ียื่นค ำขอ 
วนัท่ีครบ
ก ำหนด หมำยเหตุ 

1 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 803000986 อนสุิทธิบตัร 7776 
เคร่ืองเติมเงินโทรศพัท์เคลื่อนที่ ระบบ

ค้นหำผู้ ให้บริกำรอตัโนมตัิ 
11/8/2551 11/8/2556 

อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำรขอตอ่อำย ุ

2 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 903001436 อนสุิทธิบตัร 5728 ตู้ชมุสำยโทรคมนำคม 15/12/2552 14/12/2558   
3 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 1002001009 สิทธิบตัร 38338 ตู้ไปรษณีย์ 12/4/2553 12/4/2563   
4 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 1003000318 อนสุิทธิบตัร 9448 ตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 12/4/2553 11/4/2559   

5 บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั 1102000642 
สิทธิบตัรกำรออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ 
36179 

เคร่ืองเติมเงินมือถือ (ชอ่งคืนเหรียญ
ด้ำนลำ่ง) 

4/3/2554 4/3/2564 
  

6 บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั 1102000643 
สิทธิบตัรกำรออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ 
36180 

เคร่ืองเติมเงินมือถือ (ชอ่งคืนเหรียญ
ด้ำนหน้ำ) 

4/3/2554 4/3/2564 
  

7 บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั 1102000644 
สิทธิบตัรกำรออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ 
36181 แทน่วำงอปุกรณ์ 4/3/2554 4/3/2564 

  

8 บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั 1102000645 
สิทธิบตัรกำรออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ 
36178 เคร่ืองเติมเงินมือถือ (มีหโูทรศพัท์) 4/3/2554 4/3/2564 

  

 

ลิขสิทธ์ิ 

เลขที่ค าขอ/ 
เลขที่ทะเบียน 

ประเภท เคร่ืองหมาย ช่ือเจ้าของสิทธิ  วันที่ ย่ืนค าขอ ระยะเวลาคุ้มครอง วันที่เร่ิมต้น วันที่สิน้สุด  

222436/ว.1 3231 ลิขสิทธ์ิ โปรแกรม XML 
(โปรแกรมส ำหรับ Back 

Office) 

บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท 
เซอร์วสิ จ ำกดั 

3/11/2552 50 ปี 3/11/2552 2/11/ 2602 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 เม่ือวันท่ี 30 มีนำคม 2555 บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จ ำกัด ได้ย่ืนฟ้องบริษัทต่อศำลแพ่ง ตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี 
1278/2555 เพ่ือใช้สิทธิเรียกร้องค่ำงวดงำนจ ำนวน 55.41 ล้ำนบำท ตำมสญัญำจ้ำงพฒันำและติดตัง้โปรแกรมส ำเร็จรูประบบบริหำร
ทรัพยำกรองค์กร (ERP) กบักำรไฟฟ้ำนครหลวง บริษัทได้ฟ้องแย้งต่อศำลแพ่งเพ่ือเรียกคำ่เสียหำยจำก บริษัท ที ไอ เอส คอนซลัแตนส์ 
จ ำกดั ท่ีทิง้งำนและท ำให้เกิดควำมเสียหำยกบับริษัท เป็นจ ำนวนเงิน 156.58 ล้ำนบำท   

 เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2556 ศำลแพ่งได้พิพำกษำยกฟ้องคดีดงักล่ำว และให้ บริษัท ที ไอ เอส คอนซลัแตนส์ จ ำกัด ช ำระเงิน
จ ำนวน 60.00 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่ำจะช ำระเสร็จสิน้ 
ให้กบับริษัท คดีดงักล่ำวได้ถงึที่สดุแล้ว ขณะนีค้ดีอยู่ขัน้ตอนกำรขอบงัคบัคดี (อยู่ระหวำ่งกำรสืบทรัพย์) 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัท  
ช่ือย่อหลกัทรัพย์  
เลขทะเบียนบริษัท                   
ทนุช ำระแล้ว                      

: 
: 
: 
: 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
FORTH  
0107548000471 
480,000,000 บำท ( หุ้นสำมญั 960,000,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.5 บำท) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจหลกั  :  ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ “FORTH” 

 ผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนำคม และอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้ตรำสินค้ำของ
ลกูค้ำ 

 ผลิต จ ำหน่ำย และรับเหมำติดตัง้อุปกรณ์ และระบบสญัญำณไฟจรำจร และกล้องวงจร
ปิด 

 ผลิตและจ ำหน่ำยปำ้ยอิเล็กทรอนิกส์  
 จดัเก็บผลประโยชน์ในด้ำนกำรโฆษณำข้อควำมและรูปภำพบนพืน้ท่ีป้ำยจรำจรอจัฉริยะ  
 ให้บริกำรรับวำงระบบบริหำรระบบทรัพยำกรองค์กร  
 ให้บริกำรเตมิเงินมือถือและเตมิเงินออนไลน์ผ่ำนเคร่ืองเตมิเงินอตัโนมตัิ 
 ผลิตและจ ำหน่ำยหลอดไฟ และอปุกรณ์ส ำหรับให้แสงสวำ่ง 

ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่  : เลขท่ี 1053/1ถนนพหลโยธิน  แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
ท่ีตัง้ส ำนกังำนสำขำ  
 
 
 

: 
 
 

สำขำท่ี 1 เลขท่ี 66/350 หมู่ท่ี 12 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210 

สำขำท่ี 2 เลขท่ี 77 หมู่ท่ี 11 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 
73210 

สำขำท่ี 3 เลขท่ี 66/18 หมู่ท่ี 12 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน จ. นครปฐม 73210 

สำขำท่ี 4 เลขท่ี 282, 284 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
10400 
 

โฮมเพจ  :  www.forth.co.th  
โทรศพัท์  : 0-2615-6700, 0-2271-2888 
โทรสำร : 0-2615-0615, 0-2279-4888 
บคุคลอ้ำงอิง    
นำยทะเบียนหลกัทรัพย์  : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ท่ีอยู่ 62 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2229-2800 โทรสำร 0-2359-1259 

 

 

 

http://www.forth.co.th/
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ผู้สอบบญัชี  : 1. นำงสำววรำพร ประภำศริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4579 และ/หรือ 
2. นำย ศภุชยั ปัญญำวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน  3930 และ/หรือ 
3. นำยณรงค์ พนัตำวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน  3315  
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
เลขท่ี 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชัน้ 33   
ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2264-0777 โทรสำร 0-2264-0790 
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นิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้ว 

ล ำดบัท่ี ช่ือธุรกิจ/สถำนท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท
หุ้น 

จ ำนวนหุ้นท่ี
ออกจ ำหน่ำย   

จ ำนวนหุ้น 
ท่ีถือ   

สดัส่วนกำร
ถือหุ้น 

1 บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด  
77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต.ไร่ขิง อ.สำม
พรำน จ.นครปฐม 73210 
โทรศพัท์ : 0-2811-7925 แฟกซ์ : 0-2811-7935 

ผลิตและจ ำหน่ำย
อปุกรณ์สญัญำณ

ไฟจรำจร 

สำมญั 2,000,000  1,999,994  100.00% 

2 บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกดั  
7/129 อำคำรส ำนกังำนเซน็ทรัลป่ินเกล้ำ ชัน้ 17 ห้อง 
21702  ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ เขต
บำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700 
โทรศพัท์ : 0-2884-9210 แฟ็กซ์ : 0-2884-9213-4     

จ ำหน่ำยชิน้ส่วน
อิเลคทรอนิคส์ 

สำมญั 500,000  499,994  100.00% 

3 กิจกำรร่วมค้ำ Genius 
282 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท์ : 0-2615-2440, 0-2615-2231-2 
แฟ็กซ์ : 0-2615-2441 

รับสมัปทำน
โครงกำรปำ้ย
จรำจรอจัฉริยะ 

- - -  100.00% 

4 บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วสิ จ ำกดั (มหำชน) 
226/12, 13, 16  ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท์ :0-2278-1777 แฟกซ์ : 0-2279-7195 

บริกำรเตมิเงิน
ออนไลน์และเตมิ

เงินมือถือ
อตัโนมตัิ 

สำมญั 800,000,000  365,999,400  45.75% 

5 บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จ ำกดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท์ :0-2265-6700,  0-2271-2888 
แฟกซ์ : 0-02265-6799, 0-2279-4888 

บริกำรให้
ค ำปรึกษำในกำร
จดักำรข้อมลูและ

จดัระบบ
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

สำมญั 100,000  99,998  100.00% 

6 บริษัท ฟอร์ท อลัไลแอนซ์ จ ำกดั  
(อยู่ระหวำ่งกำรช ำระบญัชี) 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ :0-2265-6700,  0-2271-2888 
แฟกซ์ : 0-02265-6799, 0-2279-4888 

บริกำรรับเหมำ
ออกแบบตดิตัง้
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร
โทรคมนำคม 

สำมญั 10,000 5,097 51.00% 

7 บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จ ำกดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ :0-2271-4888 แฟกซ์ : 0-2271-3040-41 

ผลิตและจ ำหน่ำย
หลอดไฟและ

อปุกรณ์ส ำหรับให้
แสงสวำ่ง 

สำมญั 100,000 99,996 100.00% 
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ล ำดบัท่ี ช่ือธุรกิจ/สถำนท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภท
หุ้น 

จ ำนวนหุ้นท่ี
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ท่ีถือ 

สดัส่วนกำร
ถือหุ้น 

8 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็ จ ำกดั 
226/3,4,5 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน          
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2615-0808 แฟ็กซ์ : 0-2615-0809 

จ ำหน่ำยอปุกรณ์
ตดิตำม

ยำนพำหนะ 

สำมญั 200,000  67,994  34.00% 

9 บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ำกดั 
228/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท์ : 0-2615-2420-1 แฟ็กซ์ : 0-2615-2422 

จ ำหน่ำยอปุกรณ์
มิเตอร์ไฟฟ้ำ
อิเลคทรอนิคส์ 

สำมญั 4,000,000  3,399,997  85.00% 

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

บริกำรเตมิเงิน
ออนไลน์และเตมิ

เงินมือถือ
อตัโนมตัิ 

สำมญั 150,000  60,000  40.00% 

11 FPT Payment Technology JSC 
(อยู่ระหวำ่งกำรเลิกบริษัท) 
FPT Tan Thuan Building – 2nd Floor. 29B - 31B - 
33B, Tan Thuan Street, Tan Thuan Export 
Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, 
Dist.7, HCM City, Viet Nam  

บริกำรเตมิเงิน
ออนไลน์และเตมิ

เงินมือถือ
อตัโนมตัิ 

สำมญั 4,200,000  1,260,000  30.00% 

       

6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 -ไม่มี- 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียน จ านวน 480 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 960 ล้าน
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 0.5 บาท และทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้ว จ านวน 480 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
จ านวน 960 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 

 หลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 จ านวนหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั 

-ไม่มี- 

7.2 ผู้ถือหุ้น  

ผู้ ถือหุ้น 10 ล าดบัแรกของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2558 มีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดับที่ รายชื่อ  จ านวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(%) 

1 กลุม่อมตานนท์  519,442,000 54.11 
 นายพงษ์ชยั อมตานนท์ 366,744,400   
 
 

นางรังษี เลศิไตรภิญโญ 58,915,500   
 
 

นายแกลกิ อมตานนท์ 57,924,000   
 นางวนัทนา อมตานนท์ 34,089,600   

 นายพทัธนนัท์ อมตานนท์ 228,200   
 นางสาวนิศา อมตานนท์ 161,300   
 นายอฐัศิลา อมตานนท์ 120,000   
 นายชวิน เลศิไตรภิญโญ 800,000   
 นางสาวราศณีิ เลศิไตรภิญโญ 459,000   

2 นายวชิยั ทองแตง  69,403,400 7.23 

3 
 

กลุม่ศิริพงศ์ปรีดา  34,831,900 3.63 
 นายพนูศกัดิ ์ศิริพงศ์ปรีดา 32,431,900   
 นายสมฤกษ์ ศิริพงศ์ปรีดา 2,400,000   

4 
 

กลุม่นินเนินนนท์  32,538,800 3.39 
 นายบญุยงค์ นินเนินนนท์ 26,298,500   
 นางสาวบญุญนิตย์ นินเนินนนท์ 6,240,300   

5 
 

นางมาทินี วนัดีภิรมย์  24,750,400 2.58 

6 
 

กลุม่ตนัติพานิชพนัธ์  24,711,400 2.57 
 
 

นายบญุญา ตนัติพานชิพนัธ์ 11,361,400   
 นางวิภาวรรณ ตนัติพานิชพนัธ์ 13,350,000   
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ล าดับที่ รายชื่อ  จ านวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(%) 

7 กลุม่สจัจะบริบรูณ์  19,960,000 2.08 
 นายธานิน สจัจะบริบรูณ์ 17,170,000   
 นางชลุพีร สจัจะบริบรูณ์ 2,450,000   
 นายธเนศ สจัจะบริบรูณ์ 340,000   

8 นางสาวกนานชุ เลก็วิจิตร  19,622,000 2.04 

9 นายสพุฒัน์ พงษ์รัตนกลุ  16,523,700 1.72 

10 กลุม่ลลีาธีระกลุ  14,615,000 1.52 
 นายก าธร ลลีาธีระกลุ 14,605,000   
 
 

นางสาวจิตติมา ลลีาธีระกลุ 10,000   

 
 

อื่นๆ   183,600,500 19.13 

  
 

รวม  960,000,000 100.00 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

-ไม่มี- 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัภาษีเงินได้นิตบิุคคลและขาดทนุสะสม (ถ้ามี) 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราท่ีก าหนด
ข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานรวมถึง
การใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการบริหารกิจการ  

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) (‘FSMART”) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามท่ี
กฎหมายก าหนด หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท
ย่อยอย่างมีนยัส าคญั 

บริษัทย่อยอ่ืนๆ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิหลงัภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
งบการเงินของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

 

ปี 2557 2556 2555 
อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.51 0.18 0.12 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.30 0.27 0.12 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 59 150  99  
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 6 ท่าน หรือเป็นคิดร้อยละ 
67 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่นหรือคดิเป็นร้อยละ 33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วย 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสนิท  วรปัญญา ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายสธุรรม มลิลา กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
4. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
5. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานกุารบริษัท 

6. นายแกลิก  อมตานนท์ กรรมการ 
7. นางมาทนีิ  วนัดีภิรมย์ กรรมการ 
8. นายบญุญา  ตนัตพิานิชพนัธ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 

9. นางสาวชลธิชา ศริิพงษ์ปรีดา กรรมการ 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัททกุท่านเป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เช่น พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั
และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศข้อบงัคบัของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามประกอบด้วย นายพงษ์ชยั อมตานนท์ ลงลายมือช่ือร่วมกบันายแกลิก อมตานนท์ หรือนางรังษี 
เลิศไตรภิญโญ หรือนางมาทนีิ วนัดีภิรมย์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

สถิตกิารเข้าประชมุของกรรมการบริษัทในปี 2557 

ล ำดบั รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่ประชุม 

1. นายสนิท  วรปัญญา 5/5 
2. นายสธุรรม มลิลา 5/5 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก 4/5 
4. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ 5/5 
5. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 5/5 

6. นายแกลิก  อมตานนท์ 5/5 
7. นางมาทนีิ  วนัดีภิรมย์ 5/5 
8. นายบญุญา  ตนัตพิานิชพนัธ์ 5/5 

9. นางสาวชลธิชา ศริิพงษ์ปรีดา 5/5 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

  
 ผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วย 

ล ำดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร/ผู้ อ านวยการฝ่ายขายและบริการหลังการ
ขาย 

2. นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานกุารบริษัท 
3. นายชชัวนิ พิพฒัน์โชตธิรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร 

4. นายปราโมทย์  พนัธินา ผู้อ านวยการฝ่ายผลิต 
5. นายสวสัดิ ์ เอิบโชคชยั ผู้อ านวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา(1) 
6. นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

7. นางสาวนิตญิา ทรงประไพ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารส านกังานส่วนกลาง(2) 

(1) ลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษัท เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 

(2) ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้บริหารของบริษัท เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2557 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณุรังษี เลิศไตรภิญโญ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท บริษัทได้เปิดเผยคณุสมบตัิของผู้

ด ารงด าแหน่งเลขานกุารบริษัทไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  
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ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อก าหนด กฏหมาย กฏเกณฑ์ และระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้
รายงานการเปล่ียนแปลงและดแูลให้มีการปฏิบตัติามอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ 

2. จดัการประชุมตามท่ีกฏหมายและข้อบงัคบัก าหนด จดัท าและเก็บรักษารายงานการประชมุ รวมถึงประสานงานให้มี
การปฏิบตัคิณะกรรมการหรือมตผิู้ ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานท่ีก ากบัดแูล 

4. ส่งเสริมให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ให้กบักรรมการและผู้บริหาร 

5. จัดเก็บและดูแลเอกสารส าคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และ รายงานการมีส่วนได้ส่วน
เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร 

6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

บริษัทได้เปิดเผยคณุสมบตัขิองผู้ด ารงด าแหน่งเลขานกุารบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสูงได้พิจารณาจากภาระหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย 

รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัท โดยให้มีความสอดคล้องกบัอตัราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรม โดยบริษัท ได้ก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นเบีย้ประชมุและเงินบ าเหน็จประจ าปี   

คา่ตอบแทนกรรมการซึง่ได้รับการอนมุตัจิากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2557 มีดงันี ้

         ค่าเบีย้ประชุม บาทต่อครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

ประธานกรรมการบริษัท 33,000 

กรรมการบริษัท 22,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 49,500 

กรรมการตรวจสอบ 46,200 

เงนิบ าเหน็จประจ าปี 

วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยก าหนดจดัสรรให้เฉพาะกรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการอิสระ 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

         หน่วย: บาท 

รายช่ือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2557 2556 2557 2556 

นายสนิท  วรปัญญา 165,000 165,000 747,500 547,500 

นายสธุรรม มลิลา 110,000 110,000 731,000 531,000 
นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก 88,000 110,000 684,800 531,000 
นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ 110,000 110,000 - - 

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 110,000 110,000 - - 
นายบญุญา  ตนัตพิานิชพนัธ์ 110,000 110,000 - - 
นางมาทินี  วนัดีภิรมย์ 110,000 110,000 - - 

นายแกลิก  อมตานนท์ 110,000 110,000 - - 
นางสาวชลธิชา ศริิพงษ์ปรีดา 110,000 110,000 - - 
รวม 1,023,000 1,045,000 2,163,300 1,609,500 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร (ล้านบาท)  58.26 49.35 43.43 
จ านวนผู้บริหาร (ราย) 17 12 11 

รูปแบบคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เงินเดือน คา่
ประกนัสงัคม กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพโบนสั 
คา่น า้มนัและค่าซอ่ม
บ ารุงรถประจ าต าแหน่ง 

เงินเดือน คา่
ประกนัสงัคม กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพโบนสั 
คา่น า้มนัและค่าซอ่ม
บ ารุงรถประจ าต าแหน่ง 

เงินเดือน คา่
ประกนัสงัคม กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพโบนสั ค่า
น า้มนัและคา่ซอ่มบ ารุง
รถประจ าต าแหน่ง 

รูปแบบคา่ตอบแทนอ่ืน รถประจ าต าแหน่ง 
โทรศพัท์มือถือ 

รถประจ าต าแหน่ง 
โทรศพัท์มือถือ 

รถประจ าต าแหน่ง 
โทรศพัท์มือถือ 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี- 

8.5 บุคลากร 

บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่การเจริญเตบิโตของบริษัทนัน้ขึน้อยู่กบัความร่วมมือและคณุภาพของพนกังาน ดงันัน้ พนกังานทกุ
คนจงึเป็นศนูย์กลางในการพฒันาของบริษัทอย่างยัง่ยืน   
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จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

จ านวนพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) 

ล าดบั สถานท่ีปฏิบตังิาน 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

จ านวน

(คน) 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จ านวน

(คน) 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จ านวน

(คน) 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 

1. บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ 1,495 282.44 895 239.11 1,098 267.98 

2. บจก. อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 171 75.74 153 76.56 153 76.83 

3. บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ 335 78.85 242 70.78 203 57.58 

4. กิจการร่วมค้า Genius 30 8.72 30 10.43 37 9.68 

5. บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ 176 47.22 148 40.51 129 31.81 

6. บจก ฟอร์ท คอนซลัติง้ 13 5.92 12 7.06 16 20.13 

7. บจก.ฟอร์ท อลัไลแอนซ์ - - 1 0.37 - - 

8. บจก.ฟอร์ท ไลท์ติง้ 18 2.29 - - - - 

9. บจก.ฟอร์ท มิเตอร์ 28 1.20 - - - - 

 รวม 2,266 502.38 1,481 444.82 1,636 464.01 

ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีเป็นนัยส าคัญ อันมีผลกระทบทางด้านลบต่อ
บริษัท 

ผลตอบแทนเพ่ือจูงใจในการท างานอ่ืน 

บริษัทและบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  ได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพขึน้  ตาม
พระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดงักล่าวเป็นราย
เดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทไม่เพียงแต่จดัให้มีการฝึกอบรมหลายรูปแบบให้กบัพนกังานอย่างทัว่ถึง ซึง่ประกอบด้วยการพฒันาส่วนบคุคลและ
การสมันาทัว่ไป รวมถึง การฝึกอบรมเฉพาะทาง เพ่ือพฒันาขีดความสามารถท่ีดีท่ีสุดให้กบัพนกังาน นอกจากนัน้ บริษัทยงัมุ่งเน้น
ในการสร้างสถานท่ีท างานและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างานให้ดียิ่งขึน้   
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่าการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีนัน้เป็นปัจจยัส าคญัในการปฏิบตัท่ีิจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด
ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นพืน้ฐานในการน ามาซึง่ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจและเสริมสร้างองค์กรให้
เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้
หลักธรรมภิบาลท่ีดี ตามแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้
ยอมรับพร้อมน าไปปฏิบตัอิย่างเคร่งครัด 

9.2 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ในปี 2557 บริษัทได้ถือปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

หมวดที่ 1  

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น โดยวางหลกัการในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่าง
เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายมาโดยตลอดนบัตัง้แตร่ะยะเวลาท่ีได้เข้าตลาดหลกัทรัพย์ด้วยความเป็นธรรม เช่น สิทธิในการซือ้
ขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น  สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ท่ีพิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการและผู้สอบ
บญัชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือ
กรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิดงักล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นกา รละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยปฏิบตัิ
ตามแนวทางการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก .ล.ต.) ตลอดจนใช้
คู่มือ Annual General Meeting Checklist ซึ่งเป็นโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ประเมินผลการจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทได้ระดบัดีเย่ียม โดยได้รับคะแนน 99 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน  

การก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีภายในก าหนดระยะเวลา 4 เดือน นับ
จากวนัสิน้งวดบัญชีประจ าปี โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีขึน้ในวนัท่ี 18 เมษายน 2557 เวลา 
14.00 น. ณ อาคารส านกังานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

ก่อนวันประชุม 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้เอกสารประกอบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น เอกสารดงักล่าวมุ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ ถือหุ้นมี
ข้อมลูเพียงพอในการพิจารณาลงมตใินแตล่ะวาระการประชมุและเอือ้อ านวยให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิได้เตม็ท่ี ซึง่ประกอบด้วย 
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1. ข้อเทจ็จริงและเหตผุลพร้อมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการส าหรับแตล่ะวาระ 

2.  ข้อมลูประกอบท่ีส าคญั เช่น ประวตัขิองกรรมการรายบคุคลและค านิยามของกรรมการอิสระ ส าหรับการพิจารณา
ในวาระการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกตามวาระและรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชดุย่อยส าหรับการน าเสนอพิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 

3. รายละเอียดขัน้ตอนการประชมุและการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ
ได้ โดยแบบฟอร์มการมอบฉนัทะเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถระบคุวามเหน็ในการลงคะแนนเสียงได้ 

4. บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 บริษัทไม่มีการ
เพิ่มวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูส าคญัในท่ีประชมุอย่างกระทนัหนั 

5. บริษัทได้ เผยแพ ร่หนังสือ เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้ นในเว็บไซต์ของบ ริษัท  
(www.forth.co.th) ก่อนการประชุมและแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสาร 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุและด าเนินการประชมุอย่างโปร่งใส รวมทัง้สร้างบรรยากาศให้ผู้
ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเตม็ที่ ดงันี ้ 

1.  สนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสูง ผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบค าถามและรับทราบความเห็น
ของผู้ ถือหุ้น โดยในปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมรวม 9 ท่าน จากจ านวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด   

2. ด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. ให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น การถามค าถามต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการ
ประชุม และประธานในท่ีประชุมได้ให้ความส าคญัและตอบข้อซกัถามในทกุประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุม
อย่างครบถ้วน 

4. ประธานกรรมการในท่ีประชมุได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส  โดย
ให้มีการลงคะแนนและสรุปมตท่ีิประชมุแตล่ะวาระ 

5. จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะ
นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติวาระปกติ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด
อีกเสียงหนึง่ต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น ส าหรับการออกเสียงในวาระพิเศษ ให้เป็นไป
ตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายและข้อบงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด   

6. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้ นท่านนัน้จะถูกห้ามออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

7. วา่จ้างที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เป็น Inspector เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบผลของมตแิละผลการลงคะแนน  

 

 

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


89 
 

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2557 บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัท าการถดัไปโดยมติ
ดงักล่าวระบุผลของการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ และจดัส่งรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มีการระบรุายช่ือกรรมการ /ผู้บริหารท่ี
เข้าร่วมประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระท่ีเสนอขออนุมตัิจากผู้ ถือหุ้น 
รวมทัง้ประเด็นท่ีส าคญัๆ ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชีแ้จงจากทางคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียดให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.forth.co.th) ด้วย  

หมวดที่ 2  

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยให้ความส าคญักบัการให้ความเท่าเทียมกัน
ของสิทธิขัน้พืน้ฐานแก่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ก.    สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือ
กรรมการอิสระของบริษัท ท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได้  โดยผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ส่งหนงัสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทัง้ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดนิทางหรือเอกสารแสดงตนอ่ืนๆ ตามท่ี
ก าหนดกลบัมายงับริษัทก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุหรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th)    

ข.    สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเตมิ 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุเพิ่มเตมินอกเหนือจากวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 
โดยในการเสนอวาระการประชมุเพิ่มเตมิสามารถเสนอได้ตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. จดัส่งเร่ืองที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชมุเพิ่มเตมิพร้อมด้วยเหตผุล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมลูท่ี
จ าเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดงักล่าวได้จาก
เวบ็ไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th) หรือตดิตอ่ขอให้บริษัทจดัส่งให้ 

2. บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชมุกบัทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นซึง่เกณฑ์การพิจารณาเร่ืองท่ีมีผู้ เสนอให้บรรจเุข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเตมิคือต้องเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั
การด าเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั หากคณะกรรมการบริษัทมี
มติเห็นชอบกับเร่ืองท่ีเสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ระบุว่าเป็นวาระท่ี
เสนอโดยผู้ ถือหุ้น ส่วนเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  ทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท 

http://www.forth.co.th/
http://www.forth.co.th/
http://www.forth.co.th/
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ค.    สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเฉพาะบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัติามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดงันี ้

1. มีคุณสมบตัิถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

2. มีวฒุทิางการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน หรือคณุสมบตัอ่ืิน ทัง้นี ้ตามที่บริษัทก าหนด 
3. ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าท่ี

และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชมุของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
4. ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคดัสรรผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่
หากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่คดัเลือกท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือดงักล่าวจะถูกเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ท่ีประชมุลงมตคิรัง้สดุท้าย ซึง่เอกสารท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยใน
การเสนอช่ือเสนอบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และ (2) ข้อมูล
บุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนงัสือยืนยนัการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์/ตวัแทน  ซึ่ง
เจ้าของข้อมลูต้องลงนามยินยอมและรับรองและส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัทภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนด  

ง.   การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายจ ากดัการใช้ข้อมลูภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตัง้แตร่ะดบักลางถงึระดบัสงูที่เก่ียวข้องภายในบริษัท
เท่านัน้ ส าหรับงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ท่ีผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ข้อมูลท่ีเป็นความลบัอ่ืนจะใช้
เพ่ือการปรึกษาหารือกบับคุคลในระดบัผู้จดัการขึน้ไปเทา่นัน้ บริษัทมีบทลงโทษกบับคุคลที่เก่ียวข้อง หากมีการใช้ข้อมลูภายในท่ีท า
ให้เกิดความเสียหาย  

นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถงึการเปล่ียนแปลงการ
ถือครองหลกัทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 
และให้แจ้งเลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดท าบนัทกึการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็น
รายบคุคล เพ่ือน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป  

จ.    การก ากับดูแลเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพย์ภายใน 

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนกังาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมลูงบการเงินหรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัทท่ีทราบ เปิดเผยแก่บคุคลภายนอกหรือผู้ ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้อง และห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีข้อมลู
งบการเงินหรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง หากมีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือเป็นการสร้างราคาให้กับหลกัทรัพย์ของบริษัท  
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ฉ.    ความสัมพันธ์ของนักลงทุน 

บริษัทได้จดัตัง้แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation Department) โดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะในการรับผิดชอบงาน
นกัลงทุนความสมัพันธ์ โดยรับผิดชอบจดัท าแผนงาน กิจกรรม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงุทน 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และส่ือมวลชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และความน่าเช่ือถือในการด าเนินกิจการของบริษัท ซึ่ง
ผู้ เก่ียวข้องสามารถตดิตอ่ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  
เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2265-6700 โทรสาร: 0-2265-6799 
เวบ็ไซต์: http://www.forth.co.th/investor  
อีเมล์ : investor@forth.co.th  

หมวดที่ 3  

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้สิทธิและความส าคญัแก่ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียในทกุกลุ่ม อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน  คู่ค้า เจ้าหนี ้และสงัคม 
โดยมุ่งปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มตา่งๆ ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างสูงสุด โดยมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินกิจการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ
มัน่คง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และบริหารความเส่ียงเพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้กบับริษัทในระยะยาว  

พนกังาน 

บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าสูงสุด มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิได้รับการคุ้มครองไม่ ให้ละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล รวมทัง้สิทธิในการได้รับการปฏิบตัิ และได้รับโอกาสเท่าเทียมกนั ซึง่บริษัทให้ความส าคญัในด้านการดแูลสวสัดิการและ
ความปลอดภยัของพนกังานตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 สวสัดกิารของพนกังาน 

1. ประกนัอบุตัเิหต ุ
2. ประกนัชีวติและประกนัสขุภาพ 
3. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
4. เงินช่วยเหลือกรณี พนกังาน บดิา มารดา ภรรยา หรือบตุรเสียชีวติ 
5. เคร่ืองแบบพนกังาน และลานกีฬาของพนกังาน 
6. การจดังานสงัสรรค์ประจ าปี การทอ่งเท่ียวตา่งจงัหวดัประจ าปี และงานกีฬาสีประจ าปี 

 นโยบายความปลอดภยัของพนกังาน 

บริษัทได้มุ่งมัน่สร้างระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั OHSAS 18001 (2007) ท่ีเน้นไปท่ีความปลอดภยั
และสขุภาพของพนกังาน โดยจะลดอตัราการเกิดอุบตัเิหตุ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กรและสงัคมโดยรวม นอกจากนี ้บริษัท
ได้จดัฝึกอบรมการซ้อมหนีไฟและปอ้งกนัอคัคีภยัให้กบัพนกังานทัง้ในส่วนของส านกังานใหญ่ และโรงงานเป็นประจ าทกุปี 

 

http://www.forth.co.th/investor
mailto:investor@forth.co.th
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ลกูค้า 

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยได้ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและให้บริการท่ีเช่ือถือได้ ซึ่งได้น า
ระบบคุณภาพ ISO 9001 (2008) ท่ีได้รับการรับรองแล้วจากสถาบนัรับรองมาตรฐาน SGS เข้าใช้งาน นอกจากนี  ้บริษัทได้เปิด
ศนูย์บริการ FORTH SERVICE CALL CENTER เพ่ือให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขายท่ีสะดวกรวดเร็วส าหรับลูกค้าและตวัแทน
จ าหน่ายซึง่สามารถเรียกใช้บริการสอบถามข้อมลูร้องเรียน ปรึกษาปัญหาการบริการ การติดตัง้ การซ่อมสินค้า  โดยสามารถติดต่อ
ได้ท่ี 
 ศูนย์บริการ FORTH SERVICE CALL CENTER 
 เลขท่ี 226/25, 26 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทร : 0-2615-0606 
 โทรสาร : 0-2615-0606 ตอ่ 2199 
 อีเมลล์ :  service@forth.co.th 

คูค้่า 

ด้วยบริษัทประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาและรักษา
สมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคู่ค้าและคู่สญัญาท่ีมีวตัถุประสงค์ชดัเจนในเร่ืองคณุภาพของสินค้าและบริการท่ีคู่ควรกบัมลูค่าเงิน  บริษัท
จงึจดัให้มีกระบวนการจดัหาสินค้าและบริการท่ีเป็นธรรม ดงันี ้ 

8. มีการคดัเลือกคูค้่าจากราคาและคณุภาพ และมีการแข่งขนับนข้อมลูที่ได้รับอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส 

9. ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานของบริษัทต้องละเว้นการรับเงิน ของก านลั สินทรัพย์ หรือ
ผลประโยชน์ท่ีไม่สจุริตจากคุค้่า หรือคูส่ญัญา 

10. ช าระเงินให้คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนัอย่างเคร่งครัด 

11. ปกปอ้งรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัระหวา่งคูค้่าและคูส่ญัญา 

12. ปฏิบตัด้ิวยความซื่อตรง เช่ือถือได้ และมีการแจ้งกฎหมาย ข้อบงัคบั และนโยบายท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบ 

เจ้าหนีเ้งินกู้  

บริษัทได้ปฏิบตัติามข้อก าหนดตามสญัญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด โดยได้มีการช าระหนีเ้งินกู้ตามก าหนดระยะเวลา และได้
ให้ความร่วมมือกบัสถาบนัทางการเงินในการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมลูอ่ืนๆ ตามท่ีต้องการ อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
ตลอดจน ดแูล หลกัทรัพย์ค า้ประกนั และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขสญัญา 

หน่วยงานของรัฐ 

บริษัทได้ยดึมัน่และพร้อมจะปฎิบตัติามการก ากบัดแูล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมาตรฐานการปฏิบตัขิอง
หน่วยงานของรัฐ 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิตและให้บริการสินค้าประเภทโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทยงัได้ให้ความส าคญัต่อ
การด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งเเวดล้อม เพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้กบัระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  

 

 

mailto:service@forth.co.th


93 
 

สิ่งแวดล้อม 

โรงงานของบริษัทได้รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (2004) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน SGS โดย
ได้รับการรับรองทัง้จาก UKAS และ NAC เพ่ือเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องการกฏหมายสิ่งแวดล้อม  

กลไกการร้องเรียนของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทได้ก าหนดช่องทางเพ่ือรับข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยผู้ ร้องเรียนสามารถน าส่งข้อร้องเรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรและมีข้อมูลอย่างเพียงพอ  รวมทัง้ระบุช่ือ -สกุลและท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อกลับได้สะดวกของผู้ ร้องเรียนมาท่ี
เลขานุการบริษัท ตามท่ีอยู่หรืออีเมล์ของบริษัท ท่ีระบุข้างล่าง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารเพ่ือท าการตรวจสอบและแก้ไขแล้วแตก่รณีดงันี ้

1) กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ ถือหุ้น จะส่งต่อไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  ในกรณี
นีผู้้ ถือหุ้นอาจตดิตอ่ประธานธรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามที่อยู่บริษัทท่ีระบไุว้ 

2) กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนของลกูค้า คูค้่า ประชาชาชนทัว่ไป จะน าส่งไปยงัคณะผู้บริหารเพ่ือหาทางแก้ไข แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

3) กรณีท่ีเป็นข้อร้องเรียนจากเจ้าหนี ้ ข้อร้องเรียนจะส่งไปยงัคณะผู้บริหาร  หรือผู้บริหารอาจพิจารณาส่งข้อร้องเรียน
ดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2265-6700  
โทรสาร: 0-2265-6799 

หมวดที่ 4  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ 
สามารถรับทราบข้อมลูท่ีแสดงให้เห็นถงึผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และข้อมลูอ่ืนๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมลูต่างๆ 
ของบริษัท ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ได้อย่างสะดวกจากเว็บไซต์ของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน ก.ล.ต หรือเว็บไซต์ของบริษัท  (www.forth.co.th) โดย
บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมลูตา่งๆ ให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ   

ในระหว่างปี บริษัทเปิดโอกาสให้กับกลุ่มหรือคณะบุคคลต่างๆ เช่น ผู้ ถือหุ้ น นักข่าว สถาบันการเงิน ลูกค้า และ
สถาบนัการศกึษา เป็นต้น ได้เข้าเย่ียมชมโรงงาน นอกจากนี ้บริษัทได้ตระหนกัถงึความส าคญัของข้อมลูต่อนกัลงทนุและผู้ มีส่วนได้
เสีย บริษัทจึงมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน ก.ล.ต. ในรายงาน
ประจ าปีและหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น เก่ียวกบับทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน
ครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ท่ีกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนความเหน็จากการท าหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ควบคู่กบัรายงานของ
ผู้สอบบญัชี 
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หมวดที่ 5  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด
เพ่ือเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต ก าหนด คุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ รายช่ือและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ 
“โครงสร้างการจดัการ” 

บริษัทได้มีนโยบายในการก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งโดยให้กรรมการแต่ละท่าน
สามารถด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัไม่ได้ก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการ แตไ่ด้ยดึถือความรู้และความสามารถท่ีจะสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตอ่ไป 

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารให้เป็นคนละบุคคล เพ่ือความชัดเจน 
และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบของประธานบริหารไว้อย่างชัดเจน 
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคณุสมบตัิและวาระการด ารงต าแนห่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 
56-1) 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณุสมบตัแิละหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทัง้ 2 ชดุดงักล่าว ได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 

คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 
56-1) นีแ้ล้ว  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตท่ีิประชุม
ผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 

3. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

4. จดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ
แล้ว และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

5. กรรมการบริษัทอาจแตง่ตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคมุของกรรมการ  หรืออาจมอบอ านาจ
เพ่ือให้บคุคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
อ านาจนัน้ๆ ได้เม่ือเหน็สมควร  

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ผู้ รับมอบอ านาจ สามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว 
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6. ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการจัดการ 
รวมถึงการตดิตามผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นเร่ืองต่อไปนี ้คณะกรรมการต้องได้รับมติอนมุตัจิาก
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ ได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การ
เพิ่ม/ลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของ
บริษัท การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั เป็นต้น  

7. ก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่หมายรวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซือ้หรือ
ขายทรัพย์สินท่ีส าคญัตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืน รวมทัง้
ประเมินผลการด าเนินงานของประธานกรรมการบริหาร เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการบรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ด าเนินกิจการของบริษัท 

9. กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียกบับริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทในเครือใน
จ านวนเพิ่มขึน้หรือลดลง เป็นต้น 

 ทัง้นี ้กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่วา่จะเป็นเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการบริหาร 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางรังษี  เลิศไตรภิญโญ กรรมการบริหาร 

3. นายบญุญา  ตนัตพิานิชพนัธ์ กรรมการบริหาร 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการบริหาร 
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และมตขิอง

ท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ 
2. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอ านาจการบริหาร

ตา่งๆ ของบริษัทในการด าเนินธุรกิจ รวมถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้บรรลเุปา้หมาย 
3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ

โดยรวมถงึการพิจารณาและอนมุตัเิปล่ียนแปลงเพิ่มเตมิงบประมาณประจ าปีหากไม่มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท
และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

4. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการเบกิถอนเงินเพ่ือด าเนินธุรกิจตามปกติ ยกเว้นการสัง่ซือ้วตัถุดิบ ในวงเงินแต่ละรายการไม่
เกิน 20 ล้านบาท รวมทัง้อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีส าคญัท่ีก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปีตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมตอินมุตัใินหลกัการไว้แล้ว 
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5. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการกู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการออกตราสารหนี ้รวมถึงการให้หลกัประกนั การ
ค า้ประกนัเงินกู้หรือสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน  50 ล้านบาท  

6. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบตักิารอ่ืนๆ  

7. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การก าหนดเงินค่ าจ้าง 
คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร และการเลิกจ้าง 

8. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตักิารอย่างหนึง่อย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าว มีอ านาจตามท่ีคณะกรมการ
บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ ได้ตามสมควร 

9. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดท่ีคณะ
กรรมการบริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกบับริษัท 
หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักล่าวตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องก าหนด  

นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ ถือรายใหญ่และมีคณุสมบตัดิงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจและกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนั
บริษัท พนกังาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุในปัจจบุนัของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิตบิุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปี 

3. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ /บริษัทย่อยถือหุ้ น
มากกวา่ร้อยละ 50 ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คู่
สมรสของบุตรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

5. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  ในลกัษณะ
ท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
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คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระดงักล่าวข้างต้นเทา่กบักฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการ 
กลต. ยกเว้น ข้อ 3. ซึง่สงูกวา่หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคณุสมบตัขิองคณะกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการ กลต. 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  บริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 3 คน จากกรรมการทัง้หมดของบริษัทจ านวน 9 คน ซึง่คดิเป็น
สดัส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
รายช่ือดงันี ้

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี บริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไว้ดงันี ้

1. เป็นกรรมการอิสระ 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ล าดบัเดียวกนั หรือ นิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 

4. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสนิท  วรปัญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสธุรรม  มลิลา กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก กรรมการตรวจสอบ 
 

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบล าดบัท่ี 3 เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสนิท  วรปัญญา กรรมการอิสระ 

2. นายสธุรรม  มลิลา กรรมการอิสระ 

3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก กรรมการอิสระ 
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ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน ( internal 

audit system) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และส านกังานคณะกรรมการ กลต. ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล

และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(2) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(4) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(5) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(7) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึง่

อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(2) การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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สถิตกิารเข้าประชมุของกรรมการตรวจสอบในปี 2557 

ล ำดบั รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่ประชุม 

1. นายสนิท  วรปัญญา 5/5 
2. นายสธุรรม มลิลา 5/5 
3. นางสาวนงราม  เลาหอารีดลิก 4/5 

 

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร 

1. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือการบริหารงานประจ าวนัของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือ
มตท่ีิประชมุคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจ
ช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจ และ/หรือให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้ 

4. ตดิตามประเมินผลการด าเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษัทท่ีก าหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงทางธุรกิจ 

5. พิจารณาการเข้าท าสญัญาธุรกิจของบริษัท และสญัญาอ่ืนๆ อนัเป็นผลประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนและ
วธีิการจดัท าสญัญาดงักล่าว เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  

6. พิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการตามปกติของบริษัท ยกเว้นการสัง่ซือ้วตัถุดิบ ในวงเงินแต่ละรายการ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท  

7. พิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้าย หรือการพ้นจากการเป็นพนกังาน และก าหนด
อัตราค่าจ้างหรือพิจารณาจัดสรรค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส เงินรางวัลรวมถึงสวัสดิการ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้แก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ท่ีกระท ากิจการให้บริษัท  

8. มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท 
และเพ่ือรักษาระเบียบ วนิยั การท างานภายในองค์กร 

9. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้อ านาจตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนมุตัิ
รายการใดท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทย่อยตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการอนุมตัิรายการดงักล่าวจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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แนวทางการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ปัจจบุนับริษัทยงัไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ดงันัน้ การคดัเลือกจะกระท าโดยน ารายช่ือของผู้สมคัรท่ีได้รับการ
คดัเลือกเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัติอ่ไป โดยใช้มตเิสียงข้างมากของที่ประชมุ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

การเลือกตัง้กรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้โดยผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง
เท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึง่เสียง สามารถใช้ลงคะแนนให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกนัก็ได้ ตามท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ ใดมากหรือน้อยไม่ได้ และบุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียง
สงูสดุตามล าดบัลงมาจะเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หากมีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ผู้ ท่ีเป็น
ประธานท่ีประชมุมีเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง 

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเน่ืองจากเหตอ่ืุนนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
จะพิจารณาแตง่ตัง้บุคคลซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทคราวต่อไป เว้นแตว่าระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ในการสรรหาผู้ มาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ พิจารณาเบือ้งต้น ในการ
กลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ี
คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยังไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจาก
ภาระหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัท 
โดยให้สอดคล้องกบัอตัราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทัง้นี ้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนมุตัิจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบริษัทจ านวนหนึง่ในสามหรือใกล้เคียงกบัจ านวนหนึ่งในสามมากท่ีสุด ต้องออกจากต าแหน่ง 
โดยกรรมการซึง่พ้นต าแหน่งนีอ้าจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมีวาระการด ารงต าแหน่งนบัจากวนัแต่งตัง้
จนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฎิบตัิงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ  1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการ
ร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานร่วมกนัของกรรมการ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพ่ือให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
และกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี  ้คณะกรรมการยงัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทกุคน ผู้บริหารระดบัสูง รวมทัง้เลขานกุาร
บริษัทฯ เข้ารับการอบรมเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างตอ่เน่ืองทัง้จากการจดัอบรมภายในและจากสถาบนัภายนอก
อ่ืนๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
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แผนสืบทอด (Succession Plan) 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ บริหาร และนโยบายสืบทอดต าแหน่งในกรณี
ฉกุเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ซึง่จะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์และ
จริยธรรม 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

 ส าหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จดัเตรียมข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบับริษัทอนัได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร 
ลกัษณะการด าเนินงาน สินค้าหลกั ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทรวมทัง้ข้อก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่กรรมการใหม่ เพ่ือให้กรรมการดงักล่าวสามารถเข้าใจการด าเนินงานของบริษัท 
รวมทัง้รับทราบบาบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพ่ือเปิดโอกาสให้
กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดในบริษัท และประเดน็เสนอแนะท่ีควรน าไปพฒันาการด าเนินการ
ของบริษัท 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้
ยึดถือและปฏิบตัิ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทัว่กนั เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้าง
ความน่าเช่ือถือในการด าเนินกิจการอนัจะท าให้บริษัทเติบโตอย่างยัง่ยืน 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายความเส่ียงครอบคลมุทัง้องค์กร โดยเร่ิมจากกระบวนการ การระบคุวามเส่ียง การ
ประเมินความเส่ียง การติดตามและควบคมุความเส่ียง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเส่ียงเพ่ือป้องกนัให้เกิดการบริหารความ
เส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ 

การก ากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีข้อห้ามไม่ให้พนักงานและผู้ บริหารผู้ ทราบข้อมูลภายในเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท  ตัง้แต่วนัท่ีทราบข้อมลูจนกระทัง่ข้อมลูได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามน าข้อมลูภายในท่ีไม่
ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพ่ือเป็นการสร้างราคาให้กบัหลกัทรัพย์ โดยเฉพาะการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะ
ออกเผยแพร่ตอ่สาธารณชน  

 นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ทัง้นีก้รรมการ
และผู้บริหารต้องจดัส่งส าเนาการรายงานดงักล่าวแก่บริษัทในวนัเดียวกบัท่ีรายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่ก าหนดให้แจ้งภายใน 3 
วนัท าการ 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทใช้อ านาจในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อ านาจหน้าท่ีตามวัตถุป ระสงค์ 
ข้อบงัคบัและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่จะท าการบริหารงานผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและอนมุตัิ
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และ/หรือมอบอ านาจให้บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพ่ือการบริหารงาน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการบริหารนัน้จะต้องอยู่ภายใต้การ
ก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสตัย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอย่าง
สงูสดุเป็นส าคญั 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้คดัเลือกและแต่งตัง้บุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นกรรมการของบริษัทด้วย โดยดจูากความเหมาะสม
ด้านต่างๆ อาทิ คุณวุฒิ ทกัษะและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการแต่งตัง้ผู้บริหารส าคญัของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ทัง้นี ้กรรมการและ/หรือผู้ บริหารท่ีได้รับการแต่งตัง้ดังกล่าวจะต้องด าเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ โดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของกิจการ ตลอดจน การปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
รายการเก่ียวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน การจดัท าข้อมลูและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึง
การจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 

1 บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ นางสาววราพร ประภาศริิกลุ (1) 1,090,000 
2 บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จ ากดั นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ (2) 515,000 
3 บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ (2) 515,000 

4 กิจการร่วมค้า จีเนียส นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ (2) 110,000 
5 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน (3) 780,000 
6 บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จ ากดั นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ (2) 40,000 

7 บริษัท ฟอร์ท อลัไลแอนซ์ จ ากดั นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ (2) 40,000 
8 บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จ ากดั นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ (2) 40,000 
9 บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ากดั นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ (2) 100,000 

10 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเตม็ จ ากดั นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ (2) 100,000 
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 3,370,000 

 

หมายเหต:ุ (1), (2), (3) ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่น สงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

รายการท่ี 
ช่ือบริษัทผู้จ่าย 

ประเภทของงาน
บริการอ่ืน  
(non-audit 
service) 

ผู้ให้บริการ 

คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

ส่วนท่ีจ่ายไปใน
ระหวา่งปีบญัชี 

ส่วนท่ีจะต้อง
จ่ายในอนาคต 

1 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 

สงัเกตการณ์การ
ท าลายทรัพย์สินท่ี
ช ารุดและ
เส่ือมสภาพ 

บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั 

- 20,000 

2 บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ากดั สงัเกตการณ์การ
ท าลายสินค้าท่ี
เส่ือมสภาพ 

บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั 

- 20,000 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) - 40,000 

9.3 หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ 

ในปี 2557 บริษัทสามารถปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในหลายๆ เร่ืองตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหวัข้อการ
ปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีท่ีบริษัทยงัไม่สามารถปฏิบตัติามแนวปฏิบตัิท่ีดีบางประการ เช่น 

บริษทัควรจดัใหมี้คณะกรรมการชดุย่อยอื่น ซ่ึงไดแ้ก่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยซึง่ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็
ตาม การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท ทัง้นี ้ค่าตอบแทน
กรรมการดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น ส าหรับการคดัเลือกกรรมการบริษัทนัน้ บริษัทได้ประกาศในเวบ็ไซต์ของ
บริษัท (www.forth.co.th) ขอเชิญให้ผู้ ถือหุ้นร่วมเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นวา่คณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท แต่ไม่มีผู้ ใดเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณา
คณุสมบตัิในด้านตา่งๆ โดยดถูึงความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ รวมทัง้ผลการปฏิบตังิานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง
ท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 กรรมการของบริษัทจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสนิท วรปัญญา นายสุธรรม    
มลิลา และนางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจาก กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน มีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคณุสมบตัิของ
คณะกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการ กลต.  

 

http://www.forth.co.th/
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม ได้แก่ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชน
หรือสงัคม และการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม  

การก ากบัดูแลกิจการทีดี่  

บริษัทจะจดัให้มีระบบบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึง่จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และ
ความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้นผู้ลงทนุผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย เพ่ือน าไปสู่ความเตบิโตอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ  

การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

บริษัทให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เคารพกฎระเบียบของสงัคม แข่งขัน
ทางการค้าอย่างยตุธิรรม เคารพสิทธิในทรัพย์สินและปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การเคารพสิทธิมนษุยชน  

บริษัทให้ความส าคญัการเคารพสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานและปฏิบตัิต่อพนักงานทกุระดบัอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม ไม่แบง่แยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงานเดก็ 

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

 บริษัทค านึงถึงการคุ้ มครองทางสังคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานตรงตามข้อ
กฎหมายก าหนด ตลอดจนการสร้างความผกูพนัระหวา่งพนกังานและองค์กรด้วยการจดัการทรัพยากรบคุคลอย่างเป็นธรรมในด้าน
ผลตอบแทน สวสัดกิาร และความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทัง้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมสงัคมภายในและภายนอกองค์กร 

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษัทมุ่งมัน่การปฏิบตัด้ิานการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยตอบสนองความต้องการ ความพงึพอใจของลกูค้า ทัง้การจดัการข้อ
ร้องเรียนของลูกค้า ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้าและการบริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดและคงไว้ซึง่ความสมัพันธ์ท่ี
ยัง่ยืน 

การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคม พร้อมกบัส่งเสริมและสนับสนมุให้พนักงานมีจิตอาสา
และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการพฒันาชมุชนและสงัคม 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐานและยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด เพ่ือ
ปอ้งกนัและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การเข้าไปมีส่วนร่วมกบัภาคส่วนอ่ืนๆ ของสงัคมในการจดักิจกรรมเพ่ือรักษาและปรับปรุง
คณุภาพสิ่งแวดล้อมด้วย  
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10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process) ที่เกิดขึน้ในปี 2557 ได้แก่  

 การบริจาคโลหติให้กบัคณะแพทยศาสตร์ ศริิราชพยาบาล 

 การบริจาคเงิน และอปุกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนและชมุชนุท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน 

 การถวายเทียนพรรษา ณ วดัญาณเวศกวนั 

10.3 การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ การด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม มีอุดมการณ์ในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่
ทกุรูปแบบอย่างมุ่งมัน่ เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัอนัจะน ามาซึง่ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจและเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน ดังนัน้ เพ่ือแสดงเจตจ านงอันแน่วแน่ของบริษัทในการด าเนินธุรกิจท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 จึงได้มีมติก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) 
โดยก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม โดยบริษัทได้จดัท า “นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะมีการชีแ้จง ท าความเข้าใจ รวมทัง้ส่ือสารถึงมาตรฐานการปฎิบตัิตนให้แก่กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทกุคนของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีชัดเจน นอกจากนี ้เพ่ือให้นโยบาย
ตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ได้รับการด าเนินการและสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนด
ของกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย โดยมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้รายงานผลการตดิตามและผลการประเมินความเหมาะสมของนโยบายอย่างน้อยทกุปี  

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

การทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้
ให้ค ามั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึง่เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึง่ไม่เหมาะสม กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงาน
ของเอกชน หรือผู้ มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บคุคลดงักล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี อนัเป็นการให้
ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทาง
การค้า ให้กระท าได้ 

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลูกจ้างของบริษัท กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
การด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทกุรูปแบบ ทัง้ เพ่ือประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือนและคน
รู้จกั โดยครอบคลมุถงึทกุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่วา่ตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าทกุคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการ
ทจุริตและคอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนกลายเป็นวฒันธรรมขององค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน 
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั 
และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีหน้าท่ีรับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระท าอนัทจุริตและคอร์รัปชั่น ท่ีคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง 
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และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้ง และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริหารร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว 

3. ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของ
กฎหมาย รวมทัง้ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข้อเทจ็จริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบสวนเร่ืองการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยสามารถมอบหมายงานให้กบัทีมผู้บริหารท่ี
เหน็วา่สามารถช่วยสืบหาข้อเทจ็จริงได้ 

4. ผู้จดัการผ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล เพ่ือให้
มั่นใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานและลูกจ้างบริษัททกุคน ต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดย
ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. พนกังานไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเหน็การกระท าท่ีเข้าข่ายคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา 
หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองการทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4. ผู้ ท่ีกระท าการทุจริตและคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว้ นอกจากนีอ้าจจะ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ ผิดกฎหมาย 

5. พนักงานจะต้องตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัท เพ่ือให้บคุลากรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

6. บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะสร้าง ปลกูฝังและรักษาวฒันธรรมองค์กรท่ียดึมัน่วา่การทจุริตและคอร์รัปชัน่เป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้ 

ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนีใ้ห้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการ
คดัเลือกบุคคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานพนกังาน และการให้ผลตอบแทน  โดย
ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเข้าใจ กับพนักงานเพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
และควบคมุดแูลการปฏิบตัใิห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
พนกังานและลกูจ้างทกุคนต้องปฏิบตัด้ิวยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ของก านลั การเลีย้งรับรองและคา่ใช้จ่าย 

การให้ มอบ หรือรับ ของก านลั การเลีย้งรับรอง ต้องไม่มีเจตนาเพ่ือชกัน าหรือละเว้นการกระท าท่ีไม่ถกูต้อง รวมทัง้
ต้องไม่เป็นสิ่งของหรือการกระท าท่ีผิดกฎหมายและจารีตประเพณี 



107 
 

2.2 เงินบริจาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ 

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงิน
บริจาค หรือเงินสนบัสนนุไม่ได้ถกูน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการตดิสินบน 

2.3 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้ จดัจ้างกบัภาครัฐ 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทและการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ตรงไปตรงมาและเป็นไปอย่างโปร่งใส 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท 

ในการประชมุกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคมุภายในโดยซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัททัง้ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการติดตาม ภายหลงัการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเหน็วา่ บริษัท
มีระบบควบคมุภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวอย่างเพียงพอ
แล้ว และมีระบบควบคมุภายในในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วนท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการท่ี
ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการตรวจสอบภายในท่ี มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทยังมี
ระบบจดัเก็บเอกสารส าคญัท่ีท าให้กรรมการ ผู้สอบบญัชี และผู้ มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอัน
ควร 

นอกจากนี ้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2557 ได้
ประเมินประสิทธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท ตามท่ีเหน็ว่าจ าเป็น ซึง่ไม่พบวา่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายในท่ี
มีสาระส าคญั 

ส าหรับระบบการควบคมุภายในนัน้ ในปี 2557 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการรับช าระค่าสินค้าจากการขาย
ปลีกและขายตวัแทนในประเทศ ทัง้นี ้ระบบงานต่างๆ ทัง้หมดจะถกูคดัเลือกเพ่ือท าการตรวจสอบหมนุเวียน สลบัเปล่ียนกบัไปตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจยัเส่ียงท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ โดยผลการตรวจสอบ
ได้น าเสนอและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตอ่ไป ในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในส าหรับปี 2557 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบวา่มีข้อบกพร่องที่ส าคญัของระบบควบคมุ
ภายใน 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  
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11.2 ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้จัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
มอบหมายให้นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ ช่วยประธานกรรมการบริหาร ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(รักษาการ) เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทประกอบกบัมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบญัชีมากกว่า 10 ปี 
ตอ่มา เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ให้นางสาวกณัยรินนฎั กานธนนนัทน์ ผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าตรวจสอบภายในแทน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมิน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตังิานของทัง้องค์กร รวมทัง้บริษัทในเครือ 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย
คณุสมบตัขิองผู้ตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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12. รายการระหว่างกัน  

ในระหว่างปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท ารายการระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลเก่ียวข้องกันท่ีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  ทัง้นี ้อาจมีความเก่ียวข้องกันโดยการเป็นผู้ ถือหุ้น หรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน  ดัง
รายละเอียดท่ีได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจ าปี 2557 ในส่วนของหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ซึง่สามารถสรุปรายการทางบญัชี
ของรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญั สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดงัปรากฏในตารางแสดงรายการทางบญัชีของ
รายการระหวา่งกนั ดงันี ้

ลักษณะรายการ บริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

บริ
ษัท

ร่ว
ม 

ผู้ถื
อห
ุ้นร
าย
ให
ญ่

 

กร
รม
กา
ร/บ

คุค
ล

ใก
ล้ช
ิดก
รร
มก
าร

 

ผู้ถื
อห
ุ้นแ
ละ
/ห
รือ

กร
รม
กา
รร่
วม
กนั

 

ปี 2557 ปี 2556 

รายจ่าย        

ซือ้สินค้า/บริการ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ จ ากดั X   X 0.41 9.63 

 FPT Payment Technology Joint Stock X      

 บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ากดั X   X   

คา่เช่าจ่าย นายพงษ์ชยั อมตานนท์  X X  1.17 1.38 

 นางรังษี เลิศไตรภิญโญ   X    

 นางพรรณี ศริิพงศ์ปรีดา    X    

คา่ใช้จ่ายในการ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ จ ากดั X   X 0.50 1.46 
บริหาร บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ากดั X   X   

รายได้        

ขายสินค้า/ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ จ ากดั X   X 6.63 17.61 

บริการ บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ากดั X   X   

 Mindmap Comtech Inc. X      

คา่เช่ารับ บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ากดั X   X 0.62 0.72 

ดอกเบีย้รับ บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ากดั X   X 0.68 0.65 

รายได้อ่ืน บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ากดั X   X 0.79 1.59 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

1. รายการธุรกิจปกติ 

ซือ้สินค้า/บริการ นโยบายท่ีใช้ในการจัดซือ้สินค้า/บริการกับบริษัทดังกล่าวเป็นนโยบายเดียวกับท่ีใช้กับคู่ค้า
ทัว่ไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพ่ือให้ได้ก าไรขัน้ต้นท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขันทาง
ธุรกิจได้  
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ขายสินค้า/บริการ นโยบายท่ีใช้ในการขายสินค้า/บริการให้แก่บริษัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกับท่ีใช้กับคู่ค้า
ทัว่ไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพ่ือให้ได้ก าไรขัน้ต้นท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขันทาง
ธุรกิจได้  

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
คา่เช่าจ่าย เป็นการเช่าที่ดนิหรืออาคารเพ่ือใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยจากบุคคล

ท่ีเก่ียวโยง โดยมีการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขของรายการโดยอ้างอิงราคาตลาด และ/หรือ
ต้นทนุของการได้มารวมคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

คา่เช่ารับ เป็นการให้เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทร่วม โดยมีการก าหนดราคาหรือ
เง่ือนไขของรายการโดยอ้างอิงราคาตลาด และ/หรือต้นทุนของการได้มารวมค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้อง ซึง่มีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

รายได้อ่ืน นโยบายในการขายสินค้า/บริการให้แก่บริษัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกบัคู่ค้าทัว่ไป โดยมี
การเจรจาตอ่รองราคา เพ่ือให้ได้ราคาและเง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสม 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร นโยบายในการจดัซือ้สินค้า/บริการกบับริษัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกบัคู่ค้าทัว่ไป โดยมีการ
เจรจาตอ่รองราคา เพ่ือให้ได้ราคาและเง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสม 

3. รายการรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

ดอกเบีย้รับ นโยบายการก าหนดอตัราดอกเบีย้ของเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมอ้างอิงอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืม
ของบริษัทท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน   
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มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

ในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและ
ความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี 
โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท นอกจากนี ้การท ารายการระหว่างกนัของบริษัท บริษัทจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการ กลต. ซึ่งผู้ ท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการท ารายการระหว่างกนันัน้ๆ  

นโยบายเก่ียวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีการเข้าท ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัท และบริษัทย่อยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการ กลต.  รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติ และเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองในอนาคต บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างอิงกบัราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสมและยตุธิรรม สมเหตสุมผล 
สามารถตรวจสอบได้ และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ
ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีเป็นรายการเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิให้มี
ความเหมาะสมและมีความชัดเจน โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ 
และให้น าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุตัใินหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัดิงักล่าว 

ในกรณีท่ีเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีอาจมีความขดัแข้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทหรือบคุคลที่เก่ียวข้องเพ่ือปอ้งกนัความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตจากการท ารายการดงักล่าว บริษัทจึงเห็นสมควรให้การท ารายการดงัต่อไปนีต้้อง
ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

 รายการเงินกู้ ยืมจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 รายการเงินทดรองจ่ายกรรมการ 
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ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ  

13.1 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป  

 ตารางที่ 1  สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555-2557 

 งบการเงนิรวม 

รายการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 217,519 4.71 202,432 4.37 193,947 3.07 

เงินลงทนุชัว่คราว - - -  385,000 6.09 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 1,401,418 30.35 1,047,970 22.61 1,328,831 21.02 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่
เก่ียวข้องกนั 15,105 0.33 16,605 0.36 - - 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 715,046 15.48 678,234 14.63 1,107,154 17.51 
รายได้ค้างรับที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ 909,007 19.68 1,137,269 24.53 1,156,963 18.30 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 238,925 5.17 294,065 6.34 404,507 6.40 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,497,020 75.72 3,376,575 72.84 4,576,402 72.38 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 17,322 0.38 10,195 0.22 14,395 0.23 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 46,859 1.01 49,128 1.06 50,886 0.80 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ -  สทุธิ 837,042 18.13 985,987 21.27 1,447,563 22.89 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 41,972 0.91 15,392 0.33 13,149 0.21 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 160,912 3.48 150,641 3.25 156,341 2.47 
สิทธิการเชา่ - สทุธิ 1,063 0.02 21,720 0.47 20,528 0.32 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 15,955 0.35 26,256 0.57 43,467 0.69 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,121,125 24.28 1,259,319 27.16 1,746,327 27.62 
รวมสินทรัพย์ 4,618,145 100.00 4,635,894 100.00 6,322,729 100.00 
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 งบการเงนิรวม 

รายการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

หนีสิ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้ 1,753,871 37.98 1,573,672 33.95 1,825,627 28.87 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 701,887 15.20 531,470 11.46 1,066,651 16.87 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ในหนึ่งปี 

178,820 3.87 267,415 5.77 245,643 3.89 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 6,632 0.14 14,317 0.31 17,758 0.28 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 230,416 4.99 290,002 6.26 513,556 8.12 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,871,626 62.18 2,676,875 57.74 3,669,235 58.03 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิ 119,030 2.58 240,481 5.19 330,322 5.22 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,826 0.26 14,917 0.32 28,133 0.44 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 130,856 2.84 255,398 5.51 358,455 5.67 

รวมหนีสิ้น 3,002,482 65.02 2,932,274 63.25 4,027,690 63.70 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียน  480,000 10.39 480,000 10.35 480,000 7.59 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 480,000 10.39 480,000 10.35 480,000 7.59 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 362,558 7.85 362,558 7.82 362,558 5.73 
ก าไรสะสมที่เป็นสว่นของบริษัทยอ่ยซึง่เกิด
จากการที่บริษัทแลกหุ้นของบริษัทยอ่ยใน
ราคาที่ต า่กวา่มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทยอ่ย 40,891 0.89 40,891 0.88 40,891 0.65 
สว่นเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัทยอ่ย 11,147 0.24 11,147 0.24 159,140 2.52 
ก าไรสะสม         
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 48,000 1.04 48,000 1.04 48,000 0.76 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 585,687 12.68 613,765 13.24 658,183 10.41 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,528,283 33.09 1,556,361 33.57 1,748,772 27.66 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทยอ่ย 87,380 1.89 147,259 3.18 546,267 8.64 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,615,663 34.98 1,703,620 36.75 2,295,039 36.30 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,618,145 100.00 4,635,894 100.00 6,322,729 100.00 
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ตารางที่ 2  สรุปงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555-2557 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากการด าเนินงาน       

     รายได้จากการขาย 4,150,507 69.89 2,029,714 44.77 1,793,854 40.98 
     รายได้จากการบริการ 889,599 14.98 1,111,961 24.53 1,487,932 33.99 
     รายได้จากการรับเหมาโครงการ 846,575 14.26 1,329,128 29.32 995,645 22.75 
          รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 5,886,681 99.13 4,470,803 98.61 4,277,431 97.72 
รายได้อ่ืน 51,819 0.87 62,847 1.39 99,762 2.28 
รวมรายได้ 5,938,500 100.00 4,533,650 100.00 4,377,193 100.00 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน       
     ต้นทนุขาย 3,747,588 63.11 1,600,638 35.31 1,268,538 28.98 
     ต้นทนุบริการ 615,936 10.37 744,131 16.41 983,504 22.47 
     ต้นทนุจากการรับเหมาโครงการ 733,006 12.34 1,088,187 24.00 823,628 18.82 
          รวมต้นทุนจากธุรกิจหลัก 5,096,530 85.82 3,432,956 75.72 3,075,670 70.27 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 603,832 10.17 658,258 14.52 761,777 17.40 
รวมค่าใช้จ่าย 5,700,362 95.99 4,091,214 90.24 3,837,447 87.67 
สว่นแบง่ผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตาม
วิธีสว่นได้เสียในบริษัทร่วม 7,314 0.12 (7,855) (0.17) 1,340 0.03 
ขาดทนุจากการรับโอนหุ้นจากผู้ มีสว่นได้เสียที่
ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย - - - - 3,394 0.08 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี
เงนิได้นิติบุคคล 245,452 4.13 434,581 9.59 537,693 12.28 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 122,373 2.06 89,218 1.97 92,353 2.11 
คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ (4,634) (0.08) 53,721 1.18 46,343 1.06 
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 7,822 0.13 33,164 0.73 61,084 1.40 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 119,891 2.02 258,477 5.70 337,913 7.72 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)  0.12  0.26  0.35  
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุ้น) 960,000  960,000  960,000  
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ตารางที่ 3 งบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555-2557 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิก่อนภาษี 123,079 345,363 445,340 
ปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมด าเนินงาน     
คา่เสื่อมราคา 177,465 135,538 164,006 
คา่ตดัจ าหนา่ยสิทธิการเชา่และอ่ืนๆ 424 1,041 1,408 
คา่ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 28,588 28,783 29,147 
คา่ตดัจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - 3,309 8,548 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - - 4 
ตดัจ าหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ 5,536 - - 
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย  334 2 - 
หนีส้งสยัจะสญู 2,410 2,691 20,837 
ตดัจ าหน่ายหนีส้ญู 886 1,381 138 
ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื (โอนกลบั) 21,201 (286) 30,391 
ขาดทนุทีค่าดวา่จะเกิดขึน้จากงานโครงการ (โอนกลบั) - 1,936 486 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ 2,678 3,092 5,926 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ - 12,937 (6,031) 
โอนกลบัการด้อยคา่ของสิทธิการหาผลประโยชน์บนปา้ยจราจร
อจัฉริยะ - - (24,355) 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริง 683 1,730 3,633 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ (971) (6,378) (469) 
ขาดทนุจากการรับโอนหุ้นจากผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ย - - 3,394 
สว่นแบง่ขาดทนุ(ก าไร)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (7,314) 7,855 (1,340) 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 112,144 77,620 79,801 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ด าเนินงาน:- 

 
467,143 616,614 760,863 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 30,209 350,565 (303,367) 
สินค้าคงเหลือ 291,154 36,746 (448,422) 
รายได้ค้างรับที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ 830,405 (228,261) (19,694) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 36,224 (35,880) (72,998) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 4,373 (10,517) (17,321) 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 85,716 (175,772) 408,582 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 32,392 59,586 221,656 
เงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,777,616 613,081 529,300 
จา่ยดอกเบีย้ (113,814) (75,426) (79,700) 
จา่ยภาษีเงินได้ (63,880) (67,572) (83,889) 
รับคืนภาษีเงินได้หกัณ ที่จา่ย  25,545 12,787 - 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,625,467 482,870 365,711 

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน    
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง (6,399) 7,128 (1,200) 
เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้ - - (385,000) 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,560 9,312 7,741 
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (246,069) (305,248) (514,467) 
ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (669) (2,203) (2,534) 
จา่ยคา่สิทธิการเชา่ - (21,482) - 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 1,360 4,623 6,799 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ (10,105) (2,000) (1,800) 
รับช าระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 1,500 500 - 

เงินสดสทุธิจากการรับโอนหุ้นบริษัทยอ่ย - - 1,389 
ลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ (18,548) (14,748) (3,400) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (277,370) (324,118) (892,471) 
กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัเพ่ิมขึน้(ลดลง) (1,035,310)           (180,200) 355,963 
รับเงินกู้ยืมระยะยาว 52,000            445,000  274,634 
จา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะยาว (203,610)           (234,954) (311,565) 
เงินสดจา่ยเงินปันผล (163,200)           (230,400) (288,000) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 86,425              26,715  500,000 
เงินสดจา่ยคา่ใช้จา่ยออกหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทยอ่ย - - (12,757) 
ซือ้สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย (1,500)                     -    - 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,265,195)           (173,839) 518,275 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 82,902             (15,087) (8,485) 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินต้นงวด 134,617            217,519  202,432 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินปลายงวด 217,519             202,432 193,947 
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ตารางที่ 4 อตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 2557 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  1.22 1.26 1.25 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  0.56 0.47 0.52 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  2.15 1.99 1.83 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  167 184 199 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่)  5.83 4.93 3.45 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั)  62 74 106 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)  7.71 5.57 3.85 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  47 66 95 
Cash Cycle (วนั)  183 192 210 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  13.42 23.21 28.10 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  4.17 9.72 12.57 
อตัราก าไรสทุธิ (%)  2.02 6.52 9.33 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  7.54 16.61 19.32 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  2.34 6.29 6.31 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  37.03 43.33 38.89 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)  1.16 0.96 0.68 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  1.86 1.72 1.75 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  2.06 4.87 5.82 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (เทา่)  100.00 89.14 85.23 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท)  0.12 0.27 0.35 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธิตอ่หุ้น (บาท)  1.68 1.62 1.82 
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14. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

    หน่วย: ล้านบาท 
 2557 2556 เพิ่ม (ลด)   % เพิ่ม (ลด) 

รายได้รวม 4,377 4,520 (143) (3%) 
ก าไรสทุธิ 338 254 84 33% 

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมส าหรับปี 2557 จ านวน  4,377 ล้านบาท ลดลง 143 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 3 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายได้รวมส าหรับปี 2556 ซึง่มีจ านวน 4,520 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจอีเอ็ม
เอสและธุรกิจโทรคมนาคม 

  กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2557 จ านวน 338 ล้านบาท เพิ่มขึน้  84 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 33 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิส าหรับปี 2556 ซึง่มีจ านวน 254 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากก าไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้ 

การวเิคราะห์รายได้ 

หน่วย: ล้านบาท 

ธุรกิจอีเอ็มเอส  

 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรับปี 2557 จ านวน 1,266 ล้านบาท ลดลง 362 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 1,628 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการหยุดรับค าสั่งผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ตัง้แต่สิน้เดือนกรกฎาคม 2556 ซึง่ในปี 2556 บริษัทมี
ยอดขายส าหรับบริษัท เวสเทร์ิน ดจิิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 596 ล้านบาท 

  ขณะท่ีรายได้จากส่วนงานการจ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทยังคงสามารถรักษาระดบัยอดขายและอัตราก าไร
ขัน้ต้นได้ใกล้เคียงกบัปีก่อน     

ธุรกิจโทรคมนาคม   

  บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมส าหรับปี 2557 จ านวน 917 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 402 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากในปี 2557 บริษัทมีการรับรู้รายได้จากงานโครงการ งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหา พร้อม
ติดตัง้ระบบส่ือสาร DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) และ IP Core Network ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มูลค่าโครงการรวม 470 ล้านบาท โครงการจัดซือ้อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ของบริษัท  กสท โทรคมนาคม จ ากัด 

 
ปี 2557 ปี 2556 เพิ่ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากธุรกิจหลัก       

ธุรกิจอีเอ็มเอส              1,266  29%             1,628  36% (362)  (22%) 
ธุรกิจโทรคมนาคม                 917  21%                515  11%                402  78% 
ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง                 990  23%             1,525  34% (535)  (35%) 

ธุรกิจให้บริการรายย่อย               1,104  25%                803  18%                301  37% 
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 4,277 98% 4,471 99% (194)  (4%) 
รายได้อ่ืน 100 2%                  49  1%                  51  104% 
รวมรายได้ 4,377 100% 4,520 100% (143)  (3%) 
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(มหาชน) มลูค่ารวม 50 ล้านบาท และงานโครงการจดัหาและติดตัง้ระบบการอ่านเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ (Automatic 
Meter Reading System) ของการไฟฟ้านครหลวงมลูคา่โครงการรวม 189 ล้านบาท 

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  

  บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องส าหรับปี 2557 จ านวน 990 ล้านบาท ลดลง 535 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากปี 2556 บริษัทมีการรับรู้รายได้จากงานติดตัง้ระบบและอุปกรณ์เก่ียวกับ
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ของส านกัการจราจรและขนส่งจ านวน 1,010 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2557 บริษัทมีการรับรู้รายได้
จากงานซือ้ขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายท่ีศนูย์คอมพิวเตอร์ (DR Site) ของการไฟฟ้านครหลวง มลูค่างานเฉพาะ
ส่วนของบริษัท 169 ล้านบาท และรายได้จากการขายสิทธ์ิการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAP ให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นจ านวนเงิน 
222 ล้านบาท  

ธุรกิจให้บริการรายย่อย  

  บริษัทมีรายได้ส าหรับ 2557 จ านวน 1,104 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 301 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน บริษัทมียอดใช้บริการผ่าน “ตู้บุญเติม” ส าหรับปี 2557 จ านวน 10,550 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,164 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
43 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจ านวน 7,386 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีตู้ เติมเงิน “บุญเติม” 
จ านวน 42,859 ตู้   

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้นต่อยอดขาย 

หน่วย: ล้านบาท 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

  บริษัทมีก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2557 จ านวน 279 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 45 ล้านบาทหรือร้อยละ 19 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 234 ล้านบาท ขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นตอ่ยอดขายส าหรับปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 22 ปรับตวัเพิ่มขึน้จาก
ปี 2556 ท่ีอยู่ในระดบัร้อยละ 14 โดยมีสาเหตหุลักจากการหยุดรับค าสั่งผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของ
บริษัท เวสเทร์ิน ดจิิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก  

ธุรกิจโทรคมนาคม 

  บริษัทมีก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2557 จ านวน 212 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 61 ล้านบาทหรือร้อยละ 40 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 151 ล้านบาท ขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นต่อยอดขายส าหรับปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 23 ลดลงจากปี 2556 
ท่ีอยู่ในระดบัร้อยละ 29 โดยมีสาเหตหุลกัจากงานโครงการในปี 2557 มีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีต ่ากวา่งานโครงการในปี 2556 

 
ปี 2557 ปี 2556 เพิ่ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจอีเอ็มเอส                279  22%                234  14%          45  19% 
ธุรกิจโทรคมนาคม                212  23%                151  29%          61  40% 
ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง                368  37%                388  25% (20)  (5%) 

ธุรกิจให้บริการรายย่อย                 343  31%                265  33%          78  29% 
รวมก าไรขัน้ต้น 1,202 28% 1,038 23% 164 16% 
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ธุรกิจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

  บริษัทมีก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2557 จ านวน 368 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ซึง่มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 388 ล้านบาท ขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นต่อยอดขายส าหรับปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 37 ลดลงจากปี 2556 ท่ี
อยู่ในระดบัร้อยละ 25 โดยมีสาเหตหุลกัจากงานโครงการในปี 2557 มีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีสงูกวา่งานโครงการในปี 2556  

ธุรกิจให้บริการรายย่อย 

  บริษัทมีก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2557 จ านวน 343 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 78 ล้านบาทหรือร้อยละ 29 จากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน ซึ่งมีก าไรขัน้ต้นจ านวน 265 ล้านบาท ขณะท่ีอัตราก าไรขัน้ต้นต่อยอดขายส าหรับปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 33 อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกบัปี 2556 ท่ีอยู่ในระดบัร้อยละ 31 

ค่าใช้จ่าย 

    หน่วย: ล้านบาท 

 ปี 2557 ปี 2556 เพิ่ม (ลด)   % เพิ่ม (ลด) 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 101 89 12 13% 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 656 565 91 16% 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 92 89 3 3% 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 46 54 (8) (15%) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  คา่ใช้จ่ายในการขายปี 2557 มีจ านวน 101 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 12 ล้านบาทหรือร้อยละ 13 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายการโฆษณาและส่งเสริมการขายของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 
(“FSMART”) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2557 มีจ านวน 656 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 91 ล้านบาทหรือร้อยละ 16 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท  ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (“FSMART”) 
คา่ใช้จ่ายด าเนินงานของงานโครงการและการบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีท่ี้คาดวา่จะเก็บเงินไม่ได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 2557 มีจ านวน 46 ล้านบาทลดลง 8 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน เน่ืองจากการกลบัรายการของผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

    หน่วย: ล้านบาท 

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) 
สินทรัพย์หมนุเวียน 4,576 3,377 1,199 36% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,746 1,259 487 39% 
สินทรัพย์รวม 6,322 4,636 1,686 36% 
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สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 6,322 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,686 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุชัว่คราวท่ีบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
(“FSMART”) ได้รับจากการระดมทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ การเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและสินค้า
คงเหลือท่ีเพิ่มขึน้จากการได้งานโครงการท่ีมากขึน้และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้จากการลงทนุในท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ คือ ตู้ เตมิเงิน 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้า  
                                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงนิรวม  

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 1,290 1,030 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (63) (42) 

รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 1,087 988 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจ านวน 63 ล้าน
บาท และ 42 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่นโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสูญของบริษัทและบริษัทย่อยจะขึน้อยู่กบัประสบการณ์การ
เก็บเงินในอดีตและอายขุองหนีท่ี้คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ ฝ่ายบริหารเช่ือวา่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสูญท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนัมีความเพียงพอแล้ว 

สินค้าคงเหลือ 

          หน่วย : ล้านบาท 

 
งบการเงนิรวม  

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 

สินค้าคงเหลือ 1,308 843 

รายการปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูคา่สุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ (201) (165) 

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 
 

1,107 678 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่า
สุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ จ านวน 201 ล้านบาท และ 165 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีการ
ประมาณมลูค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือต้นทนุท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้ภายหลงัวนัสิน้งวด และค านึงถึงการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ ฝ่ายบริหารเช่ือ
วา่รายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัมีความเพียงพอแล้ว 
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แหล่งที่มาของเงนิทุน 
    หน่วย: ล้านบาท 

 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) 
หนีส้ินหมนุเวียน 3,669 2,677 992 37% 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน 358 255 103 40% 
หนีส้ินรวม 4,027 2,932 1,095 37% 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,295 1,704 591 35% 

หนีส้ินรวม 

หนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 4,027 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,095 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ
เพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชี เจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงสามารถช าระ
คืนเงินกู้ ได้ตรงตามเง่ือนไขการช าระหนีท่ี้ได้ตกลงกนัไว้  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 2,295 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 591 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลัก
จาก เงินเพิ่มทุนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“FSMART”) จากการ
ระดมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ และจากก าไรสุทธิส าหรับปี 2557 จ านวน 399 ล้านบาท และการจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 288 ล้านบาท  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1.8:1 เพิ่มขึน้เล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับ
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึง่เท่ากบั 1.7:1 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกิน
บญัชี เจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 
  หน่วย: ล้าน

บาท 
 ปี 2557 ปี 2556 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 366 483 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (892) (324) 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 518 (174) 

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปี 2557 มีจ านวน 366 ล้านบาท ลดลง 117 ล้านบาท เน่ืองจากการเก็บ
เงินคา่จ้างงานโครงการตา่งๆ มีจ านวนท่ีต ่ากวา่ในปีก่อนและการซือ้วตัถดุิบและผลิตสินค้าไว้เพ่ือขาย 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุส าหรับปี 2557 มีจ านวน 892 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทนุชัว่คราวท่ีเพิ่มขึน้และ
การซือ้ทรัพย์สิน คือ ตู้ เตมิเงินของบริษัทย่อยแหง่หนึง่ 
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กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปี 2557 มีจ านวน 518 ล้านบาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลจ านวน 
288 ล้านบาท การจ่ายช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 312 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชี เงิน
กู้ ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ ยืมระยะยาว จ านวน 631 ล้านบาท และเงินเพิ่มทนุผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัท ฟอร์ท 
สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) (“FSMART”) จากการระดมทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอจ านวน 500 ล้านบาท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เทา่กบั 1.2:1 ลดลงเล็กน้อยจากอตัราส่วน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีอยู่ในระดับ 1.3:1 เป็นผลมาจากอัตราการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนต่ออัตราการ
เปล่ียนแปลงของหนีส้ินหมนุเวียนมีความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดียวกนัและสดัส่วนท่ีเท่ากนั 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 
 

 บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อื่ นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองวา่ 
 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย ข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

 

(3)      บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้
การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้นายอรินทร์ แจ่มนารี เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ
นายอรินทร์ แจ่มนารี ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
          

 ช่ือ ต าแหนง่ 

 

ลายมือช่ือ 

1. นายพงษ์ชยั อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร  

 

2.   
 

นางรังษี เลศิไตรภิญโญ 

 

รองประธานกรรมการบริหาร 
 
 

 

ผู้ รับมอบอ านาจ 

 ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อ านวยการฝ่ายการบญัชีและการเงิน  
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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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 

76 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  

2556 - 2557, 
2548 - 2551 

 

ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

     2558 - ปัจจบุนั, 
2552 -  2555 

ประธานกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

          2549 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. จีเนียส ทราฟฟิค      
ซีสเต็ม 

ผลิต จ าหนา่ย และรับเหมา ติดตัง้
ผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัระบบจราจรพร้อมทัง้
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง และผลิตและจ าหน่าย
ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ 

 
    2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

 
บจก. อาคเนย์แคบปิตอล 
 

บริหารและจดัการ การใช้รถยนต์ส าหรับ
บริษัทและองค์กรขนาดใหญ่อยา่งครบวงจร 

          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 

นายสนิท   
วรปัญญา 

    
2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

 
บมจ. อาคเนย์ประกนัภยั 
 

ธุรกิจประกนัภยั 

(ตอ่)     
2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

 
บมจ. อาคเนย์ประกนัชีวิต ธุรกิจประกนัชีวิต 
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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 

73 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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

2556 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

    2558 - ปัจจบุนั, 
2552 -  2555 

กรรมการบริษัท/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

    2556 - 2557, 
2548 - 2551 

กรรมการบริษัท/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

    2552 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีแอนด์ที บริการโทรศพัท์สาธารณะ, บริการสื่อสาร
ข้อมลู, บริการอินเตอร์เนตความเร็วสงู, 

    
2553 - 2555 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 
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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 (ตอ่) 

    2546 -  2556 กรรมการบริษัท บจก.นิติบคุคลแจ้งวฒันะ 17 บริหารจดัการและบ ารุงพืน้ที่สว่นกลาง 

     2546 -  2556 
2546 -  2554 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บจก.สร้างสิน พร็อพเพอร์ตี ้
บจก.บ้านพลบัพลา 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

นางสาวนงราม   
เลาหอารีดิลก 

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

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

    -  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

2534 -  ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บจก.เอเอสที มาสเตอร์ ตรวจสอบบญัช ี

     2554 - ปัจจบุนั กรรมการวิชาชีพบญัชีด้าน
การบญัชีภาษีอากร  

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 
 

 

     2556 - ปัจจบุนั อนกุรรมการดแูลงาน
บริการด้านการสอบบญัชี  

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 
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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 

51 41.75 (*) 
(*) นบัรวมคู่
สมรสและบตุร
ที่ยงัไมบ่รรล ุ

น้องชายคณุรังษี  
เลิศไตรภิญโญ
และคณุแกลิก 
อมตานนท์ 

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

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/ประธาน
กรรมการบริหาร 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  นิติภาวะ   - 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 าหน่ายมิเตอร์วดัไฟฟา้ kWh แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

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

     2551 -  ปัจจบุนั 
 
 

2554 -  ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 
 
 
กรรมการบริษัท 

บมจ.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 (ตอ่) 

       
 
 
 
 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ฟอร์ท อลัไลแอนซ์ บริการรับเหมาออกแบบตดิตัง้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคม 

    2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ฟอร์ท ไลท์ติง้ ผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟและอปุกรณ์
ส าหรับให้แสงสวา่ง 

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

     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 

59 6.03 พี่ชายคณุพงษ์
ชยั อมตานนท์ 
และคณุรังษี เลิศ
ไตรภิญโญ 

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

2548 -  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) 

  
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางรังษี       
 เลิศไตรภิญโญ 

54 6.14 พี่สาวคณุ     
พงษ์ชยั           
อมตานนท์และ
น้องสาวคณุ 

- อบรม Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น 
30/2004  วนัที่ 15 ธันวาคม 2547 
 -  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การ
บญัชี) มหาวิทยาลยั รามค าแหง 
 

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/ 
กรรมการบริหาร/รอง
ประธานกรรมการบริหาร/
เลขานกุารบริษัท 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

      แกลิก อมตา
นนท์ 

2551 -  ปัจจบุนั 
 

2554 - ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 

บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 
 
บจก. ฟอร์ท คอนซลัติง้ 

ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินตู้ มือ
ถืออตัโนมตัิ 
บริการให้ค าปรึกษาในการจดัการข้อมลูและ
และจดัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

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

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ฟอร์ท อลัไลแอนซ์ บริการรับเหมาออกแบบตดิตัง้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคม 

     2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ฟอร์ท ไลท์ติง้ ผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟและอปุกรณ์
ส าหรับให้แสงสวา่ง 
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ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) 

  
สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายบญุญา     
ตนัติพานิช
พนัธ์ 

53 2.57 (*) 
(*)  นบัรวมคู่
สมรสและบตุรที่
ยงัไมบ่รรลนิุติ 

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

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/
บริหาร 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 

  ภาวะ  - ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงั 

2545 -  ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท/
บริหาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีส
เต็ม 

ผลิต จ าหนา่ย และรับเหมา ติดตัง้ผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบั
ระบบจราจรพร้อมทัง้อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง และผลิตและ
จ าหน่ายป้ายอิเล็กทรอนิกส์ 

 

   

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ฟอร์ท อลัไลแอนซ์ บริการรับเหมาออกแบบตดิตัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโทรคมนาคม 

  

      

 2551 - 2552 กรรมการบริษัท บจก.อตุสาหกรรมน า้ไทย จดัจ าหน่ายน า้ดบิให้กบัภาคอตุสาหกรรมและเป็นน า้จดัสง่
เพ่ือผลิตน า้ประปา 

นางมาทินี      
วนัดีภิรมย์ 

53 2.58 พี่สาวของภรรยา
คณุพงษ์ชยั อมตา
นนท์ 

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

2548 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลิต/ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ 

        - ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงั 

2545 -  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/
บริหาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีส
เต็ม 

ผลิต จ าหนา่ย และรับเหมา ติดตัง้ผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบั
ระบบจราจรพร้อมทัง้อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง และผลิตและ
จ าหน่ายป้ายอิเล็กทรอนิกส์ 

     2551 -  2556 กรรมการบริษัท บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินตู้ มือถืออตัโนมตัิ 
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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 

นางมาทินี      
วนัดีภิรมย์  
(ตอ่) 

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

นางสาวชลธิชา  
ศิริพงศ์ปรีดา 

43 ไมมี่ ไมมี่ -  อบรม Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รุ่น43/2005 
วนัที่ 9 กนัยายน 2548 

2548 -  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 

    

นายชชัวิน  
พิพฒัน์โชติ
ธรรม       

42 ไมมี่ ไมมี่ -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2553 -  ปัจจบุนั ผู้ชว่ยประธาน
กรรมการบริหาร/
ผู้อ านวยการฝ่าย
ธุรการส านกังาน
ใหญ่ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลติ/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

    -  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

2553 - 2557 ผู้อ านวยการฝ่าย
ธุรการส านกังาน
ใหญ่ 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลติ/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

         2538 - 2553 ผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบ 

บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ 
ยงั จ ากดั 

ตรวจสอบบญัช ี
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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 

นายสวสัดิ ์     
เอิบโชคชยั 

47 ไมมี่ ไมมี่ -  ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั       

2548 -  2557 ผู้อ านวยการฝ่าย
วิจยัและพฒันา 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลติ/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

นายปราโมทย์   
พนัธินา 

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

2548 -  ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่าย
ผลิต 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลติ/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

นายอรินทร์    
แจม่นารี 

42 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) 

  ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนิติญา 
ทรงประไพ 

55 ไมมี่ ไมมี่ -  ปริญญาโท สาขาการจดัการ
ภาครัฐและเอกชน สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารส านกังาน
สว่นกลาง 

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และรับจ้างผลติ/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

    -  ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง่ 

2552 – 2556 
 

ผู้จดัการทัว่ไป บมจ. ซีพี ออลล์  ค้าปลีก 
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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

 

นำ
งส
ำว
นิต
ิญ
ำ ท

รง
ปร
ะไ
พ 

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

7 บจก. ฟอร์ท คอนซลัติง้     B B          

8 บจก.ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม       B                   

10 บจก. ฟอร์ท ไลท์ติง้      B B                  

11 บจก. ฟอร์ท อลัไลแอนซ์      B  B     B            
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายชื่อ 

 บริษัทย่อย 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. นายสนิท  วรปัญญา / /       

2. นายพงษ์ชยั  อมตานนท์ / / / / /  / / 

3. นางรังษี  เลศิไตรภิญโญ   / / / / /  

4. นายแกลกิ  อมตานนท์ /,//        

5. นางมาทินี  วนัดีภิรมย์  /,// /      

6. นายบญุญา  ตนัติพานิชพนัธ์  /,// /      

7. นายพนูศกัดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา /        

8. นายสทิธิโชค อมตานนท์       /  

9. นายชวิน เลศิไตรภิญโญ       /  

10. นายพชิิต นิ่มกลุ    /     

11. นายสมชยั สงูสวา่ง    /     

12. นายด ารง แก้วประสทิธ์ิ    /     

13. นายบญุชยั โสวรรณวณิชกลุ    /     

14.นางแนง่น้อย ณ ระนอง    /     

15. นายจ าเริญ เจริญพฒันาสถิตย์        / 

16. นายศราวธุ เพียรพิทกัษ์        / 

 

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 (มหาชน) (FSMART) 

บริษัทยอ่ย 5 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จ ากดั (FCON) 

บริษัทยอ่ย 6 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท อลัไลแอนซ์ จ ากดั (FAL) อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี โดยมีนางรังษี เลศิไตรภิญโญ 
เป็นผู้ช าระบญัชีของบริษัท 
บริษัทยอ่ย 7 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จ ากดั (FLT) 

บริษัทยอ่ย 8 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ากดั  
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

บริษัทได้จัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
มอบหมายให้นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ ช่วยประธานกรรมการบริหาร ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(รักษาการ) เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทประกอบกบัมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 10 ปี 
ต่อมา เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ให้นางสาวกณัยรินนัฎ กานธนนนัทน์ ผู้จดัการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบตังิานเป็นหวัหน้าตรวจสอบภายในแทน ประวตัโิดยสงัเขปของผู้ตรวจสอบภายในสามารถสรุปได้ดงันี ้

ระหวา่งปี 2557 

คณุชชัวนิ พิพฒัน์โชตธิรรม 

อายุ: 42 ปี 

ต าแหน่ง: หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ส าหรับระยะเวลาตัง้แตเ่ดือน พ.ย. 2557 - ก.พ. 2558 

คุณวุฒทิางการศกึษา: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

    ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปี 2558 

คณุกณัยรินนฎั กานธนนนัทน์ 

อายุ: 45 ปี 

ต าแหน่ง: ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แตเ่ดือน ก.พ. 2558 - ปัจจบุนั 

คุณวุฒทิางการศกึษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประวัตกิารอบรม:  Audit Manager Tools and Techniques, Risk Based Audit, SAP Audit, Operational Audit Procedure 
และ วธีิการประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

ประสบการณ์ท างาน: 2558-ปัจจบุนั : ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

   2555-2558 : ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ทสิโก้โตเกียว ลิสซิง่ จ ากดั 

   2546-2554 : ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท มิตซูบชิิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

หน้าที่รับผิดชอบ:  ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตังิานของทัง้องค์กร  

               รวมทัง้บริษัทในเครือ 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

  

- ไม่มี  - 
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เอกสารแนบ 5 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมิได้
เป็นผู้บริหาร จ านวน  3 ทา่น คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ ภายใต้ขอบเขตอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดและสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชมุจ านวน 5 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ และมี
ผู้สอบบญัชี ผู้บริหาร ตลอดจนฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะตามวาระที่
เก่ียวข้อง โดยสรุปเร่ืองพิจารณาที่ส าคญัได้ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2557 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ วา่ได้
ปฏิบตัิถกูต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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 
2557 

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของตนเองส าหรับปี 2557 ผลของการประเมิน
อยูใ่นระดบัท่ีพอใจ และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินและรายการทางการเงิน ประจ าไตรมาสและประจ าปี 2557 ได้
จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้มีการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันอย่างครบถ้วน ถกูต้องและมี
รายละเอียดเพียงพอ อีกทัง้บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสทิธิภาพเพียงพอ ตลอดจนยึดมัน่ในการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
 ส าหรับงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้พิจารณาแต่งตัง้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง การแต่งตัง้
ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ที่จะมีขึน้ในเดือนเมษายน 2558 
เพื่อให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

 

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

 


