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1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) เป็นหน่ึงในผูป้ระกอบกำรในภำคอตุสำหกรรมเทคโนโลยีสื่อสำรโทรคมนำคมท่ี
ใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยีสื่อสำรสำรสนเทศและอิเล็กทรอนิกสท์ุกรูปแบบมำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 30 ปี โดยบริษัทด ำเนินธุรกิจตัง้แต่กำรรบัจำ้ง
ประกอบและรบัเหมำผลิตแผงวงจรไฟฟ้ำและอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์กำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยชิน้ส่วน อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์กำรใหบ้ริกำร
งำนระบบและบริกำรโซลชูั่นทำงดำ้นเทคโนโลยีสื่อสำร ตลอดจนกำรจัดจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรผ่ำนตูอ้อนไลนอ์ตัโนมตัิ บริษัทมีนโยบำย
ส ำคัญดำ้นกำรวิจัยและพฒันำ (R&D) ในกำรคน้ควำ้ วิจัย พฒันำและออกแบบผลิตภณัฑเ์และสินคำ้นวตักรรมท่ีเป็นของเรำเอง เพื่อน ำไป
ต่อยอดในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีควำมหลำกหลำยและสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรใหก้ับลกูคำ้ทัง้องคก์รภำครฐัและเอกชน ตลอดจนถึง
ลกูคำ้รำยย่อยทั่วไปได ้โดยบริษัทตระหนักว่ำกำรท่ีจะท ำใหบ้ริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงยั่งยืนจะตอ้งมีกำรพฒันำบุคลำกรพรอ้มไป
กบักำรเพิ่มผลิตภณัฑใ์หม่และผลิตภณัฑต์อ้งมคีวำมทนัสมยั บริษัทจึงมกีำรลงทนุทัง้ดำ้นกำรอบรมพฒันำพนักงำนและกำรลงทนุเครื่องจกัร
ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อรองรบักำรผลิตสินคำ้ตน้แบบ (Phototype) ไดอ้ย่ำงรวดเร็ว และเน่ืองดว้ยประสบกำรณ์และควำมรูท่ี้สั่งสมมำ
หลำยสิบปีของทีมวิจัยและพัฒนำของบริษัทจึงท ำให้สำมำรถออกแบบ พัฒนำและสรรคส์รำ้งผลิตภัณฑ์ตลอดจนมอบโซลูชั่นใหม่ๆ ได้
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้แต่ละกลุ่ม โดยปัจจบุนั บริษทัไดแ้บ่งกำรด ำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก ่กลุ่มธุรกิจอเีอ็ม
เอส (EMS Business) ซึ่งให้บริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้ท่ีต้องกำรผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ์
โซลูชั่นส ์(Enterprise Solutions Business) ซึ่งใหบ้ริกำรจัดหำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนำคมตลอดจนใหบ้ริกำรวำง
ระบบแบบครบวงจร (System Intregration) ให้กับกลุ่มลูกค้ำองค์กรภำครัฐและเอกชน กลุ่มธุรกิจสมำรท์ เซอรวิ์ส (Smart Services 
Business) ใหบ้ริกำรทำงดำ้นกำรท ำธุรกรรมกำรเงิน เติมเงิน และช ำระเงิน ตลอดจนกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรผ่ำนตูอ้อนไลนอ์ตัโนมัติ
ใหก้บักลุ่มลกูคำ้รำยย่อยทั่วไป โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

- กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส (EMS Business) ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Print Circuit Board Assembly: 
PCBA) และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์(Electronics Device) ทัง้ในรูปแบบของกำรรบัเหมำผลิต (Turnkey) และรบัจำ้งประกอบ (Consign 
Part) ใหก้ับลูกค้ำทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงบริกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยชิน้ส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสส์  ำหรบั
โรงงำนอตุสำหกรรมและลกูคำ้ทั่วไป ตัง้แต่เซมิคอนดกัเตอร ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ตลอดจนเครื่องมือวดัและทดสอบต่ำงๆ 

- กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ (Enterprise Solutions Business) ด ำเนินธุรกิจด้ำนเครือข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมครบวงจร โดย
ใหบ้ริกำรงำนรบัเหมำโครงกำรต่ำงๆ ขององคก์รทั้งภำครฐัและเอกชน ซึ่งครอบคลมุตั้งแต่งำนส ำรวจพืน้ท่ี งำนออกแบบ งำนวำงระบบและ
ติดตัง้  และงำนปรบัปรุงและบ ำรุงรกัษำอุปกรณแ์ละ/ หรือโครงข่ำยระบบสื่อสำรต่ำงๆ อำทิ งำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตควำมเรว็สงูแบบสำยใย
แก้วน ำแสง งำนระบบควบคุมไฟสัญญำณจรำจร งำนระบบพลังงำนไฟฟ้ำอัจฉริยะ หรืองำนระบบจัดกำรขอ้มูลและวำงแผนทรพัยำกรทำง
ธุรกิจขององค์กร อีกทั้ง มีบริกำรจัดหำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นอุปกรณ์โทรคมนำคม (Telecommunication Equipment) 
อุปกรณ์ไฟส่องสว่ำง (LED Street Light, LED Residential Light) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์(Electronics Device) ตลอดจนบริกำรจัดหำ 
จดัจ ำหน่ำยและซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำเครื่องบิน 

- กลุ่มธุรกิจสมำรท์ เซอรวิ์ส (Smart Services Business) ด  ำเนินธุรกิจดำ้นกำรใหบ้ริกำรรบัช ำระเงินดว้ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส ์บริกำร
ช ำระเงินแทน บริกำรโอนเงินดว้ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส ์บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส ์(e-Money) บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินครบวงจรผ่ำนตู้
ออนไลน์อัตโนมัติ รวมไปถึงกำรให้บริกำรสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องดื่มและสินค้ำผ่ำนตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ 
(Vending Machine)  
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1.1.1 วิสัยทัศน ์เป้าหมายและกลยุทธ ์

วิสัยทัศน ์
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) เป็นองคก์รดำ้นวิจัย พฒันำ ผลิต จ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศกำร

สื่อสำรและอิเล็กทรอนิกสท์กุรูปแบบ รวมทัง้เครือข่ำยช่องทำงบริกำรอตัโนมตัิและกำรเงิน แบบครบวงจรท่ีดีเลิศ ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ท่ีด ีโดยมุ่งกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

พันธกิจ 
•  ส่งเสริมกำรคน้ควำ้และวิจยั เพื่อขยำยธุรกิจในกำรสรำ้งสินคำ้และบริกำรท่ีหลำกหลำย 
• ปรบัเปลี่ยนแผนธรุกิจตำมกระแสพลวตัรของกำรกำรตลำด และควำมคำดหวงัของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียต่อองคก์ร 
• เติมเต็มขีดควำมสำมำรถในกำรคน้ควำ้ กำรสรำ้งนวตักรรม กำรออกแบบ กำรพฒันำ กำรเสำะหำ กำรผลิต กำรขำย กำรตลำด 

และช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
• เขำ้ถึงควำมพึงพอใจของลกูคำ้และบริกำรหลงักำรขำย 
• รกัษำผลประโยชนใ์หก้บัผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ คู่คำ้ พนกังำน ชมุชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และภำครฐั 

 

วัฒนธรรมองคก์ร 
F: Faithful  ซื่อสตัย ์และศรทัธำในองคก์ร 

O: Optimist  มองโลกในแง่บวก มีทศันคติท่ีดี 

R: Responsible  มีควำมรบัผิดชอบ 

T: Thoughtful   ละเอียด รอบคอบ 

H: Harmony  เขำ้กนัไดท้ ำงำนเป็นทีม 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2532 ภำยใตช้ื่อเดิม คือ บริษัท จีเนียส คอมมนิูเคชั่น  ซีสเต็ม จ ำกัด 

โดยกลุ่มอมตำนนท์ ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นท่ี 1 ลำ้นบำท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตู้สำขำโทรศัพท์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ FORTH 
รวมทัง้ด  ำเนินกำรผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมำมีกำรเพิ่มทุนและขยำยสำยงำนไปยงัธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
เช่น ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม ธุรกิจผลิตมิเตอรไ์ฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ต่อมำในปี 2548 บริษัทได้เขำ้จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน รวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) รำยละเอียดควำมเป็นมำของบริษัท มีดงันี ้

ปี 2530 กลุ่มอมตำนนทแ์ละนำยพูนศกัด์ิ ศิริพงศป์รีดำ เริ่มก่อตัง้ บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ำกดั (“ES”) ซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มตน้ของบริษัท 
เพื่อด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

ปี 2532 กลุ่มอมตำนนท์ก่อตั้ง บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซีสเต็ม จ ำกัด เพื่อด ำเนินธุ รกิจผลิตและจ ำหน่ำยตู้สำขำโทรศัพท์ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ FORTH โดยมีส  ำนักงำนและสถำนท่ีผลิตสินค้ำตั้งอยู่เลขท่ี 280,282,284 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

ปี 2538 บริษัทลงทุนซือ้ท่ีดินและสรำ้งโรงงำนขยำยฐำนกำรผลิต เพื่อรองรบักำรเติบโตของธุรกิจผลิตประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์โดยโรงงำนดงักล่ำวตัง้อยู่ท่ี Factory Land ถ.พทุธมณฑลสำย 5 จงัหวดันครปฐม 
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ปี 2539 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 20.0 ลำ้นบำท เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 200,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพื่อซือ้เครื่องจกัร
ขยำยก ำลงักำรผลิต 

ปี 2540 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150.0 ลำ้นบำท เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,500,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพื่อซือ้ท่ีดิน
จ ำนวน 5 ไร่ ตัง้อยู่เลขท่ี 77 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสำย 5 จังหวดันครปฐม ส ำหรบัตัง้โรงงำนใหม่ รวมทัง้มีกำรลงทุนในเครื่องจักร
เพ่ือขยำยก ำลงักำรผลิต 

ปี 2541 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 180.0 ล้ำนบำท เป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เพื่อซือ้
เครื่องจกัรขยำยก ำลงักำรผลิตรองรบัลกูคำ้จำกประเทศญ่ีปุ่ นท่ียำ้ยฐำนกำรผลิตมำในประเทศไทย 

ปี 2542 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 330.0 ลำ้นบำท เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 3,300,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพื่อซือ้ท่ีดิน
เพิ่มเติมจ ำนวน 5 ไร ่(เป็นพืน้ท่ีติดกบัท่ีดินท่ีบริษัทซือ้ในปี 2540) เพื่อสรำ้งโรงงำน และซือ้เครื่องจกัรขยำยก ำลงักำรผลิต 

ปี 2543 บริษัทยำ้ยฐำนกำรผลิตไปยงัโรงงำนแห่งใหม่ท่ี ถ.พทุธมณฑลสำย 5 จงัหวดันครปฐม 

ปี 2545 เดือนพฤศจิกำยน บริษัทไดร้ับกำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2000 จำกสถำบันรบัรองมำตรฐำน SGS (Thailand) Limited 
System & Services Certification ดำ้นระบบกำรจัดกำรคุณภำพ ส ำหรบักำรผลิต Print Circuit Board Assembly : PCBA และ
กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ตู้สำขำโทรศัพท์ (Private Automatic Branch Exchange: PABX) สินค้ำควบคุมกำรประจุและ
แปลงกระแสไฟฟ้ำ (Inverter Charger) และอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์โดยบริษัทไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ำกส ำนกังำนส่งเสริมกำรลงทุน
(BOI) ส ำหรบัภำษีน ำเขำ้วตัถุดิบเพื่อใชใ้นกิจกำรผลิต PCBA PABX อุปกรณ์โทรศพัท ์ชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์ส  ำหรบัเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
ผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกส ์และผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกสส์  ำเรจ็รูป 

ปี 2546 GTS ไดร้ับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องนับเวลำถอยหลังชนิด Light Emitting Diodes (“LED”) ส ำหรบักำรจรำจร, โคม
สญัญำณไฟจรำจรชนิด LED, และตูค้วบคมุสญัญำณไฟจรำจร จำกส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ตุสำหกรรม 

ปี 2547 บริษัทรว่มกับผูบ้ริหำรและผูถื้อหุน้ ก่อตัง้ บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร ์จ ำกัด (“GEM”) ดว้ยทนุจดทะเบียน 5 ลำ้นบำท เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยมเิตอรไ์ฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยแรกเริ่มมีสดัส่วนกำรถือหุน้ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นต่อทุนจดทะเบียน  
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั   รอ้ยละ 40  

ผูบ้ริหำร คือ นำยพงษ์ชยั อมตำนนท,์ นำงรงัษี เลิศไตรภิญโญ, 
นำยบญุญำ ตนัติพำนิชพนัธ ์ 

ถือหุน้รวมในสดัส่วนรอ้ยละ 5 

นำยจ ำเริญ เจริญพฒันำสถิต, นำยณฐัวฒุิ เทพหสัดิน ณ อยธุยำ, 
นำยศรำวธุ เพียรพิทกัษ์  

ถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 55 

 

GEM ได้รับสิทธิประโยชน์จำกส ำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ส ำหรับผลิตภัณฑ์จำกกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส ์ใน
ลกัษณะ PROTOTYPE DESIGN หรือผลิตภณัฑต์น้แบบ 

 -    ในเดือนกันยำยน บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 386.1 ลำ้นบำท จำกกำรออก
หุน้สำมัญใหม่เพิ่มทุนจ ำนวน 561,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยช ำระเงินค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
679 หุน้ รำคำหุน้ละ 100 บำท และหุน้สำมญัเพิ่มทนุส่วนท่ีเหลือช ำระโดยกำรแลกกับหุน้สำมญัทัง้หมดจำกผูถื้อหุน้เดิม
ของ ES และ GTS ท่ีรำคำตำมมูลค่ำทำงบัญชี ณ 31 ธันวำคม 2546 หลังจำกหักเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเดิม ตำมผล
ประกอบกำรของปี 2546 และจ่ำยเงินปันผลแลว้ในปี 2547 สดัส่วนกำรแลกหุน้เป็น ดงันี ้ 
• หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวน 549,758หุ้น แลกกับหุ้น ES ของผู้ถือหุ้นเดิม  จ ำนวน 499,994 หุ้นใน

อตัรำส่วน 1.099 : 1 หุน้ 
• หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวน 10,563 หุ้น แลกกับหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของ GTS จ ำนวน 9,994 หุ้นด้วย

สดัส่วน 1.057 : 1  
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ดงันัน้ บริษัทจึงไดเ้ขำ้ถือหุน้ของ GTS และ ES ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  
 

โครงสร้างเดิมของกลุ่มบริษัทก่อน 30 กันยายน 2547 
             

   .                     .                       
(GTS)

   .                    
(ES)

      

   .                           
(GEM)

    100%         100%    100%

40%

          

                  

 
โครงสรำ้งเดิมของกลุ่มบริษัทก่อนปรับโครงสรำ้งในเดือนกันยำยน 2547 ถือหุ้นโดยคณะบุคคลในกลุ่มอมตำนนท์ ซึ่งเป็นกลุ่ม

ผูบ้ริหำร และบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลเขำ้ถือหุน้ใน บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร ์จ ำกัด เพียงแห่งเดียว อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัไดม้ีกำรปรบั
โครงสรำ้งโดยบริษัทเขำ้ลงทนุโดยกำรแลกหุน้ ES และ GTS ดงักล่ำวขำ้งตน้ โครงสรำ้งใหม่ของบริษัทจึงเปลี่ยนแปลง ดงันี ้

โครงสร้างใหม่ของกลุ่มบริษัทหลัง 30 กันยายน 2547 

   .                  

   .                       
(GTS)

   .                    
(ES)

      
   .                           

(GEM)

          40%**         100%    100%

    

          

                  

 
หมำยเหต ุ ในปี 2548 บริษัทเขำ้ซือ้หุน้ GEM เพิ่มเติมจำกกลุ่มผูถ้ือหุน้เดิมซึ่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษัท ท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้เพิ่มเป็น รอ้ยละ 45 

 ปี 2548  
• GTS ได้รับสิทธิบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI ส ำหรับผลิตภัณฑ์จำกกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะ 

PROTOTYPE DESIGN 
• บริษัทท ำขอ้ตกลงร่วมกับ GTS เพื่อก่อตัง้ กิจกำรร่วมคำ้ จีเนียส (JV Genius) โดยแบ่งเงินลงทุนและผลก ำไรในสัดส่วนรอ้ยละ 

20 : 80 ทั้งนี ้กิจกำรร่วมค้ำ จีเนียส ได้รบัสิทธิจำกกรุงเทพมหำนคร ในกำรติดตั้งป้ำยจรำจรอัจฉริยะ จ ำนวน 40 จุด พรอ้ม
สญัญำกำรดูแลรกัษำและระบบศนูยค์วบคุมเครือข่ำย อีกทัง้ ด  ำเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนด์ำ้นกำรโฆษณำในงำนสมัปทำน
ติดตัง้ป้ำยจรำจรอจัฉริยะทกุจดุ 

• บริษัทร่วม GEM ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ลำ้นบำท โดยบริษัทเขำ้ซือ้หุน้เพิ่มเติมจำกกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมซึ่งเป็นผูบ้ริหำรของ
บริษัท จ ำนวน 924,999 หุน้ รำคำตำมมูลค่ำท่ีตรำไว ้หุน้ละ 10 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวม 9,249,990 บำท สดัส่วนกำรถือหุน้ของ
บริษัทอยู่ท่ีรอ้ยละ 45 วัตถุประสงคใ์นกำรเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อเป็นทุนหมนุเวียนเพิ่มเติมรองรบักำรขยำยตัวของบริษัท เน่ืองจำก 
ผลิตภัณฑม์ิเตอรไ์ฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกสข์อง GEM ไดผ้่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนสินคำ้ IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 
จำกสถำบนั Parkside Laboratory ประเทศนิวซีแลนด ์

• บริษัทร่วมกับ นำยมนตรี วรรณำ, นำยศรำวุธ เพียรพิทกัษ์, นำยณัฐวุฒิ เทพหสัดิน ณ อยุธยำ และนำยชำญเรือง เหลือนิมิตมำศ 
ก่อตัง้ บริษัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเต็ม จ ำกดั (“FTS”) ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท โดยบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 34 ของ
ทุนจดทะเบียน และนำยมนตรี วรรณำ, นำยศรำวุธ เพียรพิทักษ์, นำยณัฐวุฒิ เทพหสัดิน ณ อยุธยำ และนำยชำญเรือง เหลือ
นิมิตมำศ ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนรอ้ยละ 66 เพื่อด ำเนินธุรกิจเป็นผู้วิจัย ค้นคว้ำและจัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่ำน
ดำวเทียมติดยำนพำหนะ (“Vehicle Tracking System”) 
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• บริษัทยำ้ยท่ีตัง้ส  ำนักงำนใหญ่ มำท่ี 226/12, 13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร พรอ้ม
ทัง้ด  ำเนินกำรขออนุญำตเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน รวมทัง้เปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) โดยแปลงมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวจ้ำกหุน้ละ 100 บำทเป็นหุน้ละ 1 บำท  

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 386.1 ลำ้นบำท เป็น 515 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุน 128.9 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไว ้
หุน้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปในครำวเดียวหรือต่ำงครำวกัน 

ปี 2549  
• เดือนเมษำยน 2549 ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้มีมติเปลี่ยนแปลงลดจ ำนวนหุน้ท่ีจะเสนอขำยต่อประชำชน จำก 128.9 ลำ้นหุ้น

เหลือ 93.9 ลำ้นหุน้ ส  ำหรบัทนุส่วนท่ีเหลือบริษัทยงัไม่มีนโยบำยในกำรเพิ่มทนุเรียกช ำระ 
• เดือนกนัยำยน 2549 บริษัทไดร้บัอนญุำตใหห้ลกัทรพัยท่ี์จดทะเบียนเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
• เดือนธันวำคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 515 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 515 ลำ้นหุน้ โดยเป็นหุน้สำมญัท่ี

ออกและเรียกช ำระแลว้ 480 ลำ้นบำท คิดเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 480 ลำ้นหุน้ 

ปี 2550    
• บริษัทร่วม GEM ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ลำ้นบำท โดยบริษัทเขำ้ซือ้หุน้เพ่ิมเติม จ ำนวน 675,000 หุน้ รำคำตำมมูลค่ำท่ี

ตรำไว ้หุน้ละ 10 บำท คิดเป็นมลูค่ำรวม 6,750,000 บำท สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทคงเดิมที่รอ้ยละ 45 

ปี 2551  
• เมื่อวนัท่ี 8 เมษำยน 2551 บริษัทย่อย GTS ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจำกเดิม 10 ลำ้นบำท เป็น 50 ลำ้นบำท บริษัทไดใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้

เพิ่มทนุดงักล่ำว เพื่อด ำรงสดัส่วนกำรถือหุน้ไวค้งเดิม 
• วนัท่ี 20 มิถุนำยน 2551 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้มีมติลดทุนจดทะเบียนจำก 515 ลำ้นบำท เป็น 480 ลำ้นบำท โดยลดจ ำนวน

หุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 35 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และไดม้ีมติอนมุตัิเปลี่ยนแปลงมลูค่ำท่ีตรำ
ไวจ้ำกหุน้ละ 1 บำท เป็นหุน้ละ 0.5 บำท เป็นผลใหจ้ ำนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและออกช ำระแลว้เพิ่มขึน้จำก 480 ลำ้นหุน้ เป็น 960 
ลำ้นหุน้ 

• วนัท่ี 7 ตลุำคม 2551 บริษัทร่วมกับนำงสทิุน นิยมศิลป์ ก่อตัง้ บริษัท อตุสำหกรรมน ำ้ไทย จ ำกดั ดว้ยทนุจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท 
โดยบริษัทเริ่มตน้ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 เพื่อด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรก่อสรำ้งระบบท่อส่งน ำ้ดิบจำกแหล่งน ำ้ธรรมชำติ และ
ป้อนน ำ้ดิบใหคู้่คำ้ในกำรพฒันำแหล่งน ำ้และจัดระบบท่อส่งน ำ้ดิบสำยหลกั ใหแ้ก่นิคมอุตสำหกรรม โรงงำนอตุสำหกรรม รวมทัง้
กำรประปำส่วนภูมิภำค และต่อมำในเดือนธันวำคม 2551 บริษัทไดเ้ขำ้ซือ้หุน้เพิ่มจำกผูถื้อหุน้เดิมรวมจ ำนวน 3,000 หุน้ ท ำให้
บริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุน้เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 70  ของทนุจดทะเบียน 

• วันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2551 บริษัทร่วมกับ นำยศิวพันธ์ รตันวิโรจน์วงศ์ และนำยอนุพันธ์ ภักดีศุภฤทธิ์ ก่อตั้ง บริษัท ฟอรท์ 
สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท โดยบริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบียน เพื่อด ำเนิน
ธุรกิจผูใ้หบ้ริกำรเติมเงินมือถืออัตโนมัติ โดยบริษัทเป็นผูผ้ลิตตูเ้ติมเงินมือถือและใหบ้ริกำรกับดีลเลอรใ์นดำ้นกำรบริหำรและ
จัดเก็บรำยได ้ซึ่งธุรกิจดังกล่ำวยังมีศักยภำพสูงในกำรขยำยธุรกิจไปยังบริกำรอื่นเพิ่มเติม เช่น บริกำรช ำระค่ำสำธำรณูปโภค 
ช ำระบตัรเครดิตอิออน เทสโก ้เฟริส์ชอ้ยส ์เป็นตน้ 

• บริษัทด ำเนินกำรปิดกิจกำรร่วมค้ำ จีเนียส ทรำฟฟิค แอนด ์เซอรวิ์ส อิน เตอรค์อล หลังจำกส่งมอบงำนปรบัปรุงและติดตั้ง
สญัญำณไฟจรำจรในเขตเทศบำลนครตรงัเสรจ็สิน้ 

ปี 2552 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
•  ในปี 2552 บริษัทลงทุนซือ้เครื่องจักร เพื่อรองรบัค ำสั่งผลิตของลูกคำ้รำยใหญ่ คือ เวสเทิรน์ ดิจิตอล มลูค่ำกำรลงทุน ประมำณ  

60 ลำ้นบำท 
• บริษัทไดร้บัรำงวลั Best Supplier จำก บริษัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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• ในเดือนตลุำคม 2552 บริษัทไดร้บัรำงวลัชนะเลิศ ดำ้นเศรษฐกิจ ในกำรประกวดผลงำนรำงวลันวตักรรมแห่งชำติประจ ำปี 2552 
จำกส ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  

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

บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด  
• ในเดือนเมษำยน 2552 บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจำก 1 ลำ้นบำท เป็น 5 ลำ้นบำท โดยกำรออก

หุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 40,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท และเริ่มด ำเนินธุรกิจเชิงพำณิชยใ์หบ้ริกำรเติมเงินออนไลน์
และเติมเงินมือถืออตัโนมตัิ 

บริษัท อุตสาหกรรมน ้าไทย จ ากัด (TIW) 
• ในเดือนสิงหำคม 2552 บริษัทย่อย TIW ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ลำ้นบำท เป็น 77 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุน

จ ำนวน 760,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท  
• ในเดือนกันยำยน 2552 TIW ไดล้งนำมในสัญญำซือ้ขำยน ำ้ดิบ เพื่อจ ำหน่ำยน ำ้ดิบใหแ้ก่ บมจ.จัดกำรและพฒันำทรพัยำกรน ำ้

ภำคตะวนัออก สญัญำดงักล่ำวมีอำย ุ10 ปี มลูค่ำรำยไดโ้ดยประมำณตลอดอำยสุญัญำ จ ำนวน 570 ลำ้นบำท 

ปี 2553 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
• ในเดือนมีนำคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติใหข้ำยเงินลงทนุในหุน้สำมญัของ บริษัท อุตสำหกรรมน ำ้ไทย จ ำกัด 

จ ำนวน 539,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบียนใหแ้ก่บริษัท แหล่งน ำ้สยำม จ ำกัด และบริษัทไดโ้อนหุน้และ
รบัช ำระเงินค่ำหุ้นจ ำนวนเงิน 55 ล้ำนบำท (สุทธิจำกค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง) มีผลท ำให้บริษัท อุตสำหกรรมน ำ้ไทย จ ำกัด สิน้
สภำพกำรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 30 เมษำยน 2553  

• บริษัทไดข้ยำยกำรลงทุนไปยังประเทศฟิลิปปินส ์โดยจัดตั้งบริษัท Mindmap Commtech Inc. ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 150 ลำ้นเป
โซ (หุน้สำมัญจ ำนวน 150,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1,000 เปโซ) และด ำเนินธุรกิจหลักคือ ใหบ้ริกำรเติมเงินออนไลนแ์ละ
เติมเงินมือถืออตัโนมตัิ โดยบริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบียน  

• บริษัทไดร้บัรำงวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป ในกำรประกวดรำงวัลเจำ้ฟ้ำไอที รตันรำชสุดำ สำรสนเทศ ครัง้ท่ี 5 ประจ ำปี 
2553 จำก มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (FRIT) จำกผลิตภัณฑ์ชุมสำยโทรศัพท์และอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูง หรือ Multi-
Service Access Network (MSAN) 

• บริษัทได้รบัรำงวัลดีเด่นจำกกำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมโทรคมนำคมไทยประจ ำปี 2553 จำก สถำบันวิจัยและพัฒนำ
อุตสำหกรรมโทรคมนำคม (TRIDI) โดยผลิตภัณฑท่ี์ไดร้ำงวลั คือ FORTH X- TRANS WDM Access Switch ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ ์
Access Switch  ส  ำหรบัผูใ้ห้บริกำรเครือข่ำยบรอดแบนด ์เพื่อเชื่อมต่อจำกตู้ชุมสำยอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูง (MSAN) เขำ้สู่ 
Core Network ท่ีมี Bandwidth สงู และอีก 2 รำงวลัจำกโครงกำรผลิตภณัฑด์ีเด่นทำงดำ้นระบบสมองกลฝังตวัของประเทศไทย 
โดยได้รับรำงวัลชนะเลิศภำยใต้ประเภท Living and Life Style คือ Nurse Call System ซึ่งเป็นระบบสื่อสำรภำยในสถำน 
พยำบำล และ รำงวัลทำงด้ำนนวัตกรรมประเภท Productivity & Tools จำกผลงำน Forth Android Development Board 
Tablet ซึ่งเป็นกำรออกแบบผลิตบอรด์ทดลองเพื่อใชใ้นกำรพฒันำระบบปฏิบตัิกำร Android 

บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด  
• ในเดือนพฤศจิกำยน 2553 บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5 ลำ้นบำท (หุ้นสำมัญ 50,000 หุน้ 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ 100 บำท) เป็น 15 ลำ้นบำท (หุ้นสำมัญ 150,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ 100,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
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  ปี 2554 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
• ในเดือนพฤษภำคม 2554 บริษัทลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อว่ำ บริษัท ฟอรท์ คอนซัลติง้ จ ำกัด เพื่อด ำเนินธุรกิจให้

ค  ำปรกึษำในกำรจัดกำรขอ้มลูและจดัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท โดยบริษัทถือหุน้ในอตัรำ
รอ้ยละ 70 ของทนุจดทะเบียน 

• บริษัทไดร้บัรำงวลัดีเด่น “Best Supplier Award” 3 ปีซอ้น จำก บริษัท ไพโอเนียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษัท ฟอรท์ แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ากัด 
• ในเดือนกุมภำพันธ์ 2554 บริษัท ฟอรท์ แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 10 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 100,000 หุน้ 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ 100 บำท) เป็น 20 ลำ้นบำท (หุ้นสำมัญ 200,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ 100,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

Mindmap Commtech Inc.  
• Mindmap Commtech Inc. ออกจ ำหน่ำยหุ้นเพิ่มจำก  50.4 ล้ำนเปโซฟิลิปปินส์ (50,400 หุ้น  มูลค่ำหุ้นละ 1,000 เปโซ

ฟิลิปปินส)์ เป็น 100.8 ลำ้นเปโซฟิลิปปินส ์(100,800 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1,000 เปโซฟิลิปปินส)์  

  ปี 2555 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัทขยำยกำรลงทุนไปยงัประเทศเวียดนำม โดยจัดตัง้บริษัท FPT Payment Technology Joint Stock Company ซึ่งมีทุนจด

ทะเบียน 42,000 ล้ำนดอง (หุ้นสำมัญจ ำนวน 4,200,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10,000 ดอง) และด ำเนินธุรกิจหลักคือ 
ใหบ้ริกำรเติมเงินออนไลนแ์ละเติมเงินมือถืออัตโนมัติ โดยบริษัทถือหุน้ในบริษัทดังกล่ำวในอัตรำรอ้ยละ 30 รำคำทุนของเงิน
ลงทนุในบริษัทดงักล่ำว 18.5 ลำ้นบำท 

• บริษัทไดซ้ือ้หุ้นสำมัญของ บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (FSS) จ ำนวน 15,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็น
มลูค่ำ 1.50 ลำ้นบำท จำกผูถื้อหุน้รำยหน่ึงของ FSS ท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัทดงักล่ำวเพ่ิมขึน้จำกรอ้ยละ 51 เป็น รอ้ยละ 
61 นอกจำกนี ้บริษัทไดซ้ือ้หุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทจ ำนวน 1,453,500 หุน้ และส่วน
ของผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำวท่ีสสะสิทธิกำรซือ้หุน้จ ำนวน 285,000 หุน้ รวมจ ำนวนหุน้เพิ่มทุนทั้งสิน้ 1,738,500 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 
100 บำท คิดเป็นมลูค่ำ 173.85 ลำ้นบำท รวมมลูค่ำเงินลงทนุทัง้สิน้ 175.35 ลำ้นบำท 

บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด  
• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 15 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 150,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 

บำท) เป็น 300 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
2,850,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

ปี 2556 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัทอนุมัติแผนกำรน ำ บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และ

อนมุตัิในหลกักำรกำรจดัโครงสรำ้งทนุของ บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั ตำมแผนกำร Spin-off 
• บริษัทจ่ำยช ำระค่ำหุน้ใน Mindmap Commtech Inc. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุน้ในบริษัทดังกล่ำวในอตัรำรอ้ยละ 40 คิด

เป็นจ ำนวน 105 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทรว่มดงักล่ำว 
• นำยพงษ์ชัย อมตำนนท ์ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัทไดข้ำยหุน้ของบริษัท จ ำนวน 100 ลำ้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10.4 ของ

ทนุจดทะเบียนของบริษัท ใหแ้ก่นักลงทุน 2 รำย คือ นำยวิชยั ทองแตง และนำงสำวกนำนชุ เล็กวิจิตร อย่ำงไรก็ตำม กำรขำยหุน้
ของผูถื้อหุน้ดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อโครงสรำ้งกำรจดักำรและนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่ำงใด 

• บริษัทลงทนุจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 แห่ง คือ บริษัท ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์จ ำกดั และบริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ ำกัด  
• บริษัทลงนำมในสัญญำ Joint Venture Termination Agreement เพื่ อยกเลิกสัญญำ Joint Venture and Shareholders 
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Agreement ซึ่งเป็นกำรยกเลิกกำรรว่มทนุใน FPT Payment Technology Joint Stock Company  
• บริษัทหยุดรบัค ำสั่งผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสส์  ำหรบัฮำรด์ดิสกไ์ดรฟ์ของ บริษัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็น

ลกูคำ้รำยใหญ่ของบริษัท ตัง้แต่สิน้เดือนกรกฎำคม 2556 
• บริษัทยำ้ยส ำนักงำนใหญ่จำกเดิมเลขท่ี 226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ไปยัง

เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด เปลี่ยนแปลงมลูค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัทย่อยจำกเดิมหุน้ละ 100 บำท จ ำนวน 3 

ลำ้นหุน้ เป็นหุน้ละ 0.5 บำท จ ำนวน 600 ลำ้นหุน้  
• บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 300 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 600 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.5 ) เป็น 400 ลำ้นบำท (หุน้

สำมญั 800 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท) โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 200 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.5 
บำท เพื่อรองรบักำรเสนอขำยหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัและประชำชนทั่วไป (IPO)  

• บริษัทย่อยแปรสภำพจำกบริษัทจ ำกดัเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั 
• บริษัทย่อยยำ้ยส ำนักงำนใหญ่จำกเดิมเลขท่ี 1031/3-4 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ไปยัง

เลขท่ี 226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

บริษัท ฟอรท์ อัลไลแอนซ ์จ ากัด  
• บริษัทย่อยดังกล่ำวจัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 3 มิถุนำยน 2556 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 10,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 

100 บำท ธุรกิจหลักคือ บริกำรรบัเหมำออกแบบ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโทรคมนำคม รวมถึงกำรจ ำหน่ำย
อปุกรณส์ื่อสำรและระบบคอมพิวเตอร ์บริษัทถือหุน้ในบริษัทย่อยดงักล่ำวในอตัรำรอ้ยละ 51 

บริษัท ฟอรท์ ไลทติ์ง้ จ ากัด  
• บริษัทย่อยดงักล่ำวจัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2556 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 10,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 100 บำท ธุรกิจหลกัคือ ผลิตและจ ำหน่ำยหลอดไฟฟ้ำและอปุกรณส์ ำหรบัใหแ้สงสว่ำง บริษัทถือหุน้ในบริษัทในอตัรำรอ้ยละ 100 

FPT Payment Technology Joint Stock Company 
• ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ FPT Payment Technology Joint Stock Company มีมติอนุมตัิกำรเลิกบริษัท และขำยเครื่องรบัช ำระเงิน

อตัโนมตัิคืนใหก้ับบริษัท เนื่องจำก สภำวะตลำดเติมเงินมือถือยงัไม่เอือ้อ ำนวย ผูบ้ริโภคยงัคงนิยมใชบ้ตัรเติมเงินแบบขูดมำกกว่ำกำร
เติมเงินผ่ำนตูเ้ติมเงิน 

ปี 2557 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัทใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ ำนวน 1,500,000 หุน้ ใน

รำคำตำมมลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท คิดเป็นมลูค่ำเงินลงทนุ 150 ลำ้นบำท ทัง้นี ้เพื่อรกัษำสดัส่วนกำรถือหุน้ไวค้งเดิม 
• บริษัทใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของ บริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ ำนวน 90,000 หุน้ ในรำคำตำมมลูค่ำท่ี

ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท คิดเป็นมลูค่ำเงินลงทนุ 9 ลำ้นบำท ทัง้นี ้เพื่อรกัษำสดัส่วนกำรถือหุน้ไวค้งเดิม 

• บริษัทใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของ บริษัท ฟอรท์ แทร็คกิง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรว่มของบริษัท จ ำนวน 34,000 หุน้ ในรำคำตำมมลูค่ำ
ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท คิดเป็นมลูค่ำเงินลงทนุ 3.4 ลำ้นบำท ทัง้นี ้เพื่อรกัษำสดัส่วนกำรถือหุน้ไวค้งเดิม 

• สดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทใน บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลดลงจำกรอ้ยละ 61 เหลือ
รอ้ยละ 46 เน่ืองจำก บริษัทย่อยดงักล่ำวเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทย่อย จ ำนวน 200 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท 
ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทและประชำชนทั่วไป  
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• บริษัทรบัโอนหุน้สำมญัของ บริษัท ฟอรท์ มิเตอร ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จ ำนวน 1,599,998 หุน้ โดยไม่คิดมูลค่ำ จำกผูถื้อ
หุน้ 3 รำย ที่มีควำมประสงคจ์ะโอนหุน้ท่ีถืออยู่ทัง้หมดใหแ้ก่บริษัท กำรรบัโอนหุน้ดงักล่ำวท ำใหบ้ริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุน้เพิ่มขึน้จำกรอ้ย
ละ 45 เป็นรอ้ยละ 85  

• บริษัทรบัโอนหุน้สำมญัของ บริษัท ฟอรท์ คอนซลัติง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ ำนวน 30,000 หุน้ โดยไม่คิดมลูค่ำ จำกผูถื้อ
หุน้รำยหน่ึงท่ีมีควำมประสงคจ์ะโอนหุน้ท่ีถืออยู่ทั้งหมดใหแ้ก่บริษัท กำรรบัโอนหุน้ดังกล่ำวท ำใหบ้ริษัทมีสดัส่วนกำรถือหุน้เพิ่มขึ ้นจำก
รอ้ยละ 70 เป็นรอ้ยละ 100 

• บริษัทไดอ้นุมตัิกำรเลิกกิจกำรของ บริษัท ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจำก บริษัทดังกล่ำวยังไม่ไดเ้ริ่ม
ด ำเนินกำรและมีผลขำดทนุสะสมเกินกว่ำทุนจดทะเบียน 

• บริษัทไดซ้ือ้ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้ง ซึ่งตัง้อยู่บนถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร เนือ้ท่ีรวม 349 ตำรำงวำ 
คิดเป็นมลูค่ำ 316 ลำ้นบำท จำกบคุคลที่ไม่เก่ียวโยงกนักบับริษัท เพื่อไวร้องรบักำรขยำยกิจกำรของบริษัท  

บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน)  
• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) เสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทและประชำชนทั่วไป จ ำนวน 200 ลำ้น

หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท และไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนกับตลำดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 
และเริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ตัง้แต่วนัท่ี 14 ตลุำคม 2557 โดยมีชื่อย่อหลกัทรพัย ์คือ FSMART 

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด  
• บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 50 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 500,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) 

เป็น 200 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 2,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท) โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 1,500,000 หุ้น 
มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ 100 บำท 

บริษัท ฟอรท์ ไลทติ์ง้ จ ากัด  
• บริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 10,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) เป็น 10 ลำ้น

บำท (หุน้สำมญั 100,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน 90,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ 100 
บำท 

บริษัท ฟอรท์ อัลไลแอนซ ์จ ากัด  
• บริษัท ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์จ ำกดั จดทะเบียนเลิกบริษัทกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัท่ี 11 ธันวำคม 2557  

ปี 2558 
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญดังนี ้  
• บริษัท, บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) และกลุ่มบริษัทสิงห ์คอรเ์ปอเรชั่น ไดร้่วมลงทุนจดัตัง้ บริษัท ฟอรท์ เวนดิง้ จ ำกัด 

เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรเครื่องจ ำหน่ำยสินคำ้อัตโนมัติ (Vending Machine) โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 80 ลำ้น
บำท (หุน้สำมัญ 8 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) บริษัท และบริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) ถือหุน้ในบริษัท
ดงักล่ำวคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 45 และ รอ้ยละ 10 ตำมล ำดบั 

• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) ไดร้บัใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกสใ์หเ้ป็นผูใ้หบ้ริกำรกำรช ำระ
เงินทำงอิเล็กทรอนิกส ์และกำรใหบ้ริกำรรบัช ำระเงินแทน 

• บริษัท ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเสรจ็กำรช ำระบญัชีกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัท่ี 10 พฤศจกิำยน 2558 

ปี 2559 
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญดังนี ้  
• บริษัทซือ้หุน้ทั้งหมดจำกผูถื้อหุน้ของ Mindmap Commtech Inc. จ ำนวน 90,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 500 เปโซฟิลิปปินส ์รวมเป็นเงิน

ทัง้สิน้ 45 ลำ้นเปโซฟิลิปปินส ์(ประมำณ 33 ลำ้นบำท) ท ำใหบ้ริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 และส่งผลให ้Mindmap Commtech Inc. เปลี่ยน
สถำนะจำกบริษัทรว่มเป็นบริษัทย่อย 
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• บริษัทไดล้งทนุซือ้หุน้สำมญัของ บริษัท โอดินพำวเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 200,000  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้
ของบริษัทดงักล่ำว คิดเป็นมลูค่ำ 20 ลำ้นบำท บริษัทดงักล่ำวด ำเนินธุรกิจลงทนุในบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนทำงเลือก 

• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัตัง้ บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เทรดดิง้ จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรขำยสินคำ้และ
บริกำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับตูบุ้ญเติม โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 100,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) บริษัท 
ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้รอ้ยละ 97 

ปี 2560 
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญดังนี ้  
• บริษัท ฟอรท์ เวนดิง้ จ ำกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 80 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 8,000,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) เป็น 320 

ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 32,000,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 24,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ 10 บำท จ ำหน่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิม 

• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) อนมุตัิกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยใ์หก้ับ บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เทรดดิง้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) ในมลูค่ำรวม 98,841,721 บำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม)  

• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เทรดดิง้ จ ำกัด ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 100,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) เป็น 100 
ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 10,000,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 100 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 10,000,000 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) เป็น 300 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) โดยบริษัท ฟอรท์ สมำรท์ 
เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 

• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เทรดดิง้ จ ำกัด ลงทุนจัดตัง้บริษัท บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ ดิจิตอล จ ำกัด ดว้ยทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ จ ำนวน 
100 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) เพื่อด ำเนินธุรกิจเป็นตลำดกลำงในกำรซือ้ขำยออนไลน ์(e-
Marketplace) ภำยใตช้ื่อ “BeMall” และรองรบักำรขยำยตัวของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับพำณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์             (e-Commerce) 
โดย บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เทรดดิง้ จ ำกดั ถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 60 

• บริษัทมีมติอนุมัติกำรหยุดด ำเนินกิจกำรของ Mindmap Commtech Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เน่ืองจำก บริษัทย่อยดังกล่ำว
ประสบปัญหำในกำรด ำเนินงำนและไมเ่ป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้

• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เทรดดิง้ จ ำกัด เขำ้ซือ้หุน้บุริมสิทธิ์ของ บริษัท บ๊อกซ2์4 จ ำกดั จ ำนวน 6,195 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 8 ของ       ทนุจด
ทะเบียน 7,118,800 บำท (หุน้ส  ำมญั 53,223 หุน้ หุน้บรุิมสิทธิ์ 17,965 หุน้ มลูค ่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) 

ปี 2561 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ ดังนี ้

• บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินกำรซือ้หุน้สำมัญของ บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) ท ำใหส้ัดส่วน
กำรถือครองหุน้เพิ่มขึน้จำก รอ้ยละ 45.75 เพิ่มเป็น รอ้ยละ 47.74  

• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) ไดท้ ำกำรซือ้หุน้คืนผ่ำนตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จ ำนวน 20,000,000 หุน้ คิด
เป็น รอ้ยละ 2.50 ของทนุจดทะเบียน และช ำระแลว้ 

• บริษัท ฟอรท์ คอนซัลติง้ จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 10 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 330,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) โดย
ออกจ ำหน่ำยหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 230,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

• กิจกำรร่วมค้ำ จีเนียส ลดทุนจดทะเบียนจำก 25 ลำ้นบำท เป็น 15 ล้ำนบำท  และไดจ้่ำยเงินคืนทุนให้กับผู้ร่วมค้ำทั้ง 2 บริษัทตำม
สดัส่วนกำรลงทนุของผูร้ว่มคำ้ 
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ปี 2562 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ ดังนี ้

• ในเดือนเมษำยน บริษัทลงทุนจัดตั้ง บริษัท กิจกำรร่วมคำ้ ฟอรท์ กรุ๊ป จ ำกัด เพื่อด ำเนินธุรกิจบริกำรรือ้ถอน ขนยำ้ย ขนส่ง ประกอบ 
ติดตัง้ จดัสรำ้ง ปรบัแต่ง วำงระบบ ทดสอบประสิทธิภำพเครื่องจักร โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 100,000 หุน้ มลูค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) และบริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียน 

• ในเดือนมีนำคม บริษัทลงทนุจัดตัง้ กิจกำรรว่มคำ้ ฟอรท์ดีวอนส ์เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัระบบต่อตำ้นอำกำศยำนไรค้นขบั โดยมีทนุจด
ทะเบียน 10,000 บำท และบริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 75.00 ของทนุจดทะเบียน 

• ในเดือนพฤษภำคม บริษัทลงทุนจัดตัง้ บริษัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ำกัด เพื่อด ำเนินธุรกิจบริกำรผลิต ผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกสแ์บบครบ
วงจรโดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 100,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) และบริษัทถือหุน้ในอัตรำรอ้ยละ 99.99 
ของทนุจดทะเบียน 

• ในเดือนพฤษภำคม บริษัทลงทุนจัดตั้ง กิจกำรร่วมคำ้ ฟอรท์เซอรเ์วย ์เพื่อด ำเนินธุรกิจรบัจำ้งปรบัปรุงระบบขอ้มลูแนวเขตปกครองใน
ระบบภมูิสำรสนเทศโดยมีทนุจดทะเบยีน 10,000 บำท และบริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียน 

• ในเดือนกรกฎำคม บริษัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ำกัด ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำก 1 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 100,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
10 บำท) เป็น 250 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 25 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) บริษัทไดเ้ขำ้ซือ้หุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เพื่อ
รกัษำสดัส่วนกำรถือหุน้ไวค้งเดิม 

• ในเดือนกรกฎำคม คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติโครงกำรซือ้หุน้คืนผ่ำนตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อบริหำรทำงกำรเงิน 
จ ำนวนไม่เกิน 50 ลำ้นหุน้ หรือวงเงินไม่เกิน 300 ลำ้นบำท โดยก ำหนดระยะเวลำท่ีซือ้หุน้คืนตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 14 
กมุภำพนัธ ์2563 

• ในเดือนกรกฎำคม บริษัทโอนธุรกิจบำงส่วนของบริษัท ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจบริกำรผลิตผลิตภัณฑอ์ิเล็กทรอนิกสแ์บบครบวงจร ทรพัยส์ิน 
หนีส้ินและบคุลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกจิดงักล่ำวใหแ้ก่ บริษัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ำกดั  

• ในเดือนกนัยำยน บริษัทลงทุนจดัตัง้ กิจกำรร่วมคำ้ฟอรท์และยิบอินซอย เพื่อด ำเนินธุรกิจวำงระบบโครงข่ำย Smart Metro Grid โดยมี
ทนุจดทะเบียน 4 ลำ้นบำท และบริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบียน 

• ในเดือนตุลำคม บริษัท ฟอรท์ เวนดิง้ จ ำกัด ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำก 320 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 32 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 
บำท) เป็น 620 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 62 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท)  โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 30 ลำ้นหุน้ มลู
ค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ 10 บำท บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) ใชส้ิทธิซือ้หุน้
เพิ่มทนุของบริษัทดงักล่ำวเพื่อรกัษำสดัส่วนกำรถือหุน้ไวค้งเดิม 

• ในเดือนธันวำคม บริษัทลงทนุจดัตัง้ บริษัท กิจกำรร่วมคำ้ ฟอรท์ รอยลั  จ ำกดั โดยทุนจดทะเบียน 2 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 200,000 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) เพื่อด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องบินและอำกำศยำน โดยบริษัทถือหุ้นในอัตรำรอ้ยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียน 

• ในเดือนธันวำคม คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติซือ้หุ้นสำมัญของ บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) ผ่ำนตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยก ำหนดจ ำนวนหุน้ท่ีจะซือ้ไม่เกิน 30 ลำ้นหุน้ หรือวงเงินไม่เกิน 210 ลำ้นบำท ซึ่งจะท ำใหส้ดัส่วนกำรถือ
ครองหุน้เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 50.76 เพิ่มเป็น รอ้ยละ 54.61 

ปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ ดังนี ้

• บริษัทไดท้ ำกำรซือ้หุน้คืนผ่ำนตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำนวน 24,625,300 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 2.57 ของทุนจดทะเบียนและ
ช ำระแลว้  

• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) ไดท้ ำกำรซือ้หุน้คืนผ่ำนตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ำนวน 26,858,700 หุน้ คิด
เป็นรอ้ยละ 3.36 ของทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้  
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• บริษัทลงทุนจัดตั้ง บริษัท ฟอรท์ เอ็มอำรโ์อ เซอรวิ์ส จ ำกัด เพื่อด ำเนินธุรกิจโรงเก็บอำกำศยำนและซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน โดยมีทุนจด
ทะเบียน 4 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 400,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) บริษัทถือหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 74 ของทนุจดทะเบียน 

• บริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ ำกัด ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำก 10 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 100,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) เป็น 20 
ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 200,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100) บริษัทไดเ้ขำ้ซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักล่ำวทัง้จ ำนวนเพื่อรกัษำสดัส่วนกำรถือหุน้
ไวค้งเดิม 

• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) ลงทุนจัดตั้ง บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ ดิสทริบิวชั่น จ ำกัด เพื่อด ำเนินธุรกิจขำยสินคำ้และ
ให้บริกำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับเครื่องรบัช ำระเงินอัตโนมัติ  ธุรกิจจ ำหน่ำยยำเส้นและธุรกิจสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ โดยมีทุนจด
ทะเบียน 200 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 20 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) ถือหุน้ใน
อตัรำรอ้ยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียน 

• บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เทรดดิง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ฟอรท์ 
สมำรท์ แคปปิตอล จ ำกัด และได้โอนกิจกำรบำงส่วน ได้แก่ ธุรกิจขำยสินค้ำและให้บริกำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับเครื่องรบัช ำระเงิน
อตัโนมตัิ ธุรกิจจ ำหน่ำยยำเสน้และธุรกิจสื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ ์สินคำ้คงเหลือและสินทรพัยส์่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บับริษัท ฟอรท์ 
สมำรท์ ดิสทริบิวชั่น จ ำกดั และไดเ้ขำ้ซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ฟอรท์ สมำรท์ ดิจิตอล จ ำกดั เพิ่มเติมท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้เพิ่มขึน้จำก
รอ้ยละ 60 เป็นรอ้ยละ 99.99 

• บริษัท ฟอรท์ เวนดิง้ จ ำกัด ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 620 ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 62 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) เป็น 670 
ลำ้นบำท (หุน้สำมัญ 67 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 5 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
10 บำท บริษัทและบริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) ไดใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักล่ำวเพื่อรกัษำสดัส่วนกำรถือหุน้ไวค้งเดิม 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ  

 
2563 2562 2561 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รายได้จากธุรกิจหลัก       
ธุรกิจอีเอ็มเอส       

- กำรผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
โทรคมนำคม และอิเล็กทรอนิกสภ์ำยใต้ตรำ
สินคำ้ของลกูคำ้ 

425 6.00 521 7.66 673 8.33 

- กำรจ ำหน่ำยชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ 837 11.82 936 13.78 985 12.19 

ธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลชูั่นส ์
- รบังำนโครงกำร จัดหำ จัดจำ้ง และวำงระบบ
ต่ำงๆ จำกภำครฐัและเอกชน 

 
1,680 

 
23.02 

 
959 

 
14.10 

 
818 

 
10.12 

- กำรจ ำหน่ำย และติดตั้งอุปกรณ์และระบบ
สัญญำณไฟจรำจร กล้องวงจรปิด อุปกรณ์
และระบบป้ำยอิเล็กทรอนิกส ์

745 10.52 670 9.85 1,767 21.87 

- กำรวำงระบบบริหำรทรพัยำกรองคก์ำร (ERP) 27 0.38 11 0.16 9 0.11 

- อื่นๆ 49 0.69 61 0.90 82 1.01 

ธุรกิจสมำรท์ เซอรวิ์ส 3,078 43.46 3,361 49.40 3,481 43.08 

รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 6,791 95.89 6,519 95.83 7,815 96.72 
รายไดอ้ื่นๆ 291 4.11 284 4.17 215 3.00 
รวมรายได้ 7,082 100.00 6,803 100.00 7,165 100.00 
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1.2.2 ข้อมลูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบรกิารของ 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี ้
1. กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส (Electronics Manufacturing Services Business) 

ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronics Device) ทั้งในรูปแบบของกำรรบัเหมำผลิต (Turnkey) และรบัจ้ำงประกอบ (Consign Part) ให้กับลูกค้ำทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ และบริกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยชิน้ส่วนและอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสส์  ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรมและลกูคำ้
ทั่วไป ตัง้แต่เซมิคอนดกัเตอร ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ตลอดจนเครื่องมือวดัและทดสอบ ประกอบดว้ย บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท ฟอรท์ 
อีเอ็มเอส จ ำกดั และ บริษัท อิเล็กทรอนิกส ์ซอรซ์ จ ำกดั โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1.1. ธุรกิจการผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์และอุปกรณโ์ทรคมนาคม 
ด ำเนินธุรกิจบริษัทใหบ้ริกำรออกแบบ ผลิต ประกอบแผงวงจรและอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ดว้ยเครื่องจกัรท่ีทนัสมยัพรอ้มทีม

วิศวกรและทีมงำนท่ีมำกประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญ ใหก้ับลูกคำ้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ อำทิ แผงวงจร
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ แผงวงจรอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์แผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนำคม แผงวงจรอุปกรณ์รบัส่งขอ้มูลผ่ำนดำวเทียมติดตำมยำนพำหนะ 
แผงวงจรมิเตอรว์ัดไฟฟ้ำ รวมถึงระบบควบคุม (Control System) ของอุปกรณ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ อำทิ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ำ กลุ่ม
โทรคมนำคม กลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือแพทย ์(Medical Devices) และกลุ่ม   ยำนยนต ์(Automotive, EV Charger) โดยรูปแบบของกำรผลิตแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. กำรรบัจำ้งประกอบ    (Consign Parts) และ 2. กำรรบัเหมำผลิต (Turnkey) โดยลูกคำ้ของบริษัทจะเป็นบริษัทใน
กลุ่มอปุกรณไ์อที กลุ่มอปุกรณไ์ฟฟ้ำ กลุ่มอปุกรณโ์ทรคมนำคม และกลุ่มท่ีเก่ียวเน่ืองกับอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิ เล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์

อเิล็กทรอนิกส ์(Electronic Products) ซึ่งถือเป็นอุตสำหกรรมขัน้ปลำย (Down Stream) ในอตุสำหกรรมอเิล็กทรอนิกส ์โดยแบ่งกำรผลิต
ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1) การประกอบ (Consign Parts) คือ กำรผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสใ์หก้บัลกูคำ้ โดยทีมงำนวิศวกรของบริษัท
จะร่วมออกแบบกำรผลิตและประกอบแผงวงจรร่วมกับลกูคำ้ จนถึงกำรวำงแผนประกอบแผงวงจร  ซึ่งแผงวงจรท่ีบริษัทประกอบ ไดแ้ก่ 
แผงวงจรเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ แผงวงจรอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์แผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนำคม และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์อื่นๆ เป็นตน้  ทัง้นี ้
บริษัทใชว้ตัถดุิบท่ีลกูคำ้เป็นผูจ้ัดหำให ้โดยลกูคำ้จะเป็นผูต้ิดต่อกบัผูผ้ลิตหรือผูจ้  ำหน่ำยวตัถดุิบใหจ้ดัส่งวตัถดุิบแก่บริษัท และลกูค้ำเป็น
ผูร้บัผิดชอบในค่ำวตัถดุิบเอง ดงันัน้บริษัทจึงไม่มีควำมเสี่ยงในเรื่องกำรบริหำรตน้ทุนวตัถดุิบในสำยกำรประกอบนี ้

2) การรับเหมาผลิต (Turnkey) คือ กำรผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์หรืออปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นลกัษณะเหมำ 
ซึ่งทีมงำนวิศวกรของบริษัทจะร่วมออกแบบกำรผลิตและประกอบแผงวงจรร่วมกับลูกค้ำ จนถึงกำรวำงแผนประกอบแผงวงจร ซึ่ง
ผลิตภณัฑท่ี์บริษัทรบัเหมำผลิต ไดแ้ก่ แผงวงจรเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ แผงวงจรอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์แผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนำคม แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์แผงวงจรมิเตอรว์ดัไฟฟ้ำ และอปุกรณร์บัส่งขอ้มลูผ่ำนดำวเทียมติดยำนพำหนะ เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทสำมำรถจดัหำวตัถดุิบ
ไดเ้อง โดยคดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคณุภำพตำมที่ลกูคำ้ตอ้งกำร ด ำเนินกำรติดต่อสั่งซือ้วตัถุดิบ ตลอดจนกำรท่ีบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่อง
กำรบริหำรต้นทุนวัตถุดิบเอง ทั้งนี ้ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Products) ท่ีบริษัทผลิตตำมค ำสั่งทัง้หมด ประกอบดว้ย 

 
1) แผงวงจรส าห รับ เค ร่ืองใช้ ไฟ ฟ้ า ได้แก่  แผงวงจรควบคุมอุณ หภูมิ ใน

เครื่องปรบัอำกำศ (Air Controller) แผงวงจรวิทยตุิดรถยนต ์และแผงวงจรเครื่องเล่น 
ดีวีดี แผงวงจรบลัลำดอิเล็กทรอนิกส ์และแผงวงจรควบคมุอณุหภมูิในตูเ้ย็น เป็นตน้ 

 

แผงวงจรส ำหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ 
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2) แผงวงจรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ แผงวงจรคียบ์อรด์คอมพิวเตอรช์นิด
ธรรมดำ และชนิดไรส้ำย (Wireless Keyboard) รวมถึงกำรรับผลิตแผงวงจรชุด
คียบ์อรด์ส ำหรบัคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค เป็นตน้  

 
3) แผงวงจรส าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ได้แก่ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน

โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี เป็นตน้ 
 
 

1.2. ธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายชิน้ส่วนและอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยชิน้ส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์โดยมีสินคำ้ครอบคลมุตัง้แต่กลุ่มเซมิคอนดักเตอร ์
อำทิ ไอซี ทรำนซสิเตอร ์ไดโอด เซไมคอนดคัเตอร ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส ์Display Device รีเลย ์แบตเตอรี คอนเน็คเตอร ์ออดไฟฟ้ำ สวิตชไ์ฟ 
EMC ฟิลเตอร์ เทอร์มอลพรินเตอร ์(thermal printer) ตัวเก็บประจุ (capacitor) รีซิสเตอร์ (resistor) crystal oscillator เป็นต้น อันเป็น
วัตถุดิบเพื่อผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ รวมไปถึงเครื่องมือวัดและทดสอบ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีแขนกล (Industrial 
Automation) โดยบริษัทไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกบริษัทชัน้น ำของโลกทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ แต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ใน
ประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำร อำทิ FUJITSU, DELTA, MICROCHIP, KEC, SCHAFFNER, ETT, SILA, CPi, GlORY, EATON, OMRON, 
TAEIN, EPSON, FLLIKE และบริษัทชัน้น ำอื่นๆ โดย บริษัทมีบริกำรตั้งแต่กำรใหค้  ำปรกึษำ กำรออกแบบ กำรท ำโมเดลขึน้รูปตน้แบบของ
ผลิตภัณฑ์ กำรทดสอบ จนถึงกำรส่งมอบอย่ำงครบวงจร และด้วยประสบกำรณ์และควำมช ำนำญกว่ำ 30 ปี ท ำให้บริษัทป็นท่ีรูจ้ัก
แพร่หลำยในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละเป็นท่ียอมรบัไว้วำงใจในกำรสั่งซือ้วัตถุดิบเพื่อใชใ้นกระบวนกำรผลิตจำกลูกค้ำ
โรงงำนผลิตมำกกว่ำ 300 รำย 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

สินค้ำท่ีจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเพื่อกำรผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส  ำหรับชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
จ ำหน่ำยนัน้สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกสท์ี่ผลิตจากสารกึ่งตัวน า (Active device) เช่น ไดโอด 
(Diode) ไอซี (IC) และ ทรำนซิสเตอร ์(Transistor) เป็นตน้ 

 

 

2) กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกสท์ี่ไม่ได้ผลิตจากสารกึ่งตัวน า (Passive device) เช่น 
คอนเน็กเตอร ์(Connector) และตวัเก็บประจไุฟฟ้ำ (Capacitor) เป็นตน้ 

 

2. กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ (Enterprise Solution Business) ด ำเนินธุรกิจด้ำนเครือข่ำยสื่อสำร
โทรคมนำคมครบวงจร โดยใหบ้ริกำรงำนรบัเหมำโครงกำรต่ำงๆ ขององคก์รทัง้ภำครฐัและเอกชน ซึ่งครอบคลมุตัง้แต่งำนส ำรวจพืน้ท่ี 
งำนออกแบบ งำนวำงระบบและติดตั้ง  และงำนปรบัปรุงและบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์และ/ หรือโครงข่ำยระบบสื่อสำรต่ำงๆ อำทิ งำน
เครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตควำมเรว็สงูแบบสำยใยแกว้น ำแสง งำนระบบควบคุมไฟสญัญำณจรำจร งำนระบบพลงังำนไฟฟ้ำอจัฉริยะ หรือ
งำนระบบจัดกำรขอ้มูลและวำงแผนทรพัยำกรทำงธุรกิจขององคก์ร อีกทั้ง มีบริกำรจัดหำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
อุปกรณ์โทรคมนำคม (Telecommunication Equipment) อุปกรณ์ไฟส่องสว่ำง (LED Street Light, LED Residential Light) และ

 

แผงวงจรส ำหรบัอปุกรณ์
คอมพิวเตอร ์

แผงวงจรส ำหรบัอปุกรณโ์ทรคมนำคม 
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์(Electronics Device) ตลอดจนบริกำรจัดหำ จัดจ ำหน่ำยและซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำเครื่องบิน ซึ่งกลุ่มธุรกิจนี้
ประกอบดว้ย บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 5 บริษัท คือ    บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด บริษัท 
ฟอรท์ ไลท์ติง้ จ ำกัด บริษัท ฟอรท์ แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ำกัด บริษัท แอโร ฟอรท์ และ บริษัท ฟอรท์ เอ็มอำรโ์อ เซอรวิ์ส จ ำกัด โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

2.1 ธุรกิจเครือข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม 

 ด  ำเนินธุรกิจให้บริกำรวำงระบบเครือข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคม (Telecommunication Network System) งำนระบบสำรสนเทศ 
(Information System) โดยใหบ้ริกำรตัง้แต่กำรออกแบบ กำรวำงระบบ กำรติดตัง้ กำรบ ำรุงรกัษำ โดยทีมวิศวกรท่ีมีประสบกำรณแ์ละช ำนำญ
กำรพรอ้มดว้ยทีมบริหำรโครงกำรท่ีมีศกัยภำพและประสบกำรณ์ท่ีมีผลงำนกำรบริหำรโครงกำรมำกกว่ำ 100 โครงกำร ตัง้แต่โครงกำรมูลค่ำ
หลักลำ้นบำทไปจนถึงมูลค่ำกว่ำพันล้ำนบำท อำทิ โครงกำรชุมสำยโทรศัพท์และอินเตอรเ์น็ต (MSAN: Multi Service Access Node) หรือ 
โครงกำรวำงระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ (Smart Grid) ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรไฟฟ้ำอย่ำงเป็นระบบผ่ำนกำรเชื่อมต่อข้อมูลทำง
อินเทอรเ์น็ต ระหว่ำงหน่วยงำนของกำรไฟฟ้ำกับมิเตอรอ์ัจฉริยะ (Smart Meter) ของครวัเรือน รวมถึงบริษัทมีบริกำรจัดหำและจ ำหน่ำย
อุปกรณ์โทรคมนำคมและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ อุปกรณ์สื่อสัญญำณส ำหรบัผูใ้หบ้ริกำรเครือข่ำยบรอดแบรนด ์(FORTH WDM Access 
Switch) อุปกรณ์ปลำยทำงส ำหรับผู้ให้บริกำร Wi-Fi (Modem & Router, Wi-Fi Access Point, Hot Spot Wi-Fi Access point) อุปกรณ์
ควบคุมกำรเปิดปิดของไม้กั้นรถเขำ้ออกอัตโนมัติ (Remote Car Access Control) อุปกรณ์และระบบเรียกพยำบำลในโรงพยำบำล (Nurse 
Call System) ผลิตภัณฑ์มิเตอรไ์ฟฟ้ำและมิเตอรน์ ำ้อิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบจัดเก็บเงิน (Electronics Meter) ผลิตภัณฑ์มิเตอรอ์ัจฉริยะ 
(Smart Meter)  อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสต์ิดตำมตวัหรือสำยรดัขอ้เทำ้นักโทษ (EM: Electronic Monitoring) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต์ิดตำม
เรือ (EM เรือ) ส  ำหรบัใชค้วบคมุหรือตดิตำมบคุคล และส ำหรบัควบคมุเรือใหอ้ยู่ในพืน้ท่ีท่ีก ำหนด  

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
ธุรกิจเครื่อขำยสื่อสำรและโทรคมนำคม จัดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรโซลูชั่นให้กับลูกคำ้องคก์รทั้งหน่วยงำน

ภำครฐัและเอกชน และลกูคำ้ทั่วไป โดยมีผลิตภณัฑท่ี์หลำกหลำย ไดแ้ก ่

 1) SMART IP PHONE  เป็นโทรศัพท์ระบบ IP ท่ีสำมำรถใช้งำนร่วมกับตู้สำขำ
โทรศพัทรุ์่น IPX หรือสำมำรถใชง้ำนกับอุปกรณ์ IP-PBX ทั่วไปไดโ้ดยใชร้ะบบ SIP 
Protocol เป็นมำตรฐำน  สำมำรถแสดงผลหน้ำจอเป็นภำษำไทยได้ และรองรับ
กำรใช้งำนแบบ Touch Screen สำมำรถปรับแต่งกำรฟังก์ชั่ นกำรใช้งำนได้
หลำกหลำยตำมควำมต้องกำร มีคุณสมบัติท่ีโดดเด่น เช่น หน้ำจอ Color TFT 
LCD ขนำด 4.3” ควำมละเอียดสูง 480x272 pixel รองรบักับ Application ใหม่ๆ 
อีกมำกมำย เป็นตน้ 

 2) FORTH IPX อุปกรณ์ตูส้ำขำโทรศัพทอ์ัตโนมัติท่ีใชง้ำนร่วมกับระบบ IP เดิมโดย
เพิ่มเทคโนโลยีสื่อสำรบนโครงข่ำย IP หรือระบบ Internet ไดท่ี้รูจ้ักกันในนำม VoIP 
ซึ่งช่วยลดค่ำใชจ้่ำยโทรศพัทท์ั้งทำงไกลในประเทศและต่ำงประเทศรวมถึงมือถือ
ต่ำงๆได้สูง เหมำะกับกำรใช้งำนของธุรกิจขนำดกลำง และขนำดเล็ก (SMEs) 
ตลอดจนเหมำะกับหน่วยงำนหรือองคก์รท่ีมีสำขำย่อยกระจำยอยู่หลำยจุดทั้งใน
ประเทศเดียวกันหรือหลำยประเทศ ใหก้ำรใชง้ำนท่ีหลำกหลำยรองรบัทัง้ระบบเก่ำ
และระบบใหม่ บ ำรุงดูแลรกัษำง่ำย สำมำรถใชง้ำนร่วมกับระบบ WiFi เสมือนว่ำ
ผู้ใช้งำนพกพำเครื่องโทรศัพท์ภำยในไว้กับตัว จึงไม่พลำดกำรติดต่อเมื่ออยู่ใน
ส ำนกังำน 

 
SMART IP PHONE 

 
ผลิตภณัฑ ์FORTH IPX 



 
 

17 
 

 3) MSAN และ Mini MSAN  อุปกรณ์ ชุมสาย MSAN (Multi Service Access 
Node) เป็นอุปกรณช์ุมสำยท่ีออกแบบมำเพื่อใหบ้ริกำรเลขหมำยโทรศพัทพ์ืน้ฐำน, 
โทรศพัทส์ำธำรณะ, อินเตอรเ์น็ตควำมเรว็สงูดว้ย ADSL, วงจรสื่อสำรควำมเรว็สูง
ผ่ ำนสำย Optical Fiber (PON) สืบ เน่ืองจำกกำรขยำยตัวของผู้ใ ช้บ ริกำร
อินเตอรเ์น็ตมีแนวโนม้สงูขึน้ทุกปีจึงท ำใหผู้ใ้หบ้ริกำรเกิดกำรลงทุนอุปกรณช์มุสำย
เพื่อแข่งขนักันขยำยกำรใหบ้ริกำรเป็นจ ำนวนมำก ชุมสำย MSAN เป็นอุปกรณ์ท่ี
สำมำรถตอบสนองไดอ้ย่ำงลงตวั เพื่อเพิ่มศกัยภำพกำรใหบ้ริกำรในกลุ่มเป้ำหมำย
เล็ก เช่น ชุมชนขนำดย่อม บริษัทจึงได้ท ำกำรวิจัยและพัฒนำอุปกรณ์ชุมสำย 
MSAN ขนำดเล็กท่ีสำมำรถติดตั้งบนเสำไฟฟ้ ำได้ คือ  Mini MSAN เพื่ อกำร
ใหบ้ริกำรอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูงหรือระบบโทรศัพทใ์นบริเวณท่ีมีผูใ้ชจ้ ำนวนไม่
มำกนัก หรือมีกำรติดตั้งแบบกระจำยตัว  ซึ่งถ้ำเป็นกำรลงทุนติดตั้ง MSAN ท่ีมี
จ ำนวน ports น้อย อำจท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยต้นทุนท่ีสูงไม่คุ้มค่ำกำรลงทุน ด้วย
เหตผุลดงักล่ำวจึงสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทุนของผูใ้หบ้ริกำรอย่ำงยิ่ง 

 4) FORTH  X- TRANS  WDM  Access Switch ซ่ึ ง เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์  Access 
Switch  ส าหรับผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบรนด ์เพื่อเชื่อมต่อจำกตูชุ้มสำย
อินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูง (MSAN) เขำ้สู่ Core Network  ท่ีมี Bandwidth สูง โดย
ยังสำมำรถรวมสัญญำนข้อมูลจ ำนวนมำก ผ่ำนระบบ WDM  เพื่อกำรส่งถ่ำย
ขอ้มลูสงูถึง 400 Gbps ในสำยไฟเบอรอ์อฟติกเพียงเสน้เดียว  ซึ่งท ำใหส้ำมำรถลด
ค่ำใชจ้่ำยไดเ้ป็นจ ำนวนมำกจำกกำรพึ่งพำระบบจำกต่ำงประเทศท่ีมีรำคำสงูมำก 

 

5) ระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) เป็นอุปกรณ์และ
ระบบซอฟทแ์วร ์ท่ีบริษัทพัฒนำขึน้เพื่อใชร้่วมกับระบบตูส้ำขำโทรศพัท ์ท ำหนำ้ท่ี
เป็นศนูยข์อ้มลูส ำหรบังำนบริกำรลกูคำ้ของบริษัทท่ีติดตัง้ระบบ Call Center 

 6) ระบบเรียกพยาบาลส าหรับใช้ในโรงพยาบาล (Nurse Call) เป็นอุปกรณ์และ
ระบบเรียกพยำบำล ท่ีบริษัทพัฒนำและผลิตขึน้เป็นรำยแรกของประเทศไทย ท ำ
หน้ำท่ีส่งสัญญำณเรียกซึ่งแสดงหมำยเลขห้องพักของผู้ป่วยท่ีติดต่อ แสดง
สัญญำณไฟท่ีหนำ้หอ้งผู้ป่วย และเจ้ำหน้ำท่ีพยำบำลสำมำรถสนทนำกับผูป่้วย
ผ่ำนอปุกรณไ์ด ้โดยในกำรเรียกแต่ละครัง้ระบบจะบนัทึกขอ้มลูไวใ้นหน่วยควำมจ ำ
ซึ่งสำมำรถสั่งพิมพ์ออกมำตรวจสอบได ้นอกจำกนี ้ผูใ้ชย้ังสำมำรถบริหำรล ำดับ
กำรเรียกตำมล ำดบัของควำมเรง่ด่วนของเหตฉุกุเฉิน 

 

7) อุปกรณ์ปลายทาง  Modem & Router , Wifi Access Point , FTTH ONT เป็น
อปุกรณส์ื่อสำรทำงฝ่ังผูใ้ชท่ี้เชื่อมต่อเขำ้กับระบบ Network ของผูใ้ชท้ัง้ทำง ADSL, 
LAN , FTTH , Wireless LAN  ซึ่งในปัจจุบันตลำดผู้ใชม้ีควำมต้องกำรเป็นอย่ำง
มำก โดย FORTH เป็นผูผ้ลิตไทยรำยเดียวท่ีพัฒนำอุปกรณ์ไดต้ำมควำมตอ้งกำร
ของลกูคำ้ 

Forth WDM 
 

Mini MSAN 



 
 

18 
 

 

8) Hot Spot WIFI Access Point  เป็ นอุปกรณ์ ส  ำหรับผู้ ให้บ ริกำร WIFI ใน ท่ี
สำธำรณะ  เช่น โครงกำร ICT Free Wifi  หรือกำรใหบ้ริกำร WIFI ในโรงเรียนหรือ
สถำนท่ีรำชกำรต่ำงๆ ปัจจุบันมีควำมต้องกำรสูงมำก ผู้ให้บริกำรเจ้ำต่ำงๆก็มี
บริกำรเสริมแบบ WIFI เพรำะมีควำมเร็วสูง และอุปกรณ์ต่ำงๆมำกมำยท่ีรองรบั 
WIFI เป็นพืน้ฐำน และยงัเป็นช่องทำง off load ของท ำงำนของเครือข่ำย 3G 

 

9) Golf Caddie เป็นอุปกรณ์รบัสัญญำนดำวเทียม GPS และน ำมำประยุกตใ์ช้กับ
กำรเล่นกีฬำกอลฟ์ โดยเป็นของเล่นท่ีมุ่งเจำะกลุ่มลกูคำ้สนำมกอลฟ์ทั่วประเทศ ให้
สำมำรถแจง้พิกัด ระยะทำงในกำรตีระยะต่ำง ๆ ซึ่งถือเป็นตลำดใหม่ท่ีทำงบริษัท
น ำควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบอุปกรณ์ระบบสื่อสำรมำประยุกตใ์ชก้ับกำรเล่น
กีฬำ 

 

10) Remote Car Access Control เป็นอุปกรณ์กำรควบคุมกำรเปิดปิดแขนประตู
อตัโนมตัิ ท่ีมุ่งเจำะกลุ่มผูใ้ชง้ำนในหมู่บำ้นต่ำงๆ โดยมีหลำยรูปแบบทัง้กำรกดปุ่ ม 
Remote หรือระบบกำรรับสัญญำน และระบบเปิดอัตโนมัติ อีกทั้งยังเป็นกำร
บนัทึกกำรเขำ้ - ออก และบนัทึกวิดีโอเพื่อช่วยในกำรรกัษำควำมปลอดภยัไดอ้ย่ำง
ครบวงจร 

 

11) FORTH IPX MINI เป็นตูส้ำขำโทรศพัทร์ะบบไอพีท่ีมีขนำดเล็ก ซึ่งถูกออกแบบมำ
เพื่อรองรบักำรใชง้ำนของธุรกิจขนำดกลำง และขนำดเล็ก หรือ Home office โดย
ระบบกำรท ำงำนเหมือนกับ IPX series แต่มีคุณสมบัติกินไฟน้อย และใช้พื ้นท่ี
ติดตัง้นอ้ยกว่ำ IPX series 

 12) สายรัดข้อเท้านักโทษ (Electronic Monitoring) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
Electronic Monitoring (EM) ได้รับกำรพัฒนำและผลิตจำกบริษัท ฟอรท์ อี เอ็ม
เอส จ ำกดั ซึ่งไดร้บัมำตรฐำน IP 68 (มำตรฐำนกำรป้องกันน ำ้ลกึ 21 เมตร) ท ำงำน
ดว้ยระบบ 3G และ 4G รบัส่งพิกัด GPS ไดอ้ย่ำงแม่นย ำ โดยจะสำมำรถติดตำม 
ตรวจสอบ และจ ำกัดกำรเดินทำงของบุคคลไดด้ว้ยกำรสวมใส่กับขอ้เทำ้ สำมำรถ
ระบุต ำแหน่งท่ีอยู่และจัดส่งขอ้มูลพิกัดของผู้ถูกสวมใส่ทุกๆ 2 นำที รวมทั้งมีกำร
แจง้เตือนแบบ Real- time เมื่อเกิดเหตุกับอุปกรณ์ เช่น มีกำรทุบ ท ำลำย ตดั หรือ
ถอดอปุกรณโ์ดยไม่ไดร้บักำรอนญุำต 

2.2 ธุรกิจรับวางระบบและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑไ์ฟจราจรครบวงจร 

ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรวำงระบบและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เก่ียวกับระบบไฟจรำจรอย่ำงครบวงจร เน่ืองจำกบริษัทมี
ควำมเชียวชำญในดำ้นกำรท ำ SI (System Integration) ท่ีครอบคลมุตัง้แต่กำรใหค้  ำปรกึษำ กำรออกแบบ รบัเหมำติดตัง้ กำรบริหำรจัดกำรระบบ
บนกำรเชื่อมต่อเทคโนโลยีผ่ำนโครงข่ำยท่ีสำมำรถควบคุมกำรท ำงำนไดจ้ำกส่วนกลำง รวมไปถึงกำรบ ำรุงรกัษำระบบใหแ้ก่องคก์รทัง้ภำครฐัและ
เอกชน รวมไปถึงจัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องต่ำงๆ อำทิ จอสีแสดงผล LED (Full Color LED Screen) ป้ำยแสดงข้อควำม (VMS) HID 
Electronic Ballast โคมสัญญำณไฟ เครื่องนับเวลำถอยหลังของคนขำ้มถนน กล้อง CCTV อุปกรณ์ไฟกระพริบจำกพลังงำนแสงอำทิตย ์ระบบ
สญัญำณไฟคนขำ้มถนนอจัฉริยะ ระบบควบคมุสญัญำณ     ไฟจรำจรดว้ยคอมพิวเตอร ์ 

ธุรกิจรบัวำงระบบและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไฟจรำจรครบวงจร จัดจ ำหน่ำยและรบัเหมำติดตั้งอุปกรณ์และระบบ
สญัญำณไฟจรำจรแบบครบวงจร ซึ่งเป็นท่ียอมรบัดำ้นคณุภำพจำกหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ โดยมีผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 



 
 

19 
 

 1) โคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED (LED Traffic Light) เป็นโคมสัญญำณไฟ
จรำจรท่ีใช้หลอดไฟชนิด Light Emitting Diode: LED เป็นตัวก ำเนิดแสงท่ีให้แสง
สว่ำง มีควำมเขม้ของแสงไดม้ำตรฐำน มีควำมคมชดัของสี ประหยดัพลงังำน และมี
อำยกุำรใชง้ำนไดน้ำนกว่ำ แบบ Halogen (แบบเดิม) ประมำณ 5 ปี 

 

 2) เคร่ืองนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร (Traffic Countdown Display) 
เป็นเครื่องแสดงเวลำนับถอยหลังสัญญำณไฟจรำจรเพื่อท ำให้ผูข้ับขี่ยำนพำหนะ
ทรำบเวลำก่อนท่ีจะเปลี่ยนสญัญำณไฟ  

 3) ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Controller) เป็นเครื่องควบคุม
สัญญำณไฟจรำจรซึ่งมีหน้ำท่ีในกำรควบคุมกำรเปลี่ยนสัญญำณไฟจรำจรตำมท้อง
ถนนและตำมแยกต่ำงๆ ท่ีมีควำมทันสมัย ควำมทนทำนและมีคุณภำพสูง พรอ้มด้วย
ระบบป้องกนักำรผลิดพลำดอย่ำงครบครนั โดยเนน้ท่ีกำรติดตัง้และใชง้ำนง่ำย เป็นหลกั  

 4) สัญญาณไฟคนเดินข้ามอัจฉริยะ เป็นเครื่องแสดงสัญญำณไฟเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผูส้ญัจร ซึ่งเป็นสญัญำณไฟจรำจรทำงขำ้มชนิดกดปุ่ ม ประกอบดว้ย
โคมสญัญำณไฟจรำจรชนิด LED ส ำหรบัคนขำ้มถนน อุปกรณน์ับเวลำคนขำ้ม และ
กล่องไฟรูปคนขำ้มชนิด LED เป็นตน้ 

 5) สัญญาณไฟสลับช่องทางจราจร เป็นเครื่องแสดงสัญญำณไฟให้ผู้ใชร้ถใช้
ถนนทรำบถึงสถำนะของช่องทำงเดินรถในขณะนัน้ ว่ำยังสำมำรถใชช้่องทำงนัน้ได้
หรือไม่ โดยส่วนใหญ่จะติดตั้งบนสะพำน และบริเวณทำงเขำ้อุโมงคล์อดทำงแยก
ต่ำง ๆ 

 

 6) ระบบอุปกรณ์โครงข่ายควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Automatic Traffic 
Control: ATC) เป็นโครงกำรท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอรค์วบคุมไฟจรำจรได้ทั้งระบบ 
สำมำรถก ำหนดและปรบัเปลี่ยนจงัหวะสญัญำณไฟของแต่ละทำงแยกใหส้อดคลอ้ง
กับปริมำณรถ โดยอำศยัเครื่องตรวจจับท่ีสำมำรถหำปริมำณควำมหนำแน่นของรถ
ในแต่ละทำงแยก เพื่อน ำมำค ำนวณหำเวลำกำรปล่อยสัญญำณไฟเขียวในแต่ละ
จงัหวะใหส้อดคลอ้งกบัปริมำณรถและสมัพนัธก์นัทัง้โครงข่ำย 

สญัญาณไฟสลบัช่องทางจราจร 

  

 
ระบบโครงขา่ยควบคมุสญัญาณไฟจราจร  ระบบอปุกรณโ์ครงข่ำยควบคมุ

สญัญำณไฟจรำจร (ATC) 

 
โคมสญัญำณไฟจรำจร 

 
เครื่องนบัเวลำถอยหลงัสญัญำณไฟจรำจร 

 
ตูค้วบคมุสญัญำณไฟจรำจร 

ชดุอปุกรณส์ญัญำณไฟคนเดินขำ้มอจัฉรยิะ 
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 7) โคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทติย ์ออกแบบมำเพื่อใชง้ำนในจดุท่ี
ไฟฟ้ำยงัเขำ้ไม่ถึง หรือจุดท่ีตอ้งกำรประหยดัพลงังำน โดยแผงโซล่ำเซลลด์ำ้นบนจะ
ท ำหนำ้ท่ีรบัพลงังำนแสงอำทิตย ์ในช่วงเวลำกลำงวนัแลว้เปลี่ยนเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ
เก็บไวใ้นรูปแบบของแบตเตอรรี่ ซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงำนส ำหรบัหลอดไฟในเวลำ
กลำงคืน สำมำรถน ำมำใชเ้ป็นไฟใหค้วำมสว่ำงเพื่อแบ่งช่องกำรจรำจรส ำหรบัช่อง
จรำจรปกติกับช่องจรำจรพิเศษ นอกจำกนีย้งัสำมำรถใชใ้นกำรบอกเขตของไหล่ทำง 
ซึ่งแสงไฟกระพริบในเวลำกลำงคืน จะช่วยดึงควำมสนใจจำกผูข้บัรถไดด้ีขึน้ ช่วยลด
ปริมำณกำรเกิดอบุตัิเหตโุดยเฉพำะในเวลำกลำงคืน 

 8) ป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ (Moving Sign Board/ Variable Message 
Sign: VMS) คือ ป้ำยแสดงข้อควำมหรือรูปภำพท่ีสำมำรถแสดงผลได้ 16 เฉดสี 
สำมำรถแสดงผลท่ีหลำกหลำย เช่น ขอ้ควำมท่ีว่ิงจำกซำ้ยไปขวำ หรือ ขอ้ควำมท่ีว่ิง 
จำกดำ้นบนลงสู่ดำ้นล่ำง เป็นตน้ โดยผลิตขึน้เป็นชิน้เล็ก (Modular) ท่ีสำมำรถน ำมำ
ประกอบขึน้เป็นจอภำพท่ีมีขนำดตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

  
2.3 ธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่าง 

ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์ลอดไฟ LED และอุปกรณ์ส  ำหรบัใหแ้สงสว่ำงหลำกหลำย
ประเภท อำทิ โคมไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) โคมไฟส่องสว่ำงชนิด LED High Bay ซึ่งเหมำะส ำหรบัใชใ้นพืน้ท่ีหลงัคำสงูและ
ตอ้งกำรแสงสว่ำงมำก ๆ เช่น โรงงำน คลงัสินคำ้ ป๊ัมน ำ้มนั ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต และสนำมกีฬำ เป็นตน้ โดยเทคโนโลยีหลอดไฟ LED จะช่วย
ประหยัดพลังงำนไดม้ำกถึงรอ้ยละ 80 และมีอำยุกำรใชง้ำนยำวนำนกว่ำและเกิดควำมรอ้นน้อยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฟ้ำ
ธรรมดำทั่วไป เช่น  หลอดชนิดขัว้เกลียว (E27) หลอดฮำโลเจน (MR16) หลอดฟอูอเรสเซนต ์(T8) เป็นตน้ 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ธุรกิจจ ำหน่ำยหลอดไฟฟ้ำและอปุกรณส์ ำหรบัใหแ้สงสว่ำง ประกอบดว้ยผลิตภณัฑห์ลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

1) ไฟถนนชนิด LED (LED Street Light) เป็นโคมไฟท่ีใชท้ดแทนโคมไฟแสงสว่ำงท่ีติดบน
ถนนหลกัและถนนรอง เช่นโคมชนิด High Pressure Sodium (HPS), Metal Halide (MH) 
มีค่ำควำมสว่ำงผ่ำนตำมมำตรฐำนของกรมทำงหลวง 

 

2)  ไฟ High Bay (LED High Bay Light) เป็นโคมไฟท่ีใช้ทดแทนโคมไฟ High Bay ชนิด
ธรรมดำท่ีติดตำมโรงงำนอตุสำหกรรม, โกดงัสินคำ้ หรือรำ้นคำ้ขนำดใหญ่ 

 

3) ไฟแสงสว่ำงส ำหรบัใชใ้นท่ีอยู่อำศยั (Residential LED Light) เป็นไฟแสงสว่ำงชนิด LED 
ท่ีผลิตขึน้มำทดแทน หลอดไฟทั่วไปท่ีใชใ้นท่ีอยู่อำศัยประกอบดว้ยไฟแสงสว่ำงชนิด T8, 
E27 และ MR16 
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2.4 ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑม์ิเตอรไ์ฟฟ้าและมิเตอรน์ ้าระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑม์ิเตอรว์ดัไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก ่มิเตอร ์kWh 
ทัง้หน่ึงเฟส และสำมเฟสแบบอิเล็กทรอนิกส ์พรอ้มเชื่อมต่อเป็นระบบประมวลผลอตัโนมัติผ่ำนทำง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็น 
Ethernet และต่อเขำ้กับโปรแกรม Billing ของตู้สำขำของบริษัทได้นอกจำกนีม้ิเตอร ์kWh หน่ึงเฟสแบบบัตรเติมเงินผ่ำนบัตร RFID และ
มิเตอรน์ ำ้ท่ีต่อเขำ้กบัระบบประมวลผลอตัโนมตัิร่วมกับมิเตอร ์kWh และสำมำรถเพิ่มผ่ำนทำงอปุกรณร์บัส่งขอ้มลูแบบ Wireless เพื่อใหอ้่ำน
ค่ำน ำ้อตัโนมติัได ้เป็นตน้ 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
ธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑม์ิเตอรไ์ฟฟ้ำและมิเตอรน์ ำ้ระบบอิเล็กทรอนิกส ์จดัจ ำหน่ำยและติดตัง้มิเตอรไ์ฟฟ้ำระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์และมิเตอรน์ ำ้ระบบ M-Bus Series  โดยไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  

1) มิเตอรร์ะบบอิเล็กทรอนิกส ์มิเตอรไ์ฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกสแ์ละมิเตอรน์ ำ้ระบบ 
M-Bus Series  ท่ีได้มำตรฐำน IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จำก Parkside 
Laboratory ประเทศนิวซีแลนด ์ 

 
 

2.5 ธุรกิจจ าหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม 

ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรจัดจ ำหน่ำยมิเตอรว์ดัไฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ มิเตอร ์kWh ทัง้หน่ึง
เฟส และสำมเฟสแบบอิเล็กทรอนิกส ์พรอ้มเชื่อมต่อเป็นระบบประมวลผลอตัโนมัติผ่ำนทำง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็น Ethernet และ
ต่อเข้ำกับโปรแกรม Billing ของตู้สำขำของบริษัทได้นอกจำกนี้มิเตอร์ kWh หน่ึงเฟสแบบบัตรเติมเงินผ่ำนบัตร RFID และมิเตอรน์ ้ำระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ี์ต่อเขำ้กับระบบประมวลผลอตัโนมตัิร่วมกบัมิเตอร ์kWh และสำมำรถเพิ่มผ่ำนทำงอุปกรณร์บัส่งขอ้มลูแบบ Wireless เพื่อใหอ้่ำน
ค่ำน ำ้อตัโนมตัิได ้ 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ธุรกิจจ ำหน่ำยระบบติดตำมยำนพำหนะผ่ำนดำวเทียม จัดจ ำหน่ำยทั้งอุปกรณ์และซอฟทแ์วรข์องระบบ ในรูปแบบ 
GPS Tracking และ IOT Solution อย่ำงครบวงจร ซึ่งเป็นท่ียอมรบัดำ้นคณุภำพจำกหน่วยงำน 

1)  ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม ระบบติดตำมยำนพำหนะด้วย ระบบ GPS 
(Global Positioning System) และระบบซอฟแวรท่ี์แสดงเส้นทำงของยำนพำหนะตำม
เสน้ทำง 

 

2.6 ธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning)  

ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรวำงระบบบริหำรทรพัยำกรองคก์ร ใหก้บัองคก์รของรฐัและรฐัวิสำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย บมจ. กำรบินไทย เป็นตน้ 

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
ธุรกิจวำงระบบบริหำรทรพัยำกรองคก์ร ใหบ้ริกำรวำงระบบบริหำรทรพัยำกรองคก์ร ERP โดยเฉพำะโปรแกรมส ำเรจ็รูป SAP 

โดยกำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรของหน่วยงำนในองคก์รต่ำงๆ 
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2.7 ธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองบินและศูนยซ่์อมอากาศยาน 
ด ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องบิน Kodiak เพียงรำยเดียวในประเทศไทย พรอ้มกับให้บริกำรกำรบ ำรุงรกัษำ

เครื่องบินโดยทีมช่ำงช ำนำญกำรท่ีใหบ้ริกำรตลอดอำยุกำรใชง้ำน รวมไปถึงเป็นผูใ้หบ้ริกำรศูนยซ์่อมอำกำศยำน (MRO) แบบครบวงจร ท่ีมี
บริกำรตรวจซ่อมอำกำศยำนพำณิชย ์(Commercial Aircraft) และอำกำศยำนส่วนบุคล (General Aircraft) โดยเป็นกำรตรวจซ่อมอำกำศยำน
ตำมก ำหนด (Scheduled Maintenance) กำรตรวจซ่อมเมื่ออำกำศยำนบินไดต้ำมชั่วโมงท่ีก ำหนดหรืออำกำศยำนถูกใชง้ำนเกินระยะเวลำท่ี
ระบุไวใ้นแผนควบคุมกำรซ่อมบ ำรุง เช่น 2 ปี (C-Check) กำรตรวจซ่อมใหญ่อำกำศยำนท่ีบินไดช้ั่วโมงสูงขึน้หรืออำกำศยำนถูกใชง้ำน 8 ปี 
(D-Check) และกำรตรวจซ่อมส่วนอื่นๆ ของอำกำศยำนตำมคู่มือกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนแต่ละแบบท่ีไดก้ ำหนดไว ้

3. กลุ่มธุรกิจสมารท์ เซอรว์ิส (Smart Service Business) ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรใหบ้ริกำรรบัช ำระเงินดว้ยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส ์บริกำรช ำระเงินแทน บริกำรโอนเงินดว้ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส ์บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส ์(e-Money) บริกำรธุรกรรมทำง
กำรเงินครบวงจรผ่ำนตูอ้อนไลนอ์ตัโนมตัิ รวมไปถึงกำรใหบ้ริกำรสินเชื่อส่วนบคุคล ตลอดจนธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องดื่มและสินคำ้ผ่ำนตูห้ยอด
เหรียญอัตโนมัติ (Vending Machine) ประกอบดว้ย บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท 
ฟอรท์ เวนดิง้ จ ำกดั โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

3.1. ธุรกิจบริการการเงินครบวงจรผ่านเครือข่ายช่องทางตู้ออนไลนอ์ัตโนมัติ 

ด ำเนินธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริกำรรบัช ำระเงินดว้ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส ์บริกำรช ำระเงินแทน บริกำรโอนเงินดว้ยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส ์บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส ์(e-Money) บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินครบวงจรผ่ำนเครื่องรบัช ำระเงินอตัโนมตัิ ภำยใตเ้ครื่องหมำย
กำรคำ้    หรือ “ตูบุ้ญเติม” ท่ีมีบริกำรท่ีหลำกหลำย อำทิ บริกำรเติมเงินโทรศพัทม์ือถือประเภทเติมเงินล่วงหนำ้ (Prepaid) บริกำร
เติมเงินเข้ำกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) บริกำรรับฝำกเงินเข้ำบัญชีธนำคำร บริกำรขำยสติกเกอร์ไลน์ บริกำรจ่ำยบิลค่ำ
สำธำรณูปโภค สินเชื่อ บตัรเครดิต บริกำรรบัช ำระเงินค่ำสินคำ้ บริกำรขำยประกันภยัและอุบติัเหต ุประกนัสขุภำพ และบริกำรอื่น ๆ เป็นตน้ มี
ลักษณะเป็น Platform เชื่อมต่อผูใ้หบ้ริกำรและลูกคำ้ โดยลูกคำ้สำมำรถท ำรำยกำรต่ำง ๆ ไดด้้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ผ่ำนตูบุ้ญเติมท่ี
กระจำยครอบคลุมทุกภูมิภำคทั่วประเทศไทยมำกกว่ำ 130,000 ตู้ พรอ้มทั้งมีศูนย์บริกำรบุญเติม (Boonterm Call Center) หมำยเลข
โทรศัพท์ 1220 ท่ีให้บริกำรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทบริหำรจัดกำรตู้บุญเติม ในรูปแบบของระบบเครือข่ำยผ่ำนตัวแทนบริกำร 
(Master Agent) กว่ำ 170 รำยทั่วประเทศ และในรูปแบบของกำรบริหำรจัดกำรตูร้่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจ (Business Partner) ในโครงกำร 
(Project) ต่ำง ๆ ซึ่งรำยไดท่ี้ไดร้บัจำกผูใ้ชบ้ริกำรตูบุ้ญเติม จะมีกำรแบ่งกันระหว่ำงบริษัทและผูส้นใจร่วมท ำธุรกิจ นอกจำกนี ้ยงัมีผลิตภณัฑ์
ต่ำงๆ ภำยใต้แบรนด ์“บุญเติม” ไดแ้ก่ บุญเติมเคำทเ์ตอรเ์ซอรวิ์ส ตูก้ดน ำ้ดื่มสะอำดและเติมเงิน ตู้จ ำหน่ำยซิมกำรด์และพิสูจนต์ัวตนทำง
อิเล็กทรอนิกส ์ตูจ้  ำหน่ำยน ำ้มนัอตัโนมตัิท่ีมีบริกำรเติมเงินมือถือ  รวมไปถึงผลิตภณัฑช์ำรจ์รถยนตไ์ฟฟ้ำ (EV Charger)  

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

ธุรกิจบริกำรกำรเงินครบวงจรผ่ำนเครือข่ำยช่องทำงตูอ้อนไลนอ์ตัโนมตัิ เป็นช่องทำงที่ผูใ้ชบ้ริกำรเขำ้ถึงไดส้ะดวก
และง่ำยต่อกำรใชง้ำน โดยมีผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีหลำกหลำยท่ีมำพรอ้มกบัระบบบริหำรจดักำรท่ีเชื่อมต่อขอ้มลูแบบออนไลนก์บั
เซิรฟ์เวอรข์องผูใ้หบ้ริกำรซึ่งสำมำรถตรวจสอบยอดขำย และยอดกำรท ำรำยกำรไดท้นัที ดงันี ้
 1) ตู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพทม์ือถือและรับช าระเงินระบบอัตโนมัติ (ขนาด

จอ 7 นิ้วและ 10 นิ้ว) ใหบ้ริกำรดว้ยระบบกำรใหบ้ริกำรรบัช ำระเงินออนไลน์
ผ่ ำน  Kiosk โดยสำมำรถเชื่ อมต่อระบบกับผู้ให้บริกำรต่ ำงๆ อำทิ  ค่ ำย
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Operators) ธนำคำร (Banks)  และผู้ให้บริกำรต่ำงๆ 
ทัง้ภำครฐัและเอกชนไดโ้ดยตรง ท ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรสำมำรถท ำรำยกำรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลกำรท ำรำยกำรได้อย่ำงถูกตอ้งและ
แม่นย ำ และทรำบผลกำรท ำรำยกำรไดใ้นทนัที โดยรองรบักลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรไดม้ำก
ถึง 4 ภำษำ ไดแ้ก่ ภำษำไทย ภำษำองักฤษ ภำษำพม่ำ และภำษำกมัพชูำ  
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 2) ตู้จ าหน่ายซิมมือถือพร้อมบริการเติมเงิน สำมำรถให้บริกำรซือ้ซิมกำรด์
โทรศ พท์มือถือและเลือกเบอรโ์ทรศัพท์ของค่ำย AIS ไดด้้วยตนเองพรอ้มกับมี
บริกำรระบบยืนยันตัวตน (e-KYC) ดว้ยกระบวนกำรเสียบบัตรประชำชน และ
ถ่ำยรูปท่ีหนำ้ตู ้(Face Recognition) เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลจำกบตัรประชำชน
กับภำพถ่ำยในกำรลงทะเบียนซิมกำร์ด  และเติมเงินค่ำโทรหรือซื ้อชั่ วโมง
อินเตอรเ์น็ตไดท่ี้ตู ้

 
 3) ตู้บุญ เติมพร้อมบริการเปิ ดบัญ ชี โดยการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) สำมำรถให้บริกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อเปิดบญัชีออมทรพัยด์ิจิทลั เพียงเสียบบตัรประชำชนเขำ้เครื่อง
ซึ่งมีควำมปลอดภัยด้วยกำรตรวจสอบข้อมูลจำกกรมกำรปกครอง พรอ้มด้วย
กำรสแกนใบหนำ้ดว้ยวิธีกำร Face Recognition เพื่อเปรียบเทียบขอ้มลูรูปภำพ
จำกบตัรประชำชน  

 

4) ตู้น ้าด่ืมหยอดเหรียญและเติมเงินออนไลน์ สำมำรถให้บริกำรเติมเงิน
ออนไลน์และกดน ้ำ ด่ืมได้  โดยจะใช้หลักกำรของระบบ R.O. (Reverse 
Osmosis) ซึ่งไดร้บักำรยอมรบัจำกทั่วโลกว่ำเป็นระบบกำรผลิตน ำ้ดื่ม ท่ีทนัสมัย
และปลอดภยัมำกท่ีสดุระบบหน่ึง โดยกำรใชแ้รงดนัของน ำ้ไปบงัคบัน ำ้ใหผ้่ำนตวั
ฟ อกคุณ ภ ำพ สู ง  ท่ี เรี ย ก ว่ำ เยื่ อ  TFC เม ม เบ รน  (ThinFilm Composite 
Membrane) ท่ีประกอบด้วยรูพรุนเล็ก ๆ จ ำนวนมำกท่ีมีควำมละเอียดสูงถึง 
0.0001 ไมครอน (1 ส่วน 10 ลำ้นมิลลิเมตร) ซึ่งมีขนำดใกลเ้คียงกับอณูของน ำ้ 
และจะยอมใหเ้ฉพำะอณูของน ำ้เท่ำนัน้ท่ีจะสำมำรถซมึผ่ำนไปได ้ส่วนสิ่งสกปรก 
เชือ้โรค ไวรสั แบคทีเรีย สำรพิษและสำรเคมีต่ำง ๆ ท่ีปะปนมำกับน ำ้ดิบจะถูก
ขจัดออกไปพรอ้มกับน ำ้ท่ีเหลือจำกระบบ กำรเลือกใช้อุปกรณ์ภำยในคัดสรร
เฉพำะท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนเดียวกัน ด้วยวัสดุ Food Grade เพ่ือควำม
มั่นใจใจควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

5) เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส บริษัทไดพ้ฒันำตูบุ้ญเติมเคำนเ์ตอรเ์ซอรวิ์ส ซึ่งสำมำรถให ้
บริกำรเติมเงิน และรบัช ำระบิลทุกบริกำร เช่นเดียวกับตู้บุญเติม และเพิ่มเติม
บริกำรกำรช ำระบิลอื่น ๆ อีกมำกกว่ำ 40 รำยกำร ไดแ้ก่ บริกำรรบัช ำระบิล ค่ำ
สำธำรณูปโภค เช่น ค่ำไฟฟ้ำนครหลวง ค่ำไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ค่ำน ำ้ประปำนคร
หลวง ค่ำน ำ้ประปำส่วนภมูิภำค เป็นตน้ 

6) ตู้จ าหน่ายน ้ามันอัตโนมัติและเติมเงินออนไลน์  ตูจ้  ำหน่ำยน ำ้มันท่ีได ้ 
รบักำรรบัรองมำตรฐำนกำรชั่งตวงจำกกรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน โดย
มีระบบบริกำรของตูบุ้ญเติม อำทิ เช่น เติมเงินมือถือ จ ำหน่ำยรหัสบัตรเงินสด/
รหสัเติมเกมส ์และช ำระค่ำสินคำ้ออนไลน ์เป็นตน้ ควบคมุระบบกำรท ำงำนผ่ำน
เครือข่ำย 3G/4G  

 



 
 

24 
 

 7) ชารจ์ยานยนตไ์ฟฟ้า สำมำรถชำรจ์รถยนตไ์ฟฟ้ำทั้งแบบ Normal Charge 
และ Quick Charge พรอ้มระบบกำรจองล่วงหน้ำก่อนเข้ำบริกำรและกำรรับ
ช ำระเงินหลำกหลำยช่องทำง เช่น Application BeWallet บัตรเครดิต หรือ
Mobile Banking และมีบริกำรแจ้งเตือนออนไลน์เมื่อแบตเตอรี่เต็มหรือหมด
เวลำชำรจ์ รวมถึงสำมำรถบนัทึกและเรียกดบูนัทึกประวตัิกำรชำรจ์ไฟได ้

 

วงจรธุรกิจบริการเติมเงินมือถือและเติมเงินออนไลนผ์่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ 

 

 
 

 

- รำยละเอียดเพิ่มเติมสำมำรถดไูดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (56-1) ของ บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรว์ิส จ ำกดั (มหำชน)- 

3.2. ธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมและสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติ 

ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรจ ำหน่ำยเครื่องดื่มกระป๋องและสินคำ้ผ่ำนตูห้ยอดเหรียญอัตโนมตัิ (Vending Machine)โดยมี
สินคำ้หลำกหลำยประเภทวำงจ ำหน่ำยซึ่งครอบคลมุตัง้แต่ เครื่องดื่มประเภทน ำ้กระป๋องหรือน ำ้ขวดไปจนถึงขนมขบเคีย้วและสินคำ้อุปโภค
บริโภคต่ำงๆ อีกทัง้ยงัมีบริกำรเติมเงินโทรศพัทม์ือถือ เติมเงินเขำ้กระเป๋ำเงิน (e-Wallet) ฝำกเงินเขำ้บญัชีธนำคำร และบริกำรต่ำงๆ ของตูบุ้ญ
เติม โดยตูอ้ัตโนมัติดังกล่ำวรองรบักำรช ำระเงินทั้งในรูปแบบเงินสดและเงินอิเล็กทรอนิกส ์(QR Code) และเปิดใหบ้ริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 
(24/7) โดยให้บริกำรในพืน้ท่ีต่ำงๆ อำทิ โรงงำน โรงพยำบำล สถำนท่ีท ำงำน หรือสถำนีรถไฟฟ้ำแอรพ์อรต์ลิงค์ ซึ่งทุกตู้ท่ีให้บริกำรเป็นตู้
ออนไลนท์ัง้หมด จึงสำมำรถตรวจสอบขอ้มูลกำรซือ้สินคำ้หรือบริกำรต่ำงๆ ไดแ้บบเรียลไทม ์อีกทัง้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรเติมสินคำ้หรือ
วิเครำะหข์อ้มูลส ำหรบัแต่ละพืน้ท่ีไดอ้ย่ำงเหมำะสม ซึ่งลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจจะเป็นในรูปแบบของตัวแทนบริกำร (Agent) และรูปแบบ
ของควำมรว่มมือกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ (Business Partner)  

บมจ. ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น บมจ. ฟอรท์ สมำรท์ 
เซอรว์ิส (FSMART) 

ตวัแทนบริกำร 

ผูบ้ริโภค 

ผลิตและจ ำหน่ำยตูเ้ติมเงิน 

ไดร้บัสิทธิเป็นตวัแทนบริกำรรบัช ำระค่ำสนิคำ้และบริกำร
ผ่ำนตูเ้ติมเงินและระบบบริหำรจดักำรของ FSMART โดย
จ่ำยค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ใหแ้ก่ FSMART 

น ำส่งเงินท่ีไดร้บัจำกลกูคำ้ใหแ้ก ่
FSMART โดยไดร้บัค่ำตอบแทนเป็นรำย
เดือนตำมมลูค่ำกำรเติมเงินผ่ำนตูเ้ติมเงิน
ตำมอตัรำท่ีระบใุนสญัญำตวัแทนบริกำร 

ใหบ้ริกำรเติมเงินมือถือ เติมเกมออนไลน ์ช ำระค่ำ
สำธำรณปูโภคผ่ำนตูเ้ติมเงิน 

จ่ำยช ำระค่ำสินคำ้และบริกำร/เติมเงินมือถือและเติม
เงินออนไลนผ์่ำนตูเ้ติมเงิน โดยเสียค่ำธรรมเนียม
บริกำรตำมอตัรำท่ีระบไุว ้

ผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัท ์ไดแ้ก ่ AIS, DTAC, 
TRUE, TOT, CAT 

ผูใ้หบ้ริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินบนมือถือ 
เชน่ mPAY 

ใหส้ิทธิเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้และ
บริกำร/บรกิำรรบัช ำระค่ำสนิคำ้และ
บริกำรเงินผ่ำนตูเ้ติมเงินของ FSMART 
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นอกจำกนี ้ยังมีบริกำรจ ำหน่ำยเครื่องดื่มผ่ำนเครื่องชงเครื่องดื่มอัตโนมัติท่ีถือว่ำเป็นนวตักรรมตัวใหม่ท่ีมีควำมโดด
เด่นในเรื่องของกำรรงัสรรคเ์มนูเครื่องดื่มไดห้ลำกหลำย เพรำะมำพรอ้มกับระบบกำรบดเมล็ดกำแฟ ระบบกำรท ำน ำ้แข็ง และระบบกำรชง
เครื่องดื่มเมนูต่ำงๆ แบบอตัโนมัติในเครื่องเดียว ประหน่ึงมีหุ่นยนตบ์ำริสตำ้ (Barista Bot) คอยบริกำรชงเครื่องดื่มใหแ้บบแกว้ต่อแกว้ ตั้งแต่
เมนู ชำ กำแฟ น ำ้อดัลม น ำ้ผลไม ้โซดำ เวยโ์ปรตีน และอื่นๆ อีกมำกมำย ตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) โดยรองรบักำรช ำระเงินทัง้ในรูปแบบเงินสด
และเงินอิเล็กทรอนิกส ์

ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
ธรุกิจจ ำหน่ำยเครื่องดื่มและสินคำ้ผ่ำนตูอ้ตัโนมตัิ (Vending Machine)  ท่ีผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถเลือกซือ้เครื่องดื่ม

และสินคำ้ไดด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 

 ตู้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมอัตโนมัติและเติมเงินออนไลน ์จ ำหน่ำยเครื่องดื่มชนิดต่ำง ๆ และ
มีบริกำรกำรช ำระเงินออนไลน์ของบุญเติม พรอ้มด้วยหน้ำจอ LED ขนำด 40 นิว้ ท ำให้
สำมำรถแสดงผลและกำรใชง้ำนท่ีสะดวกมำกยิ่งขึน้อีกทัง้ยงัเป็นกำรต่อยอดกำรใหบ้ริกำร
ใหม่ ๆ เช่น สื่อโฆษณำบนหนำ้จอ LED เป็นตน้ นอกจำกนีย้ังมีระบบกำรเชื่อมโยงขอ้มูล
แบบออนไลนซ์ึ่งสำมำรถส่งต่อขอ้มลูยอดขำยสินคำ้กลบัไปยงัศูนย์บริกำร เพื่อกำรบริหำร
จดักำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น จ ำนวนสินคำ้ท่ีตอ้งน ำไปบรรจุทดแทนสินคำ้ท่ีไดจ้ ำหน่ำย
ออกไป   

 ตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จ ำหน่ำยสินคำ้ได้หลำกหลำยประเภท เช่น ซอง ถ้วย กล่อง 
ขวด และกระป๋อง เป็นต้น มีระบบลิฟท์รบัสินค้ำท ำให้สินคำ้ไม่เสียหำย และมีระบบท ำ
ควำมเย็น โดยตูช้นิดนีจ้ะต่อพ่วงกับตูจ้  ำหน่ำยเครื่องดื่มอตัโนมตัิ รวมทัง้รบัช ำระเงินทัง้ใน
รูปแบบเงินสด และเงินอิเล็กทรอนิกส ์(QR Code)  

 คาเฟ่อัตโนมัติ “เต่าบิน” จ ำหน่ำยเมนกูำแฟสดท่ีเมล็ดกำแฟผ่ำนกำรบดใหม่แกว้ต่อแกว้ 
โดยภำยในเครื่องประกอบไปด้วยระบบเครื่องบดเมล็ดกำแฟ ระบบเครื่องท ำน ำ้แข็ง ระบบ
เครื่องท ำควำมรอ้นและโซดำ และระบบกำรชงเครื่องดื่มที่สำมำรถใหบ้ริกำรเครื่องดื่ม ท ำให้
จ ำหน่ำยเครื่องดื่มได้ทั้งเมนูรอ้นและเย็นมำกกว่ำ 100 รำยกำร และสำมำรถเลือกระดับ
ควำมหวำนของแต่ละเมนูไดด้ว้ยตนเองผ่ำนหนำ้จอระบบสัมผสัท่ีทนัสมยั รวมทัง้รบัช ำระ
เงินทัง้ในรูปแบบเงินสด และเงินอเิล็กทรอนิกส ์(QR Code) 
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- สิทธิประโยชนจ์ากบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย  

สำมำรถสรุปสิทธิประโยชนจ์ำกบตัรส่งเสริมกำรลงทนุได ้ดงันี ้

เจ้าของบัตร
ส่งเสริม 

เลขทีบ่ัตร
ส่งเสริม
การลงทุน 
/ วันที่ 

ธุรกิจ/ก าลังการผลิต สทิธิประโยชนท์ีไ่ด้รับการส่งเสริม 

บมจ. ฟอรท์ 
คอรป์อเรชั่น 

1231(4)/ 
2558/ 26 
ก.พ. 2558 

ไดร้บักำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรผลิตภณัฑจ์ำกกำร
ออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกสใ์นลักษณะ PROTOTYPE 

DESIGN ป ร ะ เภ ท  5.7 กิ จ ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ท ำ ง
อิเล็กทรอนิกส์ ขนำดของกิจกรรมมีก ำลังกำรผลิต
ผลิตภณัฑต์่อเน่ืองจำกกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส ์
เช่น BOX BUILD, ตู้เติมเงินส ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
เป็นตน้ ปีละประมำณ 4,050,000 ชิน้ 

1) ได้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือ
ผู้ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปกำระของ
บุคคลทั้งสองประเภทนี ้เขำ้มำในรำชอำณำจักรได ้ตำม
มำตรำ 25 และมำตรำ 26  
2) ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัร 
3) ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรบัก ำไรสทุธิท่ีได้
จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 
8 ปี  
ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รบั
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูไ้ดร้บักำรส่งเสริมจะได้รบั
อนุญำตใหน้ ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำ
นั้นไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำ
ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลซึ่งมกี ำหนดระยะเวลำไม่
เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันท่ีพ้นก ำหนดเวลำนั้น โดยจะเลือก
หกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ได ้
4) ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดร้บักำร
ส่งเสริมซึ่งได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ 
31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีผู้
ไดร้บักำรส่งเสริมไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลนัน้ 
5) ได้รบักำรยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรบัวัตถุดิบและวัสดุ
จ ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเพื่อใชใ้นกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปีนับตัง้แต่วนัท่ีไดน้ ำเขำ้ครัง้
แรก 
6) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับของท่ีผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมน ำเข้ำมำเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
นบัแต่วนัน ำเขำ้ครัง้แรก 
7) ไดร้บัอนุญำตใหน้ ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักร
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศได ้

บมจ. ฟอรท์ 
คอรป์อเรชั่น/ 
บจก. ฟอรท์ 
อีเอ็มเอส 

60-0766-
1-04-1-0/ 
13 ก.ค. 
2560/ 62-
1342-1-

ได้รบักำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรผลิต PCBAไดร้ับ
กำรส่งเสริมกำรลงทนุในกิจกำรผลิต PCBA, ชิน้ส่วนหรือ
อุ ป ก รณ์ ท่ี ใช้กั บ เค รื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้ ำแ ล ะผลิ ตภัณ ฑ์
อิเล็กทรอนิกสแ์ละผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกสส์  ำเร็จรูป,  
PABX, TELEPHONE SET ประเภท 5.2.5 กิจกำรผลิต

1) ได้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือ
ผู้ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปกำระของ
บุคคลทั้งสองประเภทนี ้เขำ้มำในรำชอำณำจักรได้ ตำม
มำตรำ 25 และมำตรำ 26 
2) ได้รบักำรยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรบัวัตถุดิบและวัสดุ
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04-1-2/ 3 
ธ.ค. 
2562(1) 

ชิน้ส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้ำอื่นๆ  ประเภท 5.3.2.2 กิจกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ส  ำหรับโทรคมนำคมอื่นๆ ประเภทกิจกำร 
5.4.14 กิ จ ก ำ ร ผ ลิ ต  PRINTED CIRCUIT BOARD 
ASSEMBLY (PCBA) ทั่วไป และประเภท 5.4.19 กิจกำร
ผลิตชิน้ส่วนส ำหรบัผลิตภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ ซึ่งเป็น
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อกำรใชพ้ลังงำน
ทดแทนตำมบัตรส่งเสริมเลขท่ี 3010/ว./2545 ลงวันท่ี 4 
กนัยำยน 2545 ขนำดของกิจกรรมเป็นดงันี ้
1) PCBA มีก ำลังกำรผลิตปีละประมำณ 30,000,000 
ชิน้   
2) PABX มีก ำลงักำรผลิตปีละ 12,000 เครื่อง  
3) TELEPHONE SET มีก ำลังกำรผลิตปีละประมำณ 
120,000 เครื่อง (มีเวลำท ำงำน 8 ชั่วโมง/วนั: 300 วนั/ปี) 
4) ชิ ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ท่ีใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และ
ผลิตภัณฑอ์ิเล็กทรอนิกส ์และผลิตภัณฑอ์ิเล็กทรอนิกส์
ส  ำ เร็จ รูป  เช่ น  COMPUTER BOX BULD เป็ นต้น  มี
ก ำลงักำรผลิตเป็น ปีละประมำณ 10,000,000 ชิน้ 

จ ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเพื่อใชใ้นกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปีนับตัง้แต่วนัท่ีไดน้ ำเขำ้ครัง้
แรก 
3) ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัร 
3) ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรบัก ำไรสทุธิท่ีได้
จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 
3 ปี โดยภำษีเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นมีมูลค่ำไม่เกิน 6.75 
ลำ้นบำท 
ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รบั
ยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคล ผูไ้ดร้บักำรส่งเสริมจะได้รบั
อนุญำตใหน้ ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำ
นั้นไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำ
ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลซึ่งมีก ำหนดระยะเวลำไม่
เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันท่ีพ้นก ำหนดเวลำนั้น โดยจะเลือก
หกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ได ้
4) ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดร้บักำร
ส่งเสริมซึ่งได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ 
31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีผู้
ไดร้บักำรส่งเสริมไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลนัน้ 
5) ได้รบักำรยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จ ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเพื่อใชใ้นกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปีนับตัง้แต่วนัท่ีไดน้ ำเขำ้ครัง้
แรก 
6) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับของท่ีผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมน ำเข้ำมำเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
นบัแต่วนัน ำเขำ้ครัง้แรก 
7) ไดร้บัอนุญำตใหน้ ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักร
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศได ้

บจก. จีเนียส 
ทรำฟฟิค  
ซีสเต็ม 

1699(4)/ 
2557/ 14 
พ.ค. 2557 

ไดร้บักำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร กำรออกแบบทำง
อิเล็กทรอนิกสแ์ละผลิตภัณฑต์่อเน่ืองจำกกำรออกแบบ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท 5.7 กิจกำรออกแบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ขนำดของกิจกรรมมีก ำลังกำรผลิต
ผลิตภัณฑต์่อเน่ืองจำกกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส ์
เชน่ โคมไฟ LED เป็นตน้ ปีละประมำณ 60,000 ชิน้ 
  

1) ได้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือ
ผู้ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปกำระของ
บุคคลทั้งสองประเภทนี ้เขำ้มำในรำชอำณำจักรได ้ตำม
มำตรำ 25 และมำตรำ 26  
2) ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัร 
3) ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรบัก ำไรสทุธิท่ีได้
จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 
8 ปี  
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ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รบั
ยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคล ผูไ้ดร้บักำรส่งเสริมจะได้รบั
อนุญำตใหน้ ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำ
นั้นไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำ
ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลซึ่งมีก ำหนดระยะเวลำไม่
เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันท่ีพ้นก ำหนดเวลำนั้น โดยจะเลือก
หกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ได ้
4) ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดร้ับกำร
ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ 
31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีผู้
ไดร้บักำรส่งเสริมไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลนัน้ 
5) ได้รบักำรยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรบัวัตถุดิบและวัสดุ
จ ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเพื่อใชใ้นกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีไดน้ ำเขำ้ครัง้
แรก 
6) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับของท่ีผู้ได้ รับกำร
ส่งเสริมน ำเข้ำมำเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
นบัแต่วนัน ำเขำ้ครัง้แรก 
7) ไดร้บัอนุญำตใหน้ ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักร
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศได ้

บจก. ฟอรท์ 
ไลทต์ิง้ 

58-2258-
0-00-2-0/ 
2 ต.ค. 
2558 

ไดร้บักำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร กำรออกแบบทำง
อิเล็กทรอนิกสแ์ละผลิตภัณฑต์่อเน่ืองจำกกำรออกแบบ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท 5.7 กิจกำรออกแบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ขนำดของกิจกรรมมีก ำลังกำรผลิต
ผลิตภัณฑต์่อเน่ืองจำกกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส ์
เช่น โคมไฟ LED เป็นตน้ ปีละประมำณ 60,000 ชิน้ 

1) ได้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็นช่ำงฝีมือหรือ
ผู้ช ำนำญกำร คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปกำระของ
บุคคลทั้งสองประเภทนี ้เขำ้มำในรำชอำณำจักรได ้ตำม
มำตรำ 25 และมำตรำ 26  
2) ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัร 
3) ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรบัก ำไรสทุธิท่ีได้
จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 
8 ปี  
ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รบั
ยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคล ผูไ้ดร้บักำรส่งเสริมจะได้รบั
อนุญำตใหน้ ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำ
นั้นไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำ
ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลซึ่งมีก ำหนดระยะเวลำไม่
เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันท่ีพ้นก ำหนดเวลำนั้น โดยจะเลือก
หกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ได ้
4) ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดร้บักำร
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ส่งเสริมซึ่งได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ 
31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีผู้
ไดร้บักำรส่งเสริมไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลนัน้ 
5) ได้รบักำรยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรบัวัตถุดิบและวัสดุ
จ ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเพื่อใชใ้นกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปีนับตัง้แต่วนัท่ีไดน้ ำเขำ้ครัง้
แรก 
6) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับของท่ีผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมน ำเข้ำมำเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
นบัแต่วนัน ำเขำ้ครัง้แรก 
7) ไดร้บัอนุญำตใหน้ ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักร
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศได ้

หมำยเหต:ุ  (1) บจก. ฟอรท์ อีเอ็มเอส รบัโอนสิทธิและประโยชนเ์ท่ำที่เหลืออยู่ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทนุเลขที่ 60-0766-1-04-1-0 ของ  
บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น 

- การวิจัยและพัฒนา 

อุปกรณติ์ดตามบุคคลอิเล็กทรอนิกส ์( Electronic Monitoring Device)  
ทีมวิจัยและพัฒนำของฟอรท์ไดอ้อกแบบและวิจัยอุปกรณ์ติดตำมบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (สำยรดัขอ้เท้ำนักโทษ) หรือ Electronic 

Monitoring (EM) รุ่นท่ีสอง ท่ีมีขนำดเล็กลงแต่ประสิทธิภำพสูงขึน้  ส  ำหรับใช้ในกระบวนกำรศำลเพื่อควบคุมและติดตำมกำรปล่อยตัว
ชั่วครำวผูต้อ้งหำ หรือจ ำเลยท่ีมีหลกัทรพัยไ์ม่เพียงพอ เพื่อลดจ ำนวนผูต้อ้งขงั และลดควำมเหลื่อมล ำ้ทำงสงัคมไดม้ำกขึน้ โดยอปุกรณนี์จ้ะ
สำมำรถติดตำมตรวจสอบและจ ำกัดกำรเดินทำงของบคุคลไดด้ว้ยกำรสวมใส่กบัขอ้เทำ้ซึ่งจะท ำใหส้ำมำรถระบตุ ำแหน่งที่อยู่และจดัส่งขอ้มลู
พิกัดของผูถู้กปล่อย ชั่วครำวทกุๆ 2 นำที รวมทัง้มีกำรแจง้เตือนแบบ Real-time เมื่อเกิดเหตกุับอุปกรณ์ เช่น มีกำรทุบ ท ำลำย ตดั หรือถอด
อุปกรณ์โดยไม่ไดร้บักำรอนุญำต อีกทั้งยังเพิ่มควำมสำมำรถใหร้องรบั 4G ซึ่งเป็นมำตรฐำนปัจจุบันและอนำคตพรอ้มทั้งระบบประหยัด
พลงังำนมำกขึน้ 

สถานีประจุไฟฟ้ารถยนตพ์ลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) 
ทีมวิจัยและพัฒนำของฟอรท์ได้วิจัยและพัฒนำสถำนีประจุไฟฟ้ำรถยนตพ์ลังงำนไฟฟ้ำ (Electric Vehicle Charging Station) 

ส ำหรบักำรชำรจ์แบตเตอรี่รถยนตไ์ฟฟ้ำอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้แบบติดผนัง (Wall Type) และสถำนีชำรจ์ (Station) ซึ่งรองรบักำรใชง้ำนหัวจ่ำย
ตำมมำตรฐำน J1772 Type1 (ส ำหรบัรถยนตจ์ำกอเมริกำและญ่ีปุ่ น) และ 62196-2 Type2 (ส ำหรบัรถยนตจ์ำกยุโรป) ทั้งนี ้สำมำรถแบ่ง
ประเภทของสถำนีประจุไฟฟ้ำรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำออกเป็น  2 รุ่น คือรุ่นส ำหรับขำย ซึ่งสำมำรถชำรจ์รถยนต์ไฟฟ้ำแบบอัตโนมัติ 
(Standalone) และรุ่นท่ีจ่ำยตำมกำรใชง้ำนจริงและช ำระเงินผ่ำน Application BeWallet เพื่อตอบสนองกับควำมก้ำวล ำ้ของเทคโนโลยีใน
ปัจจบุนั และบริษัทไดอ้อกแบบระบบ DC Charging ขึน้มำ เพื่อลดเวลำกำรชำรจ์ในแต่ละครัง้ ซึ่งจะ Support ทัง้ CCS และ Chademo 

ระบบควบคุมอัจฉริยะ Internet of Things (IoT Gateway)  
ทำงทีมวิจัยและพัฒนำของฟอร์ทจึงท ำกำรวิจัยและจั ดท ำ IoT Gateway ขึ ้น ซึ่งเทคโนโลยี  Internet of Things (IoT) หรือ 

“อินเตอรเ์น็ตในทุกสิ่ง” หมำยถึง กำรท่ีสิ่งต่ำงๆ ถกูเชื่อมโยงเขำ้สู่โลกอินเทอรเ์น็ต ท ำใหม้นษุยส์ำมำรถสั่งกำร และควบคมุกำรใชง้ำนอุปกรณ์
ต่ำงๆ ไดอ้ย่ำงง่ำยดำยเพียงปลำยนิว้ผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เช่น กำรสั่งเปิด-ปิดอุปกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้ำในอำคำร บำ้นเรือน เครื่องใช้
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ในชีวิตประจ ำวันต่ำงๆ  เป็นตน้ โดย IoT Gateway สำมำรถท ำไดต้ัง้แต่กำรเช็คอุณหภูมิ ควำมชืน้ รวมถึงดูกลอ้งวงจรปิด ควบคุมอปุกรณ์
ไฟฟ้ำต่ำงๆ และควบคมุจอแสดงผล LED ผ่ำนอินเตอรเ์น็ตได ้ 

ระบบเรียกพยาบาลผ่าน Internet Protocol (IP Nurse Call) 
ระบบสื่อสำรภำยในสถำนพยำบำลใช้ติดต่อระหว่ำงผู้ป่วยกับพยำบำล  ช่วยให้ผู้ป่วยสำมำรถสื่อสำรกับพยำบำลได้ทุกเวลำท่ี

ตอ้งกำรโดยท่ีผูป่้วยไม่ตอ้งยกหู เพียงแค่กดปุ่ มเดียวก็สำมำรถพูดคุยไดเ้สมือนอยู่หอ้งเดียวกัน อุปกรณ์ IP Nurse Call เป็นกำรต่อยอดเพิ่ม
ควำมสำมำรถและเสถียรภำพของระบบจำกอุปกรณ์ Nurse Call แบบเดิมโดยกำรเปลี่ยนมำใชก้ำรติดต่อของอุปกรณ์ทัง้หมดในระบบผ่ำน 
Internet Protocol (IP) โดยสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพใหก้ับพยำบำล และช่วยสรำ้งควำมอุ่นใจ และ ควำมไวว้ำงใจจำกผูป่้วย และญำติ
ผูป่้วยโดยเฉพำะในยำมท่ีผูป่้วย เกิดเหตุฉุกเฉินเรียกขอควำมช่วยเหลือได้ตลอดเวลำ ในปี 2563 ทีมวิจัยและพัฒนำของฟอรท์ไดพ้ัฒนำ
ตวัเครื่องใหม้ีหนำ้จอที่ใหญ่ขึน้และมี Feature ท่ีมำกขึน้ เพื่อสรำ้งระบบท่ีเหมำะส ำหรบัโรงพยำบำลขนำดเล็กจนถึงโรงพยำบำลขนำดใหญ่ 

ตู้จ าหน่ายซิมการด์โทรศัพทอ์ัตโนมัติ (SIM Card Vending Machine) 
ทีมวิจัยและพัฒนำของฟอรท์ได้วิจัยและพัฒนำตู้จ ำหน่ำยซิมกำร์ดโทรศัพท์เคลื่อนท่ีขึน้มำเพื่อต่อยอดบริกำรส ำหรบัตู้เติมเงิน

ออนไลนอ์ตัโนมตัิบุญเติม ซึ่งตูนี้จ้ะมีลกัษณะเป็นขำตัง้ตูท่ี้ถกูออกแบบมำส ำหรบัเชื่อมต่อกับตู้บุญเติม โดยภำยในจะประกอบไปดว้ยเครื่อง
จ่ำยซิมกำร์ด และเครื่องอ่ำนบัตรประชำชนท่ีรองรับกระบวนกำรรู ้จักลูกค้ำท่ีสำมำรถระบุตัวตน (Identification) และพิสูจน์ตัวตน 
(Verification) ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-KYC) ซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำหรบักำรจ ำหน่ำยซิมกำรด์ 

ตู้ถอนเงนิอัตโนมติั 
ทีมวิจยัและพฒันำของฟอรท์ไดวิ้จยัและพฒันำตูถ้อนเงินอตัโนมตัิขึน้ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเบิกถอนเงินสดจำกธนำคำรต่ำงๆ ส ำหรบั

บำงพืน้ท่ีท่ีประชำชนไม่สำมำรถเดินทำงไปหำตูถ้อนเงินของธนำคำรได ้หรือตัง้ร่วมกับตูถ้อนเงินของธนำคำรแต่จ่ำยธนบตัรมลูค่ำนอ้ยท่ีไม่
สำมำรถเบิกถอนไดใ้นตูถ้อนเงินของธนำคำร โดยในปี 2563 บริษัทไดล้ดตน้ทุนและขนำดท่ีเล็กลง เพื่อใส่เป็นขำส ำหรบัตูเ้ติมเงินออนไลน์
อตัโนมตัิบญุเติม 

คาเฟ่อัตโนมัติ “เต่าบิน”  
ทีมวิจัยและพฒันำของฟอรท์ไดวิ้จัยและพฒันำเครื่องชงเครื่องดื่มอตัโนมตัิแบบใหม่ท่ีมีควำมแตกต่ำงจำกเครื่องชงกำแฟหรือตูก้ดกำแฟ

ทั่วไป โดยกำรสรำ้งนวตักรรมใหม่ของกำรท ำเครื่องดื่มท่ีสำมำรถรงัสรรคเ์มนูไดห้ลำกหลำยประเภทแบบอตัโนมตัิในเครื่องเดียว โดยภำยในเครื่อง
จะประกอบไปดว้ยระบบเครื่องบดเมล็ดกำแฟ ระบบเครื่องท ำน ำ้แข็ง ระบบเครื่องท ำควำมรอ้นและโซดำ และระบบกำรชงเครื่องดื่มที่สำมำรถ
ให้บริกำรเครื่องดื่มทั้งเมนูรอ้นและเย็นได้มำกกว่ำ 100 รำยกำร ไม่ว่ำจะเป็นเมนูชำ กำแฟ โกโก้ น ำ้อัดลม น ำ้ผลไม ้และเครื่องดื่มนำนำชนิด 
ประหน่ึงมีหุ่นยนตบ์ำริสตำ้(Barista Bot) ท่ีคอยชงเครื่องดื่มรสชำติอรอ่ยท่ีไดม้ำตรฐำนเดียวกันในทุกแกว้   

(2) การตลาดและการแข่งขนั 

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไทยปี 2563 

 ในปี 2563 คำดว่ำภำพรวมเศรษฐกิจไทยหดตวัรอ้ยละ -7.7 เมื่อเทียบกบัปี 2562 ท่ีเติบโตกว่ำรอ้ยละ 2.4 โดยมลูค่ำกำรส่งออก

ลดลงรอ้ยละ 2.0 กำรบริโภคภำคเอกชนและกำรลงทนุรวมขยำยตวั รอ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 2.7 ตำมล ำดบั อตัรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยรอ้ย

ละ 0.8 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 6.2 ของ GDP  (ท่ีมำ: ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ) 

ในส่วนของดชันีผลผลิตอตุสำหกรรม (MPI) หดตวัรอ้ยละ 8.0 ในขณะที่ปี 2562 ดชันีผลผลิตอตุสำหกรรม หดตวัรอ้ยละ 3.6 ซึ่ง

เป็นกำรลดลงของตลำดในประเทศและตลำดส่งออกเน่ืองจำกผลกระทบของกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัดควิด-19 ในหลำยประเทศทั่ว

โลก ส่วนปัจจยัในประเทศมีกำรหยุดกำรผลิตชั่วครำวช่วงเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2563 ตำมมำตรกำรลดกำรแพรร่ะบำด ในประเทศ

และกำรสง่ออกในปีนีไ้ดร้บัผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท ำใหก้ิจกรรมทำงเศรษฐกิจลดลงไปโดยเฉพำะภำคกำร
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ท่องเท่ียว ท ำใหก้ำรเดินทำงของผูค้นลดลงซึ่งสอดคลอ้งกบักำรหดตวัของอตุสำหกรรมรถยนต ์ ส่วนอตุสำหกรรมที่มีกำรขยำยตวัดี อำทิ 

เภสชัภณัฑ ์ เพิ่มขึน้จำกปีก่อนตำมแนวโนม้ควำมตอ้งกำรใชท่ี้เพิ่มสงูขึน้จำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ของตลำดทัง้

ในและต่ำงประเทศและเป็นผลมำจำกควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคเนือ้สตัวท่ี์ขยำยตวัต่อเนื่องในช่วงท่ีมีกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-

19    (ท่ีมำ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ) 

กลยุทธก์ารแข่งขันของกลุ่มบริษัท  

จำกกำรด ำเนินธุรกิจในดำ้นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑใ์นอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกสก์ว่ำ 3 ทศวรรษ บริษัทมีควำมพรอ้มใน
ดำ้นกำรตลำด กำรวิจัย และกำรผลิต ท่ีครบวงจร ตลอดจนกำรมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีด ำเนินธุรกิจส่งเสริมกนั ดว้ยกลยุทธใ์นกำร
ด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้

 การพัฒนาผลิตภัณฑอ์ย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑแ์ละสายธุรกิจ 

 จำกประสบกำรณใ์นกำรท ำธุรกิจมำเป็นเวลำนำน บริษัทตระหนักว่ำกำรท่ีจะท ำใหบ้ริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงยั่งยืน จะตอ้ง
เพิ่มผลิตภัณฑใ์หม่ใหม้ีควำมหลำกหลำย และท ำใหผ้ลิตภัณฑม์ีควำมทันสมัยอยู่เสมอ ดงันั้น บริษัทจึงไดใ้หค้วำมส ำคัญกับงำนวิจัยและ
พฒันำผลิตภณัฑม์ำโดยตลอด และจัดตัง้ขึน้เป็นฝ่ำยงำนซึ่งประกอบดว้ยบุคลำกรท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในสำยกำรผลิตผลิตภัณฑท่ี์เก่ียวกับ
อิเล็กทรอนิกส ์ท ำหนำ้ท่ีพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษัทเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ซึ่งท่ีผ่ำนมำฝ่ำยงำนดงักล่ำวมีผลงำนกำร
พฒันำผลิตภัณฑเ์ป็นผลิตภัณฑใ์หม่ของบริษัทเกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนัน้ ผลของกำรเพิ่มสำยธุรกิจดงักล่ำวขำ้งตน้ จะท ำใหบ้ริษัทมีฐำน
ลกูคำ้หลำกหลำยขึน้ และสำมำรถลดควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทได ้

 การใช้เทคโนโลยีการผลิตที ่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ 

 บริษัทมีนโยบำยลงทุนในเครื่องจักรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมยัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อกำรรองรบักำรผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีควำมซบัซอ้นของ
ลูกค้ำ ทั้งนี ้ โรงงำนผลิตสินค้ำยังมีมำตรฐำนกำรผลิตได้รับใบรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน SGS 
(THAILAND) LIMITED SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึ่งท ำใหล้กูคำ้มั่นใจว่ำบริษัทมีกระบวนกำรผลิตท่ีมีมำตรฐำน นอกจำกนี ้
ยังมีกำรบริหำรสำยกำรผลิตให้สำมำรถรองรับกำรปรับเปลี่ยนเพื่อกำรผลิตสินค้ำรูปแบบใหม่ เพื่อให้สำมำรถใช้เครื่องจักรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพภำยใตค้  ำสั่งซือ้ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง และยงัสำมำรถรองรบักำรผลิตใหก้ับผลิตภณัฑต์่ำงๆ ของบริษัทดว้ย 

 การมุง่เน้นบริการหลังการขายทีต่่อเน่ือง และรักษาความพึงพอใจของลูกค้า 

 บริษัทมุ่งเนน้กำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำยท่ีต่อเนื่องโดยฝ่ำยบริกำรลกูคำ้ของบริษัท และกำรไดร้บักำรสนับสนุนจำกตวัแทนจ ำหน่ำยท่ี
ครอบคลมุทั่วประเทศ เช่น กำรใหค้  ำแนะน ำในกำรใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยควำมเชี่ยวชำญ กำรใหบ้ริกำรดำ้นอะไหล่ที่มีส  ำรองอย่ำงเพียงพอ และมี
บริกำรซ่อมแซมแกไ้ขที่รวดเรว็ ส่งผลใหล้กูคำ้เกิดควำมรูส้กึท่ีดีต่อกำรใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษัท เป็นกำรท ำใหล้กูคำ้จดจ ำตรำสินคำ้ เกิดควำม
เชื่อถือ และเกิดควำมมั่นใจในกำรใชผ้ลิตภัณฑห์รือบริกำรของบริษัท ส่งผลใหบ้ริษัทมีรำยได ้นอกจำกนีบ้ริษัทยังสรำ้งควำมสมัพนัธท่ี์ดีกับ
ลกูคำ้ ดว้ยกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลกูคำ้เพื่อกำรปรบัปรุงบริกำรใหด้ีขึน้ 

 การมุง่เน้นการใช้เคร่ืองหมายการค้า FORTH เพ่ือท าการตลาดให้ผลิตภัณฑข์องบริษัท 

 จำกกำรท่ีบริษัทด ำเนินธุรกิจมำเป็นระยะเวลำนำน มีผลิตภณัฑต์่ำง ๆ ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ FORTH เป็นจ ำนวนมำก ดงันัน้ ใน
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงเป็นท่ีรูจ้ักและไดร้บักำรยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงในดำ้นคุณภำพ และกำรบริกำร ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถท ำ
กำรตลำดผลิตภณัฑข์องบริษัทใหผู้บ้ริโภคยอมรบัไดง้่ำยขึน้ 
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ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน กลยุทธก์ารแข่งขัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจ าหน่าย และกลยุทธก์ารแข่งขัน
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

1. ธุรกิจ EMS  

ภาวะอุตสาหกรรม 

อตุสำหกรรมอิเล็กทรอนิกสย์งัคงมีควำมส ำคญัต่ออุตสำหกรรมกำรผลิตในภำพรวมที่ตอ้งใชช้ิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นส่วนประกอบ
ในกำรผลิตสินคำ้ส ำเร็จรูปต่ำง ๆ เช่น คอมพิวเตอรฮ์ำรด์ดิส เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ เป็นตน้ โดยอตุสำหกรรมอิเล็กทรอนิกสป์ระกอบดว้ยโครงสร้ำง 3 
ส่วน ไดแ้ก่ 

1. อุตสำหกรรมต้นน ำ้ (Upstream Industry) เป็นอุตสำหกรรมขั้นพืน้ฐำนส ำหรบักำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส ์เช่น Water 
Fabrication, PCB's Design, IC's Design เป็นตน้ ปัจจบุนัประเทศไทยไดม้ีกำรผลิตอตุสำหกรรมตน้น ำ้บำงประเภท 

2. อตุสำหกรรมกลำงน ำ้ (Midstream Industry) คืออุตสำหกรรมที่ผลิตชิน้ส่วน และส่วนประกอบของสินคำ้อิเล็กทรอนิกส ์เช่น 
IC, PCB (Print Circuit Board), Capacitor เป็นตน้ ซึ่งในประเทศไทยไดม้ีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมประเภทนีส้งูมำก ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงประเทศ กำรรว่มลงทนุ และบริษัทในประเทศเอง  

3. อุตสำหกรรมปลำยน ำ้ (Downstream Industry) คอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบ อุปกรณ์โทรคมนำคม เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ ซึ่ ง
ผูผ้ลิตมีกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีกำรออกแบบและมีควำมสำมำรถในกำรผลิตชิน้ส่วน  ส่วนประกอบและ
ผลิตภณัฑส์  ำเร็จรูป ท ำใหเ้ครื่องใชภ้ำยในบำ้นท่ีผลิตในประเทศไทยมีรูปแบบสวยงำม  คณุภำพดี  กำรผลิตเครื่องใชภ้ำยใน
บำ้น รวมทัง้มีควำมเชื่อมโยงกับอตุสำหกรรมในประเทศสงู  อย่ำงไรก็ตำม กำรใชช้ิน้ส่วนภำยในประเทศของอุตสำหกรรมขัน้
ปลำยน ำ้นีค่้อนขำ้งนอ้ย   

ภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์(ทีม่า: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ดชันีผลผลิต 110.17 97.27 101.78 101.2 105.8 95.0 94.0 

 กำรผลิตสินคำ้อิเล็กทรอนิกสใ์นปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 โดยปรบัตวัลดลงในส่วนของ PCBA, Printer, 
HDD และ IC ลดลงรอ้ยละ 6.2, 2.9, 1.6 และ 0.2 ตำมล ำดบั เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจำกควำมตอ้งกำรของสินคำ้อิเล็กทรอนิกสท่ี์ชะลอตวั 
รวมถึงเทคโนโลยีท่ีมีกำรพฒันำอย่ำงรวมเรว็ 

 แนวโน้มการส่งออกอิเล็กทรอนิกสใ์นปี 2564 

 อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2564 คำดว่ำจะมีกำรผลิตและกำรส่งออกสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.7 และ 5.0 
ตำมล ำดบั เมื่อเทียบกับปีก่อน เน่ืองจำกสินคำ้อิเล็กทรอนิกสเ์ริ่มฟ้ืนตวัจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด – 19 ในปี 2563 
รวมถึงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี 5G, Data Center และผลิตภัณฑส์ ำหรบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำง IT ส่งผลใหเ้กิดควำมตอ้งกำรใชส้ินคำ้
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกสท์ัง้ในและต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ และคำดว่ำจะเริ่มเขำ้สู่วฏัจกัรขำขึน้ของอตุสำหกรรมอิเล็กทรอนิกสโ์ลก 

การแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

 อตุสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกสถื์อไดว่้ำเป็นอตุสำหกรรมที่มีควำมส ำคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสำมำรถท ำรำยได้

จำกกำรส่งออกให้กับประเทศจ ำนวนมำก อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกสม์ีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วและต่อเน่ือง จึงท ำให้เป็น

อุตสำหกรรมท่ีมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมำกขึน้ นอกจำกนี ้ยังเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีบทบำทส ำคัญในกำรรองรบัแรงงำนใน

ภำคอุตสำหกรรม เพรำะเป็นอตุสำหกรรมท่ีมีกำรจำ้งแรงงำนจ ำนวนมำก ประเทศไทยมีศกัยภำพในดำ้นปัจจัยกำรผลิตไม่ว่ำจะเป็นทำงดำ้น

ทรพัยำกรมนุษย ์ทรพัยำกรควำมรู ้โดยมีกำรพัฒนำลักษณะกำรผลิตสินคำ้หรือผลิตภัณฑท่ี์มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ และเมื่อวิเครำะห์

ทำงดำ้นภูมิศำสตรพ์บว่ำ ประเทศไทยมีควำมไดเ้ปรียบในเชิงกำรคำ้ในภมูิภำคอินโดจีน และมีศกัยภำพในกำรเป็นศูนยก์ลำงของภูมิภำค จึง
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เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกในดำ้นกำรขนส่ง ซึ่งอตัรำกำรเติบโตของอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิคสข์องประเทศไทยมีกำรขยำยตัว

อย่ำงรวดเร็วแบบกำ้วกระโดด โดยส่งผลใหเ้กิดประโยชนต์่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งทำงตรงและทำงอ้อม คือ กำรจำ้งงำนและกำร

ลงทุนท่ีเพิ่มขึน้ แต่อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยยังขำดศักยภำพในกำรแข่งขันด้ำนนวัตกรรมหรือควำมหลำกหลำยเชิงสรำ้งสรรค์เมื่อ

เปรียบเทียบกบัประเทศอื่น 

 ส ำหรบัแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Printed circuit Board) ในกำรแข่งขนัในตลำดโลกนับว่ำมีกำรแข่งขนัท่ีค่อนขำ้งรุนแรง โดยเฉพำะ

กำรแข่งขันจำกประเทศจีนซึ่งมีควำมไดเ้ปรียบดำ้นต้นทุนกำรผลิต และยังเป็นผู้ผลิตสินค้ำใหก้ับบริษัทต่ำง ๆ ในประเทศสหรฐัอเมริกำ 

ประเทศในกลุ่มสหภำพยโุรป และประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งแมว่้ำควำมกดดนัทำงดำ้นรำคำท่ีเกิดจำกผูผ้ลิต PCB ในจีนท่ีท ำใหม้ีกำรผลิตสินคำ้รำคำ

ถูกเขำ้สู่ตลำดเพิ่มมำกขึน้และส่งผลใหเ้กิดกำรเปรียบเทียบรำคำทำงออ้ม แต่ผลิตภัณฑแ์ผ่นพิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกสท่ี์ผลิตในประเทศจีน

ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของบริษัท เน่ืองจำก ผูผ้ลิตในประเทศจีนจะเนน้กลุ่มตลำดสินค้ำระดับล่ำงเพรำะเทคโนโลยีในกำรผลิตท่ีใช้เป็นแบบ 

Mass Production ซึ่งเนน้กำรผลิตในปริมำณมำก มีตน้ทุนต ่ำ และมีมำตรฐำนคุณภำพสินคำ้ท่ีต ่ำกว่ำเมื่อเทียบกับประเทศไทย ซึ่งบริษัท

นบัว่ำเป็นผูผ้ลิต PCB ท่ีใชเ้ทคโนโลยีสูงซึ่งหำกสำมำรถควบคุมตน้ทุนกำรผลิตไดด้ีจะไม่ไดร้บัผลกระทบดงักล่ำวเนื่องจำกเป็นกำรแข่งขนัท่ี

เนน้ดำ้นคณุภำพและควำมน่ำเชื่อถือมำกกว่ำกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำ นอกจำกนี ้ตน้ทุนกำรผลิตของประเทศจีนก็มีแนวโนม้สงูขึน้ ประเทศ

ไทยจึงยงัมีควำมไดเ้ปรียบในกำรผลิตแผงวงจรเครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกสเ์มื่อเทียบกับคู่แข่งในอำเซียนอื่น ๆ นอกจำกนี ้กำรขยำยตวั

ของบริษัทรบัจำ้งประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Contracted Electronic Manufacturing : CEM) ท ำใหป้ระเทศไทยซึ่งนับเป็นตลำดหลกั

ของกำรรบัจำ้งประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ี์ส ำคญัมีโอกำสเติบโตในอนำคต และ ทำงบริษัทฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้ทัง้ในและ

ต่ำงประเทศใหผ้ลิตอย่ำงต่อเนื่อง  

 ส ำหรบัระยะยำวมองว่ำอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทยจะตอ้งมำปรบักลยุทธใ์หม่เพื่อรกัษำฐำนกำรผลิตกลุ่มนีใ้หอ้ยู่กับ

ไทยต่อไป โดยกลยุทธท่ี์ส  ำคญัคือกำรน ำเทคโนโลยีขัน้สงูเขำ้มำผลิต ก็จะเกิดควำมทำ้ทำยเพรำะเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

โดยใชแ้รงงำนท่ีมีทักษะมำกขึน้ซึ่งตรงนีจ้ะเกิดขึน้ไดก้็ตอ้งอำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครฐั ภำคเอกชน และกำรศึกษำ รวมถึงกำรให้

ควำมส ำคญักบัระบบซพัพลำยเชนใหเ้ขม้แข็งขึน้ 

กลยุทธก์ารแข่งขันของธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายอิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณไ์ฟฟ้า 

1) กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตท่ีสำมำรถรองรับกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตสินค้ำรูปแบบใหม่ บริษัทมีนโยบำยลงทุนในเครื่องจักรท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อกำรรองรบักำรผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีควำมซบัซอ้นของลกูคำ้ ทัง้นี ้โรงงำนผลิตสินคำ้ของบริษัท 
ยังมีมำตรฐำนกำรผลิตได้รับใบรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน SGS (THAILAND) LIMITED 
SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION ซึ่งท ำใหล้กูคำ้มั่นใจว่ำบริษัทมีกระบวนกำรผลิตท่ีมีมำตรฐำน นอกจำกนี ้ยงัมีกำรบริหำร
สำยกำรผลิตใหส้ำมำรถรองรบักำรปรบัเปลี่ยนเพื่อกำรผลิตสินคำ้รูปแบบใหม่ เพื่อใหส้ำมำรถใชเ้ครื่องจักรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภำยใตค้  ำสั่งซือ้ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง และยงัสำมำรถรองรบักำรผลิตใหก้บัผลิตภณัฑต์่ำง ๆ ของบริษัทดว้ย  

2) มีก ำลงักำรผลิตท่ีเพียงพอท่ีรองรบัควำมตอ้งกำรสั่งซือ้เป็นจ ำนวนมำก บริษัทมีกำรลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อน ำเทคโนโลยีระดบัสงู
มำใชใ้นกระบวนกำรผลิต ทั้งนีเ้พื่อใหม้ีก ำลังกำรผลิตท่ีเพิ่มขึน้ และมีควำมสำมำรถในกำรผลิตก้ำวทันเทคโนโลยีของผลิตภณัฑท่ี์
เปลี่ยนแปลง และสำมำรถรกัษำโอกำสในกำรแข่งขนัได ้

3) เนน้ควำมหลำกหลำยของสินคำ้ และ มีรำคำท่ีสำมำรถแข่งขันได ้ปัจจุบันบริษัทและกลุ่มบริษัทฯในเครือมีผลิตภัณฑ์เพื่อกำรจัด
จ ำหน่ำยมำกกว่ำ 10,000 รำยกำร และบริษัทใหค้วำมส ำคญัในกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ โดยพยำยำมท่ีจะรกัษำระดบัตน้ทุนกำรผลิตให้
สำมำรถแข่งขนัได ้โดยท ำขอ้ตกลงกบัเจำ้ของเทคโนโลยีกำรผลิตรำยหน่ึง ใหบ้ริษัทสำมำรถสั่งซือ้วตัถุดิบผ่ำนได ้เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์
จำกกำรประหยัดต่อขนำด (Economy of Scale) ประกอบกับกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิตในส่วนต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดับท่ีบริษัท
สำมำรถแข่งขนัดำ้นรำคำได ้
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4) กำรมุ่งเนน้บริกำรหลงักำรขำยท่ีต่อเนื่อง และรกัษำควำมพึงพอใจของลกูคำ้ บริษัทมุ่งเนน้กำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำยท่ีต่อเน่ือง โดย
ฝ่ำยบริกำรลกูคำ้ของบริษัท และกำรไดร้บักำรสนับสนนุจำกตวัแทนจ ำหน่ำยท่ีครอบคลมุทั่วประเทศ เช่น กำรใหค้  ำแนะน ำในกำรใช้
ผลิตภัณฑด์ว้ยควำมเชี่ยวชำญ กำรให้บริกำรดำ้นอะไหล่ ท่ีมีส  ำรองอย่ำงเพียงพอ และมีบริกำรซ่อมแซมแก้ไขท่ีรวดเร็ว ส่งผลให้
ลกูคำ้เกิดควำมรูส้ึกท่ีดีต่อกำรใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษัท เป็นกำรท ำใหล้กูคำ้จดจ ำตรำสินคำ้ เกิดควำมเชื่อถือ และเกิดควำมมั่นใจใน
กำรใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริกำรของบริษัท ส่งผลใหบ้ริษัทมีรำยได้ นอกจำกนี ้บริษัทยงัสรำ้งควำมสมัพนัธท่ี์ดีกับลกูคำ้ ดว้ยกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของลกูคำ้เพื่อกำรปรบัปรุงบริกำรใหด้ีขึน้ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจดัจ าหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ส ำหรบัธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยใตต้รำสินคำ้ของลูกคำ้ บริษัทจะมุ่งเนน้กลุ่มลูกคำ้
เป้ำหมำยเป็นกลุ่มผูผ้ลิตสินคำ้ตน้แบบ (Original Electronics Manufacturing: OEM) ซึ่งเป็นเจำ้ของตรำสินคำ้จำกต่ำงประเทศท่ีมีฐำนกำร
ผลิตสินคำ้ในประเทศไทย โดยในปัจจุบันบริษัทมีลูกคำ้อยู่ในหมวดอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตเครื่องปรบัอำกำศ  บริษัท เรกซแ์ซม 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ผูผ้ลิตเครื่องเสียงติดรถยนต ์บริษัท ไพโอเนียร ์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นตน้ นอกจำกนี้ บริษัทยังมี
นโยบำยท่ีจะขยำยฐำนลูกคำ้ท่ีเป็นผูจ้  ำหน่ำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต์่ำง ๆ ท่ีใหบ้ริษัทเป็นผูผ้ลิตสินคำ้ในลักษณะรบัเหมำผลิต (Turnkey) 
มำกขึน้ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตเครื่องปรบัอำกำศ บริษัท โตชิบำ แคเรียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั)  ผูผ้ลิตชิน้ส่วนรถยนต ์บริษัท ซนัย ูเดนโซ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ผู้ผลิตเครื่องเสียงติดเรือ Garmin Switzerland และผู้ผลิตเครื่องรูดบัตรเครดิต (Payment Terminal Machine) invenco group 
limited เป็นตน้ 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของธุรกิจจัดจ ำหน่ำยชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตสินคำ้อิเล็กทรอนิกส ์และเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ โดยสำมำรถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศ และบริษัทขำ้มชำติท่ีมีฐำนกำรผลิตในประเทศไทย โดยหำกไม่นับรวมกำรจ ำหน่ำย
ใหก้ับบริษัทในเครือแลว้ ลกูคำ้ส่วนใหญ่ของบริษัท คือผูผ้ลิตเครื่องใชไ้ฟฟ้ำต่ำง ๆ ไดแ้ก่ เครื่องปรบัอำกำศ พดัลม โทรทศัน ์เครื่องเสียง และ
มีลกูคำ้เป็นโรงงำนจำกประเทศนิวซีแลนด ์ญ่ีปุ่ น และประเทศไตห้วนั เป็นตน้ 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจัดจ าหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ส ำหรบัธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ภำยใตต้รำสินคำ้ของลูกคำ้ ปัจจุบัน บริษัทจะเนน้กำร
จ ำหน่ำยทำงตรงเป็นหลัก เน่ืองจำก บริษัทต้องกำรน ำเสนอประสบกำรณ์ในกำรรบังำนของบริษัท เทคโนโลยีกำรผลิต กระบวนกำรผลิต 
วิธีกำรเก็บวตัถุดิบ ประสบกำรณข์องทีมงำน และผูบ้ริหำร เพื่อท ำใหล้กูคำ้ไวว้ำงใจใหบ้ริษัทผลิตสินคำ้ ดงันัน้ ลกูคำ้จะมีกำรเขำ้มำเยี่ยมชม
หรือตรวจสอบโรงงำนก่อนมีกำรตกลงใหบ้ริษัทผลิตสินคำ้ให ้และลูกคำ้บำงรำยอำจจะมีกำรส่งทีมงำนฝ่ำยเทคนิคเขำ้ท ำงำนร่วมกับฝ่ำย
ผลิตของบริษัทเพื่อร่วมวำงแผนดว้ย โดยท่ีกระบวนกำรผลิตสินค้ำประกอบดว้ย กำรออกแบบกระบวนกำรผลิต และวิเครำะหต์น้ทุนในกำร
ผลิตเพ่ือท ำขอ้เสนอใหก้บัลกูคำ้ กำรผลิตสินคำ้ตวัอย่ำง (Pilot Run) จนถึงกำรเริ่มด ำเนินกำรผลิตและส่งมอบสินคำ้ตำมค ำสั่งซือ้ของลกูคำ้ 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัใชช้่องทำงกำรหำลกูคำ้ใหม่ โดยกำรประชำสมัพนัธผ์่ำนเวปไซตข์องบริษัท คือ www.forth.co.th กำรแนะน ำและชกัชวน
จำกกลุ่มลกูคำ้ปัจจบุนัของบริษัท และจำกกำรแนะน ำโดยผูบ้ริหำรของบริษัท เป็นตน้ 

ส ำหรบัช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของธุรกิจจัดจ ำหน่ำยชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท ส่วนใหญ่จะติดต่อโดยทำงตรง (Direct) โดยมี
กำรใชพ้นักงำนขำยของบริษัทเพื่อติดต่อและท ำกำรตลำดกับลกูคำ้ท่ีเป็นโรงงำนผลิต โดยบริษัทมีพนักงำนขำยจ ำนวน 45 คน ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวกับอิเล็กทรอนิกสต์่ำง ๆ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของยอดขำยไว ้ทัง้ท่ีเป็นกำรขยำยฐำนลกูคำ้เดิม หรือเป็นกำรขยำยตลำดเพื่อเพิ่มฐำน
ลกูคำ้ใหม่ และบริษัทมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ได้แก่ กำรจ ำหน่ำยปลีก ณ ท่ีตัง้สำขำของ ES จ ำนวน 2 สำขำ ซึ่งมุ่งเนน้จ ำหน่ำยใหก้ับลกูคำ้
ทั่ วไป และลูกค้ำโรงงำน นอกจำกนี้ ยั งมีกำรเผยแพร่ข้อมูล และสำมำรถสั่ งซื ้อผ่ำนทำงเวปไซต์ คือ www.es.co.th เพื่อเป็นกำร
ประชำสมัพนัธ ์และแสดงใหเ้ห็นผลิตภณัฑท่ี์จ ำหน่ำย และกำรจัดท ำเว็บลิง้ค ์เพื่อเชื่อมโยงใหม้ีผูเ้ขำ้ชม และสั่งซือ้สินคำ้ผ่ำนเว็บไซตข์อง ES 
เพิ่มขึน้ 
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2. ธุรกิจ Enterprise Solutions 

ภาวะอุตสาหกรรม 

• ธุรกิจโทรคมนาคม 

ตลาดอุปกรณโ์ครงข่ายโทรคมนาคม 

 ปัจจบุนั อุตสำหกรรมดิจิทลัที่ยงัคงมีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง คือ กลุ่มธุรกิจโครงสรำ้งพืน้ฐำน(Infrastructure) โดย Fiber Optic ได้
กลำยมำเป็นเทคโนโลยีหลกัในกำรเขำ้ถึงอินเทอรเ์น็ตควำมเร็วสงูบำ้นเรือน โดยเมื่อเทียบกบัปี 2561 Fiber Optic มีอตัรำกำรใชง้ำนเพิ่มขึน้ 
14.85% ในขณะท่ีเทคโนโลยีอื่นมีอัตรำกำรใช้งำนลดลง เช่น Cable Broadband มีอัตรำลดลง 18.30% และ xDSL ลดลง 7.03% ในปี 
2563 เทคโนโลยี 5G ซึ่งมีประสิทธิภำพท่ีสูงกว่ำ 4G ถึง 10 เท่ำจะช่วยยกระดับของโครงสร้ำงพืน้ฐำนในปัจจุบัน และเพิ่มอตัรำกำรเขำ้ถึง
ขอ้มลูไดร้วดเร็วขึน้ ส่งเสริมกำรพฒันำดิจิทลัคอนเทนต ์รวมไปถึงระบบออนไลนซ์ึ่งเป็นส่วนส ำคญัต่อภำคธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคญั สอดรบักับ
กำรเพ่ิมขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของปริมำณกำรรบัส่งขอ้มลู (Bandwidth) อย่ำงต่อเนื่องตลอด 2 ถึง 3 ปีท่ีผ่ำนมำอนัเนื่องมำจำกปัจจยัหลกั เช่น 
1) ควำมหลำกหลำยของดิจิทลัคอนเทนตท่ี์มำกขึน้ 2) กำรใช ้Social Media ท่ีมำกขึน้ 3) ระบบเก็บขอ้มูลแบบไรส้ำยและเทคโนโลยี Cloud 
Computing ท่ีเขำ้มำแทนท่ีระบบเก่ำ 

 นโยบายบรอดแบนดแ์ห่งชาติ 

ตำมท่ีรฐับำลไทยอนุมตัินโยบำยบรอดแบนดแ์ห่งชำติ  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นกำรสนับสนุนและพฒันำใหม้ีกำรใชบ้ริกำรบรอด
แบนดใ์หเ้ป็นสำธำรณูปโภค ขั้นพืน้ฐำนส ำหรบัประชำชน เพื่อใหป้ระชำชนไดเ้ขำ้ถึงและใชป้ระโยชน์จำกกำรพฒันำบรอดแบนดไ์ดอ้ย่ำง
เต็มท่ี  ซึ่งจะช่วยลดควำมเหลื่อมล ำ้และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำน
โทรคมนำคมของประเทศ  ทัง้นี ้รฐัมีเป้ำหมำยพฒันำโครงข่ำยบรอดแบนดใ์หค้รอบคลมุประชำกร ไม่ต  ่ำกว่ำ 80% ในปี 2558 และไม่ต  ่ำกว่ำ 
95% ในปี 2563 รวมทัง้ใหม้ีบริกำรบรอดแบนดค์วำมเรว็สงูผ่ำนเคเบิลใยแกว้น ำแสงในเมืองที่เป็นศนูยก์ลำงเศรษฐกิจของภูมิภำค ควำมเร็ว
ไม่ต  ่ำกว่ำ 100 Mbps ในปี 2563  

การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคม 

ภำพรวมตลำดอุตสำหกรรมโทรคมนำคมยงัคงมีแนวโนม้เติบโตต่อเนื่อง โดยมลูค่ำตลำดอุปกรณ์สื่อสำรแบบใชส้ำยมีกำรเติบโตไม่
มำกนักเมื่อเทียบกับตลำดอปุกรณส์ื่อสำรแบบไรส้ำยท่ีมีอตัรำกำรเติบโตแบบกำ้วกระโดด อย่ำงไรก็ตำมภำวะกำรแข่งขนัมีควำมรุนแรงจำกผู้
ใหบ้ริกำรบรอดแบนดอ์ินเตอร์เน็ตแบบใชส้ำย โดยเฉพำะกำรเขำ้มำในตลำดของผูเ้ล่นรำยใหม่ท่ีเสนอบริกำรบรอดแบนดผ์่ำนเทคโนโลยี
โครงข่ำยใยแก้วน ำแสง ซึ่งเป็นกำรกระตุน้ผูใ้หบ้ริกำรรำยอื่นตอ้งลงทุนและพัฒนำโครงข่ำยของตนสู่เทคโนโลยีดังกล่ำว เพื่อเป็นกำรรกัษำ
หรือเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ส ำหรบัตลำดบริกำรสื่อสำรโดยรวมมีแนวโนม้เติบโตจำกกำรใหบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี แต่บริกำรโทรศพัท์
ประจ ำท่ีมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีเครือข่ำยโทรคมนำคม และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีควำมตอ้งกำร
อินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูง และกำรใชอ้ินเตอรเ์น็ตผ่ำนสมำรท์โฟน มีแนวโนม้เติบโตมำกยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้ยังไดร้บักำรส่งเสริมจำกรฐับำล
ส ำหรับนโยบำยบรอดแบนด์แห่งชำติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนและพัฒนำให้มีกำรใช้บริกำรบรอดแบนด์ให้เป็น
สำธำรณูปโภคขัน้พืน้ฐำนส ำหรบัประชำชน เพื่อใหป้ระชำชนไดเ้ขำ้ถึงและใชป้ระโยชนจ์ำกกำรพัฒนำบรอดแบนดไ์ดอ้ย่ำงเต็มท่ี ซึ่งจะช่วยลด
ควำมเหลื่อมล ำ้และยกระดบัคณุภำพชีวิตของประชำชน และเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงดำ้นโทรคมนำคมของประเทศ 
 บริษัทตั้งเป้ำในกำรพฒันำผลิตภัณฑ ์และระบบกำรสื่อสำรท่ีมีคุณภำพมำกขึน้ และมีกำรประยุกตใ์ช ้ควำมรูด้ำ้นเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรหลำกหลำยรูปแบบ ท ำใหส้ำมำรถเขำ้ถึงตลำดใหม่ๆ หรือประยุกตใ์ชเ้ครื่องมือดำ้นเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อสนองตอบควำมตอ้งกำรท่ี
หลำกหลำยไดม้ำกย่ิงขึน้ จะเห็นไดจ้ำกกำรท่ีบริษัทสำมำรถเขำ้ประมลูงำน ดำ้นกำรวำงเครือข่ำยใหก้ับกำรไฟฟ้ำนครหลวงมำกขึน้ โครงกำร 
Smart Metro Grid ท่ีผสำนควำมรูด้ำ้นกำรสื่อสำรระหว่ำงอุปกรณ์มิเตอรเ์พื่อส่งขอ้มูลใหก้ับกำรไฟฟ้ำใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ เพื่อทดแทน
กำรใชค้นในกำรจดเลขมิเตอรไ์ฟฟ้ำ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัพฒันำระบบก ำไลขอ้เทำ้ เพื่อกำรติดตำมตัวให้กับหน่วยงำนของกระทรวงยุติธรรม 
เพื่อใชใ้นกำรเฝ้ำติดตำมตัวบุคคลแทนกำรจับกุมหรือคุมขัง และยังสำมำรถประยุกตอ์ุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน เพื่อใชค้วบคุมกำรเฝ้ำ
ติดตำมในระบบเรือประมง 
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 บริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนำอุปกรณ์ในลักษณะท่ีมีควำมหลำกหลำย เพื่อให้บริษัทสำมำรถสนองตอบต่อควำมต้องกำรท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในหน่วยงำนรำชกำร และเป็นกำรเพิ่มโอกำสของบริษัทท่ีจะเขำ้ประมลูงำนใหม่ๆ ท่ีมีมลูค่ำและกำรแข่งขนัยงัไม่สงูมำกไดอ้ีก
ช่องทำงหน่ึง 

ผลิตภณัฑห์ลกัท่ีเป็นจุดเด่น ไดแ้ก่ ตู ้MSAN รวมถึง WDM Acccess Switch  ท่ีบริษัทไดพ้ัฒนำผลิตภัณฑร์่วมกับ บมจ.ทีโอที จน
เป็นผลส ำเร็จเป็นรำยแรกของประเทศไทย เพื่อใช้ในกำรติดตั้งทดแทนตู้ชุมสำยโทรศัพท์ชนิด Analog Loop Carrier (ALC) ท่ีก ำลังจะ
หมดอำยุกำรใช้งำน หรือติดตั้งเพื่อเพิ่มหมำยเลขใหม่ โดยบริษัทมีคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศได้แก่ จีน (Huawei Technologies, ZTE 
Corporation) และ สวีเดน (Ericsson) และจำกควำมส ำเรจ็ของชมุสำย MSAN ท่ีไดพ้ฒันำขึน้   

ปัจจุบันยังมีควำมต้องกำร MSAN ขนำดเล็กท่ีติดตั้งบนเสำไฟฟ้ำเพื่อกำรให้บริกำร Broadband internet หรือระบบโทรศัพท์ใน
บริเวณท่ีมีผูใ้ชจ้ ำนวนไม่มำกนัก หรือมีกำรติดตัง้แบบกระจำยตวั  ซึ่งถำ้เป็นกำรลงทุนติดตัง้ MSAN ท่ีมีจ ำนวนพอรต์ไม่มำกอำจจะไม่คุม้ค่ำ
ในกำรลงทนุติดตัง้  บริษัทจึงไดพ้ฒันำ Mini-MSAN ซึ่งมีจ ำนวน พอรตน์อ้ยกว่ำและมีขนำดเล็กกว่ำ  แต่มีควำมทนทำนและระยะเวลำกำรใช้
งำนเทียบเท่ำ MSAN ซึ่งอุปกรณ์ Mini-MSAN นี ้จะช่วยให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถขยำยควำมต้องกำรใช้ Broadband อินเตอรเ์น็ตได้อย่ำง
รวดเรว็และทนัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

ท่ีผ่ำนมำทำงบริษัทได้พัฒนำสินค้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้ MSAN มำกยิ่งขึน้ อำทิเช่น  FORTH  WDM  Access 
Switch  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Access Switch  ส  ำหรบัผู้ใหบ้ริกำรเครือข่ำยบอรด์แบนด ์เพื่อเชื่อมต่อจำกตูชุ้มสำยอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูง 
(MSAN) เขำ้สู่ Core Network  ท่ีมี Bandwidth สงู โดยยงัสำมำรถรวมสญัญำนขอ้มลูจ ำนวนมำก ผ่ำนระบบ WDM  เพื่อกำรส่งถ่ำยขอ้มูล
สงูถึง 400 Gbps ในสำยไฟเบอรอ์อฟติกเพียงเสน้เดียว  ซึ่งจะช่วยใหก้ำรบริกำรอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสงูท่ีผ่ำนชุมสำย MSAN มีควำมเร็วสงู
มำกขึน้  และสำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยไดเ้ป็นจ ำนวนมำกจำกกำรพึ่งพำระบบจำกต่ำงประเทศท่ีมีรำคำสงูมำก 

ส ำหรบัอปุกรณช์มุสำย OLT แบบ Multi-PON และ กำรด์ Multi -PON เพื่อใหบ้ริกำร Fiber to the home บอรด์แบรนดบ์นสำย Fiber 
Optic เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดท่ีตอ้งกำรแบนดวิ์ดธท่ี์เพ่ิมขึน้อย่ำงไม่หยุดยัง้ของกำรใชง้ำนอินเตอรเ์น็ตควำมเรว็สงู, video on 
demand, IPTV และ VOIP ส ำหรบั อุปกรณ์ OLT สำมำรถรองรบักำรสื่อสำรขอ้มูลดว้ยอัตรำเร็วท่ีสูงขึน้ถึง 1.25 -2.5 Gbps   และไกลขึน้ 
รวมถึง มีกลไกรกัษำควำมปลอดภยัใหก้บัขอ้มลูที่ดีกว่ำ   

ส ำหรบัผลิตภัณฑร์ะบบเรียกพยำบำล (Nurse Call) ในอดีต โรงพยำบำล และสถำนพยำบำล ทั้งภำครฐัและเอกชนส่วนใหญ่จะ
สั่งซือ้จำกผู้ผลิตในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น  AIPHONE  ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นโอกำสจึงได้พัฒนำและผลิตระบบ Nurse Call ขึน้เป็นรำยแรกใน
ประเทศไทย โดยสำมำรถติดตัง้เพื่อใชง้ำนทดแทนผลิตภณัฑข์องคู่แข่งไดท้นัที และยงัออกแบบกำรใชง้ำนใหไ้ดต้รงกับตำมควำมตอ้งกำร 
สะดวกในกำรใชแ้ละมีรำคำท่ีแข่งขันกับผลิตภัณฑข์องผูผ้ลิตจำกต่ำงประเทศได้ อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันอุปกรณ์  Nurse Call ไดถู้กออกแบบ
และพฒันำจำกผูผ้ลิตภำยในประเทศเพิ่มขึน้ แต่ส่วนใหญ่เป็นส่วนของซอรฟ์แวรเ์ท่ำนัน้ ในขณะที่บริษัทสำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยครบวงจร
ทัง้ซอรฟ์แวรแ์ละฮำรด์แวร ์บริษัทจึงยงัคงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไวไ้ด ้โดยมีกำรติดตัง้ใน โรงพยำบำลชัน้น ำในไทยและต่ำงประเทศ อำทิ เช่น 
รพ.  ศิริรำช  รพ. วิชยัยทุธ    รพ. ต  ำรวจ  รพ. กลำง รพ. รำชธำนี   World citi medical  (ฟิลิปปินส)์ เป็นตน้  

ส ำหรบัระบบกำรควบคุมกำรเปิดปิดแขนประตูอตัโนมติั (Remote Car Access Control) โดยมีหลำยรูปแบบทัง้กำรกดปุ่ ม Remote 
หรือระบบกำรรับสัญญำน และระบบเปิดอัตโนมัติ อีกทั้งยังเป็นกำรบันทึกกำรเข้ำ - ออก และบันทึกวิดีโอเพื่อช่วยในกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัไดอ้ย่ำงครบวงจร 

กลยุทธก์ารแข่งขันในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

พฒันำผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ และมีผลิตภณัฑท่ี์หลำกหลำย  

จำกกำรท่ีบริษัทพัฒนำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้มีผลิตภัณฑ์ท่ีหลำกหลำย เช่น ผลิตภัณฑ์ตู้สำขำโทรศัพท ์
อุปกรณ์ชุมสำยโทรศัพท์และอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูง (MSAN), อุปกรณ์เชื่อมต่อ FORTH X-TRANS WDM  Access Switch  ซึ่งเป็น
ผลิตภณัฑ ์Access Switch  ส  ำหรบัผูใ้หบ้ริกำรเครือข่ำยบอรด์แบนด ์เพื่อเชื่อมต่อจำกตูช้มุสำยอินเตอรเ์นต็ควำมเร็วสงู (MSAN) เขำ้สู่ Core 
Network  ท่ีมี Bandwidth สงู, ผลิตภณัฑต์ูชุ้มสำยโทรศพัท ์DLC ระบบศูนยใ์หบ้ริกำรขอ้มลูทำงโทรศพัท ์(Call Center) อปุกรณร์ะบบเรียก
พยำบำล (Nurse Call) และระบบควบคุมกำรเปิดปิดแขนประตูอตัโนมตัิ (Remote Car Access Control) เป็นตน้ ซึ่งจะท ำใหบ้ริษัทสำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และสรำ้งฐำนลกูคำ้ไดม้ำกขึน้  
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มีตรำสินคำ้ FORTH ท่ีมีชื่อเสียงมำนำน 

บริษัทด ำเนินธุรกิจมำนำนกว่ำ 30 ปี ในกำรผลิตและจ ำหน่ำย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสแ์ละผลิตภัณฑอ์ุปกรณ์โทรคมนำคมภำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ FORTH มำจนถึงปัจจุบนั ผลิตภณัฑข์องบริษัทเป็นท่ีรูจ้ักและไดร้บักำรยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงในดำ้นคุณภำพ และกำร
บริกำร ท ำใหก้ำรน ำเสนอผลิตภัณฑใ์หม่ของบริษัทภำยใตช้ื่อ FORTH เป็นท่ียอมรบัของผูบ้ริโภคผ่ำนกำรอำ้งอิงมำตรฐำนจำกกำรผ่ำนงำน
ประมลูของหน่วยงำนรำชกำร 

ผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภำพและทนัสมยัดว้ยรำคำท่ีแข่งขนัได ้

บริษัทสำมำรถวิจัยและพัฒนำใหเ้ป็นท่ียอมรบั โดยเฉพำะดำ้นคุณภำพของผลิตภัณฑ ์ซึ่งมีกำรปรบัเปลี่ยนใหเ้ขำ้กับยุคสมัย เช่น 
จำกแนวโนม้กำรเติบโตของโครงกำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำนจะลดลงอย่ำงต่อเนื่องในขณะที่กำรใชเ้ครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงูและอินเทอรเ์น็ต
ไรส้ำยมีกำรขยำยตวัมำกขึน้ ท ำใหธุ้รกิจบรอดแบนดย์งัมีโอกำสเติบโตท่ำมกลำงเศรษฐกิจโลกซบเซำ บริษัทจึงเนน้ปรบัทิศทำงเชื่อมโยงธุรกิจ
หลักท่ีเป็นโครงข่ำยโทรศัพท์พื ้นฐำนเข้ำกับธุรกิจบรอดแบนด์มำกขึน้ เป็นโอกำสของบริษัทในกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส  ำหรับเชื่อมต่อ
อินเทอรเ์น็ตควำมเร็วสูง เป็นตน้ ส่วนดำ้นรำคำท่ีสำมำรถแข่งขนักับผลิตภัณฑข์องคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศไดน้ัน้ เน่ืองจำกบริษัทมีควำม
ไดเ้ปรียบดำ้นตน้ทนุกำรผลิตท่ีต ่ำกว่ำผลิตภณัฑน์ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกวตัถดุิบท่ีใชส้่วนใหญ่เป็นกำรสั่งซือ้ภำยในประเทศ 

มีบริกำรหลงักำรขำยท่ีทั่วถึง 

บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับบริกำรหลังกำรขำยมำโดยตลอด ทั้งดำ้นอะไหล่ และบริกำรรบัซ่อม โดยผ่ำนฝ่ำยบริกำรลกูคำ้ หรือผ่ำน
ตวัแทนจ ำหน่ำยท่ีตัง้อยู่ทั่วประเทศ นอกจำกนีย้ังเป็นผูใ้หค้  ำแนะน ำในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์ซึ่งจะเป็นกำรสรำ้งควำมเชื่อมั่นกับลกูคำ้ในกำรใช้
ผลิตภณัฑข์องบริษัทอีกดว้ย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยส่วนใหญ่เป็นลกูคำ้ปลำยทำง (End User) ซึ่งมีควำมตอ้งกำรหลำกหลำยแตกต่ำงกนัไปตำมลกัษณะผลิตภณัฑ ์
โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

1) ระบบศูนยใ์หบ้ริกำรขอ้มูลทำงโทรศัพท ์(Call Center) มีกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยเป็นบริษัทเอกชน และจ ำหน่ำยใหก้ับหน่วยงำน
รำชกำรในลกัษณะโครงกำร  

2) ตูช้มุสำยโทรศพัทแ์ละอินเตอรเ์น็ตควำมเรว็สงู มีกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยเป็นผูใ้หบ้ริกำรสญัญำณ (Operator) ในตลำด เช่น บริษัท 
ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 

3) ระบบเรียกพยำบำล (Nurse Call) มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย คือ โรงพยำบำล และสถำนพยำบำล ของรัฐบำล และเอกชนทั่ว
ประเทศ ที่ตอ้งกำรติดตัง้ใหม่ หรือใชท้ดแทนระบบเรียกพยำบำลเดิม 

4) ระบบกำรควบคุมกำรเปิดปิดแขนประตูอัตโนมัติ  (Remote Car Access Control) มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย คือ หมู่บ้ำน 
คอนโดมิเนียม เป็นตน้ 

5) อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสต์ิดตำมตวั (EM Monitoring) เพื่อกำรติดตำมตวัใหก้บัหน่วยงำนของกระทรวงยตุิธรรม เพื่อใช้ในกำรเฝ้ำ
ติดตำมตวับุคคลแทนกำรจับกุมหรือคุมขงั และยงัสำมำรถประยุกตอ์ุปกรณ์ในลกัษณะเดียวกัน เพ่ือใชค้วบคุมกำรเฝ้ำติดตำม
ในระบบเรือประมง 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณโ์ทรคมนาคมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “FORTH” 

กำรจัดจ ำหน่ำยอปุกรณโ์ทรคมนำคม และอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “FORTH” ของบริษัทใชช้่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย 2 ทำงไดแ้ก่ กำรจ ำหน่ำยทำงตรง (Direct) โดยมีทีมงำนขำยตรงแยกตำมสำยผลิตภัณฑ์โดยมีนโยบำยจ ำหน่ำยทำงตรงใหก้ับ
ลกูคำ้ท่ีเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ นอกจำกนี ้ยงัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑผ์่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย (Dealer) ซึ่งมีจ ำนวนมำกกว่ำ 150 รำยทั่วประเทศ 
โดยเป็นผูม้ีควำมรูพ้ืน้ฐำนในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส ์ควำมสำมำรถบริกำรหลงักำรขำย และควำมสำมำรถท ำกำรตลำดใหก้ับบริษัทได ้เป็น
ตน้  
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• ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 

ภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 

 บริษัทนับว่ำเป็นผูน้  ำตลำดของประเทศในธุรกิจผลิตภณัฑร์ะบบสญัญำณไฟจรำจร จำกกำรพฒันำผลิตภัณฑร์ะบบสญัญำณไฟ
จรำจร LED ขึน้เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย โดยมีผลงำนท่ีโดดเด่นจำกกำรทดสอบใช้งำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ผลิตภัณฑ์ตู้ควบคุม
สัญญำณไฟจรำจร โคมสัญญำณไฟจรำจรชนิด LED และเครื่องนับเวลำถอยหลัง ชนิด LED ได้ผ่ำนกำรรบัรองคุณภำพจำกส ำนักงำน
มำตรฐำนผลิตภณัฑ ์(มอก.) ผลิตภัณฑโ์คมสัญญำณไฟจรำจร และโคมสญัญำณไฟจรำจรส ำหรบัคนขำ้มถนน ไดผ้่ำนกำรรบัรองจำกกรม
วิทยำศำสตรบ์ริกำร เป็นตน้ และดว้ยคุณสมบัติของหลอด LED ดังกล่ำวท่ีใชก้ระแสไฟฟ้ำนอ้ยกว่ำหลอดแบบ Halogen มีอำยุกำรใชง้ำน
นำนกว่ำแบบเดิม 5 - 10 ปี และใหค้วำมปลอดภัยต่อผูใ้ชร้ถใช้ถนนสงูกว่ำ เน่ืองจำกในโคมสัญญำณไฟจรำจร ประกอบดว้ยหลอด LED 
จ ำนวนมำก หำกมีหลอดใดหลอดหน่ึงหมดอำยกุำรใชง้ำนหรือเสื่อมสภำพ โคมสญัญำณไฟนัน้ก็จะยงัคงใชง้ำนไดอ้ย่ำงเป็นปกติโดยผูใ้ชร้ถ
ใชถ้นนอำจไม่รูส้ึกถึงควำมแตกต่ำง ดงันัน้ หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ทัง้ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวดัต่ำงใหก้ำรยอมรบัผลิตภณัฑข์อง
บริษัทเพื่อใชต้ิดตัง้ทดแทนสัญญำณไฟจรำจรเดิมท่ีเสื่อมสภำพลง หรือใชต้ิดตัง้ตำมทำงแยกท่ีเกิดขึน้ใหม่ ซึ่ งปัจจุบนับริษัทจึงเนน้กำรผลิต
เพื่อทดแทนสินคำ้ท่ีใชอ้ยู่เดิมซึ่งช ำรุดและเสื่อมโทรมมำกขึน้ 
 ปัจจุบัน บริษัทยังครองควำมเป็นผู้น ำผลิตภัณฑร์ะบบสัญญำณไฟจรำจรในประเทศไทยทั้งหมด โดยไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำก
กรุงเทพมหำนคร ใหด้  ำเนินโครงกำรติดตัง้สญัญำณไฟจรำจรในกรุงเทพมหำนครทัง้หมด และเพื่อรกัษำควำมเป็นอนัดับหน่ึง บริษัทยงัคงให้
ควำมส ำคญัในกำรพัฒนำผลิตภณัฑใ์หม่อย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหบ้ริษัทมีควำมไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ทัง้ในดำ้นกำร
ใหบ้ริกำรหลงักำรขำยและใหบ้ริกำรบ ำรุงรกัษำท่ีรวดเรว็ เนื่องจำกบริษัทเป็นผู้ผลิตมีกำรส ำรองวตัถุดิบและอะไหล่ท่ีเพียงพอ ไม่ตอ้งรอสั่งซือ้
อะไหล่จำกต่ำงประเทศซึ่งตอ้งใชเ้วลำนำนกว่ำคณุภำพท่ีเป็นมำตรฐำนมำกกว่ำสินคำ้จำกประเทศจีนหรือไตห้วนัในรำคำท่ีสำมำรถแข่งขนัได ้  

กลยุทธก์ารแข่งขันของผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 

มมีำตรฐำน คณุภำพและคณุสมบตัิของสินคำ้เป็นท่ียอมรบัจำกหน่วยงำนรำชกำร จำกกำรท่ีผลิตภณัฑข์องบริษัทเก่ียวขอ้งกบักำรให้
สัญญำณไฟจรำจร และระบบควำมปลอดภัยทำงกำรจรำจร ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ของบริษัทจึงได้ผ่ำนกำรทดสอบคุณสมบัติจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อมั่นใจไดว่้ำจะมีคุณภำพและควำมทนทำนต่อกำรใชง้ำน นอกจำกนี ้ผลิตภณัฑท่ี์บริษัทไดผ้ลิตและติดตัง้ไปแลว้ทัง้หมด
มีคุณสมบัติท่ีโดดเด่นในเรื่องของกำรประหยัดพลังงำนและมีคุณภำพเป็นท่ียอมรบัจำกหน่วยงำนรำชกำรทั้งในกรุงเทพมหำนคร และ
ต่ำงจงัหวดั ซึ่งมำตรฐำนของหน่วยงำนรำชกำรเหล่ำนีน้บัว่ำเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงถึงคณุภำพท่ีโดดเด่นของผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอย่ำงดี 

มคีวำมสำมำรถในกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ บริษัทสำมำรถจดัซือ้วตัถุดิบส ำคญัไดโ้ดยตรงจำกผูผ้ลิต และจดัซือ้วตัถดุิบอื่นผ่ำนบริษัทใน
เครือ ประกอบกบักำรควบคุมตน้ทุนท่ีเหมำะสม จึงท ำใหบ้ริษัทมีตน้ทนุกำรผลิตเอือ้ใหส้ำมำรถก ำหนดรำคำท่ีแข่งขนักบัผลิตภณัฑจ์ำกผูผ้ลิต
ในต่ำงประเทศได ้

พัฒนำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และรกัษำควำมเป็นผูน้  ำของผลิตภณัฑร์ะบบสญัญำณไฟจรำจรในประเทศไทย 

มีวตัถุดิบและอะไหล่ส  ำรองที่เพียงพอ จำกกำรท่ีบริษัทมีผลงำนติดตัง้ผลิตภณัฑข์องบริษัทใหก้บัหน่วยงำนรำชกำรหลำยแห่ง ซึ่งส่วน
ใหญ่จะมีกำรรบัประกันผลงำนกำรติดตัง้เป็นเวลำประมำณ 2 ปี อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรท่ีบริษัทเป็นผูผ้ลิตระบบสญัญำณไฟจรำจรดว้ย จึงมี
ควำมพรอ้มดำ้นกำรส ำรองวตัถดุิบและอะไหล่ที่เพียงพอ ทัง้นี ้บริษัทคำดว่ำจะสำมำรถใหบ้ริกำรดำ้นอะไหล่ไดเ้ป็นระยะเวลำประมำณ 8 ปี 

บริกำรหลังกำรขำยท่ีรวดเร็ว นอกจำกคุณภำพสินคำ้ท่ีดีแลว้ บริษัทยังใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริกำรหลังกำรขำยท่ีรวดเร็ว โดยมี
นโยบำยใหบ้ริกำรรบัแจง้ปัญหำจำกลกูคำ้ 24 ชั่วโมง ตลอดทัง้ 7 วนัท ำกำร โดยทีม Service ท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและพรอ้มเขำ้ถึงพืน้ท่ีทนัท่ีท่ี
ไดร้บัแจง้ มีเครื่องมือในกำรซ่อมที่ครบครนั และทนัสมยั โดยมีขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นมำตรฐำนตำมขอ้ก ำหนดของบริษัทอย่ำงเครง่ครดั  

กำรรบัประกันคุณภำพสินคำ้ บริษัทมีนโยบำยกำรรบัประกันคุณภำพสินคำ้ท่ีผลิตและจ ำหน่ำยจำกบริษัท หำกลูกคำ้พบปัญหำใน
ระหว่ำงระยะเวลำรบัประกนั สำมำรถแจง้มำยงับริษัทเพื่อด ำเนินกำรตรวจเช็คและซ่อมฟรีทัง้ค่ำแรงและอะไหล่ โดยไม่เสียค่ำใชจ้่ำย 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจผลิตและติดตั้งระบบสัญญำณไฟจรำจรเป็นหน่วยงำนทำงรำชกำรท่ีรบัผิดชอบในดำ้นกำรติดตั้ง
สญัญำณไฟจรำจร ซึ่งส่วนใหญ่สำมำรถจัดสรรงบประมำณในกำรติดตั้งและบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์และระบบสัญญำณไฟจรำจรไดเ้อง โดย
สำมำรถแบ่งกลุ่มลกูคำ้ไดเ้ป็น 5 หน่วยงำนหลกัตำมลกัษณะของพืน้ท่ีควำมรบัผิดชอบ ไดแ้ก่  

1) กรุงเทพมหำนคร รบัผิดชอบในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครซึ่งงบประมำณในกำรจัดกำรดำ้นกำรติดตัง้ระบบสัญญำณไฟจรำจร
ของหน่วยงำนดงักล่ำวนี ้ไม่ตอ้งผ่ำนส ำนกังบประมำณแผ่นดิน แต่จะแบ่งงบประมำณออกเป็นสองส่วน คือ งบประมำณท่ีไดร้บั
กำรอดุหนนุจำกรฐับำลและงบประมำณในส่วนของกรุงเทพมหำนคร 

2) กรมทำงหลวง เป็นผูร้บัผิดชอบในโครงกำรเชื่อมโยงถนนสำยหลกัของประเทศหรือเขตพืน้ท่ีระหว่ำงจังหวดัโดยงบประมำณใน
กำรจดักำรดำ้นกำรติดตัง้ระบบสญัญำณไฟจรำจรของหน่วยงำนดงักล่ำวนี ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ งบประมำณจำกกระทรวง
คมนำคมและงบอดุหนนุจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) กรมทำงหลวงชนบท รบัผิดชอบในโครงกำรเชื่อมโยงถนนสำยรองต่ำงๆ ทั่วประเทศ โดยงบประมำณในดำ้นกำรติดตั้งระบบ
สญัญำณไฟจรำจรของหน่วยงำนดงักล่ำว ตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูเ้ก่ียวขอ้งซึ่งผ่ำนทำงส ำนกังบประมำณแผ่นดิน 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  (อบจ.) 
รบัผิดชอบในเขตพืน้ท่ี โดยไม่ตอ้งผ่ำนส ำนกังบประมำณแผ่นดิน ซึ่งแต่ละจงัหวดัมีอ ำนำจในกำรบริหำรและจดักำรอย่ำงอิสระ  

5) ลูกคำ้ต่ำงประเทศ  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศเพื่อนบ้ำนใกล้เคียง  ได้แก่ ประเทศเวียดนำม ลำว 
มำเลเซีย สิงคโปร ์กมัพชูำ 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายของผลิตภัณฑร์ะบบสัญญาณไฟจราจร 
บริษัทใชช้่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 2 ทำงไดแ้ก่ กำรจ ำหน่ำยทำงตรง (Direct) โดยมีทีมงำนขำยตรงแยกตำมสำยผลิตภัณฑ ์มีควำม

เขำ้ใจในลกัษณะผลิตภณัฑ ์และมีควำมช ำนำญในผลิตภณัฑท่ี์จดัจ ำหน่ำย โดยมีนโยบำยจ ำหน่ำยทำงตรงใหก้ับลกูค้ำท่ีเป็นโครงกำรขนำด
ใหญ่ นอกจำกนี ้ยงัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑผ์่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย (Dealer) ซึ่งเป็นผูม้ีประสบกำรณ์ติดต่องำนกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ และมี
ควำมสำมำรถท ำกำรตลำดใหก้บับริษัทได ้

• ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑห์ลอดไฟส่องสว่าง LED 
 ในปัจจบุนัสินคำ้ประเภทหลอด LED ก ำลงัเป็นท่ีนิยมและมีกำรขยำยตวัของตลำดเพิ่มขึน้ท่ีใชอ้ยู่ทั่วไป ซึ่งสำมำรถแบ่งได ้2 ประเภท 
คือ หลอดส ำเร็จรูปประเภทติดกบัโคมไฟ และ หลอดท่ีสำมำรถเปลี่ยนใชไ้ดก้บัโคมไฟมำตรฐำนทั่วไป ดว้ยควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยีเซมิ
คอนดกัเตอรท่ี์มีขึน้อย่ำงรวดเร็ว ท ำใหเ้ทคโนโลยีของหลอดไฟ LED กำ้วหนำ้ไปอย่ำงรวดเร็วดว้ย เนื่องจำกไดม้ีกำรน ำหลอดไฟ LED มำใช้
ประโยชนก์ันอย่ำงแพรห่ลำย เช่น สญัญำณจรำจร ไฟทำ้ยรถยนต ์ป้ำยสญัญำณต่ำงๆ ไฟฉำย จอภำพยนตรข์นำดใหญ่นอกจำกนัน้จอ LCD 
ของโทรศพัทท่ี์ใชก้นัก็ลว้นแต่ใชห้ลอดไฟ LED ทัง้สิน้ ขณะเดียวกนัรฐับำล ประเทศต่ำงๆ ไดส้่งเสริมกำรใชป้ระโยชนจ์ำก LED เพื่อลดกำรใช้
พลงังำน ท ำใหธุ้รกิจกำรขำยไฟ LED เป็นธุรกิจท่ีน่ำสนใจอีกธุรกิจหน่ึง 
 นอกจำกนี ้ยังไดม้ีกำรน ำมำใชง้ำนในลักษณะต่ำง ๆ เพิ่มมำกขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำมำใชใ้นตู้โชวต์่ำง ๆ ตูเ้ฟอรนิ์เจอร ์รวมไปถึง
งำนดิสเพลยท่ี์ตอ้งกำรควำมสวยงำมรวมไปถึงใหไ้ฟสำมำรถเปลี่ยนสีไดต้ำมควำมตอ้งกำร เพื่อใหส้ินคำ้ดมูีรำคำท่ีสงูเพิ่มมำกขึน้ นอกจำกนี ้
มีกำรน ำไปใชต้ำมตูแ้ช่สินคำ้ต่ำง ๆ ซึ่งแอลอีดีสำมำรถช่วยใหป้ระหยัดค่ำใชจ้่ำยและพลังงำนไดเ้ป็นอย่ำงมำก เมื่อเปรียบเทียบคุณภำพ
ระหว่ำงหลอดฟลอูอเรสเซนตก์ับหลอดไฟ LED หำกในอุณหภูมิท่ีต  ่ำประสิทธิภำพกำรใชง้ำนของหลอดฟลูออเรสเซนจะยิ่งต ่ำ แต่หลอดไฟ 
LED ยิ่งอุณหภูมิต  ่ำประสิทธิภำพจะยิ่งสูงขึน้ จึงท ำให้หลอดไฟประเภท LED เข้ำมำมีบทบำทท่ีส ำคัญเพิ่มมำกขึน้ รวมไปถึงยังช่วยให้
สำมำรถประหยดัพลงังำนและมีอำยกุำรใชง้ำนท่ียำวนำนกว่ำหลอดฟลอูอเรสเซนตท่ี์ใชก้นัอยู่ 
 ปัจจุบนักำรอนุรกัษ์พลงังำนเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในธุรกิจ ท ำให้ผูผ้ลิตและผูจ้  ำหน่ำยผลิตภณัฑต์่ำงตื่นตวัท่ีจะคิดคน้สินคำ้ท่ีช่วย
ประหยดัพลงังำนออกมำเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค โดยเฉพำะผลิตภัณฑป์ระเภท LED ท่ีมีกระแสตอบรบัรวมไปถึงกำรใช้
งำนเพิ่มมำกขึน้ เพรำะคุณภำพและลกัษณะกำรใชง้ำนท่ีท ำไดม้ำกกว่ำหลอดไฟท่ีใชใ้นปัจจุบนั และอีกปัจจัยท่ีถือเป็นทำงเลือกส ำคญัท่ีท ำ
ใหผู้บ้ริโภคสนใจคือกำรประหยดัพลงังำนและไฟฟ้ำ 



 
 

40 
 

ตลาดและภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑห์ลอดไฟฟ้าและอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่าง 
 ตลำดหลอดไฟและโคมไฟส่องสว่ำงของไทยมูลค่ำ 2 หมื่นลำ้นบำท ซึ่งมีแนวโนม้ท่ีจะขยำยตัวต่อเน่ือง สอดคล้องกับกำรขยำยตัว
ของภำคอสงัริมทรพัย ์และค ำสั่งซือ้จำกหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน นอกจำกนีพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภค (End Consumer) ท่ีตอ้งกำรเปลี่ยน
มำใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคณุภำพดีกว่ำ ประหยดัพลงังำนไดม้ำกกว่ำ หรือมีรูปแบบท่ีสวยงำมกว่ำ รวมถึงกำรเปลี่ยนผลิตภณัฑใ์หม่แทนของเดิมท่ี
ช ำรุดหรือหมดอำย ุรวมถึงนโยบำยของรฐัท่ีส่งเสริมใหใ้ชผ้ลิตภณัฑไ์ฟฟ้ำแสงสว่ำงท่ีประหยดัพลงังำนมีผลอย่ำงมำกต่อกำรเติบโตของธุรกิจ
นี ้

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีหลอด LED เป็นท่ีนิยมเพิ่มมำกขึน้ เน่ืองจำกหลอด LED ประหยัดพลังงำนมำกกว่ำ อำยุกำรใชง้ำนยืนยำวกว่ำ 
และมีควำมยืดหยุ่นในกำรใชง้ำนมำกกว่ำ ถึงแมร้ำคำสงูกว่ำหลอดแบบเดิม แต่ประโยชนท่ี์กล่ำวมำขำ้งตน้ท ำใหไ้ดร้บัควำมนิยมเพิ่มสูงขึน้ 
โดยผูป้ระกอบกำรคำดกำรณว่์ำจะส่งผลใหต้ลำดหลอดไฟ LED เพิ่มสดัส่วนขึน้เป็น 50% ในอีก 5 ปีขำ้งหนำ้ และเพิ่มขึน้เป็น 80% ในอีก 10 
ปี จำกปัจจบุนัท่ีมีสดัส่วน 25% ของตลำดรวมหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่ำง ขณะที่หลอดตะเกียบมีสดัส่วน 40% หลอดแสงจนัทร ์25% และ
หลอดไส้ 10% จำกกำรเพิ่มสัดส่วนกำรตลำดดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพอุตสำหกรรมไฟฟ้ำแสงสว่ำงและภำวะกำรแข่งขัน โดยมี
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ในธุรกิจเพิ่มมำกขึน้ โดยจะต้องแข่งขันกันทั้งในเรื่องของคุณภำพ รำคำ และควำมสวยงำมของตัวสินค้ำ ซึ่ง
ผูป้ระกอบกำรท่ีปรบัตวัไม่ทนัจะไดร้บัผลกระทบและอำจตอ้งปิดกจิกำร 

กลยุทธก์ารแข่งขันในธุรกิจจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่าง 

รำคำท่ีสำมำรถแข่งขันได้  เน่ืองจำกบริษัทไดม้ีโรงงำนเพื่อท ำกำรผลิตหลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ์ส  ำหรบัให้แสงสว่ำงเอง จึงท ำให้
สำมำรถควบคมุตน้ทนุและคณุภำพกำรผลิตสินคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ผลิตภัณฑท่ี์หลำกหลำยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน บริษัทมีกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑอ์ย่ำงต่อเน่ือง ท ำใหม้ีผลิตภณัฑห์ลอด
ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ส  ำหรบัให้แสงสว่ำงท่ีหลำกหลำย ซึ่งสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรได้ทุกกลุ่มผู้บริโภค  เช่น LED Street Light 
ส ำหรบัหน่วยงำนรำชกำร LED High Bay ส ำหรบักลุ่มโรงงำน สนำมกีฬำ และหำ้งสรรพสินคำ้ และหลอดชนิดขั้วเกลียว (E27) หลอดฮำโล
เจน (MR16) หลอดฟอูอเรสเซนต ์(T8) ส ำหรบัภำครฐั เอกชนและผูบ้ริโภค (End customer) 

• ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑร์ะบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทยีม (GPS Tracking) 

การแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑร์ะบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทยีม (GPS Tracking) 
 ในปี 2563 สภำวะตลำดอุปกรณ์ส  ำหรบัระบบติดตำมยำนพำหนะ (GPS Tracking) ชะลอตัวลงเน่ืองจำกผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรขยำยธุรกิจขนส่งภำยในประเทศ และมีกำรเติบโตของตลำด AEC, CLMV อีกทั้งมี
นโยบำยจำกกรมกำรขนส่งทำงบกใหร้ถโดยสำรและรถบรรทกุตอ้งติดตัง้ GPS ท่ีผ่ำนกำรรบัรองและไดม้ำตรฐำน ท ำใหต้ลำด GPS Tracking 
ต่ืนตวัค่อนขำ้งมำก และมีกำรแข่งขนัท่ีสงู มีผูผ้ลิตและผูจ้  ำหน่ำย GPS Tracking หลำยรำยเขำ้มำชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำด โดยมีทัง้บริษัทท่ี
ผลิตสินคำ้เองและน ำเขำ้มำจ ำหน่ำย 

กลยุทธก์ารแข่งขันส าหรับผลิตภัณฑร์ะบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทยีม (GPS Tracking) 
บริษัทมีกลยุทธก์ำรแข่งขนัท่ีมุ่งเนน้ดำ้นพฒันำคณุภำพผลิตภณัฑแ์ละบริกำรควบคู่กันไป โดยพฒันำอุปกรณส์ ำหรบัระบบติตดตำม

ยำนพำหนะใหเ้ป็นสินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมกำรเชื่อมโยงสิ่งต่ำงๆ เขำ้สู่โลกอินเตอรเ์น็ตหรือท่ีเรียกว่ำ Internet of Things (IoT) ซึ่งมีกำร
น ำเทคโนโลยีกำรติดตำมมำพัฒนำใหทุ้กสิ่งสำมำรถติดตำม และเชื่อมต่อถึงกันได้อย่ำงง่ำยดำย เรียกได้ว่ำ เป็นระบบกำรติดตำม GPS 
Tracking ท่ีไม่ไดเ้นน้ไปท่ีรถเพียงอย่ำงเดียว แต่เนน้ไปท่ี Asset ซึ่งจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชง้ำน มีกำรใชง้ำนง่ำยผ่ำนสมำรท์
โฟน หรือผ่ำนแอปพลิเคชั่น ประหยดั และลดค่ำใชจ้่ำย ในดำ้นบริกำรมุ่งพฒันำทีมงำนใหม้ีคุณภำพ มีควำมพรอ้ม ควำมรู ้ประสบกำรณก์ำร
ติดตัง้อย่ำงมืออำชีพและบริกำรดว้ยใจ 
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กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑร์ะบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม (GPS Tracking) 
กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย เนน้ตลำดผูป้ระกอบกำรขนส่งเป็นหลกั แต่ปัจจบุนัไดว้ำงแผนกำรใชร้ะบบติดตำมให้

ไปอยู่ในหลำกหลำยอตุสำหกรรม ท ำใหส้ำมำรถรองรบัและสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดใ้นหลำกหลำยกลุ่มธุรกิจ 

• ธุรกิจจ าหน่ายมิเตอรไ์ฟฟ้าและมิเตอรน์ ้าระบบอิเล็กทรอนิกส ์

กลยุทธก์ารแข่งขันส าหรับมิเตอรไ์ฟฟ้าและมิเตอรน์ ้าระบบอิเล็กทรอนิกส ์
บริษัทมีกลยทุธก์ำรแข่งขนัท่ีมุ่งเนน้ดำ้นคณุภำพผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และบริกำรหลงักำรขำย เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำร

ของทกุภำคส่วนท่ีก ำลงัเปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสพลวตัของโลกที่เกิดขึน้  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของมิเตอรว์ัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์
กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย เนน้ตลำดครวัเรือนของประชำกรในประเทศท่ีมีกว่ำ 30 ลำ้นครวัเรือน ภำยใตก้ำร

บริหำรจดักำรของหน่วยงำนรำชกำร อำทิ กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค (กฟภ)  

3. ธุรกิจ Smart Service 

ภาวะอุตสาหกรรมตลาดบริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีภ่ายในประเทศ (Mobile Service) 

อตุสำหกรรมตลำดบริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (Mobile Service) ยงัคงมีกำรพฒันำทำงเทคโนโลยีอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะจำกแรง
ขบัเคลื่อนของตลำดบริกำรดำ้นขอ้มลู (Non-voice) จำกพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีกำ้วเขำ้สู่สงัคมอินเตอรเ์น็ตออนไลนผ์่ำนกำรใชส้มำรท์โฟน 
โดยเฉพำะควำมนิยมกำรใชง้ำนเครือข่ำยสงัคมออนไลน ์(Social Network) ท่ีขยำยตวัเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ดว้ยปัจจัยสนับสนุนทั้งในส่วน
ของสมำรท์โฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ ท่ีผู้บริโภคสำมำรถซือ้ในรำคำท่ีเข้ำถึงได้ง่ำย และกำรพัฒนำเทคโนโลยีโครงข่ ำย
โทรคมนำคมท่ีมีควำมรวดเรว็มำกย่ิงขึน้ ประกอบกับกำรแข่งขนัของผูใ้หบ้ริกำรเครือข่ำยโทรศพัทม์ือถือทัง้ระบบเติมเงินล่วงหนำ้ (Pre-Paid) 
และระบบรำยเดือน (Post-paid) ท่ีเพิ่มสงูขึน้ จึงส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจกำรใหบ้ริกำรเติมเงินโทรศพัทม์ือถือ 

ช่องทำงในกำรเติมเงินโทรศพัทม์ือถือมีหลำกหลำยช่องทำง ไดแ้ก่ กำรเติมเงินผ่ำนแอปลิเคชันต่ำง ๆ บนสมำรท์โฟน กำรเติมเงิน
ผ่ำนโทรศัพทม์ือถือ (Refill on Mobile) รหัสเติมเงินผ่ำนรำ้นคำ้สะดวกซือ้ (รหัส e-Pin) บัตรเติมเงิน (Scratch Card) รวมถึงเครื่องเติมเงิน
อตัโนมตัิ (Top-up Kiosk) เป็นตน้ โดยช่องทำงกำรเติมเงินผ่ำนแอปพลิเคชันบนสมำรท์โฟนมีแนวโนม้ไดร้บัควำมนิยมเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะจำก
กลุ่มลูกคำ้ท่ีนิยมใชเ้งินอิเล็กทรอนิกสห์รือผูท่ี้มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนำคำร ขณะท่ีเครื่องรบัช ำระเงินอัตโนมัติ (Top-up Kiosk) จะเป็น
ช่องทำงท่ีไดร้บัควำมนิยมในกลุ่มลกูคำ้ผูท่ี้นิยมใชเ้งินสดหรือผูม้ีรำยไดน้อ้ย เพรำะสำมำรถเติมเงินสดท่ีมลูค่ำนอ้ยได ้ดว้ยจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำ
ตัง้แต่ 10 บำท พรอ้มทัง้มีกำรใชง้ำนท่ีง่ำย สะดวก รวดเรว็ และใหบ้ริกำรตลอด 24 ชั่วโมง  

นอกจำกนีจ้ำกกำรท่ีอุตสำหกรรมธนำคำรพำณิชยม์ีควำมพยำยำมลดตน้ทุนกำรด ำเนินกำรดว้ยกำรลดจ ำนวนสำขำและ ATM 
ของธนำคำรทั่วประเทศ และมีกำรท ำธุรรมโอนเงินผ่ำนทัง้ ATM และตูอ้ตัโนมตัิรวมมำกกว่ำ 550 ลำ้นครัง้ต่อปี เติบโตกว่ำ 10% จำกปี 2562  

การแข่งขันของธุรกิจ  

จำกกำรท่ีธนำคำรพำณิชยม์ีควำมพยำยำมลดตน้ทนุกำรด ำเนินกำรดว้ยกำรลดจ ำนวนสำขำและ ATM ของธนำคำรทั่วประเทศจึง
เป็นโอกำสส ำหรบับริษัทในกำรด ำเนินธุรกิจตวัแทนธนำคำร ซึ่งในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำมีกำรโอนเงินในเครือข่ำยบุญเติม 1.9 ลำ้นครัง้ต่อเดือน 
เติบโตจำกปี 2562 65.0% ทัง้นีบ้ริษัทถือเป็นตัวแทนธนำคำรทัง้สิน้ 6 ธนำคำร และจะเพิ่มจ ำนวนธนำคำรใหค้รอบคุลมทุกธนำคำร รวมถึง
บริกำรอื่น ๆ ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งดำ้นกำรเงิน เช่น กำรยืนยนัตวัตนทำงอิเล็กทรอนิกสผ์่ำนตูบุ้ญเติมท่ีปัจจุบนัเปิดใหบ้ริกำรแลว้ กำรใหบ้ริกำร
ถอนเงินสดผ่ำนตูบุ้ญเติมในอนำคต เป็นตน้ เพื่อเพิ่มศกัยภำพธุรกิจใหบ้ริกำรทำงกำรเงินและสินเชื่อครบวงจร และยงัคงมีโอกำสใหบ้ริกำร
เพิ่มเติมอื่นๆ ใหแ้ก่ธนำคำรต่ำง ๆ ไดอ้ีกมำก นอกจำกนีบ้ริษัทยงัสำมำรถขยำยธุรกิจไปยงัผูใ้หบ้ริกำรทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่สถำบนัทำงกำรเงิน 
(Non-Bank) ไดอ้ีกดว้ย 

ปัจจุบัน ธุรกิจใหบ้ริกำรรบัช ำระผ่ำนเครื่องรบัช ำระเงินสดอัตโนมัติหรือธุรกิจตูเ้ติม เงิน ยงัคงมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกมลูค่ำ
ตลำดบริกำรโทรศัพทม์ือถือประเภทเติมเงินล่วงหนำ้ (Pre-Paid) สงู ตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคจ ำนวนมำกท่ียงัคงตอ้งกำรใชช้่องทำง
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กำรใหบ้ริกำรทำงเงินสดและมีควำมสะดวกสงู ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2563 มีผูใ้ชบ้ริกำรเติมเงินผ่ำนตูบุ้ญเติม จ ำนวนกว่ำ 20 ลำ้นเลขหมำย หรือคิด
เป็นสดัส่วนท่ี 30% จำกจ ำนวนเลขหมำยโทรศพัทม์ือถือประเภทเติมเงินล่วงหนำ้ (Pre-Paid) กว่ำ 65 ลำ้นเลขหมำยในประเทศ โดยบริษัท
ยังคงรกัษำควำมเป็นผูน้  ำในธุรกิจเครื่องรบัช ำระเงินอัตโนมัติอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2563 บริษัทครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกมูลค่ำ
ตลำดบริกำรโทรศัพทม์ือถือประเภทเติมเงินล่วงหนำ้ (Pre-Paid) ผ่ำนตูบุ้ญเติม คิดเป็นสัดส่วนกว่ำ 20% จำกมลูค่ำตลำดกว่ำ 1 แสนลำ้น
บำท 

กลยุทธก์ารแข่งขันในธุรกิจบริการเติมเงินออนไลน ์

• เนน้กลยทุธจ์ดุติดตัง้ตูบ้ญุเติมที่มีคณุภำพ โดยบริหำรยอดเติมเงินรวมต่อตูไ้ดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• ระบบออนไลน ์ตูบุ้ญเติมทกุตูท้  ำงำนดว้ยระบบท่ีเชื่อมต่อกับเซิรฟ์เวอรข์องผูใ้หบ้ริกำรต่ำง ๆ โดยตรง ท ำใหส้ำมำรถตรวจสอบยอดกำร
ท ำรำยกำรไดท้นัที มีควำมแม่นย ำสงู ถกูตอ้งและรวดเรว็ 

• รองรบับริกำรท่ีหลำกหลำย นอกเหนือไปจำกกำรเติมเงินมือถือแลว้ ตูบุ้ญเติมยงัสำมำรถใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ได ้เช่น กำรช ำระค่ำโทรศพัท์
รำยเดือน กำรซือ้บัตรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ กำรซือ้บัตรเงินสด (Cash Card) กำรให้บริกำรเติมเงินเกมออนไลน์ กำรซือ้รหัส
อินเตอรเ์น็ตแบบไรส้ำยหรือ Wi-Fi (Wireless Fidelity) กำรซือ้ชั่วโมงอินเตอรเ์น็ต (Internet) กำรเติมเงินเขำ้กระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Wallet) กำรซือ้ประกัน กำรช ำระค่ำสินคำ้ออนไลน ์กำรเติมเงินบตัรโดยสำรรถสำธำรณะ กำรรบับริจำคเงินใหมู้ลนิธิต่ำง ๆ รวมถึง
บริกำรเสริมอื่น ๆ เช่น กำรดดูวง กำรดเูลขมงคล เป็นตน้  

• รองรบับริกำรโอนเงินเขำ้บญัชี ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร และธนำคำรไทยพำณิชย ์ซึ่งบุญเติมเป็นตู้เติมเงินรำยแรกท่ีไดร้บักำรแต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนธนำคำรท่ีไดร้บั
อนมุตัิ โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยมำกถึง 6 ธนำคำร 

ทัง้นี ้ระบบบริหำรจัดกำรตูบุ้ญเติมไดถู้กพฒันำและออกแบบ โดยทีมวิจัยและพัฒนำของบริษัท ซึ่งตูบุ้ญเติมของบริษัทสำมำรถ
เพิ่มเติมบริกำรเติมเงิน หรือช ำระค่ำบริกำรออนไลนใ์หม่ ๆ ในอนำคตไดอ้ย่ำงง่ำยดำย ซึ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ตูบ้ญุเติมมีจ ำนวนแอป
พลิเคชนัใหบ้ริกำรกว่ำ 86 รำยกำร  

• สำมำรถใชง้ำนไดถ้ึง 4 ภำษำ ไดแ้ก่ ภำษำไทย ภำษำองักฤษ ภำษำเมียนมำ และภำษำกัมพูชำ เพื่อรองรบักำรใชบ้ริกำรของลูกคำ้ท่ี
หลำกหลำยทกุกลุ่มชมุชน 

• ควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรให้บริกำรรับช ำระเงินออนไลน์ของตู้บุญเติมท่ีมีควำมรวดเร็ว แม่นย ำ และน่ำเชื่อถือ ร วมทั้ง
ศนูยบ์ริกำรบญุเติม (Boonterm Call Center) หมำยเลขโทรศพัท ์1220 ท่ีสำมำรถแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ใหก้บัลกูคำ้ไดใ้นระยะเวลำอนัสัน้
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทัง้กำรดูแลผูใ้ชบ้ริกำรเชิงรุก (Active Call Center) ท่ีมีกำรตรวจสอบ (Monitoring) และจัดกำรแกไ้ขปัญหำใหก้ับ
ลกูคำ้ โดยไม่ตอ้งรอกำรแจง้ปัญหำเขำ้มำ 

• กำรท ำรำยกำรส่งเสริมกำรขำย เช่น กำรสะสมแตม้เพื่อสรำ้งควำมภกัดีต่อตรำสินคำ้ (Brand Loyalty) เป็นตน้ 

บรษัิทมีความได้เปรียบในการแข่งขันจากการประหยัดต่อขนาด และการสร้างนวัตกรรม 
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ท่ีต้องกำรเข้ำสู่ธุรกิจเครื่องรับช ำระเงินอัตโนมัติ (Top-up Kiosk) จะพบอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำด 

(Barriers to Entry) เช่น กำรประหยัดต่อขนำด (Economy of Scale) จ ำนวนเงินทุนท่ีใชใ้นกำรลงทุน (Capital Requirement) ควำมรู ้และ
ประสบกำรณใ์นกำรบริหำรจัดกำร (Learning Curve) ระบบเซิรฟ์เวอร ์กำรสรำ้งเครือข่ำยและกำรบริหำรจัดกำรตวัแทน และกำรบริกำรหลงั
กำรขำย เป็นตน้ ขณะที่ตูบุ้ญเติมมีจ ำนวนตูม้ำกท่ีสดุในประเทศ ดว้ยเครือข่ำยครอบคลมุทุกพื ้นท่ีทั่วประเทศกว่ำ 130,000 ตู ้พรอ้มบริกำรท่ี
หลำกหลำย ประสิทธิภำพและควำมแม่นย ำของระบบเซิรฟ์เวอร ์และควำมน่ำเชื่อถือในกำรใหบ้ริกำรทำงกำรเงินดว้ยกำรบริหำรจัดกำรท่ีมี
ระบบมำตรฐำน ไดแ้ก่ กำรใหบ้ริกำรช ำระเงิน บริกำรขำยซิมกำรด์มือถือและเติมเงิน กำรใหบ้ริกำรฝำก โอน และกู้เงิน รวมไปถึงกำรช ำระ
สินเชื่อ ซึ่งไดร้บักำรอนุมตัิจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนธนำคำร รวมถึงกำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหม่ ๆ 
อย่ำงต่อเน่ือง เช่น ตูจ้  ำหน่ำยสินคำ้อุปโภคบริโภค (Vending Machine)  คำเฟ่อัตโนมตัิ บุญเติมเคำนเ์ตอรเ์ซอรวิ์ส ตูก้ดน ำ้ดื่มสะอำดและ
เติมเงินมือถือ ตูบุ้ญเติมพรอ้มบริกำรเปิดบญัชีโดยกำรพิสจูน์และยืนยนัตวัตนดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-KYC) ตูจ้  ำหน่ำยน ำ้มนัอตัโนมัติ 
สถำนีชำรจ์แบตเตอรี่ยำนยนตไ์ฟฟ้ำ (EV Changer) เป็นตน้ 
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
ก าลังการผลิต 
โรงงำนของบริษัท ตัง้อยู่ท่ี 77 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสำย 5 ต  ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม บนเนื้อท่ี 66,000 

ตำรำงเมตร ประกอบดว้ยพืน้ท่ีอำคำรโรงงำน 14,400 ตำรำงเมตร โดยจัดเป็นพืน้ท่ีส  ำนักงำน 1,500 ตำรำงเมตรและพืน้ท่ีคลงัสินคำ้ 4,830 
ตำรำงเมตรพืน้ท่ีส่วนผลิต 5,900 ตำรำงเมตร และอื่นๆ 2,170 ตำรำงเมตร มีกำรจัดสรรก ำลงักำรผลิตของโรงงำน เพื่อใชใ้นกำรผลิตสินคำ้
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยท่ีก ำลงักำรผลิตของโรงงำนจะมีลกัษณะเป็นกำรวำงชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสบ์นแผงวงจร และมีหน่วยนับเป็นจุด 
(Point) ซึ่งก ำลงักำรผลิตของบริษัท เป็นดงันี ้

ก าลังการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ก ำลงักำรผลิตสงูสดุ 
(ลำ้นจดุ) 

6,062 5,261 4,880 3,052 2,454 2,335 2,298 2,046 2,305 

ก ำลงักำรผลิตจริง 
(ลำ้นจดุ) 

3,165 1,444 1,890 1,305 1,120 982 1,013 849 691 

สดัส่วน (รอ้ยละ) 52 27 39 43 46 42 44 42 30 
 
ขั้นตอนการผลิต 

ในกระบวนกำรผลิตทั้งหมด บริษัทจะมีกำรออกแบบผลิตภัณฑร์่วมกับลูกคำ้จนกระทั่งสำมำรถผลิตเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบไดแ้ลว้ 
ลกูคำ้จะมีกำรประมำณกำรยอดสั่งซือ้ หรือมีกำรส่งค ำสั่งซือ้ เพื่อใหบ้ริษัทด ำเนินกำรผลิต ซึ่งขัน้ตอนกำรผลิตประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ขัน้ตอนจัดหำวตัถุดิบ เป็นขัน้ตอนท่ีฝ่ำยจัดซือ้ ด  ำเนินกำรสั่งซือ้วตัถุดิบจำกตวัแทนจ ำหน่ำยและบริษัทย่อยเพื่อเตรียมพรอ้ม
ส ำหรบักำรผลิตสินคำ้ของบริษัทและงำนรบัจำ้งช่วงผลิต แต่ส  ำหรบักำรประกอบชิน้ส่วนบริษัทจะไดร้บัวตัถดุิบโดยลกูคำ้เป็นผูจ้ดัหำมำให ้ซึ่ง
ในขัน้ตอนนีจ้ะมีกำรตรวจสอบคณุภำพวตัถดุิบ (Incoming Quality Control: IQC) เพื่อใหแ้น่ใจว่ำวตัถดุิบท่ีไดร้บัมำอยู่ในสภำพสมบรูณ ์

2) ขัน้ตอนวำงแผนกำรผลิต เป็นขัน้ตอนท่ีฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต จัดเตรียมและปรบัเปลี่ยนสำยกำรผลิตของเครื่องจักร รวมถึง
กำรจดัสรรก ำลงักำรผลิตท่ีมีอยู่เพื่อท่ีจะสำมำรถผลิตและจดัส่งสินคำ้ไดต้ำมก ำหนด 

3) ขัน้ตอนจัดเตรียมวตัถุดิบและเครื่องมือ  กำรเตรียมวตัถุดิบ และกำรเตรียมเครื่องมือ เช่น แบบพิมพ ์ส ำหรบักำรเคลือบตะกั่ว
หรือดีบกุ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแบบของแผงวงจรท่ีจะผลิต และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นกำรผลิตเป็นส ำคญั 

4) ขัน้ตอนกำรผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์เมื่อเตรียมควำมพรอ้มของวตัถุดิบท่ีจะใชผ้ลิตเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทจะ
ด ำเนินกำรผลิตและประกอบชิน้ส่วนต่ำงๆ ตำมแบบท่ีก ำหนดไว ้ซึ่งเป็นกำรน ำชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสว์ำงบนแผงวงจรแลว้เชื่อมติดกันโดยใช้
เครื่องจกัรที่มีเทคโนโลยีในกำรผลิตแตกต่ำงกนัไป 

ทัง้นี ้ในกำรผลิตอำจจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีในกำรผลิตหลำยแบบมำประกอบขึน้เป็นแผงวงจรตำมลกัษณะเฉพำะของแผงวงจรนัน้ ๆ 
โดยในขั้นตอนนีจ้ะมีกำรสุ่มตรวจคุณภำพ (In-Process Quality Control: IPQC) ระหว่ำงด ำเนินกำรผลิต ดว้ยสำยตำ และกำรตรวจสอบ
ดว้ยเครื่องมือ เครื่องตรวจสอบอัตโนมัติ เช่น กำรสแกนจุดสัมผัสแผงวงจรท่ีผลิตเสร็จแล้วด้วยควำมเร็วสูงโดยใช้เครื่องมือ Automatic 
Optical Inspection (“AOI”) และกำรน ำแผงวงจรมำตรวจบนเครื่องมือทดสอบกำรท ำงำนส ำหรบัแผงวงจรนัน้ (In Circuit tester) เป็นตน้ 

5) ขัน้ตอนกำรประกอบ เป็นกำรน ำแผงวงจรมำประกอบขึน้เป็นผลิตภณัฑส์  ำเร็จรูป ส ำหรบัขัน้ตอนนีจ้ะมีกำรสุ่มตรวจคณุภำพ 
(IPQC) ระหว่ำงด ำเนินกำรประกอบโดยใชส้ำยตำ หรือตรวจสอบดว้ยเครื่องมือทดสอบกำรท ำงำนของอปุกรณ ์เป็นตน้ 

6) ขั้นตอนกำรบรรจุ เมื่อบริษัทผลิตสินค้ำเสร็จแล้วจะมีกำรทดสอบหน้ำท่ีกำรท ำงำน (Function Test) และกำรตรวจสอบ
คุณภำพ (Outgoing Quality Control: OQC) โดยวิธีสุ่มตรวจ ก่อนกำรเขำ้สู่กระบวนกำรบรรจุ (Packing) ตำมลกัษณะของผลิตภณัฑ ์และ
ด ำเนินกำรจดัส่งใหแ้ก่ลกูคำ้หรือเก็บไวใ้นคลงัสินคำ้ของบริษัทเพื่อกำรจ ำหน่ำยตอ่ไป 
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ขั้นตอนการผลิต 

 

 

 

 

 
 
 

หมำยเหต ุ: * กำรผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ส่วนใหญ่จะไม่ผ่ำนขัน้ตอนกำรประกอบโครงผลิตภณัฑ ์

เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีการผลิต รายละเอียดของเทคโนโลยี 
Surface Mount Technology (SMT) เป็นกำรผลิตโดยวำงชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนผิวของแผงวงจรด้ำนเดียวกับ

ลำยทองแดง แล้วท ำกำรเชื่อมจุดสัมผัสนั้น ส่วนใหญ่เป็นแผงวงจรชนิด Surface 
Mount Device (SMD) 

Pin Through Hole (PTH) เป็นกำรผลิตโดยกำรวำงชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดมีขำลงบนแผงวงจร โดยใช้
เครื่องจักร แลว้ท ำกำรเชื่อมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสใ์หย้ึดติดกับดำ้นท่ีมีลำยทองแดง 
โดยผ่ำนตะกั่วเหลว 

Chip on Flexible Circuit (COF) เป็นกำรผลิตโดยกำรวำงชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสบ์นผิวของแผงวงจรท่ีมีลกัษณะอ่อน 
แลว้ท ำกำรเชื่อมจดุสมัผสันัน้ ซึ่งมีควำมคลำ้ยคลงึกบัระบบ SMT 

บริษัทใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตหลัก 3 แบบ ส ำหรบัผลิตสินคำ้ทัง้หมด ซึ่งในกำรผลิตสินคำ้บำงชนิดอำจใชเ้ทคโนโลยีมำกกว่ำ 1 แบบ 
ขึน้อยู่กับประเภทของผลิตภณัฑ ์โดยกำรผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสภ์ำยใตต้รำสินคำ้ของลกูคำ้ จะใชเ้ทคโนโลยีครบทกุแบบ แต่ส  ำหรบักำร
ผลิตผลิตภณัฑภ์ำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “FORTH” ส่วนใหญ่จะใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตแบบ SMT และ PTH เท่ำนัน้ 

การจัดหาวัตถุดิบ และนโยบายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง 

1. ธุรกิจอีเอ็มเอส (Electronics Manufacturing Services) 

1.1 ผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์และอุปกรณโ์ทรคมนาคม 

กำรจดัหำวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณโ์ทรคมนำคม และอิเล็กทรอนิกส ์ภำยใตต้รำสินคำ้ของลูกคำ้ มี 
2 วิธี คือ 1) บริษัทเป็นผูจ้ัดหำวตัถุดิบเองทั้งหมด ซึ่งกำรจัดหำวตัถุดิบวิธีนีจ้ะใชก้ับกำรผลิตแบบเหมำผลิต (Turnkey) และ 2) ลกูคำ้เป็นผู้
จดัเตรียมและส่งมอบวตัถุดิบใหบ้ริษัทเพื่อผลิต ซึ่งเป็นกำรผลิตแบบสั่งประกอบ (Consign Parts) ทัง้นี ้ในกำรสั่งซือ้วัตถุดิบเพื่อกำรผลิตใน
สำยธุรกิจนี ้บริษัทจะพิจำรณำจำกกำรก ำหนดตรำสินคำ้และผูจ้ดัจ ำหน่ำย โดยมี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1. ลกูคำ้เป็นผูก้  ำหนดตรำสินคำ้และผูจ้ดัจ ำหน่ำยมำให ้
2. ลกูคำ้เป็นผูก้  ำหนดตรำสินคำ้มำให ้โดยบริษัทเป็นผูค้ดัเลือกผูจ้ดัจ ำหน่ำยเอง 
3. บริษัทเป็นผูค้ดัเลือกตรำสินคำ้และผูจ้ดัจ ำหน่ำยใหล้กูคำ้ 

ในกรณีท่ีลูกค้ำให้บริษัทเป็นผู้จัดหำวัตถุดิบให้ บริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกตรำสินค้ำและผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบเอง โดยพิจำรณำจำก
คณุภำพ รำคำ และเงื่อนไขทำงกำรคำ้เป็นส ำคญั โดยกำรจัดซือ้วตัถุดิบจำกในประเทศ และต่ำงประเทศ ทัง้กำรสั่งซือ้โดยตรง และกำรผ่ำน
บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทอำจพิจำรณำสั่งซือ้จำกผูผ้ลิตวตัถุดิบท่ีลกูคำ้ใชอ้ยู่ในผลิตภณัฑข์องลกูคำ้อยู่แลว้ก็ได ้และในกรณีท่ีลกูคำ้เป็นผู้จัดหำ

* 

ค ำสั่งซือ้   
ประมำณกำรยอดจ ำหน่ำย     วำงแผนกำรผลิต 

ประกอบโครงผลิตภณัฑ ์* 
( IPQC) 

ประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส ์
( IPQC) จดัเตรียมวตัถดิุบ 

จดัส่งสินคำ้ใหล้กูคำ้ / 
จดัเก็บในคลงัสนิคำ้เพ่ือรอจ ำหน่ำย 

บรรจ ุ
( IPQC) 

สุ่มตรวจสอบคณุภำพ 
( OQC) 

  จดัหำวตัถดิุบ 

* 
( ( 

/ 
( ( 
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วตัถุดิบ บริษัทจะไดร้บัวตัถุดิบจำกลกูคำ้ หรือจำกผูผ้ลิตวตัถุดิบตำมจ ำนวนท่ีเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชใ้นกำรผลิตและประกอบชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งบริษัทไม่ตอ้งจดัซือ้เอง 

1.2 ธุรกิจจัดหา จัดจ าหน่ายชิน้ส่วนและอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์

กำรจัดหำสินคำ้ของบริษัทในสำยธุรกิจนีด้  ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย ส่วนใหญ่จะมีกำรจัดซือ้จำกผูผ้ลิตหรือผูจ้  ำหน่ำยต่ำงประเทศ 
เช่น สหรัฐอเมริกำ สิงคโปร ์ฮ่องกง ไต้หวัน จีน และไทย โดยมีนโยบำยกำรก ำหนดปริมำณสินค้ำคงคลังขั้นต ่ำ ส ำหรบัลูกค้ำทั่วไปจะ
พิจำรณำจำกประวตัิกำรใชว้ตัถุดิบ และ ประมำณกำรควำมตอ้งกำรใชว้ัตถดุิบของลกูคำ้ หำกเป็นลกูคำ้เฉพำะรำยจะพิจำรณำจำกประมำณ
กำรหรือค ำสั่งซือ้และระยะเวลำท่ีรอสินคำ้  

2. ธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลูชั่นส ์(Enterprise Solutions) 

2.1 ธุรกิจเครือขา่ยสื่อสารและโทรคมนาคม 

ในกำรผลิตอุปกรณ์โทรคมนำคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสภ์ำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ  “FORTH” บริษัทใช้วัตถุดิบหลัก ได้แก่ 
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์สำยไฟ พลำสติก และ Connector โดยฝ่ำยจัดซือ้ของบริษัทจะเลือกซือ้วตัถุดิบโดยค ำนึงถึง
รำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำท่ีเหมำะสม ผลิตภัณฑ์ในสำยธุรกิจนีโ้ดยส่วนใหญ่จะซือ้วัตถุดิบผ่ำนผู้ผลิตและจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ รวมถึงบริษทัย่อย และไม่มีนโยบำยพึ่งพิงกำรซือ้วตัถดุิบจำกผูผ้ลิตหรือผูจ้  ำหน่ำยรำยใดรำยหน่ึง 

2.2 ธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายหลอดไฟ LED และอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่าง 
วตัถดุิบหลกัท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ หลอดไฟ LED โดยสั่งซือ้วตัถดุิบจำกประเทศ ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกำ และไทย 

2.3 ธุรกิจรับวางระบบและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑส์ัญญาณไฟจราจรครบวงจร 
วัตถุดิบหลักท่ีใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ได้แก่ หลอดไฟ LED แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ เปลือกตู้ควบคุมซึ่งท ำจำก

พลำสติก โดยสั่งซือ้วตัถดุิบจำกประเทศ ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกำ และไทย  

2.4 ธุรกิจจัดจ าหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทยีม 
วตัถุดิบหลักท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์มำจำก บริษัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ำกัดในกำรผลิตอุปกรณ์ส  ำหรบัระบบติดตำม

ยำนพำหนะ 

2.5 ธุรกิจจัดจ าหน่ายมิเตอรไ์ฟฟ้าและมิเตอรน์ ้าอิเล็กทรอนิกส ์

วตัถดุิบหลกัท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ ์สั่งซือ้วตัถดุิบจำกประเทศจีน ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกำ และไทย 

2.6 ธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองบินและศูนยซ่์อมอากาศยาน 
วตัถดุิบหลกัท่ีใช ้เช่น ชิน้ส่วน อะไหล่ สั่งซือ้วตัถดุิบจำกประเทศ สหรฐัอเมริกำ 

2.7 ธุรกิจบริการวางระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning) 
ปัจจยัน ำเขำ้ ไดแ้ก ่ทรพัยำกรบคุคลที่เป็นผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นวำงระบบบริหำรทรพัยำกรองคก์ร โดยบริษัทมีพนกังำนท่ีเป็นท่ีปรกึษำและ

เชี่ยวชำญดำ้นต่ำงๆ เก่ียวกับระบบบริหำรทรพัยำกรองคก์ร ERP โดยเฉพำะโปรแกรมส ำเร็จรูป SAP และกำรว่ำจำ้งบริษัทท่ีปรกึษำดำ้นวำง
ระบบภำยนอก (outsource) ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงพนัธมิตรทำงธุรกิจต่ำงๆ โดยมีกำรวำงแผนและกำรบริหำรโครงกำรเพื่อให้
โครงกำรต่ำงๆ ส ำเรจ็ลลุ่วงไปได ้

3. ธุรกิจสมารท์ เซอรว์ิส (Smart Service) 
ธรุกิจเติมเงินออนไลนไ์ดจ้ัดหำสินคำ้และบริกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีในประเทศไทย ไดแ้ก่ เอไอเอส ดีแทค 

ทรู ทีโอที กสท. หรือกำรเป็นตวัแทนธนำคำรใหก้ับธนำคำรต่ำงๆ โดยบริษัทจะประมำณกำรควำมตอ้งกำรเติมเงินของผูบ้ริโภค โดยพิจำรณำ
จำกรำยงำนยอดเติมเงินรวมประจ ำวนัจำกระบบของบริษัท ประกอบกับยอดเงินคงเหลือหรือเครดิตท่ีไดร้บัจำกผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี
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ในแต่ละวนั  ทัง้นี ้เพื่อใหส้ำมำรถบริกำรแก่ลกูคำ้ท่ีมำท ำธุรกรรมต่ำงๆ  เช่น เติมเงินมือถือระบบ prepaid ช ำระค่ำโทรศพัทร์ำยเดือน เติมเงิน
เขำ้กระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส ์ช ำระค่ำไฟฟ้ำ เติมเกมออนไลน ์เป็นตน้ 

ส ำหรบัธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องดื่มผ่ำนเครื่องจ ำหน่ำยสินคำ้อตัโนมตัิ (Vending Machine) และคำเฟ่อตัโนมตัิจะมีกำรจัดหำสินคำ้จำก
บริษัทผูผ้ลิตเครื่องดื่มและวตัถดุิบในประเทศและต่ำงประเทศ  โดยบริษัทย่อยมีกำรรวบรวมรำยกำรสั่งซือ้จำกตวัแทนบริกำรและสั่งซือ้สินคำ้
โดยตรงกบับริษัทผูผ้ลิตเครื่องด่ืมหรือวตัถดุิบนัน้ๆ แลว้จดัส่งโดยว่ำจำ้งบริษัทขนส่งสินคำ้ไปยงัส ำนกังำนของตวัแทนบริกำรทั่วประเทศ 

วัตถุดิบหลักและแหล่งทีม่า 

รายการวัตถุดิบ/สินค้าหลัก แหล่งที่มา 
บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น  

• แผ่น PCB ไทย,ฮ่องกง,มำเลเซีย,จีน,ไตห้วนั 

• ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ ไทย,ไตห้วนั,ฮ่องกง,ญ่ีปุ่ น,สวิสเซอรแ์ลนด,์ 
สิงคโปร,์สหรฐัอเมริกำ,เยอรมนั ,ฟิลิปปินส,์อินโดนีเซีย,อสิรำเอล 

• สำยไฟ ไทย 

• พลำสติก ไทย 

• คอนเน็กเตอร ์(Connector) ไทย,ไตห้วนั,ฮ่องกง,สิงคโปร,์สหรฐัอเมริกำ,ญ่ีปุ่ น 

บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์  

• กลุ่มชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิตจำกสำรกึ่ง
ตวัน ำ(Active device) เช่น ไดโอด(Diode) ไอซี 
(IC) และ ทรำนซิสเตอร(์Transistor) เป็นตน้ 

ญ่ีปุ่ น, สหรฐัอเมริกำ,เกำหลี,ฮ่องกง,ไตห้วนั,จีน 

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

ญ่ีปุ่ น, สหรฐัอเมริกำ, ฮ่องกง, ไตห้วนั,จีน,ไทย, ออสเตรเลีย 

บจก.จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม  

• ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ ญ่ีปุ่ น,สหรฐัอเมริกำ,ไทย 

• หลอดไฟ LED ญ่ีปุ่ น,สหรฐัอเมริกำ,ไทย 

• พลำสติก ไทย 

• เหล็ก ไทย 

• กลอ้งวงจรปิดและอปุกรณเ์ก่ียวขอ้ง ไทย 

• อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ ไทย 

บมจ.ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส  

• Airtime ผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีในประเทศไทย 

บจก.ฟอรท์ เวนดิง้  

• เครื่องดื่ม บริษัทผูผ้ลิตเครื่องดื่มในประเทศไทย 

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

โรงงำนของบริษัทย่อยไดร้บักำรรบัรองกำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 (2015) จำกสถำบนัรบัรองมำตรฐำน SGS โดยไดร้บักำร
รบัรองทัง้จำก UKAS และ NAC เพื่อเป็นกำรด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกำรกฏหมำยสิ่งแวดลอ้ม  
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ทัง้นี ้ท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่มีขอ้พิพำทหรือถูกฟ้องรอ้งเก่ียวกับกำรสรำ้งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และบริษัทไดร้บักำรต่ออำยใุบอนุญำต
โรงงำนจำกกรมโรงงำนอตุสำหกรรมมำโดยตลอด 

สัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค 

- ไม่มี – 

(4) ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  

4.1 ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

(พนับาท) 
ท่ีดนิและส่วนปรบัปรุง เจำ้ของ 785,767 
อำคำรและส่วนปรบัปรุง เจำ้ของ 276,534 

เครื่องจกัรและเครื่องมือ เจำ้ของ 1,368,860 
ยำนพำหนะ เจำ้ของ 19,678 
อปุกรณส์ ำนกังำนและเครื่องตกแต่ง เจำ้ของ 58,743 

สินทรพัยร์ะหว่ำงก่อสรำ้ง เจำ้ของ 2,775 
รวม 2,512,357 

  

 รำยละเอียดท่ีตัง้ที่ดิน อำคำรโรงงำนและคลงัสินคำ้ ของบริษัทท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

ลักษณะเบือ้งต้น ทีต้ั่ง 
มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี        
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำน  226/12, 13, 16 สำมเสนใน พญำไท กทม. 27.15 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำนสำขำ 282 สำมเสนใน พญำไท กทม. 3.00 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำนสำขำ 284 สำมเสนใน พญำไท กทม. 4.94 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำน  
(ใหบ้ริษัทย่อยเช่ำ) 

256 สำมเสนใน พญำไท กทม. 303.64 ปลอดภาระ 

ท่ีดินเปล่ำยงัไม่มีกำรก่อสรำ้ง ไม่มีเลขท่ี สำมเสนใน พญำไท กทม. 35.82 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำน  226/6 สำมเสนใน พญำไท กทม. 10.97 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำน  
(ใหบ้ริษัทย่อยเช่ำ) 

228/1 สำมเสนใน พญำไท กทม. 10.97 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำน (ใหบ้ริษัทย่อยเช่ำ) 226/5 สำมเสนใน พญำไท กทม 10.97 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรโรงงำน 66/350 ต.ไรข่ิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 3.77 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรโรงงำนและอำคำรคลงัสินคำ้ 
แห่งที่ 1 (ใหบ้ริษัทย่อยเช่ำ) 

77 หมู่ท่ี 11 ต.ไรข่ิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 76.19 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรโรงงำนและอำคำรคลงัสินคำ้ 
แห่งที ่2 (ใหบ้ริษัทยอ่ยเช่ำ) 

79/2 หมู่ท่ี 10 ต.ไรข่ิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 281.79 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำน (ใหบ้ริษัทย่อยเช่ำ) 308/2 สำมเสนใน พญำไท กทม. 60.97 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรศนูยบ์ริกำรหลงักำรขำย 226/25-26 สำมเสนใน พญำไท กทม. 10.29 ปลอดภาระ 
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ลักษณะเบือ้งต้น ทีต้ั่ง 
มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี        
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำน 226/11 สำมเสนใน พญำไท กทม. 19.78 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำน 226/10 สำมเสนใน พญำไท กทม. 28.31 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรส ำนกังำน 226/19 สำมเสนใน พญำไท กทม 17.93 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรคลงัสินคำ้ 
555/15 หมู่ท่ี 4 ต.มหำสวสัด์ิ อ.บำงกรวย  
จ.นนทบรุี 

3.61 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรคลงัสินคำ้ 
23/1-2 ซ.ภำณมุำศ ถ.บำ้นหมอ้ แขวงวงับรูพำ
ภิรมย ์เขตพระนคร กทม. 

22.86 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรคลงัสินคำ้ 
555/87-88 ม.4 ต.มหำสวสัด์ิ อ.บำงกรวย  
จ.นนทบรุี 

8.35 ปลอดภาระ 

ท่ีตัง้อำคำรคลงัสินคำ้ 
555/90-91 ม.4 ต.มหำสวสัด์ิ อ.บำงกรวย  
จ.นนทบรุี 

8.85 ปลอดภาระ 

ท่ีดินลำนจอดรถ ไม่มีเลขท่ี สำมเสนใน พญำไท กทม. 30.62 ปลอดภาระ 

ท่ีดินเปล่ำยงัไม่มีกำรก่อสรำ้ง ต.หนองอรุณ อ.บำ้นบงึ (พนสันิคม) จ.ชลบรุี 1.90 ปลอดภาระ 

ส่วนปรบัปรุงอำคำร - 99.64 ปลอดภาระ 
รวม 1,062.30  

 

รำยละเอียดเครื่องจกัรและเครื่องมือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

ประเภท มูลค่าสุทธิตามบัญชี (พันบาท) ภาระผูกพัน 
เครี่องจกัร 41,841 ปลอดภำระ 
เครื่องมือและเครื่องใช ้ 1,327,019 ปลอดภำระ 

รวม 1,368,860  
 

4.2 สัญญาเช่าทรัพยส์ิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสญัญำเช่ำทรพัยส์ิน ดงันี ้

1. บริษัทมีสัญญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 3 คูหำ กับนำงรงัษี เลิศไตรภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัท เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งของ
ส ำนักงำน ซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 226/13, 14, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2564 ในอตัรำค่ำเช่ำ 75,000 บำทต่อเดือน  

2. บริษัทมีสัญญำเช่ำท่ีดินพรอ้มอำคำรส ำนักงำน 7 ชั้น กับบริษัท กัญญำรตัน ์จ ำกัด เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งของส ำนักงำนใหญ่ ซึ่ง
ตัง้อยู่เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 20 ปี 5 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ตุลำคม 2576 ในอตัรำค่ำเช่ำ 200,000 บำทต่อเดือน และมีค่ำธรรมเนียมกำรเช่ำ (สิทธิกำรเช่ำ) 20,000,000 
บำท 

3. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั (“GTS”) มีสญัญำเช่ำอำคำรโรงงำน กบันำยพงษ์ชยั อมตำนนท ์ซึ่งเป็นกรรมกำรของ
บริษัท เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งของอำคำรโกดังสินค้ำ ซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 66/23-24 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต  ำบลไร่ขิง อ ำเภอ   
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สำมพรำน จังหวดันครปฐม โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 9 ปี 9 เดือน นับตัง้แต่วนัท่ี 1 กันยำยน 2559 - วนัท่ี 31 พฤษภำคม 
2569 มีอตัรำดงันี ้ 

วนัท่ี 1 กนัยำยน 2559 – วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2564 (57 เดือน) เดือนละ 20,000 บำท 
วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2564 – วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2569 (60 เดือน) เดือนละ 21,000 บำท 

4. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) มีสญัญำเช่ำอำคำรโรงงำน กับนำงอุไร วนกิจไพบูลย ์ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 66/361 
ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต  ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งของอำคำรโรง งำน โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 ในอตัรำค่ำเช่ำ 100,000 บำทต่อเดือน 

5. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั (“GTS”) มีสญัญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 1 คหูำ กับนำงสำวบญุศรี กันยะลำ เพื่อใช้
เป็นท่ีตั้งของส ำนักงำน ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 226/29 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2565 ในอตัรำค่ำเช่ำ 30,000 บำทต่อเดือน 

6.  บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) มีสัญญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 2 คูหำ กับคุณปรำณี ภูตะเวช ซึ่งตั้งอยู่
เลขท่ี 226/27-28 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร  เพื่อใช้เป็นท่ีตั้งของส ำนักงำน โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 สิงหำคม 2565 ในอตัรำค่ำเช่ำ 60,000 บำทต่อเดือน 

7. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) มีสญัญำเช่ำอำคำรโรงงำน กับนำยชเนษฏ ์ชินอำนุภำพ เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้ของ
อำคำรโกดงัสินคำ้ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 449 ซอยรตันำธิเบศร ์22 ถนนรตันำธิเบศร ์ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 
โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 ในอตัรำค่ำเช่ำ 50,526.32 บำทต่อเดือน 

8. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั (“GTS”) มีสญัญำเช่ำท่ีดิน กับนำงสำวเยำวภำ ลพหงษ์ เพื่อใชเ้ป็นบำ้นพกัคนงำน ซึ่ง
ตั้งอยู่โฉนดเลขท่ี 43908 และ 43909 (แปลงท่ี 4 และแปลงท่ี 5) ซอยรตันำธิเบศร ์22 ถนนรตันำธิเบศร ์ต ำบลบำงกระสอ 
อ ำเภอเมือง จังหวดันนทบุรี โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 1 ปี สิน้สดุวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2564 ในอัตรำค่ำเช่ำ 33,075 บำท
ต่อเดือน 

9. บริษัท จีเนยีส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั (“GTS”) มีสญัญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 3 ชัน้ 2 คหูำ กบันำยโกเมนทร ์สวสัด์ิพำณิชย ์ซึ่ง
ตัง้อยู่เลขท่ี 1031/1, 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งของส ำนักงำน โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2566 ในอตัรำค่ำเช่ำ 91,150 บำทต่อเดือน 

10. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) มีสัญญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 4 ชั้น 1 คูหำ กับนำงสำวเนตรดำว สวัสด์ิ
พำณิชย์ ซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 1031/3, ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร  เพื่อใช้เป็นท่ีตั้งของ
ส ำนกังำน โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2563 - วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2566 มีอตัรำดงันี ้ 

วนัท่ี 1 มีนำคม 2563 – วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 เดือนละ 44,000 บำท 

วนัท่ี 1 มีนำคม 2564 – วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 เดือนละ 40,850 บำท 

วนัท่ี 1 มีนำคม 2565 – วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 เดือนละ 38,000 บำท 

11. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) มีสัญญำเช่ำอำคำร จ ำนวน 4 ชั้น 1 คูหำ กับนำยขวัญชัย ตุ้มทอง     ซึ่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี 1031/4  ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร  เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งของส ำนักงำน โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2563 - วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2566 มีอตัรำดงันี ้ 

วนัท่ี 1 มีนำคม 2563 – วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 เดือนละ 44,000 บำท 

วนัท่ี 1 มีนำคม 2564 – วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2565 เดือนละ 40,850 บำท 

วนัท่ี 1 มีนำคม 2565 – วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2566 เดือนละ 38,000 บำท 
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12. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“GTS”) มีสญัญำเช่ำท่ีดิน กับ บริษัท สุวงศช์ัย จ ำกัด  เพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ซึ่งตัง้อยู่
โฉนดเลขท่ี 26540 เลขท่ีดิน 1479 ต  ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ในอตัรำค่ำเช่ำ 40,000 บำทต่อเดือน 

13. บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ำกดั (“ES”) มีสญัญำเช่ำพืน้ท่ีส  ำนกังำนขำย กับกองมรดกเจำ้พระยำเทเวศน ์วงษ์วิวฒัน ์(มรว. 
หลำนกุญชร) เพื่อใชเ้ป็นส ำนักงำนขำยซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 77 และ 79 ถนนบ้ำนหม้อ แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ในอตัรำค่ำเช่ำ 166,000 บำทต่อเดือน 

14. บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ำกดั (“ES”) มีสญัญำเช่ำพืน้ท่ีส  ำนกังำนขำย กับกองมรดกเจำ้พระยำเทเวศน ์วงษ์วิวฒัน ์(มรว. 
หลำนกุญชร) เพื่อใชเ้ป็นส ำนักงำนขำยซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 5 ถนนบ้ำนหม้อ แขวงวังบูรพำภิรมย์ เขตพระนคร โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ในอตัรำค่ำเช่ำ 43,000 บำทต่อเดือน โดยบริษัทไดต้กลงยกเลิกสญัญำเช่ำ
ก่อนก ำหนดกบักองมรดกเจำ้พระยำเทเวศน ์วงษ์วิวฒัน ์(มรว. หลำนกญุชร)  สิน้สดุกำรเช่ำในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

15. บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ำกดั (“ES”) มีสญัญำเช่ำอำคำรพำณิชย ์กับนำยประเสริฐ ศิริเฑียรทอง  เพื่อใชเ้ป็นโกดงัสินคำ้ 
ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 98/83-84 หมู่ท่ี 5 ต ำบลบำงรกันอ้ย อ ำเภอเมือง จังหวดันนทบรุี โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 25 ปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 กรกฎำคม 2578  และค่ำเช่ำตลอดอำยสุญัญำเช่ำรวม 5,400,000 บำท 

16. บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด มหำชน (“FSS”) มีสัญญำเช่ำอำคำรโรงงำนกับ บริษัท ยู.ซี. เมทัล จ ำกัด เพื่อใชท้ ำสี 
และ Modify ตู ้ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 77/23 หมู่ท่ี 12 ต  ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 
2 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ในอตัรำค่ำเช่ำ 53,000 บำทตอ่เดือน 

17. บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด มหำชน (“FSS”) มีสญัญำเช่ำอำคำรโรงงำนกับ นำงสำวสนัทนำ ศรีแจ ้เพื่อใชเ้ป็นโกดงั
เก็บของ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 66/39 หมู่ท่ี 12 ต  ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี 
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 ในอตัรำค่ำเช่ำ 55,000 บำทต่อเดือน 

18. บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด มหำชน (“FSS”) มีสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนกบั บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั 
(มหำชน) เพื่อใชเ้ป็นส ำนกังำนใหญ่ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร  โดย
มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565 ในอตัรำค่ำเช่ำ 1,339,000 บำทต่อเดือน 

19. บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด มหำชน (“FSS”) มสีญัญำเช่ำอำคำรโรงงำนกบั บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด 
เพื่อใชเ้ป็นคลงัสินคำ้ ซ่อม ประกอบตู ้และใชเ้ป็นส ำนกังำนของแผนก Call Center ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 66/23-24 หมู่ท่ี 12 ต  ำบล
ไรข่ิง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 9 ปี 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2569 ใน
อตัรำค่ำเช่ำ 20,000 บำทต่อเดือน 

4.3 รายละเอียดสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยสินทรพัยไ์ม่ตวัตนท่ีมีสำระส ำคญัดงันี ้ 

1. บริษัทมีเครื่องหมำยกำรคำ้ “FORTH” ส ำหรบัสินคำ้ท่ีผลิตและจ ำหน่ำยภำยใตต้รำสินคำ้ของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไม่ได้
วดัมลูค่ำและบนัทึกบญัชีไวเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษัท 

2. บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) มีเครื่องหมำยกำรคำ้ “บญุเติม” ส ำหรบัตูเ้ติมเงินบญุเติม อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
ย่อยไม่ไดว้ดัมลูค่ำและบนัทึกบญัชีไวเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษัทย่อย 
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สรุปเครื่องหมำยกำรคำ้ท่ีส  ำคญัของบริษัทและบริษัทย่อยมีดงัต่อไปนี ้

ล ำดบั เจำ้ของเครื่องหำย เลขท่ีค ำขอ ทะเบียนเลขท่ี วนัท่ีครบก ำหนด รูปเครื่องหมำยกำรคำ้ 

1 บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 447496 ค141398 2/7/2564 
 

2 บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 552474 ค216058 12/5/2567 
 

3 บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 552475 ค216059 12/5/2567 
 

4 บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 552476 ค216060 12/5/2567 
 

5 บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) 721275 ค308512 9/2/2572 
 

6 บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) 785629 ค340965 27/10/2573 
 

7 บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) 785630 ค340966 27/10/2573 
 

8 บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) 785631 ค340967 27/10/2573 
 

 

(5) งานทีอ่ยู่ระหว่างส่งมอบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

1) งานจ้างเหมาตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาโครงข่ายสายเคเบลิใยแก้วน าแสง 

เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2563 บริษัทไดล้งนำมในสญัญำจำ้งเหมำตรวจซ่อมและบ ำรุงรกัษำโครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้วน ำแสง กับ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ระยะเวลำกำรจำ้ง 1,095 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำหรือวันท่ีบริษัทได้รบัหนังสือแจง้จำกผูว่้ำจำ้งใหเ้ริ่ม
ท ำงำนได ้(วนัท่ี 23 กรกฎำคม 2563) โดยมีมลูค่ำสญัญำ 91,496,770 บำท (รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) โดยมีสำระส ำคญัของสญัญำ ดงันี ้

บริษัทรบัจ้ำงเหมำตรวจซ่อมและบ ำรุงรักษำ Corrective & Preventive Maintenance โครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้วน ำแสง แบบ
เตรียมควำมพรอ้มตลอด 24 ชั่วโมง กลุ่มงำนท่ี 3 (ภำคกลำง) ระยะทำง 8,234.26 กิโลเมตร โดยมีกำรก ำหนดงวดกำรรบัเงินค่ำจำ้งรวม 6 
งวด คือ 

• งวดท่ี 1 จ ำนวนรอ้ยละ16.66 จำกมูลค่ำตำมสัญญำ เป็นเงิน 15,243,361.88 บำท เมื่อบริษัทไดส้่งมอบงำนตำมขอ้ก ำหนด
เฉพำะงำนตำมท่ีระบุในสญัญำและผ่ำนกำรตรวจรบังำนจำกผูว่้ำจำ้งเรียบรอ้ยแลว้ ภำยใน 184 วนั นับถัดจำกวนัลงนำมใน
สญัญำหรือวนัท่ีบริษัทไดร้บัหนงัสือแจง้จำกผูว่้ำจำ้งใหเ้ริ่มท ำงำนได ้  

• งวดท่ี 2 จ ำนวนรอ้ยละ 16.66 จำกมลูค่ำตำมสญัญำ เมื่อบริษัทไดส้่งมอบงำนตำมขอ้ก ำหนดเฉพำะงำนตำมท่ีระบุในสญัญำ
และผ่ำนกำรตรวจรบังำนจำกผูว่้ำจำ้งเรียบรอ้ยแลว้ ภำยใน 181 วนั นบัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดงวดท่ี 1    

• งวดท่ี 3 จ ำนวนรอ้ยละ 16.66 จำกมลูค่ำตำมสญัญำ เมื่อบริษัทไดส้่งมอบงำนตำมขอ้ก ำหนดเฉพำะงำนตำมท่ีระบุในสญัญำ
และผ่ำนกำรตรวจรบังำนจำกผูว่้ำจำ้งเรียบรอ้ยแลว้ ภำยใน 184 วนั นบัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดงวดท่ี 2    
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• งวดท่ี 4 จ ำนวนรอ้ยละ 16.66 จำกมลูค่ำตำมสญัญำ เมื่อบริษัทไดส้่งมอบงำนตำมขอ้ก ำหนดเฉพำะงำนตำมท่ีระบุในสัญญำ
และผ่ำนกำรตรวจรบังำนจำกผูว่้ำจำ้งเรียบรอ้ยแลว้ ภำยใน 181 วนั นบัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดงวดท่ี 3    

• งวดท่ี 5 จ ำนวนรอ้ยละ 16.66 จำกมลูค่ำตำมสญัญำ เมื่อบริษัทไดส้่งมอบงำนตำมขอ้ก ำหนดเฉพำะงำนตำมท่ีระบุในสญัญำ
และผ่ำนกำรตรวจรบังำนจำกผูว่้ำจำ้งเรียบรอ้ยแลว้ ภำยใน 184 วนั นบัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดงวดท่ี 4  

• งวดท่ี 6 จ ำนวนรอ้ยละ 16.70 จำกมลูค่ำตำมสญัญำ เมื่อบริษัทไดส้่งมอบงำนตำมขอ้ก ำหนดเฉพำะงำนตำมท่ีระบุในสญัญำ
และผ่ำนกำรตรวจรบังำนจำกผูว่้ำจำ้งเรียบรอ้ยแลว้ ภำยใน 181 วนั นบัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดงวดท่ี 5  

บริษัทจะรบัประกนัคุณภำพผลงำนส ำหรบัเคเบิลใยแกว้น ำแสงที่ไดร้บักำรตรวจสอบแบบถำวรกรณีไม่เกิน 300 เมตร เป็นท่ีเรียบรอ้ย
แลว้ เป็นระยะเวลำ 6 เดือนนับถัดจำกวนัท่ีผูว่้ำจำ้งไดร้บัรำยงำนผลกำรแกไ้ข ตรวจซ่อมและผลกำรทดสอบค่ำสญัญำณพรอ้มทัง้สรุปผลกำร
ใชพ้สัดอุปุกรณท่ี์ใชใ้นกำรตรวจซ่อมแลว้ 

ควำมคืบหนำ้ของโครงกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีภำระทีจ่ะตอ้งปฏิบตัิตำมสญัญำคงเหลือเป็นระยะเวลำรวมทัง้สิน้ 933 วนั 

2) โครงการเช่าและติดต้ังอุปกรณเ์คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสพ์ร้อมระบบทีเ่กี่ยวข้องส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทาง
ของบุคคลในการปล่อยตัวชั่วคราว (Electronic Monitoring) ระยะที ่3  

เมื่อวนัท่ี 20 ธันวำคม 2562 บริษัทไดล้งนำมในสญัญำเช่ำและติดตัง้อุปกรณเ์ครื่องมืออิเล็กทรอนิกสพ์รอ้มระบบท่ีเก่ียวขอ้งส ำหรบั
ตรวจสอบหรือจ ำกัดกำรเดินทำงของบคุคลในกำรปล่อยตวัชั่วครำว (Electronic Monitoring) ระยะท่ี 3 จ ำนวน 5,000 ชดุ กับส ำนักงำนศำล
ยตุิธรรม โดยมีมลูค่ำสญัญำ 47,979,300 บำท (รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 12 เดือน นบัถดัจำกวนัท่ีส  ำนักงำนศำล
ยตุิธรรมรบัมอบอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสถ์กูตอ้งและครบถว้นแลว้ รำยละเอียดกำรช ำระค่ำเช่ำ มีดงันี ้

• งวดท่ี 1 จ ำนวนรอ้ยละ 25 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 11,994,825 บำท ภำยหลงักำรส่งมอบอปุกรณแ์ละระบบและใชง้ำน
แลว้ 1 เดือน 

• งวดท่ี 2 จ ำนวนรอ้ยละ 20 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 9,595,860 บำท ภำยหลงัใชง้ำนแลว้ 3 เดือน 

• งวดท่ี 3 จ ำนวนรอ้ยละ 15 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 7,196,895 บำท ภำยหลงัใชง้ำนแลว้ 6 เดือน 

• งวดท่ี 4 จ ำนวนรอ้ยละ 15 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 7,196,895 บำท ภำยหลงัใชง้ำนแลว้ 9 เดือน 

• งวดท่ี 5 จ ำนวนรอ้ยละ 25 ของรำคำตำมสัญญำ เป็นเงิน 11,994,825 บำท เมื่อครบระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำและได้สรุป
รำยงำนและส่งมอบขอ้มลูเก่ียวกับกำรใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ระบบควบคุมกำรท ำงำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสด์ว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(Software Management) และระบบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ควำมคืบหนำ้ของโครงกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีภำระท่ีจะตอ้งปฏิบัติตำมสญัญำเช่ำซึ่งจะครบก ำหนดสิน้สุดสัญญำเช่ำในวนัท่ี 28 กุมภำพันธ ์
2564 

3) โครงการจ้างเหมาออกแบบ จัดหาพร้อมติดต้ังระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ 

ตำมที่กิจกำรคำ้ร่วมฟอรท์เรยเ์ทล ซึ่งประกอบดว้ย บริษัทและบริษัท เรย ์เทล จ ำกดั (สดัส่วนกำรคำ้รว่มของบริษัท คิดเป็นรอ้ยละ 60 
ของมูลค่ำโครงกำร) ไดล้งนำมในสัญญำจำ้งเหมำออกแบบ จัดหำพรอ้มติดตั้งระบบจัดกำรโครงข่ำยสื่อสำรแบบบูรณำกำร (Integrated 
Network Management System : INMS) กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2562 มูลค่ำโครงกำร 395,000,000 บำท (รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม) โดยมีสำระส ำคญัของสญัญำดงันี ้
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บริษัทจะต้องออกแบบ จัดหำพรอ้มติดตั้งระบบจัดกำรโครงข่ำยสื่อสำรแบบบูรณำกำร (Integrated Network Management 
System : INMS) ในพืน้ท่ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคทัง้ 12 เขต และส ำนักงำนใหญ่ โดยบริษัทจะตอ้งด ำเนินกำรตำมงวดงำนจ ำนวน 6 งวดงำน
ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 450 วนั นบัถดัจำกวนัท่ีลงนำมในสญัญำ โดยมีกำรก ำหนดงวดกำรรบัเงินค่ำงวดรวม 6 งวด คือ 

• งวดท่ี 1 จ ำนวนรอ้ยละ 10 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 39,500,000 บำท เมื่อกิจกำรคำ้รว่มคำ้ส่งมอบงำนงวดท่ี 1 

• งวดท่ี 2 จ ำนวนรอ้ยละ 20 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 79,000,000 บำท เมื่อกิจกำรคำ้รว่มส่งมอบงำนงวดท่ี 2 

• งวดท่ี 3 จ ำนวนรอ้ยละ 15 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 59,250,000 บำท เมื่อกิจกำรคำ้รว่มส่งมอบงำนงวดท่ี 3 

• งวดท่ี 4 จ ำนวนรอ้ยละ 10 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 39,500,000 บำท เมื่อกิจกำรคำ้รว่มส่งมอบงำนงวดท่ี 4 

• งวดท่ี 5 จ ำนวนรอ้ยละ 20 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 79,000,000 บำท เมื่อกิจกำรคำ้รว่มส่งมอบงำนงวดท่ี 5 

• งวดท่ี 6 จ ำนวนรอ้ยละ 25 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 98,750,000 บำท เมื่อกิจกำรคำ้รว่มส่งมอบงำนงวดท่ี 6 

กิจกำรคำ้ร่วมฟอรท์เรยเ์ทลจะรบัประกันต่อควำมช ำรุดบกพรอ่ง หรือกำรขดัขอ้งของอุปกรณต์ำมสญัญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี นับถัด
จำกวนัท่ีส่งมอบงำนรบัจำ้งทัง้หมดครบถว้นตำมสญัญำ 

ควำมคืบหนำ้ของโครงกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กิจกำรคำ้รว่มฟอรท์เรยเ์ทลส่งมอบงำนงวดท่ี 6 แลว้ โดยอยู่ระหว่ำงกำรตรวจรบัมอบงำนจำกผูว่้ำจำ้ง 

4) โครงการเช่าอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสติ์ดตามตัว 

เมื่อวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2563 บริษัทไดล้งนำมในสญัญำเช่ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์(ซึ่งหมำยถึง อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสต์ิดตำมตวัท่ี
สวมติดตัวผูก้ระท ำผิดและหมำยควำมรวมถึงอุปกรณ์เสริมตลอดจนระบบควบคุมท่ีน ำมำใชเ้พื่อเป็นมำตรกำรทำงเลือกแทนกำรลงโทษ
จ ำคกุ) จ ำนวน 30,000 ชุด กบักรมคมุประพฤติ โดยมีมลูค่ำสญัญำ 832,500,000 บำท (รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 
30 เดือน นบัถดัจำกวนัท่ีกรมคมุประพฤติรบัมอบอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสถ์กูตอ้งและครบถว้นแลว้ รำยละเอียดกำรช ำระค่ำเช่ำ มีดงันี ้

• งวดท่ี 1 จ ำนวนรอ้ยละ 17 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 141,525,000 บำท ภำยหลงักำรส่งมอบอุปกรณแ์ละฝึกอบรมครัง้ท่ี 
1 แลว้ 

• งวดท่ี 2 จ ำนวนรอ้ยละ 9 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลงัใชง้ำนแลว้ 4 เดือน 

• งวดท่ี 3 จ ำนวนรอ้ยละ 9 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลงัใชง้ำนแลว้ 7 เดือน 

• งวดท่ี 4 จ ำนวนรอ้ยละ 9 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลงัใชง้ำนแลว้ 9 เดือน และฝึกอบรมครัง้ท่ี 2 
แลว้ 

• งวดท่ี 5 จ ำนวนรอ้ยละ 9 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลงัใชง้ำนแลว้ 13 เดือน 

• งวดท่ี 6 จ ำนวนรอ้ยละ 9 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลงัใชง้ำนแลว้ 16 เดือน 

• งวดท่ี 7 จ ำนวนรอ้ยละ 9 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลงัใชง้ำนแลว้ 19 เดือน 

• งวดท่ี 8 จ ำนวนรอ้ยละ 9 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 74,925,000 บำท ภำยหลงัใชง้ำนแลว้ 22 เดือน 

• งวดท่ี 9 จ ำนวนรอ้ยละ 10 ของรำคำตำมสญัญำ เป็นเงิน 83,250,000 บำท ภำยหลงัใชง้ำนแลว้ 26 เดือน 

• งวดท่ี 10 จ ำนวนรอ้ยละ 10 ของรำคำตำมสัญญำ เป็นเงิน 83,250,000 บำท เมื่อครบระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำและได้สรุป
รำยงำนและส่งมอบขอ้มลูต่ำงๆ เก่ียวกบักำรใชอ้ปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสเ์รียบรอ้ยแลว้ 

ควำมคืบหนำ้ของโครงกำร 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีภำระท่ีจะต้องปฏิบัติตำมสัญญำเช่ำซึ่งจะครบก ำหนดสิน้สุดสัญญำเช่ำในวันท่ี 15 เมษำยน 
2566 
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5) โครงการซือ้ขายระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital 

เมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทไดล้งนำมในสัญญำซือ้ขำยระบบสื่อสำรวิทยุเฉพำะกิจ Trunked Radio Digital กับกรมกำร
ปกครอง โดยมีมูลค่ำสัญญำ 787,333,800 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบอุปกรณ์และระบบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ภำยใน 780 วนั นบัถดัจำกวนัลงนำมในสญัญำและผูซ้ือ้ไดต้รวจรบัสิ่งของไวค้รบถว้น ถกูตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ รำยละเอียดกำรช ำระเงิน มีดงันี ้

• เงินล่วงหนำ้ จ ำนวน 118,100,070 บำท เมื่อบริษัทไดน้ ำหนังสือค ำ้ประกันเงินล่วงหนำ้เต็มจ ำนวนเงินล่วงหนำ้ท่ีจะไดร้บัมำ
มอบใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

• เงินส่วนท่ีเหลือ จ ำนวน 669,233,730 บำท แบ่งจ่ำยช ำระเป็นงวดๆ รวม 7 งวด ดงันี ้

• งวดท่ี 1 เป็นเงิน 33,461,686.50 บำท เมื่อบริษัทไดส้่งมอบแผนและขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนทัง้หมด 

• งวดท่ี 2 เป็นเงิน 66,923,373 บำท เมื่อบริษัทไดส้่งมอบอุปกรณห์ลกัของโครงข่ำย สถำนีแม่ข่ำย เครื่องวิทยุลกูข่ำยและ
อปุกรณอ์ื่นๆ ท่ีก ำหนดในงวดงำนท่ี 3 และผ่ำนกำรตรวจรบัจำกผูซ้ือ้แลว้ 

• งวดท่ี 3 เป็นเงิน 100,385,059.50 บำท เมื่อบริษัทได้ด  ำเนินกำรติตตั้งอุปกรณ์หลักของโครงข่ำย สถำนีแม่ข่ำย เครื่อง
วิทยลุกูข่ำยและอปุกรณอ์ื่นๆ ท่ีก ำหนดในงวดงำนท่ี 3 ใหแ้ลว้เสรจ็ ครบถว้น ถกูตอ้ง 

• งวดท่ี 4 เป็นเงิน 66,923,373 บำท เมื่อบริษัทไดส้่งมอบอุปกรณห์ลกัของโครงข่ำย สถำนีแม่ข่ำย เครื่องวิทยุลกูข่ำยและ
อปุกรณอ์ื่นๆ ท่ีก ำหนดในงวดงำนท่ี 5 และผ่ำนกำรตรวจรบัจำกผูซ้ือ้แลว้ 

• งวดท่ี 5 เป็นเงิน 133,846,746 บำท เมื่อบริษัทไดด้  ำเนินกำรติตตัง้อุปกรณ์หลักของโครงข่ำย สถำนีแม่ข่ำย เครื่องวิทยุ
ลกูข่ำยและอปุกรณอ์ื่นๆ ท่ีก ำหนดในงวดงำนท่ี 5 ใหแ้ลว้เสรจ็ ครบถว้น ถกูตอ้ง 

• งวดท่ี 6 เป็นเงิน 66,923,373 บำท เมื่อบริษัทไดส้่งมอบอุปกรณห์ลกัของโครงข่ำย สถำนีแม่ข่ำย เครื่องวิทยุลกูข่ำยและ
อปุกรณอ์ื่นๆ ท่ีก ำหนดในงวดงำนท่ี 7 และผ่ำนกำรตรวจรบัจำกผูซ้ือ้แลว้ 

• งวดท่ี 7 เป็นเงิน 200,770,119 บำท เมื่อบริษัทไดด้  ำเนินกำรติดตัง้อุปกรณ์หลักของโครงข่ำย สถำนีแม่ข่ำย เครื่องวิทยุ
ลกูข่ำยและอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีก ำหนดในงวดงำนท่ี 7 และงำนท่ีเหลือทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จ และไดด้  ำเนินกำรทดสอบระบบ
กำรท ำงำนขั้นสุดท้ำย รวมถึงระบบกำรเชื่อมโยงและกำรท ำงำนของอุปกรณ์ระบบสื่อสำรวิทยุเฉพำะกิจทั้งหมดใน
โครงกำรเพื่อท ำงำนร่วมกันเป็นโครงข่ำยกำรสื่อสำรใหเ้กิดควำมสมบูรณ์พรอ้มใชง้ำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ครบถว้น 
ถกูตอ้ง และผ่ำนกำรตรวจรบังำนจำกผูซ้ือ้แลว้ 

บริษัทจะรบัประกันต่อควำมช ำรุดบกพร่อง หรือกำรขัดข้องของอุปกรณ์ตำมสัญญำ เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับถัดจำกวันท่ีส่งมอบ
สิ่งของทัง้หมดครบถว้นตำมสญัญำ 

ควำมคืบหนำ้ของโครงกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมงวดงำนท่ี 1 ตำมที่ระบใุนสญัญำ 

6) สัญญาซือ้ขายรถโบกีป่ั้นจ่ันกลขนาดยกได้ไม่ต ่ากว่า 80 ตัน  

เมื่อวนัท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2563 บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) ไดล้งนำมในสัญญำซือ้ขำยรถโบกีป่ั้นจั่นกล
ขนำดยกไดไ้ม่ต  ่ำกว่ำ 80 ตนั จ ำนวน 3 คนั กับกำรรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีมลูค่ำสญัญำ 798,000,000 บำท (รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) โดยมี
ก ำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบอปุกรณ ์ภำยในวนัท่ี 18 สิงหำคม 2564 รำยละเอียดกำรช ำระเงิน มีดงันี ้

• เงินล่วงหนำ้ จ ำนวน 119,700,00 บำท เมื่อบริษัทย่อยไดน้ ำหนงัสือค ำ้ประกนัเงินล่วงหนำ้เต็มจ ำนวนเงินล่วงหนำ้ท่ีจะไดร้บัมำ
มอบใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

• เงินส่วนท่ีเหลือ จ ำนวน 678,300,000 บำท เมื่อบริษัทส่งมอบอุปกรณถ์กูตอ้ง ครบถว้นตำมสญัญำและผ่ำนกำรตรวจรบัจำกผู้
ซือ้แลว้ 

บริษัทย่อยจะรบัประกันต่อควำมช ำรุดบกพร่อง หรือกำรขัดขอ้งของอุปกรณ์ตำมสัญญำ เป็นระยะเวลำ 3 ปี ยกเวน้อุปกรณ์บำง
รำยกำรรบัประกนั 5 ปี นบัถดัจำกวนัท่ีส่งมอบสิ่งของทัง้หมดครบถว้นตำมสญัญำ 
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ควำมคืบหนำ้ของโครงกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำรผลิตและประกอบรถโบกีป่ั้นจั่นกลโดยผูผ้ลิตในต่ำงประเทศ  
 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 
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กลุ่มบริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“FORTH”) ประกอบดว้ยบริษัทย่อย และ บริษัทรว่ม ดงันี ้
บริษัทย่อย จ ำนวน 16 บริษัท คือ  
1. บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ำกดั (“ES”) ด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
2. บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกดั (“GTS”) ด  ำเนินธุรกิจจัดหำและจ ำหน่ำย ติดตัง้ระบบสญัญำณไฟจรำจรครบวงจร กลอ้งวงจรปิด

และปำ้ยอเิล็กทรอนิกส ์ 
3. กิจกำรรว่มคำ้ จีเนียส (“Genius”) ไดร้บัสิทธิจำกกรุงเทพมหำนคร ในกำรติดตัง้ป้ำยจรำจรอัจฉริยะจ ำนวน 40 จดุ พรอ้มบริกำรดูแลและ

ควบคุมกำรรำยงำนสภำพจรำจรบนป้ำยจรำจรอัจฉริยะ รวมทั้งงำนบริหำรศูนยค์วบคุมและด ำเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชนด์ำ้นงำน
โฆษณำในสมัปทำนป้ำยจรำจรอจัฉริยะของกรุงเทพมหำนคร 

4. บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) (“FSMART”) ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรเติมเงินออมไลนแ์ละเติมเงินมือถืออตัโนมตัิ 
5. บริษัท ฟอรท์ คอนซัลติง้ จ ำกัด (“FCON”) ด ำเนินธุรกิจบริกำรให้ค  ำปรึกษำในกำรจัดกำรข้อมูลและจัดระบบ กำรเขียนข้อมูล กำร

ฝึกอบรม กำรวำงแผนดำ้นกำรตลำด กำรจดัจ ำหน่ำยเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละผลิตภณัฑต์่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร ์
6. บริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ ำกดั (“FLT”) ด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยหลอดไฟฟ้ำและอปุกรณส์ ำหรบัใหแ้สงสว่ำง 
7. บริษัท ฟอรท์ มิเตอร ์จ ำกดั (“FMT”)  ด ำเนินธุรกิจผลิตมิเตอรไ์ฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส ์
8. บริษัท ฟอรท์ เวนดิง้ จ ำกดั (“FVD”) ด ำเนินธุรกจิบริหำรจดักำรเครื่องจ ำหน่ำยสินคำ้อตัโนมตัิ 
9. Mindmap Commtech Inc. (“MCI”) ด ำเนินธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริกำรเติมเงินมือถืออตัโนมตัิและบริกำรเติมเงินออนไลน ์ในประเทศฟิลิปปินส ์

/1 
10. บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ แคปปิตอล จ ำกดั (“FSC”) ด ำเนินธุรกิจบริกำรสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพและ/หรือสินเชื่อส่วนบคุคล 
11. บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ ดิจิตอล จ ำกัด (“FSD”) ด  ำเนินธุรกิจเป็นตลำดกลำงในกำรซือ้ขำยออนไลน ์และรองรบักำรขยำยตัวของธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพำณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์/3 
12. กิจกำรรว่มคำ้ ฟอรท์ จีเนียส ด ำเนินธุรกิจบริกำรรบัเหมำติดตัง้กลอ้งวงจรปิดและอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง /4 
13. บริษัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ำกัด (“FEMS”)  ด ำเนินธุรกิจผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนำคมภำยใตต้รำสินคำ้ของ

ลกูคำ้แบบครบวงจร 
14. บริษัท กิจกำรรว่มคำ้ ฟอรท์ กรุ๊ป จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจรือ้ยำ้ยเครื่องจกัร และอปุกรณ ์
15. บริษัท ฟอรท์ เอ็ม อำรโ์อ เซอรวิ์ส จ ำกดั (“FMRO”)  ด  ำเนินธุรกิจซ่อมเครื่องบินพำณิชย ์
16. บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ ดิสทริบิวชนั จ ำกดั (“FSDT”) ด ำเนินธุรกิจขำยสินคำ้และบริกำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัตูบ้ญุเติม /2 
หมำยเหต ุ:      

/1 หยดุกำรด ำเนินกิจกำรในระหว่ำงปี 2560 
/2 FSMART ถือหุน้รอ้ยละ 100 
/3 บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เทรดดิง้ จ ำกดั ถือหุน้รอ้ยละ 100 
/4 FORTH ถือหุน้รอ้ยละ 95 และGTS ถือหุน้รอ้ยละ 5 

บริษัทร่วม จ ำนวน  5 บริษัท คือ  
1. บริษัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเต็ม จ ำกดั (“FTS”) ด  ำเนินธุรกิจผลิตอปุกรณร์บัส่งขอ้มลูผ่ำนดำวเทียมติดยำนพำหนะ  
2. FPT Payment Technology JSC (“FPT”) ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรเติมเงินมือถืออัตโนมัติและบริกำรเติมเงินออนไลน์ ในประเทศ

เวยีดนำม/5 
3. กิจกำรรว่มคำ้ ฟอรท์ เซอรเ์วย ์ด ำเนินธุรกิจ รบัจำ้งปรบัปรุงระบบขอ้มลูแนวเขตปกครองในระบบภมูิสำรสนเทศ 
4. กิจกำรรว่มคำ้ ฟอรท์และยิบอินซอย ด ำเนินธุรกิจรบัจดัท ำระบบ Smart Metro Grid 
5. บริษัท กิจกำรรว่มคำ้ ฟอรท์ รอยลั จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจ จ ำหน่ำยเครื่องบิน 
หมำยเหต ุ:     
/5 อยู่ระหว่ำงกำรเลิกบริษัท 
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นิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว 

ล าดับที่ ชื่อธุรกิจ/สถานทีต้ั่ง ประเภทธุรกิจ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้นที่
ถือ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

1 บริษัท จีเนียส ทรำฟฟิค ซีสเต็ม จ ำกัด 
77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง  
อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73210  
โทรศัพท ์: 0-2811-7925 แฟกซ ์: 0-2811-7935 

จดัหำและจ ำหน่ำย
อปุกรณส์ญัญำณไฟ

จรำจร 

สำมญั 2,000,000  1,999,994  100.00% 

2 บริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ำกัด  
256 ชัน้ท่ี 5 และ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสำม 
เสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท ์: 0-2062-4970 แฟ็กซ ์: 0-2062-4999  

จดัหำและจ ำหน่ำย 
ชิน้ส่วนอิเลคทรอนิคส ์

สำมญั 500,000  499,994  100.00% 

3 กิจกำรรว่มคำ้ Genius 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400  

รบัสมัปทำนโครงกำรป้ำย
จรำจรอจัฉริยะ 

- - -  100.00% 

4 บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) 
256 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท:์ 0-2278-1777 แฟกซ:์ 0-2279-7195 

บริกำรเติมเงินออนไลน์
และเติมเงินมือถือ

อตัโนมตัิ 

สำมญั 800,000,000  396,164,800  49.52% (1) 

5 บริษัท ฟอรท์ คอนซลัติง้ จ ำกดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท:์ 0-2265-6700,  0-2271-2888 
แฟกซ:์ 0-2265-6799, 0-2279-4888 

บริกำรใหค้  ำปรกึษำในกำร
จดักำรขอ้มลูและจดัระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

สำมญั 330,000  329,998  100.00% 

6 บริษัท ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ ำกดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท:์ 0-2271-4888 แฟกซ:์ 0-2271-3040-41 

จดัหำและจ ำหน่ำย
หลอดไฟและอปุกรณ์
ส  ำหรบัใหแ้สงสว่ำง 

สำมญั 200,000 199,996 100.00% 

7 บริษัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเต็ม จ ำกัด 
252 อำคำรเอส พี อี ชัน้ 12 ถนนพหลโยธิน แขวง
สำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท:์ 0-2615-0808 แฟ็กซ:์ 0-2615-0809 

จ ำหน่ำยอปุกรณต์ิดตำม
ยำนพำหนะ 

สำมญั 300,000  101,991  34.00% 

8 บริษัท ฟอรท์ มิเตอร ์จ ำกดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท 
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400  

จ ำหน่ำยอปุกรณม์ิเตอร์
ไฟฟ้ำอิเลคทรอนิคส ์

สำมญั 4,000,000  3,399,997  85.00% 

9 บริษัท ฟอรท์ เวนดิง้ จ ำกัด 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

บริหำรจดักำรเครื่อง
จ ำหน่ำยสินคำ้อตัโนมตัิ 

สำมญั 67,000,000 36,849,967 55.00% (2) 
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ล าดับที่ ชื่อธุรกิจ/สถานทีต้ั่ง ประเภทธุรกิจ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้นที่
ถือ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

10 Mindmap Commtech Inc.  
8th Floor, Salamin Building, 197 Salcedo, 
Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, 
Philippines 

ไม่ไดด้  ำเนินกิจกำรแลว้ สำมญั 150,000  150,000  100.00%  

11 FPT Payment Technology JSC 
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  

ไม่ไดด้  ำเนินกิจกำรแลว้ สำมญั 4,200,000  1,260,000  30.00% 

12 บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ แคปปิตอล จ ำกดั (5) 
256  ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท ์: 0-2278-1777 แฟกซ ์: 0-2279-7195 

สินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำร
ประกอบอำชีพและ/หรือ
สินเชื่อส่วนบคุคล 

สำมญั 30,000,000  29,997,000  100.00% (3) 

13 บริษัท โอดิน พำวเวอร ์จ ำกดั 
333/3 หมู่ 6 ต ำบลบำงเพรียง อ ำเภอบำงบ่อ 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10560 

ลงทนุในบริษัทท่ีด ำเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำน

ทำงเลือก 

สำมญั 2,000,000 200,000 10.00% 

14 บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ ดิจิตอล จ ำกดั 
256 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

ขำยปลีกและเป็นตลำด
กลำงในกำรซือ้ขำยสินคำ้

ทำงอินเตอรเ์นต็ 

สำมญั 10,000,000 9,999,998 100.00% (4) 

15 บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ ดิสทริบิวชั่น จ ำกดั 
256 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

จ ำหน่ำยอปุกรณส์ินคำ้ท่ี
เก่ียวเนื่องกับตูบ้ญุเติม 

และกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ 

สำมญั 20,000,000 19,994,000 100.00% (3) 

16 กิจกำรรว่มคำ้ ฟอรท์ จีเนียส 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

รบัเหมำติดตัง้
กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

- - - 100.00%   

17 บริษัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ำกดั 
77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต  ำบลไรข่ิง 
อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดัปฐม 73210 

ธรุกิจผลิตแผงวงจรและ
อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสแ์ละ
โทรคมนำคมภำยใตต้รำ

สินคำ้ของลกูคำ้ 

สำมญั 25,000,000 24,999,994 100.00% 

18 กิจกำรรว่มคำ้ ฟอรท์ เซอรเ์วย ์
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

รบัจำ้งปรบัปรุงระบบ
ขอ้มลูแนวเขตปกครองใน
ระบบภมูิสำรสนเทศ 

- - - 49.00% 

19 กิจกำรรว่มคำ้ ฟอรท์ดีวอนส ์
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

เลิกกิจกำรแลว้ - - - 75.00% 
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ล าดับที่ ชื่อธุรกิจ/สถานทีต้ั่ง ประเภทธุรกิจ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้นที่
ถือ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

20 กิจกำรรว่มคำ้ ฟอรท์และยิบอินซอย 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

รบัจดัท ำระบบ         
Smart Metro Grid 

- - - 50.00% 

21 บริษัท กิจกำรรว่มคำ้ฟอรท์ รอยลั จ ำกดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร สำมญั 200,000 99,998 50.00% 

22 บริษัท กิจกำรรว่มคำ้ ฟอรท์ กรุ๊ป จ ำกดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

รือ้ยำ้ยเครื่องจกัร/ 
อปุกรณ ์ 

สำมญั 100,000 54,000 54.00% 

23 บริษัท ฟอรท์ เอ็มอำรโ์อ เซอรวิ์ส จ ำกดั 
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 10400 

โรงเก็บอำกำศยำนและ
ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนใน
สนำมบินดอนเมือง 

สำมญั 400,000 295,977 74.00% 

หมำยเหต:ุ  (1) นบัรวมหุน้ทนุซือ้คืนที่ถือโดย บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรว์ิส จ ำกดั (มหำชน) 
 (2) ถือหุน้โดย บริษัท รอ้ยละ 45 และโดยบริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรว์ิส จ ำกดั (มหำชน) รอ้ยละ 10 
 (3) ถือหุน้โดย บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรว์ิส จ ำกดั (มหำชน) รอ้ยละ 100  
 (4) ถือหุน้โดย บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ แคปิตอล จ ำกดั รอ้ยละ 100 
 (5) เดิมชื่อ บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เทรดดิง้ จ ำกดั 

 

1.3.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ผูถื้อหุน้ 10 ล ำดบัแรกของบริษัท ณ วนัท่ี 15 มีนำคม 2564 มรีำยละเอียดดงันี ้ 

ล ำดบัท่ี รำยช่ือ  จ ำนวนหุน้ (หุน้) สดัส่วนกำรถือหุน้ (%) 

1 กลุ่มอมตำนนท ์  522,128,200 54.39% 
 นำยพงษ์ชยั อมตำนนท ์ 366,744,400   

 นำงรงัษี เลิศไตรภิญโญ 59,465,500   
 นำยแกลิก อมตำนนท ์ 57,924,000   
 นำงวนัทนำ อมตำนนท ์ 34,089,600   
 นำยชวิน เลิศไตรภิญโญ 1,500,000   
 นำงสำวรำศิณี เลิศไตรภิญโญ 1,494,400   
 นำยพทัธนนัท ์อมตำนนท ์ 400,000   
 นำยอฐัศิลำ อมตำนนท ์ 261,400   
 นำงสำวนิศำ อมตำนนท ์ 191,300   
 นำยสิทธิโชค อมตำนนท ์ 57,600   

2 กลุ่มทองแตง  61,238,100 6.38% 
 นำงสำววิอร ทองแตง 17,350,850   
 นำยอติคณุ ทองแตง 17,350,850   
 นำยอฐั ทองแตง 13,945,450   
 นำยอิทธิ ทองแตง 12,590,950   
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ล ำดบัท่ี รำยช่ือ  จ ำนวนหุน้ (หุน้) สดัส่วนกำรถือหุน้ (%) 

3 กลุ่มนินเนินนนท ์  50,613,100 5.27% 
 นำยบญุยงค ์นินเนินนนท ์ 44,173,200   
 นำงสำวบญุญนิตย ์นินเนินนนท ์ 6,440,300   

4 กลุ่มศิริพงศป์รีดำ  34,831,900 3.63% 
 นำยพนูศกัด์ิ ศิริพงศป์รีดำ 32,431,900   
 นำยสมฤกษ์ ศิริพงศป์รีดำ 2,400,000   

5 นำงมำทินี วนัดีภิรมย ์ 24,750,400 24,750,400 2.58% 
6 กลุ่มตนัติพำนิชพนัธ์  24,726,400 2.58% 

 นำงวิภำวรรณ ตนัติพำนิชพนัธ์ 13,350,000   
 นำยบญุญำ ตนัติพำนิชพนัธ์ 11,361,400   
 นำงสำวสกุนตลำ ตนัติพำนิชพนัธ ์ 15,000   

7 บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 24,625,300 24,625,300 2.57% 
8 กลุ่มพงษ์รตันกลู  21,159,600 2.20% 
 นำยสพุฒัน ์พงษ์รตันกลู 21,157,300   
 นำยสมชำย พงษ์รตันกลู 2,300   

9 นำงธำรินี เสนจนัทรฒ์ิไชย 12,543,100 12,543,100 1.31% 
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 12,525,600 12,525,600 1.30% 

 อื่น ๆ  170,858,300 17.79% 
รวม 960,000,000 100.00% 

 
1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

1.4.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแล้ว/จ านวนหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียน จ ำนวน 480 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 960 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ี
ตรำไว ้0.5 บำท และทนุท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ จ ำนวน 480 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 960 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้
ละ  0.5 บำท 

หุ้นสามัญซือ้คืนของบริษัท 
เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติโครงกำรซือ้หุน้คืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงินโดยมีวงเงิน

สงูสดุท่ีจะซือ้หุน้คืนไม่เกิน 300 ลำ้นบำท และจ ำนวนหุน้ท่ีจะซือ้คืนไม่เกิน 50,000,000 หุน้ (มลูค่ำตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) คิดเป็นไม่
เกินรอ้ยละ 5.21 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยจะด ำเนินกำรซือ้หุน้ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหำคม 
2562 ถึงวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ ์2563 และมีก ำหนดระยะเวลำจ ำหน่ำยหุน้ซือ้คืนภำยหลงั 6 เดือนนับแต่กำรซือ้หุน้คืนแลว้เสร็จแต่ตอ้งไม่
เกิน 3 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีหุน้สำมัญท่ีซือ้คืนโดยบริษัท รวมเป็นจ ำนวน 24,625,300 หุน้ (มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท) คิด
เป็นรอ้ยละ 2.57 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยทั้งหมด มลูค่ำรวมของหุน้สำมัญซือ้คืนเป็นจ ำนวนเงิน 152.2 ลำ้นบำท และบริษัทไดจ้ัดสรรก ำไร
สะสมเป็นส ำรองส ำหรบัหุน้สำมญัซือ้คืนเป็นจ ำนวนเงิน 152.2 ลำ้นบำท   
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1.5 การออกหลักทรัพยอ์ื่น 

-ไม่มี- 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและขำดทุนสะสม (ถำ้มี) ตำม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทอำจก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำนอ้ยกว่ำอัตรำท่ีก ำหนดขำ้งต้นได ้โดย
ขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง และควำมจ ำเป็นในกำรขยำยกำรด ำเนินงำนรวมถึงกำรใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน
ในกำรบริหำรกิจกำร  

นโยบายบริษัทย่อย 
บริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) ("FSMART”) มนีโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิ

หลงัจำกหกัภำษีเงินไดแ้ละหกัเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทและตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หำกไม่
มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทย่อยอย่ำงมีนยัส ำคญั 

บริษัทย่อยอื่นๆ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 20 ของก ำไรสุทธิหลังภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมงบ
กำรเงินของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแผนกำรลงทนุ ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต 

 2563 2562 2561 

อตัรำก ำไรสทุธิต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.43 0.30 0.31 
อตัรำเงินปันผลต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.32 0.42 0.55 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 76 140 177 
       (*) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2. การบริหารความเส่ียง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสียง 

 บริษัทมีกำรประเมินควำมเสี่ยงท่ีส  ำคญัอย่ำงสม ่ำเสมอและมีกำรพัฒนำปรบัปรุงแผนควบคุมควำมเสี่ยงเพ่ือจัดกำรควำม
เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้นอกจำกนี ้บริษัทไดม้ีกำรกระจำยควำมเสี่ยงไปยงัธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจำกธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจผลิต
และจ ำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม ธุรกิจโทรคมนำคมครบวงจร ธุรกิจจ ำหน่ำยและรบัเหมำติดตัง้ระบบสญัญำณไฟจรำจร ระบบป้ำย
อิเล็กทรอนิกส ์ธุรกิจจ ำหน่ำยชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ธุรกิจมิเตอรไ์ฟฟ้ำระบบอิเล็กทรอนิกส ์และอุปกรณร์บัส่งข้อมลูผ่ำนดำวเทียมติด
ยำนพำหนะ ธุรกิจกำรให้บริกำรให้ค  ำปรึกษำในกำรจัดกำรขอ้มูลและจัดระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และธุรกิจให้บริกำรเติมเงิน
ออนไลนแ์ละเติมเงินมือถือผ่ำนเครื่องเติมเงินอตัโนมตัิ เป็นตน้  

2.2. ปัจจัยความเสีย่งตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษทั 

1. ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 

ความเสีย่งจากการส่งมอบโครงการ 

ในกำรด ำเนินธุรกิจงำนโครงกำรของบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลำโครงกำรตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี ขึน้อยู่กับขนำดของ
โครงกำร ซึ่งเมื่อถึงก ำหนดเวลำ หำกบริษัทไม่สำมำรถด ำเนินงำนและส่งมอบงำนได ้บริษัทและบริษัทย่อยอำจสญูเสียควำมน่ำเชื่อถือ
และหรือเสียค่ำปรบัแก่เจำ้ของโครงกำรตำมเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำ ซึ่งอตัรำค่ำปรบัดงักล่ำวจะมีผลกระทบต่ออตัรำก ำไรของแต่ละ
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โครงกำรท่ีลดลง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรโครงกำรแต่ละโครงกำรอย่ำงใกลช้ิด มีกำรวำงแผนงำนท่ี
รดักุมรอบคอบ โดยใน 3 ปีท่ีผ่ำนมำบริษัทและบริษัทย่อย เสียค่ำปรับในกำรบริหำรงำนโครงกำรต ่ำกว่ำรอ้ยละ 0.05 ของมูลค่ำ
โครงกำรทัง้หมด ทั้งนีเ้พื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริษัทและบริษัทย่อยไดจ้ัดใหม้ีกำรติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนกับ
ลกูคำ้และบริษัทผูผ้ลิตอยู่ตลอดเวลำเพื่อใหส้ำมำรถแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึน้ไดท้นัเวลำ 

2. ความเสี่ยงจากการบริหารงานทีพ่ึ่งพิงผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

เนื่องจำก นำยพงษ์ชยั อมตำนนท ์ซึ่งเป็นผูก้่อตัง้บริษัทและด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร มีประสบกำรณใ์นธุรกิจมำ
เป็นเวลำนำน เป็นผู้มี วิสัยทัศน์และมีหน้ำท่ีโดยตรงในกำรก ำหนดนโยบำยทิศทำงและกำรตลำดของบริษัท  ดังนั้น หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหำรดงักล่ำว อำจท ำใหบ้ริษัทประสบปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำร
จัดกำร บริษัทจึงจัดโครงสรำ้งองคก์รใหม้ีกำรแต่งตัง้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรและกำรด ำเนินธุรกิจขึน้
และให้ผูบ้ริหำรในระดับรองนั้นได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและก ำหนดทิศทำงของบริษัทมำกขึน้ กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรไปใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีกำรก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบในงำนดำ้นต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน โดยนำยพงษ์ชัยจะเป็นผูก้  ำหนด
นโยบำยหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย และมีผูบ้ริหำรแต่ละฝ่ำยมีอ ำนำจตดัสินใจด ำเนินกำรดำ้นต่ำงๆ ในส่วนรำยละเอียด เพื่อลด
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผูบ้ริหำร 

3. ความเสีย่งทางการเงนิ 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหก้บัหน่วยงานราชการ 

ธุรกิจโทรคมนำคมและธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ จะมีกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยหลกัเป็นหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งปกติจะมี
ก ำหนดกำรช ำระเงินท่ียำวนำนกว่ำภำคเอกชน โดยเฉลี่ยแล้วลูกคำ้กลุ่มนีจ้ะมีระยะเวลำเก็บหนีป้ระมำณ 60 วัน ดังนั้นบริษัทและ
บริษัทย่อยจึงตอ้งมีระบบกำรบริหำรสภำพคล่องท่ีดี เพื่อรองรบัโครงกำรท่ีเนน้กลุ่มลูกคำ้หน่วยงำนรำชกำรดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทและบริษัทย่อยมีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญในกำรรบังำนโครงกำรรำชกำรมำนำน จึงมีควำมรูแ้ละช ำนำญในกำรบริหำร
สภำพคล่อง ส ำหรบักลุ่มลกูคำ้รำชกำรและลกูคำ้ท่ีมีระยะเวลำกำรใหเ้ครดิตยำว โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินทุนหมนุเวียนจ ำนวน
หน่ึงไว ้เพื่อรองรบัวงจรกระแสเงินสดท่ียำวขึน้ของกลุ่มลูกคำ้ดังกล่ำวโดยเฉพำะ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีวงเงินสินเชื่อส ำรองจำก
ธนำคำรพำณิชยต์่ำง ๆ ท่ีเพียงพอ ประกอบกบับริษัทและบริษัทย่อยยงัมีควำมสำมำรถในกำรกู้ยืมเพิ่มเติม เพื่อรองรบักำรบริหำรสภำพ
คล่องในระยะยำวไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ความเสี่ยงทางการตลาด 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายรฐั 

ธุรกิจโทรคมนำคมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งจะเก่ียวเนื่องกับกำรประมูลงำนโครงกำรของหน่วยงำนภำครฐั ซึ่งจะตอ้งไดร้บั
อนุมตัิงบประมำณโครงกำรจำกรฐั ดงันัน้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรฐัในโครงกำรต่ำงๆ อำจจะส่งผลกระทบทั้งบวกและลบ
ต่อโอกำสทำงธุรกิจของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณอ์ยำ่งใกลช้ิด รวมทัง้มีกำรกระจำยควำมเสี่ยง
ไปยงัธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจเติมเงินออนไลน ์เพื่อลดควำมผนัผวนของรำยไดแ้ละก ำไรของบริษัท 

ความเสีย่งจากการลา้สมยัของผลิตภณัฑ์ทีส่่งผลถึงการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีการผลิต 

บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำกลุ่มอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนำคม ซึ่งเป็นสินคำ้ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลำ เพื่อไม่ใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีสินคำ้คงเหลือจ ำนวนมำก แต่ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยออกไปไดท้นัเวลำ ท ำให้
สินคำ้ลำ้สมัย และมีต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรท่ีสูง บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีกำรทบทวนกำรตั้งส  ำรองค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมัยอย่ำง
สม ่ำเสมอเพื่อใหค้รอบคลมุและสะทอ้นควำมเป็นจริงท่ีสุด ทั้งนี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรเพื่อไม่ใหม้ีสินคำ้
คงเหลือคำ้งนำน โดยมีกำรประชุมร่วมกันกับแผนกต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยขำย และฝ่ำยวิจัย อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อหำ
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แนวทำงแก้ไขเก่ียวกับสินคำ้คงเหลือ รวมไปถึงกำรใชร้ะบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนกำรผลิต กำรพยำกรณ์ยอดขำย กำรก ำหนด
ปริมำณสินคำ้คงคลงั เป็นตน้ 

5. ความเสี่ยงทีมี่ผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์

ความเสีย่งจากบริษัทมีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่มากกว่ารอ้ยละ 50  

ณ วนัท่ี 7 มกรำำคม 2562 ครอบครวัอมตำนนท ์ถือหุน้ในบริษัท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 54.44 ซึ่งสงูกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหุน้
สำมญัท่ีเรียกช ำระแลว้ทัง้หมดของบริษัท จึงท ำใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้กลุ่มนีส้ำมำรถควบคุมมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องกำรแต่งตัง้กรรมกำรหรือกำรขอมติท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื่องท่ีกฎหมำยหรือขอ้บงัคับของบริษัทท่ี
ก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติ 3 ใน 4 ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันั้น ผูถื้อหุน้รำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุเรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้ 

 ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำขอ้มูลปัจจัยควำมเสี่ยงของบริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ไดจ้ำกรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน) 

 

3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน  

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

บริษัทเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนและกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนรว่ม คือ กำรสรำ้งสรรคค์ุณค่ำในระยะยำว
ส ำหรบัองคก์รและผูม้ีส่วนไดเ้สียในทุกภำคส่วน และถือเป็นกำรสรำ้งคณุค่ำรว่มกันบนมิติของเศรษฐกิจ  สงัคมและสิ่งแวดลอ้มในห่วง
โซ่ธุรกิจของบริษัท (supply chain) บริษัทจึงขบัเคลื่อนธุรกิจบนหลกัธรรมำภิบำลควบคู่ไปกบัควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
พรอ้มกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตให้แก่ผูค้นใน
สงัคม 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คณุค่ำธุรกิจ (Value Chain) 

3.2.1.1 กำรวิจยัและพฒันำ (R&D In house) 

บริษัทให้ควำมส ำคัญดำ้นกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เป็นอย่ำงมำก จึงจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเป็นของตนเอง (Innovation 
Center/R&D In house) เพื่อเป็นศูนยก์ลำงของกำรวิจัยและพฒันำผลิตภณัฑท์ำงดำ้นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ พรอ้มกับ
กำรสรรคส์รำ้งผลิตภัณฑแ์ละนวตักรรมใหม่ท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน อำยุกำรใชง้ำนยำวนำน โดยผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บักำรพฒันำ
จำกบริษัทสำมำรถช่วยยกระดบัคณุภำพกำรด ำเนินชีวิตใหก้บัผูค้นในสงัคม และช่วยลดกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำติ  

3.2.1.2 กำรปฎิบตัิกำร (Sourcing & Product-Line Manufacturing) 

เพื่อใหก้ำรได้มำซึ่งวัตถุดิบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสท่ี์มีคุณภำพดี บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรให้
เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน โดยมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำและรกัษำสัมพันธภำพท่ียั่งยืนกับคู่คำ้และคู่สัญญำท่ีมีนโยบำยท่ีชัดเจนในดำ้น
คุณภำพของสินคำ้ บริกำรและรำคำท่ีเหมำะสม และในส่วนของกำรผลิต โรงงำนผลิตของบริษัทไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนกำร
ผลิตระดับสำกล อำทิ IATF 16949: 2016 ISO13485: 2016 เพื่อให้มั่นใจในคุณภำพและมำตรฐำนของตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง 
ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงงำนและระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ตำม
มำตรฐำนสำกล ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018 จำกสถำบนัรบัรองมำตรฐำน SGS   
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3.2.1.3 กำรกระจำยสินคำ้และบริกำร (Distributions) 

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคำ้โดยกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ดว้ย
ระบบคุณภำพ ISO 9001: 2015 ท่ีไดร้บักำรรบัรองจำกสถำบนัรบัรองมำตรฐำน SGS  พรอ้มทัง้ปฏิบตัิต่อลูกคำ้ภำยใตส้ญัญำ 
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขอย่ำงเป็นธรรม รวมทัง้ใหค้วำมส ำคญักับกำรรกัษำขอ้มลูของลกูคำ้ไวเ้ป็นควำมลบั นอกจำกนี ้บริษัทมุ่งเนน้
ท่ีจะใหคู้่คำ้และลกูคำ้ ไดใ้ชส้ินคำ้และบริกำรท่ีมีคณุภำพในรำคำท่ีเขำ้ถึงได ้จึงมีมำตรฐำนในกำรก ำหนดรำคำสินคำ้และบริกำร
ท่ีเหมำะสม โดยกำรใหข้้อมูลกำรใชง้ำนท่ีถูกตอ้งครบถ้วน ผ่ำนกำรฝึกอบรมหรือคู่มือกำรใชง้ำนในทุกผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ภำยใตก้ำรท ำกำรตลำดและกำรขำยของบริษัทและบริษัทในเครือ    

3.2.1.4 กำรบริกำร (Services) 

บริษัทมีกำรรบัประกันสินค้ำและควำมพึงพอใจ โดยบริษัทมีศูนยบ์ริกำร FORTH Service Center เพื่อให้บริกำรส ำหรบัลูกค้ำและ
ตวัแทนจ ำหน่ำยทัง้ก่อนและหลงักำรขำย อำทิ บริกำรสอบถำมขอ้มลู กำรรอ้งเรียน ปรกึษำปัญหำกำรบริกำร กำรติดตัง้ และกำรซ่อม
สินคำ้ รวมถึงกำรมีศนูยบ์ริกำร Call Center Service ของบริษัทในเครือ ท่ีใหบ้ริกำรส ำหรบัผูใ้ชบ้ริกำรสินคำ้ต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท โดย
มุ่งเนน้กำรบริกำร 

3.2.2 กำรด ำเนินกำรกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คณุค่ำของธุรกิจ (Stakeholder Engagement Overview) 

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทกุภำคส่วนมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจขององคก์รใหเ้ป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและคือส่วนส ำคญัท่ีจะ
ท ำใหธุ้รกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน บริษัทไดม้ีกำรวิเครำะหแ์ละประเมินผลกระทบในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจบนห่วงโซ่คณุค่ำ 
(Value Chain) ตลอดทัง้ประเมินควำมคำดหวงัของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร เพื่อทรำบถึงควำมคำดหวงัของผู้
มีส่วนไดส้่วนเสียทกุภำคส่วนและคดักรองประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัใหค้รอบคลมุในทกุๆ ดำ้น และเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงและลดผลกระทบ
ท่ีอำจท ำใหธุ้รกิจหยดุชะงกั เพรำะในแต่ละกระบวนกำรมีควำมส ำคญัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่ำงกนั  

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การตอบสนอง 

พนักงาน 

1.กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
2.กำรรบัฟังขอ้รอ้งเรียนและ
ขอ้คิดเห็นพนักงำน 
3.กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

1.กำรจ่ำยค่ำตอบแทน มีสวสัดิกำร
ท่ีดี  
2.สภำพแวดลอ้มที่ดีในกำรท ำงำน  
3.ควำมเท่ำเทียมและควำมเป็น
ธรรม 
4.ควำมมั่นคงและควำมกำ้วหนำ้ใน
อำชีพ 

1.กำรส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพของพนงั
งำน 
2.กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมและเป็น
ธรรม 
3.กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็น
ธรรม 
4.เคำรพในสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิอย่ำง
เท่ำเทียมกนั 

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 

1.กำรประชมุผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2.กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ
นกัลงทุนของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและกำรเขำ้ 
เยี่ยมชมโรงงำน 
3.กำรติดต่อกับบริษัทผ่ำนทำง
โทรศพัท ์อีเมลและเว็ปไซด ์
 

1.บริษัทมผีลประกอบกำรดี มีกำร
เติบโตอย่ำงยั่งยืน 
2.บริษัทมีกำรสื่อสำร ใหข้อ้มลูอย่ำง
สม ่ำเสมอ 
3.กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

1.กำรจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2.กำรรว่มกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนัก
ลงทนุของตลท. และจดักิจกรรมเยี่ยมชม
โรงงำน 
3.กำรเปิดเผยขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลำ ผ่ำนทำงเวปไซด ์รำยงำนประจ ำปี 
4.กำรตอบค ำถำมและใหข้อ้มลูดำ้นกำร
ลงทนุ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การตอบสนอง 

ลูกค้า 

1.กำรรบัฟังควำมคิดเห็น ขอ้เสนอ 
แนะ ขอ้รอ้งเรียนของลกูคำ้ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ  
 
 

1.สินคำ้และบริกำรมีคณุภำพ 
2.ควำมรบัผิดชอบต่อสินคำ้และ
บริกำร 
3.ปฎิบตัิตำมขอ้ตกลงและเงื่อนไข
ของสญัญำ 
 

1.กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละบริกำรมี
คณุภำพ 
2.กำรปฏิบตัิต่อลกูคำ้ภำยใตส้ญัญำ 
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขท่ีก ำหนด 
3.กำรใหข้อ้มลูผลิตภณัฑแ์ละบริกำร กำรรบั
ฟังและแกไ้ขปัญหำใหล้กูคำ้ 

คู่ค้า 

1.กำรเขำ้เยี่ยมชมโรงงำน 
2.กำรจดัประชมุรว่มกัน 
 

1.ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม
และมีจริยธรรมทำงธุรกิจ 
2.กำรพฒันำควำมรว่มมือในกำรท ำ
ธุรกิจรว่มกนั 

1.กำรปฏิบตัิต่อคู่คำ้ตำมขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขของสญัญำท่ีก ำหนด  
2.กำรพฒันำและรกัษำสมัพนัธภำพท่ียั่งยืน
กบัคู่คำ้และคู่สญัญำ 

หน่วยงานของรัฐ 

1.กำรติดต่อกับบริษัทผ่ำนทำง
จดหมำยและสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.ปฎิบตัิตำมขอ้ตกลงและเงื่อนไข
ของสญัญำท่ีก ำหนด 
 

1.กำรปฏิบตัิตำมสญัญำ กฎหมำย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัและมำตรฐำนกำรปฏิบตัิของ
หน่วยงำนของรฐั  

คู่แข่ง 

1.กำรจดัประชมุรว่มกัน 
 

1.กำรปฏิบตัิตำมกรอบกำรแข่งขนัท่ี
ดี ไม่บิดเบือนหรือใส่รำ้ยกนัและกนั 
 

1.กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรแข่งขนัทำง
ธุรรกิจภำยใตก้รอบกำรแข่งขนัท่ีดี  
 

เจ้าหนี ้

1.กำรจดัประชมุรว่มกัน 
2.กำรติดต่อกับบริษัทผ่ำนทำง
จดหมำยและสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1.กำรช ำระเงินคืนตำมสญัญำ 
2.กำรใหค้วำมรว่มมือเมื่อมีกำรรอ้ง
ขอขอ้มลูเพ่ิมเติม 
 

1.ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำเงินกู้
อย่ำงเครง่ครดั 
2.ใหค้วำมรว่มมือกับสถำบนักำรเงินในกำร
เปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม 
 

ชุมชนและสังคม 

1.กำรจดักิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์
ผ่ำนโครงกำรจิตอำสำต่ำงๆ 
2.กำรพบปะพดูคยุและสื่อสำร
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

1.กำรไดร้บักำรดแูลเมื่อไดร้บั
ผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท 

1.กำรไดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนสำกล 
2.สนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชนแ์ก่
ชมุชนและสงัคม 

3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทมุ่งเนน้กำรบริหำรจัดกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภำพตำมระบบมำตรฐำนและยึดถือปฏิบตัิอย่ำงเครง่ครดัเพื่อ

ป้องกันและลดผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้ง รณรงคใ์ห้ทุกคนในองค์กรใช้
ทรพัยำกรอย่ำงรูคุ้ณค่ำตำมนโยบำยดำ้นสิ่งแวดลอ้มที่วำงไว ้เช่น กำรควบคุมอณุหภูมิเครื่องปรบัอำกำศในส ำนักงำนใหเ้หมำะสม กำร
ปิดเครื่องปรบัอำกำศและปิดไฟในช่วงพกัเท่ียง กำรเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่ำงส ำนักงำนเป็นหลอดไฟ LED ทั่วทัง้ส  ำนักงำน กำรเปิดไฟ
เฉพำะจดุท่ีตอ้งกำรใชง้ำน กำรเดินขึน้ลงบนัไดแทนกำรใชล้ิฟต ์กำรน ำกระดำษท่ีใชแ้ลว้หน่ึงหนำ้กลบัมำใชง้ำนใหเ้กิดประโยชนม์ำกขึน้ 
(reuse) เป็นตน้ นอกจำกนีบ้ริษัทไดฝึ้กอบรมเก่ียวกับมำตรกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้มรวมถึงกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้
ควำมรูแ้ละปลกูฝังจิตส ำนึกควำมรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มแก่พนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
กำรใชท้รพัยำกรและอนรุกัษ์พลงังำน 
บริษัทส่งเสริมและรณรงคใ์หพ้นักงำนมีส่วนรว่มในกำรดูแลสิ่งแวดลอ้มมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหพ้นักงำนทุกคนมีจิตส ำนึก

ในกำรอนรุกัษ์พลงังำนโดยใชพ้ลงังำนและทรพัยำกรต่ำงๆ เท่ำท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมกบักำรใชง้ำน ดงันี ้
1. ประชำสมัพันธ์ขอควำมร่วมมือพนักงำนทุกคนช่วยปิดไฟ ถอดปลั๊กไฟ ทุกครัง้หลังจำกไม่ใชง้ำนแลว้ เพื่อสรำ้งจิตส ำนึกในกำรใช้

พลงังำนอย่ำงมีคณุค่ำและสำมำรถท ำไดท้ัง้ที่ท ำงำนและท่ีบำ้นของพนักงำน 

2. ขอควำมรว่มมือพนกังำนช่วยกันตรวจสอบกำรใชอุ้ปกรณไ์ฟฟ้ำในช่วงวนัหยุดต่อเน่ืองตำมเทศกำลต่ำงๆ โดยกำรถอดปลั๊กและปิด

ไฟอปุกรณไ์ฟฟ้ำทกุชนิด เพื่อประหยดัพลงังำนและช่วยลดกำรเกิดอัคคีภัย 

กำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก 
บริษัทถือเป็นธุรกิจประเภทกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกแบบทำงออ้มจำกกำรใชไ้ฟฟ้ำ ซึ่งไฟฟ้ำเป็นสำเหตุหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิด

ภำวะโลกรอ้น เนื่องจำกกำรผลิตไฟฟ้ำจะมีกำรใช้ถ่ำนหินเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งถ่ำนหินเป็นเชือ้เพลิงฟอสซิลท่ีก่อใหเ้กิดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกออกสู่บรรยำกำศจำกกำรเผำไหม้ ดว้ยสำเหตุดังกล่ำว บริษัทจึงรณรงคใ์หผู้บ้ริหำรและพนักงำนลดกำรใชไ้ฟฟ้ำอย่ำงต่อเน่ือง 
นอกจำกนี ้บริษัทไดป้ลกูฝังจิตส ำนึกของพนักงำนในกำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มควบคู่ไปกับกำรปฏิบตัิงำนในหนำ้ท่ี ดงันั้น
บริษัทจึงไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิในกำรอนรุกัษ์พลงังำน ดงันี ้

• ใชเ้ครื่องปรบัอำกำศเท่ำกบัเวลำกำรปฏิบตัิงำน 

• ตรวจสอบตำรำงกำรดแูลรกัษำเครื่องปรบัอำกำศประจ ำปีใหค้รบถว้น 

• ตรวจสอบบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ และอปุกรณต์ำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

• ตรวจเช็คสภำพรถยนตต์ำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

• รว่มเดินทำงไปดว้ยกนั หำกไปในเสน้ทำงเดียวกนัและศกึษำเสน้ทำงก่อนเดินทำงเสมอ 

• แยกประเภทขยะเพื่อช่วยลดขัน้ตอนและลดพลงังำนในกำรท ำลำยขยะ 

3.4 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติของสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษัทไดมุ้่งเนน้กำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ติบโตไปพรอ้มกับกำรแบ่งปันและกำรรบัผิดชอบต่อสังคม โดยไดก้ ำหนดนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบตัิท่ีเก่ียวเน่ืองกับควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม อำทิ กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำร
ปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค และกำรร่วมพฒันำชมุชนหรือสงัคม รวมถึงบริษัทไดเ้ขำ้ไปมีส่วนรว่มกับ
ภำคส่วนต่ำงๆ ของสงัคมในกำรจดัตัง้โครงกำรท่ีสนบัสนนุกำรมีรำยไดเ้พิ่มของคนในชมุชน และกำรจดักิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชนท่ี์ช่วย
ยกระดบัควำมเป็นอยู่และคณุภำพชีวิตของผูค้นในชมุชนใหด้ียิ่งขึน้ผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ  

3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
โครงกำรตูช้ื่นใจ  
บริษัทมุ่งมั่นท่ีสนับสนุนกำรขบัเคลื่อนภำรกิจใหค้นพิกำรพึ่งพำตนเองไดแ้ละมีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึน้ โดย 5% จำกยอดขำย 

ของ “ตูช้ื่นใจ” จะน ำมำสนับสนุนกำรเขำ้ถึงโอกำสงำนและอำชีพ รวมถึงกำรปรบัปรุงท่ีอยู่อำศัยใหแ้ก่ผูพ้ิกำรรุนแรง  โดยในปี 2563 
บริษัทสนบัสนนุกำรขบัเคลื่อนกำรเขำ้ถึงโอกำสกำรจำ้งงำนของผูพ้ิกำรจ ำนวน 3,000 คน และสนบัสนุนทุนเพื่อกำรปรบัปรุงสภำพท่ีอยู่
อำศยัจ ำนวน 50 คน 

โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนนุกำรพฒันำคณุภำพ ชีวิตใหแ้ก่ผูพ้ิกำร  
บริษทัมุ่งสรำ้งโอกำสและกำรปฏิบตัิท่ีเท่ำเทียมแก่ผูพ้ิกำร เพื่อใหส้ำมำรถประกอบอำชีพเลีย้งตนเองและครอบครวัได้ โดย

ในปี 2563 บริษัทมีกำรจำ้งงำนผูพ้ิกำร รวมจ ำนวน 9 คน เขำ้เป็นพนักงำนของบริษัท และสนับสนุนทุนเพื่อไปประกอบอำชีพตำมท่ีผู้
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พิกำรถนัด ซึ่งเป็นไปตำมท่ีพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผูพ้ิกำร พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2556 โดยผูพ้ิกำรทกุคนได ้ รบัค่ำตอบแทนท่ีดีและไดร้บัสวสัดิกำรและสิทธิ์ต่ำงๆ เท่ำเทียมกับพนกังำนทั่วไปของบริษัท พรอ้มทัง้ไดร้บั
มอบหมำยงำนท่ีเหมำะสมแก่ผูพิ้กำรใหส้ำมำรถปฏิบตัิงำนไดอ้ย่ำงสะดวกและมคีวำมปลอดภยั 

โครงกำรบริจำคโลหิต  
บริษัทร่วมบริจำคโลหิตกับ ศูนยบ์ริจำคโลหิต สภำกำชำดไทย โดยส่งเสริมและสนับสนุนใหพ้นักงำนของบริษัทบริจำค

โลหติเพื่อบรรเทำทกุขแ์ละลดกำรขำดแคลนโลหิตในธนำคำรเลือด อย่ำงต่อเนื่องมำประจ ำทกุปี 
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั  
การส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
ภำยใต้แนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีมุ่งเสริมสรำ้งวัฒนธรรมและจิตส ำนึกเรื่องควำมปลอดภัยในองค์กร บริษัทจึงได้น ำ

หลกักำรดงักล่ำวมำปรบัใชเ้พื่อใหพ้นกังำนตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนใหค้วำมใส่ใจและ    มคีวำมรบัผิดชอบ
ในกำรปฏิบตัิงำนดว้ยควำมควำมระมดัระวงั โดยในปี 2563 มีหลกัสตูรกำรอบรมดงันี ้

• หลกัสตูรควำมปลอดภยัใหแ้ก่ผูป้ฏิบตัิงำน 

• หลกัสตูรกำรฝึกปฏิบตัิกำรใชง้ำนเครื่องกระตุน้หวัใจไฟฟ้ำ AED 4 และ CPR 

ปี 2563 ขอ้มลูสถิติกำรเกิดอบุตัิเหตจุำกกำรท ำงำนของกลุ่มบริษัท คือ ไม่เกิดอบุตัิเหตจุำกกำรท ำงำน 
กำรดแูลพนกังำนและพฒันำบคุลำกร 
บคุลำกรถือเป็นทรพัยำกรท่ีทรงคณุค่ำของบริษัท ซึ่งองคก์รจะเติบโตไดอ้ย่ำงยั่งยืนตอ้งประกอบดว้ยบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพ 

และสำมำรถปรบัตวัใหท้ันกับควำมเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงมีกำร      ”พัฒนำ” ศกัยภำพของพนังงำนควบคู่ไปกับ ”กำรดูแล” ผ่ำนกำร
มอบสวสัดิกำรท่ีดีเพื่อสรำ้งแรงจงูใจในกำรท ำงำนใหก้บัพนักงำนของบริษัท เพื่อรว่มกนัขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ติบโตอย่ำงยั่งยืน 

• กำรดแูลพนกังำน 
ในปี 2563 บุคลำกร 2,040 คน แบ่งเป็นพนักงำนบริษัท 345 คน และบริษัทในเครือ 1,695 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงำน

ในรูปเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และผลประโยชนอ์ื่นๆ ของพนกังำนรวม 661.89 ลำ้นบำท 

• กำรพฒันำบคุลำกร 
บริษัทมีนโยบำยท่ีจะพฒันำองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรูเ้พื่อรองรบักำรเติบโตของธุรกิจและทัน   ต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ของสภำพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบัน บริษัทจึงส่งเสริมใหพ้นักงำนไดพ้ัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรท ำงำน โดยเนน้กำร
สรำ้งกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรูภ้ำยในองคก์รจำกบุคลำกรท่ีมีควำมรูแ้ละควำมเชี่ยวชำญควบคู่กบักำรกำรเรียนรูจ้ำกภำยนอก 
เพื่อสรำ้งฐำนควำมรูแ้ละแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ (Best Practice) ดว้ยกำรสรำ้งกำรเรียนรูอ้ย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่ระดบั บคุคล แผนก ฝ่ำย 
โดยพัฒนำกำรเรียนรูจ้ำกกำรปฏิบัติและถ่ำยทอดองคค์วำมรูด้้วยกำรสอนงำน และกำรท ำงำนเป็นทีมรวมถึงกำรเรียนรูจ้ำก
ภำยนอกองคก์ร ซึ่งประกอบดว้ยกำรฝึกอบรมพฒันำส่วนบุคคลและกำรสมัมนำทั่วไป รวมถึงกำรฝึกอบรมเฉพำะทำงเพื่อพฒันำ
ขีดควำมสำมำรถของพนกังำนใหด้ียิ่งขึน้ 
โดยในปี 2563 พนกังำนในกลุ่มบริษัทมีชั่วโมงกำรฝึกอบรมเพื่อใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำนเฉลี่ย 22.99 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

การเปรียบเทยีบจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่พนักงานระหว่างปี 2560 - 2563 
 2560 2561 2562 2563 
จ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี 24.68 24.68 12.74 22.99 

กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร 
บริษัทใหค้วำมส ำคัญกำรส่งเสริมควำมสำมคัคีและควำมผูกพันของพนักงำนในองคก์ร โดยบริษัทมีกำรจัดกิจกรรมกีฬำสี

เพื่อส่งเสริมใหพ้นักห่ำงไกลยำเสพติด นอกจำกนีย้ังกิจกรรม Big Cleaning Day กำรท ำควำมสะอำด ก่อใหเ้กิดสภำพแวดลอ้มท่ีดีใน
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กำรท ำงำนใหพ้รอ้มและสะดวกต่อกำรท ำงำนและยังช่วยสรำ้งควำมสำมัคคีและสำนสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนดว้ยกัน  และยังมีรด
กิจกรรมกำรสืบสำนวฒันธรรมประเพณีอนัดีงำนของไทย อำทิ กิจกรรมท ำบุญตกับำตรในวนัขึน้ปีใหม่ กิจกรรมวนัสงกรำนตเ์พื่อรดน ำ้
ขอพรผูใ้หญ่ บริษัทยงัใหค้วำมส ำคญักับกำรดูแลพนกังำน มุ่งสรำ้งใหเ้กิดควำมผูกพนัภำยในองคก์ร และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีส่วน
รว่มในกำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนแบบส ำรวจ ในเรื่องสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม  

บริษัทใหค้วำมส ำคญัในกำรมีส่วนร่วมและสรำ้งควำมสมัพันธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหว่ำงบริษัทและสงัคม และส่งเสริมกิจกรรม
ดำ้นต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชนใ์นกำรพฒันำสงัคมและชมุชน  โดยบริษัทไดจ้ดักิจกรรมควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมในปี 2563 ดงันี ้ 

โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 บริษัทไดย้ึดแนวปฏิบัติโดยสนับสนุนเงินใหแ้ก่ผูพ้ิกำรไดน้ ำไป
ประกอบอำชีพ สรำ้งรำยไดใ้หต้วัเอง เช่น  

• เด็กชำยแวอำรอฟัต แวนำแวณ  ต ำบลบำงตำวำ อ ำเภอหนองจิก จังหวดัปัตตำนี ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตโดย
ปรบัปรุงที่อยู่อำศยั พรอ้มสนบัสนนุอำชีพกำรท ำประมงพืน้บำ้น 

 

 

 

 

 

• นำยนรำวุฒิ แก้วสะแสน  บำ้นเลขท่ี 171/1 หมู่ 7 ต ำบลแสนตอ อ ำเภอขำนุวรลักษบุรี จังหวดัก ำแพงเพชร สนับสนุน
อำชีพปลกูพกัปลอดสำรพิษและเมล่อน 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  
    หน่วย: ลำ้นบำท 

  ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) 
รำยไดร้วม 7,082 6,803 279 4% 
ก ำไรสทุธิ 439 331 108 33% 

รำยไดร้วมส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 7,082 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 279 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับรำยได้
รวมส ำหรับปี 2562 ซึ่งมีจ ำนวน 6,803 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์
โซลชูั่นส ์

ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 439 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 108 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกบัก ำไรสทุธิ
ส ำหรบัปี 2562 ซึ่งมีจ ำนวน 331 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

การวิเคราะหร์ายได้ 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

รำยได้จำกธุรกิจอีเอ็มเอสส ำหรับปี 2563 มีจ ำนวน 1,262 ล้ำนบำท ลดลง 195 ล้ำนบำท หรือลดลงรอ้ยละ 13 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจ ำนวน 1,457 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรแพรร่ะบำดของ COVID-
19 ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และท ำใหค้วำมตอ้งกำรสินคำ้อิเล็กทรอนิกสใ์นตลำดโลกลดต ่ำลง 

ธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลูชั่นส ์

รำยไดจ้ำกธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลชูั่นส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 2,451 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 750 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 44 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจ ำนวน 1,701 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุมำจำกรำยไดง้ำนโครงกำรต่ำงๆ 
เช่น จ้ำงท ำระบบ Smart Metro Grid ขำยพรอ้มติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router และ DWDM เช่ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตำมตวั บ ำรุงรกัษำ ซ่อมแซมและปรบัเปล่ียนโครงข่ำยสำยเคเบิลใยแกว้น ำแสง และขำยเครื่องบินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

 

 

 

 
ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากธุรกิจหลกั       
ธุรกิจอีเอ็มเอส 1,262 18% 1,457 21% (195) (13%) 
ธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลชูั่นส ์ 2,451 35% 1,701 25% 750 44% 
ธุรกจิสมำรท์เซอรว์ิส 3,078 43% 3,361 50% (283) (8%) 
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 6,791 96% 6,519 96% 272 4% 
รำยไดอ้ื่น 291 4% 284 4% 7 2% 
รวมรายได้ 7,082 100% 6,803 100% 279 4% 
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ธุรกิจสมารท์เซอรว์ิส 

รำยได้จำกธุรกิจสมำรท์เซอรว์ิสส ำหรับปี 2563 มีจ ำนวน 3,078 ล้ำนบำท ลดลง 283 ลำ้นบำทหรือลดลงรอ้ยละ 8 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจ ำนวน 3,361 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลักจำกผลกระทบต่อเนื่องจำก 
COVID-19 สถำนกำรณภ์ยัแลง้ พำย ุและน ำ้ท่วม ท ำใหอ้  ำนำจกำรซือ้ของผูบ้รโิภคระดบักลำงและระดบัล่ำงลดลง 

ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้จากธุรกิจหลัก 

 

ธุรกิจอีเอ็มเอส 

ก ำไรขัน้ตน้ส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 348 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 84 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 32 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจ ำนวน 264 ลำ้นบำท และอัตรำก ำไรขั้นตน้ส ำหรบัปี 2563 เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 18 เป็นรอ้ยละ 28 
เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรขั้นตน้จำกงำนรบัจ้ำงผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสป์ระกอบกับกำรลดลงของ
รำยกำรปรบัลดรำคำทนุของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บั ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทไดด้  ำเนินมำตรำกำรตำ่งๆ เพื่อควบคมุ
ตน้ทนุกำรผลิตและบรหิำรจดักำรสินคำ้คงเหลือใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

ธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลูชั่นส ์

ก ำไรขัน้ตน้ส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 520 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 48 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีจ ำนวน 472 ลำ้นบำท และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ส ำหรบัปี 2563 ลดลงจำกรอ้ยละ 28 เป็นรอ้ยละ 21 โดยมี
สำเหตจุำกงำนโครงกำรบำงส่วนเป็นงำนโครงกำรที่มีมลูค่ำสงูแต่มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่ต  ่ำประกอบกบักำรเพิ่มขึน้ของรำยกำร
ปรบัลดรำคำทนุของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บั 

ธุรกิจสมารท์เซอรว์ิส 

ก ำไรขัน้ตน้ส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 663 ลำ้นบำท ลดลง 138 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจ ำนวน 801 ลำ้นบำท และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ส ำหรบัปี 2563 ลดลงจำกรอ้ยละ 24 เป็นรอ้ยละ 22 ซึ่ง
สอดคล้องกับกำรลดลงของรำยได้จำกตู้บุญเติมและยังเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำเส่ือมรำคำและค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรกัษำตูจ้  ำหน่ำยสินคำ้อตัโนมตัิและอะไหล่ที่เก่ียวขอ้ง  

 

 

 

 

 
ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจอีเอ็มเอส 348 28% 264 18% 84 32% 
ธุรกิจเอ็นเตอรไ์พรซ ์โซลชูั่นส ์ 520 21% 472 28% 48 10% 
ธุรกิจสมำรท์เซอรว์ิส 663 22% 801 24% (138) (17%) 
รวมก าไรขั้นต้น 1,531 23% 1,537 24% (6) - 
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ค่าใช้จ่าย 

 ปี 2563 ปี 2562 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 117 104 13 13% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 861 920 (59) (6%) 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน 87 102 (15) (15%) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 99 95 4 4% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 117 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 13 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจ ำนวน 104 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำยส ำหรบั
ตวัแทนตูบ้ญุเติม  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 861 ลำ้นบำท ลดลง 59 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจ ำนวน 920 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ เช่น หนีส้งสัยจะสูญและ
ผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 87 ลำ้นบำท ลดลง 15 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีจ ำนวน 102 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้และเงินกูย้ืมระยะยำว 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 99 ลำ้นบำท ซึ่งไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีจ ำนวน 95 ลำ้นบำท 
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ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

    หน่วย: ลำ้นบำท 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) 

สินทรพัยห์มนุเวียน 4,309 4,076 233 6% 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,513 3,541 (28) (1%) 
สินทรัพยร์วม 7,822 7,617 205 3% 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 7,822 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 205 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีจ ำนวน 7,617 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้เนื่องจำกเงินจ่ำย
ล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำบริกำรโทรศพัทข์องบรษิัท ฟอรท์ สมำรท์ เซอรว์ิส จ ำกดั (มหำชน) 

คุณภาพสินทรัพย ์

ลูกหนีก้ารค้า  

หน่วย : ลำ้นบำท 

 
งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลกูหนีก้ำรคำ้ 607 641 
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

  
      (2562: ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) (84) (81) 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้ - สทุธิ 523 560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิัทบนัทึกค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จ ำนวน 84 ลำ้นบำท 
และ 81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั กลุ่มบรษิัทรบัรูผ้ลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ต่อลกูหนีก้ำรคำ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้
เหตุกำรณท์ี่มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึน้ก่อน กลุ่มบรษิัทจะใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึน้ตลอดอำยสุ ำหรบัลกูหนีก้ำรคำ้ 

สินค้าคงเหลือ 

        หน่วย : ลำ้นบำท 

 
งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินคำ้คงเหลือ 1,310 
 

1,372 
 รำยกำรปรบัลดรำคำทนุใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิที่คำดว่ำจะไดร้บั (416) (393) 

สินคำ้คงเหลือ - สทุธิ 
 

894 979 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิัทบนัทึกรำยกำรปรบัลดรำคำทนุใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิที่คำดว่ำจะไดร้บัของสินคำ้
คงเหลือ จ ำนวน 416 ลำ้นบำท และ 393 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ กลุ่มบริษัทมีกำรประมำณมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้บัของสินคำ้
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คงเหลือจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยหรือตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ภำยหลังวันสิน้งวด และ
ค ำนึงถึงกำรเคล่ือนไหวของสินคำ้คงเหลือและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ฝ่ำยบรหิำรเชื่อว่ำรำยกำรปรบัลดสินคำ้
คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิที่คำดว่ำจะไดร้บัที่มีอยู่ในปัจจบุนัมีควำมเพียงพอแลว้ 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
    หน่วย: ลำ้นบำท 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) 
หนีสิ้นหมนุเวียน 5,136 4,920 216 4% 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 458 251 207 82 
หนีส้ินรวม 5,594 5,171 423 8% 
ส่วนของผู้ถือหุน้รวม 2,228 2,446 (218) (9%) 

หนีส้นิรวม 

หนี้สินรวม ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 5,594 ล้ำนบำท เพิ่มขึ ้น 423 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ ้นรอ้ยละ 8 เมื่อ
เปรียบเทียบกับหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีจ ำนวน 5,171 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงิน
รบัล่วงหนำ้จำกลกูคำ้และหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 2,228 ล้ำนบำท ลดลง 218 ล้ำนบำท หรือลดลงรอ้ยละ 9 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีจ ำนวน 2,446 ลำ้นบำท กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวเนื่องจำก
ก ำไรสทุธิ กำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ กำรเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทย่อย และกำรซือ้หุน้คืนของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 2.5:1 เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งเท่ำกบั 2.1:1 เนื่องจำกกำรลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้อนัเป็นผลมำจำกจำก
กำรจ่ำยเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้และกำรซือ้หุน้คืนของบริษัทและบรษิัทย่อยและกำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นรวมซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนโครงกำร 
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สภาพคลอ่ง 

กระแสเงนิสด 
  หน่วย: ลำ้นบำท 

 ปี 2563 ปี 2562 
กระแสเงนิสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 1,205 1,882 
กระแสเงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (196) (486) 
กระแสเงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (949) (1,411) 

กระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 1,205 ลำ้นบำท ลดลง 677 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบ
กบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งมีจ ำนวน 1,882 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินทนุหมนุเวียน เช่น ลกูหนีก้ำรคำ้และ
ลกูหนีอ้ื่น ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำบรกิำรโทรศพัท์ สินคำ้คงเหลือ เจำ้หนี ้
กำรคำ้และเจำ้หนีอ้ืน่ เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส ำหรับปี 2563 มีจ ำนวน 196 ลำ้นบำท ลดลง 290 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจ ำนวน 486 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรลดลงของเงินลงทุนชั่วครำว ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์
และเงินลงทนุในบรษิัทย่อย 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจัดหำเงินส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 949 ลำ้นบำท ลดลง 462 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจ ำนวน 1,411 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรลดลงของเงินกูย้ืมระยะยำวและหุน้ทุนซือ้คืนของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง 

อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 0.84:1 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำส่วนทุนหมุนเวียน ณ วันที่  31 
ธันวำคม 2562 ซึ่งเท่ำกบั 0.83:1  
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5 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท  
ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ 
เลขทะเบียนบริษัท                   
ทนุช ำระแลว้                      

: 
: 
: 
: 

บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
FORTH  
0107548000471 
480,000,000 บำท (หุน้สำมญั 960,000,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจหลกั  : ธุรกิจ ดำ้นวิจยั พฒันำ ผลิต จ ำหน่ำย ใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำรและ 
อิเล็กทรอนิกสท์กุรูปแบบ รวมทัง้เครือข่ำยช่องทำงบริกำรอตัโนมตัิและกำรเงินแบบครบวงจร 

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

: 
 
 

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

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

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

สำขำท่ี 4 เลขท่ี 282, 284 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

สำขำท่ี 5 เลขท่ี 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

สำขำท่ี 6 เลขท่ี 79/2 หมู่ท่ี 10 ต.ไรข่ิง อ.สำมพรำน จ. นครปฐม 73210 
 

โฮมเพจ  :  www.forth.co.th  
โทรศพัท ์ : 0-2265-6700, 0-2271-2888 
โทรสำร : 0-2265-6799, 0-2279-4888 
บุคคลอ้างอิง    
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เลขท่ี 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9991 

ผูส้อบบญัช ี : 1. นำงสำวอิศรำภรณ ์วิสทุธิญำณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ 
2. นำงสำวสพุรรณี ตริยำนันทกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน  4498 และ/หรือ 
3. นำยปรีชำ อรุณนำรำ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน  5800 
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
เลขท่ี 193/136-137 อำคำรเลครชัดำ ชัน้ 33 ถนนรชัดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2264-0777 โทรสำร 0-2264-0790 

 

5.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 

- ไม่มี - 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

- ไม่มี - 

http://www.forth.co.th/
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ส่วนที ่2 

การก ากบัดูแลกิจการ 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

6.1 ภาพรวมนโยบายและแนวปฏบิัติการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าการก ากับดูแลกิจการท่ีดีนัน้เป็นปัจจัยส าคญัในการปฏิบตัิท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุต่อ

ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นพืน้ฐานในการน ามาซึ่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจและเสริมสรา้งองคก์รใหเ้ติบโต
อย่างยั่งยืน ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใตห้ลกัธรรมภิบาล
ท่ีดีตามแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการไดม้ีการพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)  เพื่อใหม้ั่นใจว่านโยบายท่ีมีสามารถปรบัใช้
ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้อมรบัพรอ้มน าไปปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมการ 
บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม

โดยครอบคลุมตัง้แต่การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การพฒันากรรมการ การประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ี
ของกรรมการ รวมถึงการก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการ บริษัทจึงมีนโยบายเก่ียวกับคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ เพื่อ

ประโยชนส์งูสดุของบริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุท่าน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการ 10 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ท่ีส  านักงาน กลต. ก าหนด คุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารได้แสดงอยู่ในหวัขอ้ 
“โครงสร้างการจัดการ” 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บริษัทได้มีนโยบายในการก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการและกรรมการผู้จัดการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่ง โดย

ก าหนดให้กรรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้ก าหนด
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ แต่ไดย้ึดถือความรูแ้ละความสามารถท่ีจะสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป  

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารใหเ้ป็นคนละบุคคล เพื่อความชัดเจน และ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบของประธานบริหารไวอ้ย่างชัดเจน รวมถึง
เปิดเผยขอ้มลูคณุสมบตัิและวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
(แบบ 56-1) 

การด าเนินงานของคณะกรรมการ  

 การก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไวอ้ย่างชัดเจน โดยเปิดเผยไว้ในหัวขอ้ “วิสัยทัศน์และพันธกิจ” โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนและอนุมัติ นโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหบ้ริษัทมีแผนกลยุทธท่ี์ จะ
บรรลเุป้าหมายในแต่ละปีไดอ้ย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ทัง้นี ้จะติดตามการด าเนิน
ธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแผนกลยทุธป์ระจ าปี 
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 การก าหนดนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท และ
หา้มไม่ใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการท่ีพิจารณาต้องรายงานให้บริษัททราบถึง
ความสมัพันธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติใน
รายการดงักล่าว และหากบริษัทพิจารณาแลว้พบว่าเป็นการท ารายการท่ีส าคญั จะเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการพิจารณาและอนุมติ
ตามความเหมาะสม 

การก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จากภายนอกและภายใน
บริษัท ดงันี ้

1.   การก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทตามแผนงานหลกัของบริษัทและความเสี่ยงในการ
ด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เพื่อใหแ้ผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคลอ้งกบัแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

2.   การจดัการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงขา้งตน้ แต่ละหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะไดจ้ดัล าดบัความส าคญั
ของความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีความเสี่ยงดังกล่าวจะมีต่อองคก์ร แล้วจึงก าหนดมาตรการในการ
จดัการกับความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานและเขา้รว่มสอบทานความเสี่ยง
ตามมาตรการลดความเสี่ยงดงักล่าว 

3.   มาตรการบริหารความเสี่ยงขา้งตน้จะไดร้บัการติดตามและทบทวนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบดว้ยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยจะมีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามและทบทวนผลการ
ด าเนินการจัดการความเสี่ยงดงักล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของแต่ละ
บริษัท หรือหน่วยงาน เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามที่บริษัทไดต้ัง้ไว ้

การประชมุคณะกรรมการ 
บริษัทไดก้ าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี และแจง้ใหก้รรมการทุกคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพื่อใหก้รรมการ

สามารถจัดสรรเวลาเขา้รว่มประชุมไดอ้ย่างพรอ้มเพรียงกัน และก าหนดนโยบายใหม้ีองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลง
มติในท่ีประชมุ โดยตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงครบเป็นองคป์ระชมุ โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมร่วมกันทั้งสิน้ 7 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ ในหัวข้อ   
“โครงสร้างการจัดการ” 

บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 7 วนั ยกเวน้การประชมุในวาระพิเศษหากมีความจ าเป็น 

การประชมุกนัเองระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการประชมุของกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารไดป้ระชมุกนัเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมการ
ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารไดอ้ภิปรายหารือ ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรน าไปพฒันาการด าเนินการของบริษัท 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษัทไดส้่งเสริมใหจ้ัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส  าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไดย้ึดถือและ
ปฏิบตัิ โดยถือเป็นภาระและความรบัผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสรา้งความน่าเชื่อถือ
ในการด าเนินกิจการอนัจะท าใหบ้ริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน 
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การก ากบัดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 
 บริษัทมีขอ้หา้มไม่ใหพ้นักงานและผูบ้ริหารผูท้ราบขอ้มลูภายในเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ท าการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ีทราบขอ้มลูจนกระทั่งขอ้มูลไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบรอ้ยแลว้ และหา้มน าขอ้มลูภายในท่ีไม่ควรเปิดเผยไป
เผยแพร่ เพื่อเป็นการสรา้งราคาใหก้ับหลกัทรพัย์ โดยเฉพาะการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  

 นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องบริษั ทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยโ์ดย คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ทัง้นีก้รรมการและ
ผูบ้ริหารตอ้งจัดส่งส าเนาการรายงานดงักล่าวแก่บริษัทในวนัเดียวกับท่ีรายงานต่อส านักงาน กลต. ซึ่งก าหนดใหแ้จง้ภายใน 3 วันท า
การ 

 แนวปฏิบตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
 ค่าตอบแทนกรรมการก าหนดจากภาระหน้าท่ีและขอบเขตความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัท โดยใหส้อดคลอ้งกบัอตัราค่าตอบแทนในตลาดหรืออตุสาหกรรม ค่าตอบแทนกรรมการผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด 
ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะค านึงถึงภาระหน้าท่ี ความ
รบัผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสงูแต่ละท่าน ทัง้นี ้เพื่อสามารถจูงใจ 
และรกัษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้ค่าตอบแทนและโบนัสประจ าปีส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงูจะมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาท่ีแน่นอน 
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการท างานเป็นรายบคุคล 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ เพื่อใหก้รรมการมีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการทกุคน ผูบ้ริหารระดบัสงู รวมทัง้เลขานุการบริษัทเขา้
รบัการอบรมเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน กลต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นตน้ 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 
บริษัทมีการจดัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทกุปี เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการได้

มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอปุสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมารว่มกนั 

ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท จะมีการประเมินในแบบรายคณะ รายบคุคล และการประเมินผลกคณะรรมการชุด
ย่อยทุกชุด โดยเลขานุการบริษัทจะน าส่งแบบประเมินใหค้ณะกรรมการทุกคนประเมิน ภายหลังการประเมินเรียบรอ้ยแลว้ จะน าส่ง
แบบประเมินกลบัมายงัเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินและสรุปผลวิเคราะหก์ารปฏิบตัิงานของคณะกรรมการใน
รอบปี และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ รายบคุคล และการประเมินผลคณะกรรมการชุด
ย่อยทกุชดุ จะครอบคลมุประเด็นส าคญั ดงันี ้
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1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชมุคณะกรรมการ 
4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

การก ากับดูแลการด าเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 คณะกรรมการบริษัทใชอ้  านาจในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม โดยใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัและ
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ่งจะท าการบริหารงานผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและอนุมตัิและ/หรือมอบ
อ านาจให้บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อการบริหารงาน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการบริหารนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะตอ้งเป็นไปดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้อย่างสงูสดุเป็นส าคญั 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบริหารเป็นผูค้ดัเลือกและแต่งตั้งบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทย่อยและบริษัทรว่ม โดยบคุคลท่ีเป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นกรรมการของบริษัทดว้ย โดยดจูากความเหมาะสมดา้นต่างๆ 
อาทิ คุณวุฒิ ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารส าคญัของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี ้
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายไว ้โดยยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของกิจการ ตลอดจน การปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับรายการเก่ียวโยงและการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน การจดัท าขอ้มลูและรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถึงการจัดใหม้ีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมและรดักมุเพียงพอ 

  การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 
 ส าหรบักรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทไดจ้ัดเตรียมขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับบริษัทอันได้แก่โครงสรา้งองคก์รและผู้บริหาร 
ลกัษณะการด าเนินงาน สินคา้หลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทรวมทั้งขอ้ก าหนดของส านักงาน 
กลต. และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยใหแ้ก่กรรมการใหม่  เพื่อใหก้รรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการด าเนินงานของบริษัท 
รวมทัง้รบัทราบบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนักถึงความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานของผูถื้อหุน้ โดยวางหลกัการในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม และเป็นไป

ตามกฎหมายมาโดยตลอดนับตัง้แต่ระยะเวลาท่ีไดเ้ขา้ตลาดหลกัทรพัยด์ว้ยความเป็นธรรม เช่น สิทธิในการซือ้ขายและโอนหุน้ สิทธิใน
การรบัเงินปันผล สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของบริษัท สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ต่าง ๆ ท่ีพิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะใหผู้้อื่นเขา้ประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผูส้อบบัญชี สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหนา้ เป็นตน้ และได้
ดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิดงักล่าวโดยเครง่ครดั และไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  

การจัดประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามขอ้บังคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยปฏิบตัิตาม  

แนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนใช้คู่มือ 
Annual General Meeting Checklist ซึ่งเป็นโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน โดยในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดป้ระเมินผลการจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยไดร้บั
คะแนน 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สงูกว่าคะแนนเฉลี่ยซึ่งอยู่ท่ี 93.70 คะแนน 
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การก าหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
ตามขอ้บงัคบัของบริษัท บริษัทจะตอ้งจัดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายในก าหนดระยะเวลา 4 เดือน นับจากวนั

สิน้งวดบญัชีประจ าปี โดยในปี 2563 เกิดสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019  จึงท าให ้ส  านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์(กลต.) ผ่อนผนัใหส้ามารถเลื่อนการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ออกไป โดยบริษัทไดจ้ัดการประชุมผูถื้อหุน้สามัญ
ประจ าปีขึน้ในวนัศุกรท่ี์ 31 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 7 อาคารส านักงานของบริษัท ฟอรท์ สมารท์ เซอรวิ์ส 
จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ก่อนวันประชุม 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ บริษัทไดม้อบหมายใหบ้ริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
ในฐานะนายทะเบียนหุน้ของบริษัท เป็นผูจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้เอกสารประกอบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
เขา้รว่มประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารดงักล่าวมุ่งที่จะช่วยใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มลูเพียงพอใน
การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระการประชุมและเอือ้อ านวยใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิไดเ้ต็มท่ี ซึ่งประกอบดว้ย 

• ขอ้เท็จจริงและเหตผุลพรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการส าหรบัแต่ละวาระ 

• ขอ้มลูประกอบท่ีส าคญั เช่น ประวตัิของกรรมการรายบคุคลและค านิยามของกรรมการอิสระ ส าหรบัการพิจารณาในวาระ
การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรบั
การน าเสนอพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ 

• รายละเอียดขัน้ตอนการประชุมและการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระได ้โดย
แบบฟอรม์การมอบฉนัทะเป็นแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถระบคุวามเห็นในการลงคะแนนเสียงได ้

• บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญกับการเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยในประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชมุหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส าคญัในท่ีประชมุอย่างกะทนัหนั 

• บริษัทไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ในเว็บไซตข์องบริษัท (www.forth.co.th) ก่อน
การประชุมและแจง้การเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ได้มีเวลาศึกษา
ขอ้มลูประกอบการประชมุล่วงหนา้อย่างเพียงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบเอกสาร 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและด าเนินการประชุมอย่างโปรง่ใส รวมทั้งสรา้งบรรยากาศให ้ผูถื้อ

หุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ ดงันี ้ 

• สนบัสนนุใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู ผูส้อบบญัชีเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามและรบัทราบความเห็นของผูถื้อ
หุน้ โดยในปี 2563 มกีรรมการเขา้รว่มการประชมุรวม 10 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด   

• ด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุ้น 

• ใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถามค าถามต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม 
และประธานในท่ีประชมุไดใ้หค้วามส าคญัและตอบขอ้ซกัถามในทกุประเด็น โดยมีการบนัทึกการประชมุอย่างครบถว้น 

• ประธานกรรมการในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยใหม้ีการ
ลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชมุแต่ละวาระ 

• จัดใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับ 1 
หุน้เป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมติวาระปกติ ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูช้ีข้าดอีกเสียงหน่ึง
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ต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ ส  าหรบัการออกเสียงในวาระพิเศษใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของ
บริษัท หรือกฎหมายและขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด   

• กรณีท่ีผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผูถื้อหุน้ท่านนัน้จะถูกหา้มออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ 

• ว่าจา้งท่ีปรกึษากฎหมายภายนอก เป็น Inspector เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนน  

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ในปี 2563 บริษัทแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท าการถดัไปโดยมตดงักล่าว

ระบุผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งมีการระบุรายชื่อกรรมการ/ ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระท่ีเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
ประเด็นท่ีส  าคญั ๆ ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระและการชีแ้จงจากทางคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียดใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.forth.co.th) ดว้ย 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหม้ีการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน โดยใหค้วามส าคัญกับการใหค้วามเท่าเทียมกันของ

สิทธิขัน้พืน้ฐานแก่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถใชส้ิทธิในการมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรือกรรมการ

อิสระของบริษัท ท่ีบริษัทเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยผูถื้อหุน้จะต้องส่งหนังสือ
มอบฉันทะท่ีระบุรายละเอียดครบถ้วนพรอ้มทั้งส  าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามท่ีก าหนด
กลบัมายังบริษัทก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งบริษัทไดจ้ัดส่งรายละเอียดการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะไปพรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชมุหรือสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท (www.forth.co.th)    

ข.  สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม 
บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุน้สามญัประจ าปี โดย

ในการเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติมสามารถเสนอไดต้ามขัน้ตอน ดงันี ้
1. จดัส่งเรื่องที่จะเสนอใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพรอ้มดว้ยเหตผุล รายละเอียดขอ้เท็จจริง และขอ้มลูท่ีจ าเป็น

ลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ดังกล่าวไดจ้ากเว็บไซตข์อง
บริษัท (www.forth.co.th) หรือติดต่อขอใหบ้ริษัทจดัส่งให ้

2. บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผูถื้อหุน้ของผูข้อเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้
ซึ่งเกณฑก์ารพิจารณาเรื่องท่ีมีผูเ้สนอใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือตอ้งเป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนิน
กิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคญั หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องท่ี
เสนอเพิ่มเติมแลว้ ก็จะบรรจเุขา้เป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ระบวุ่าเป็นวาระที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ ส่วนเรื่องท่ีไม่
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท 

ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ผูถื้อหุน้สามารถเสนอบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิ

ตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงันี ้
1. มคีุณสมบตัิถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
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2. มีวฒุิทางการศกึษา ประสบการณใ์นการท างาน หรือคณุสมบตัิอื่น ทัง้นี ้ตามที่บริษัทก าหนด 
3. ตอ้งอทิุศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอยา่งเต็มที่เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษทั โดยถือเป็นหนา้ท่ีและพรอ้ม

ท่ีจะเขา้รว่มการประชมุของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
4. ไม่ด  ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัสรรผูท่ี้มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติ แต่หากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่คัดเลือกท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ท่ีได้รบัเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ท่ีประชุมลงมติครัง้สดุทา้ย ซึ่งเอกสารท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบมาดว้ยในการ
เสนอชื่อเสนอบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง ไดแ้ก่ (1) แบบฟอรม์เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ (2) ขอ้มลูบุคคลผู้
ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุน้หรือหนงัสือยืนยนัการถือหุน้จากบริษัทหลกัทรพัย/์ตวัแทน ซึ่งเจา้ของขอ้มลู
ตอ้งลงนามยินยอมและรบัรองและส่งไปรษณียล์งทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนด  

ง. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายจ ากัดการใชข้อ้มูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงท่ีเก่ียวขอ้งภายในบริษัท

เท่านัน้ ส  าหรบังบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้จะถูกเก็บไวท่ี้ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ขอ้มลูท่ีเป็นความลบัอื่นจะใชเ้พื่อ
การปรกึษาหารือกบับุคคลในระดบัผูจ้ัดการขึน้ไปเท่านัน้ บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หากมีการใชข้อ้มลูภายในท่ีท าใหเ้กิด
ความเสียหาย   

นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 
และรบัทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัยโ์ดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะภายใน 3 วนั นับจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย ์และใหแ้จง้
เลขานุการบริษัทรบัทราบเพื่อจัดท าบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลักทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพื่อ
น าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป  

จ. การก ากับดูแลเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพยภ์ายใน 
บริษัทมีนโยบายไม่ใหพ้นกังาน ผูบ้ริหาร และผูท้ราบขอ้มลูผลการด าเนินงานภายใน งบการเงินหรือขอ้มลูอื่น ท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีมิไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง และหา้มท าการซือ้ขายหลักทรพัยใ์นช่วง 1 
เดือน ก่อนท่ีขอ้มลูงบการเงินหรือขอ้มลูอื่นท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทจะเผยแพรต่่อสาธารณชน บริษัทมีบทลงโทษกับ
บคุคลทีเ่ก่ียวขอ้ง หากมีการใชข้อ้มลูภายในเพื่อเป็นการสรา้งราคาใหก้บัหลกัทรพัยข์องบริษัท   

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้ให้สิทธิและความส าคัญแก่ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผูถื้อหุ้น ลูกค้า พนักงาน  คู่ค้า เจา้หนี ้ตลอดจน

สิ่งแวดลอ้มและสงัคม โดยมุ่งปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ 
บริษัทค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างสูงสุด โดยมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินกิจการใหม้ีการเจริญเติบโตอย่างยั่ งยืนและมั่นคง 

พรอ้มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมลูค่าใหก้บับริษัทในระยะยาว  

พนกังาน 
บริษัทถือว่าทรพัยากรบุคคลเป็นทรพัยส์ินท่ีมีค่าสูงสุด มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิไดร้บัการคุม้ครองไม่ใหล้ะเมิดสิทธิส่วน

บุคคล รวมทัง้สิทธิในการไดร้บัการปฏิบัติ และไดร้บัโอกาสเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทใหค้วามส าคญัในดา้นการก าหนดค่าตอบแทน การ
ดแูลสวสัดิการ และความปลอดภยัของพนกังานตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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• ค่าตอบแทนพนกังาน 
บริษัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังาน และสอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และ

สะท้อนกับความรูค้วามสามารถของพนักงาน โดยอาศัยตัวชี ้วัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เป็น
เครื่องมือหน่ึงในการบริหารค่าตอบแทน รวมถึงสวสัดิการอื่น และก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทอื่นใน
อตุสาหกรรม เพื่อรกัษาและสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานในการปฏิบตัิงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบริษัท 

• สวสัดิการของพนกังาน 
1. ประกนัอบุตัิเหต ุ
2. ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ 
3. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุประกนัสงัคม 
4. เงินช่วยเหลือกรณี พนกังาน บิดา มารดา ภรรยา หรือบตุรเสียชีวิต 
5. เครื่องแบบพนกังาน และลานกีฬาของพนกังาน 
6. การจดังานสงัสรรคป์ระจ าปี การท่องเท่ียวต่างจงัหวดัประจ าปี และงานกีฬาสีประจ าปี 
7. รางวลัพนกังานครบอายงุาน 10 ปี, 20 ปี 
8. การตรวจสขุภาพประจ าปี และการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่    

• นโยบายการพฒันาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้เพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจและทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน บริษัทจึงส่งเสริมใหพ้นักงานไดพ้ัฒนาความรูค้วามสามารถในการท างาน โดยเน้นการสรา้ง
กระบวนการถ่ายทอดความรูภ้ายในองคก์รจากบคุลากรที่มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญ ควบคู่กบัการการเรียนรูจ้ากภายนอก เพื่อสรา้ง
ฐานความรู ้และแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ด้วยการสรา้งการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ระดับ บุคคล แผนก ฝ่าย โดย
พัฒนาการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ และถ่ายทอดองคค์วามรู ้ดว้ยการสอนงาน และการท างานเป็นทีม รวมถึงการเรียนรูจ้ากภายนอก
องค์กร ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพัฒนาส่วนบุคคลและการสัมมนาทั่ วไป รวมถึง การฝึกอบรมเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของพนกังานใหด้ียิ่งขึน้ 

โดยในปี 2563 พนักงานในกลุ่มบริษัท มีชั่ วโมงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู ้แก่พนักงานเฉลี่ย  22.99 ชั่วโมงต่อคนต่อปี  
ประกอบดว้ยหลกัสตูรดงันี ้

- หลักสูตรอบรมภายใน เช่น หลักสูตรการติดตั้งระบบ EV Charger Forth, หลักสูตรการใช้งานระบบติดตามบุคคล EMC, 
หลักสูตรการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System), หลักสูตรการติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ
ควบคมุการเขา้-ออกรถยนต ์(Gate Barrier), อบรม CSR เป็นตน้ 
- หลกัสตูรอบรมภายนอก เช่น การฝึกปฏิบตัิการ  ใชง้านเครื่องกระตุน้หวัใจไฟฟ้า AED 4 และ CPR, Visualize IT with Power BI, 
การปฏิบัติ งานบนเสาไฟฟ้ า , อบรม  CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR 
Scorecard” ของสถาบนั 

• นโยบายความปลอดภยัของพนกังาน 
บริษัทได้มุ่งมั่นในการสรา้งระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 (2007) ท่ีเน้นเรื่องความ

ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน โดยมีการออกแบบระบบ และอุปกรณ์ ต่างๆ ท่ีใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตาม
มาตรฐานสากล API อาทิเช่น พนกังานในส่วนการผลิตจะตอ้งมีการใส่ ถงุมือ สายกราวด ์และรองเทา้ เพื่อคลายไฟฟ้าสถิต รวมถงึการ
ติดตัง้อปุกรณป์้องกันและระงบัอคัคีภยัต่างๆ เช่น ระบบ Water spray, Fire alarm smoke detector ฯลฯ พรอ้มทัง้ด  าเนินการประเมิน
ความเสี่ยงทกุจดุของการปฏิบตัิงาน และจดัฝึกอบรมการซอ้มหนีไฟและป้องกนัอคัคีภยัใหก้บัพนกังานเป็นประจ าทกุปี 

ทัง้นี ้ในปี 2563 ขอ้มลูสถิติการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างานของกลุ่มบริษัท ไม่เกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน 
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ลกูคา้ 
บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลกูคา้โดยการส่งมอบผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ดว้ยระบบคุณภาพ ISO 9001 (2008) ท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้จากสถาบันรบัรองมาตรฐาน SGS และปฏิบัติต่อลูกคา้ภายใตส้ัญญา 
ขอ้ตกลง และเงื่อนไขที่เป็นธรรม รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั 

นอกจากนี ้ยังจัดตั้งศูนยบ์ริการ FORTH SERVICE CALL CENTER เพื่อใหบ้ริการส าหรบัลูกคา้และตัวแทนจ าหน่ายทั้งก่อน
และหลงัการขาย อาทิ บริการสอบถามขอ้มลูรอ้งเรียน ปรกึษาปัญหาการบริการ การติดตัง้ และการซ่อมสินคา้ โดยสามารถติดตอ่ไดท่ี้ 

 ศูนยบ์ริการ FORTH SERVICE CENTER 
 เลขท่ี 226/25, 26 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทร : 0-2615-0606 
 โทรสาร : 0-2615-0606 ต่อ 2199 
 อีเมลล ์:  service@forth.co.th 

คู่แข่ง 
บริษัทมีนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนขอ้มลู หลอกลวงหรือใชวิ้ธีอื่นใดท่ีไม่ถูกตอ้งตามครรลองของการ

แข่งขนั บริษัทปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุริต
หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจา้งให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นตน้ รวมถึงไม่แข่งขันดว้ยการใส่รา้ยป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือ
บิดเบือน ขอ้เท็จจริงของคู่แข่ง 

คู่คา้ 
บริษัทมีนโยบายในการจัดหาสินคา้และบริการใหเ้ป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืน

กบัคู่คา้และคู่สญัญาท่ีมีนโยบายท่ีชดัเจนในดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ รวมถึงราคาท่ีเหมาะสม บริษัทจึงจัดใหม้ีกระบวนการ
จดัหาสินคา้และบริการท่ีเป็นธรรม ดงันี ้ 

• มีการคดัเลือกคู่คา้จากราคาและคณุภาพ และมีการแข่งขนับนขอ้มลูที่ไดร้บัอย่างเป็นธรรม และโปรง่ใส 
• ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทต้องละเว้นการรับเงิน ของก านัล สินทรัพย์ หรือ
ผลประโยชนท่ี์ไม่สจุริตจากคู่คา้ หรือคู่สญัญา 

• ช าระเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนัอย่างเครง่ครดั 
• ปกป้องรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบัระหว่างคู่คา้และคู่สญัญา 
• ปฏิบตัิดว้ยความซื่อตรง เชื่อถือได ้และมีการแจง้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งใหร้บัทราบ 

เจา้หนีเ้งินกู ้
บริษัทไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดตามสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครดั โดยไดม้ีการช าระหนีเ้งินกู้ตามก าหนดระยะเวลา และไดใ้ห้

ความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินในการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ตามท่ีต้องการ อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
ตลอดจน ดแูล หลกัทรพัยค์  า้ประกนั และรว่มมือในการแกไ้ขปัญหารว่มกนั หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญา 

หน่วยงานของรฐั 
บริษัทไดย้ึดมั่นและพรอ้มจะปฏิบัติตามการก ากับดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของ

หน่วยงานของรฐั 

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ดว้ยการด าเนิน

ธุรกิจอย่างถูกต้องตามสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับทรพัย์สินทางปัญญา การรกัษาความลับทางการค้า และให้ความเคารพกับสิทธิใน

mailto:service@forth.co.th
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ทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดใหใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธิ์ถูกตอ้ง โดยหา้มติดตั้งและใชง้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ลิขสิทธิ์ไม่ถกูตอ้งในบริษัทโดยเด็ดขาด 

นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิในการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยดัพลงังานและน าทรพัยากรกลบัมาใช้

ใหม่ เช่น การควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรบัอากาศในส านกังานใหเ้หมาะสม การปิดเครื่องปรบัอากาศและปิดไฟช่วงพกัเที่ยง การเปลี่ยน
หลอดไฟแสงสว่างส านักงานเป็นหลอดไฟ LED การติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์การเปิดไฟเฉพาะจุดท่ีตอ้งการใช้
งาน การเดินขึน้ลงบนัไดแทนการใชล้ิฟต ์การใชก้ระดาษ reuse เป็นตน้ 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บริษัทใหค้วามส าคัญในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับแนวทางการรบัผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม ไดแ้ก่ การก ากับดูแลกิจการท่ีดี การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การรว่มพฒันาชุมชนหรือสงัคม และการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดแสดง
อยู่ในหวัขอ้ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” 

มาตรการเก่ียวกบัการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม  
บริษัทค านึงถึงการรกัษาสภาพแวดลอ้ม และระมัดระวังยิ่งต่อผลท่ีอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุ มชนใกล้เคียงทั้งนี ้

โรงงานของบริษัทไดร้บัการรบัรองการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 (2004) จากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน SGS โดยไดร้บัการรบัรอง
ทั้งจาก UKAS และ NAC เพื่อเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องการกฎหมายสิ่งแวดล้อม ท าให้มั่นใจว่าโรงงานจะไม่ปล่อยขยะ
อุตสาหกรรมไปยังสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทเริ่มตั้งแต่การออกแบบโรงงานใหม้ีระบบจัดการของเสีย การแยกขยะอิเล็กทรอนิกส ์และ 
ระบบบ าบัดอากาศแบบเปียก Wet Scrubber ซึ่งเป็นการบ าบัด ฝุ่ น ควันต่าง ๆ จากขั้นตอนการผลิตของโรงงาน ให้เป็นอากาศท่ี
สะอาดก่อนปล่อยออกไปสู่สิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการปรบัปรุงการด าเนินงานจดัการสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมผ่านการส่งเสริมการให้ความรู ้และ
ฝึกอบรมพนักงานในองคก์รให้ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและมาตรฐานการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยในก าร
ปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่เสมอ ไดแ้ก่ การรณรงคใ์หใ้ช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ประหยดั และเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บังคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง  

กลไกการรอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

• การรอ้งเรียน 
บริษัทไดก้ าหนดช่องทางเพื่อรบัขอ้รอ้งเรียนจากกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยผูร้อ้งเรียนสามารถน าส่งขอ้รอ้งเรียนเป็นลาย

ลักษณ์อกัษรและมีขอ้มูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งระบุชื่อ-สกุลและท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อกลับไดส้ะดวกของผูร้อ้งเรียนมาท่ีเลขานุการ
บริษัท ตามท่ีอยู่หรืออีเมลข์องบริษัท ท่ีระบุขา้งล่าง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งข้อรอ้งเรียนต่อไปยังคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผูบ้ริหารเพื่อท าการตรวจสอบและแกไ้ขแลว้แต่กรณีดงันี ้

1) กรณีท่ีเป็นขอ้รอ้งเรียนจากผูถื้อหุน้ จะส่งต่อไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี ้ผูถื้อ
หุน้อาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามที่อยู่บริษัทท่ีระบไุว ้

2) กรณีท่ีเป็นข้อรอ้งเรียนของลูกค้า คู่ค้า ประชาชนทั่วไป จะน าส่งไปยังคณะผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไข แล้วรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ 

3) กรณีท่ีเป็นขอ้รอ้งเรียนจากเจา้หนี ้ ขอ้รอ้งเรียนจะส่งไปยงัคณะผูบ้ริหาร  หรือผูบ้ริหารอาจพิจารณาส่งขอ้รอ้งเรียนดังกล่าว
ไปยงัคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 
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ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อเพื่อรอ้งเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 0-2265-6700  โทรสาร: 0-2265-6799 

• การปกป้องคุม้ครองผูร้อ้งเรียน 
ขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยบริษัทจะพิจารณาถึงสวสัดิภาพและความปลอดภัยเป็นส าคญัผูต้รวจสอบ

ขอ้เท็จจริงจะเปิดเผยแหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น กรณีท่ีอาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหายกับผู้
รอ้งเรียน บริษัทจะก าหนดมาตรการคุม้ครองตามดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่ อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ

รบัทราบขอ้มลูท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และขอ้มลูอื่น ๆ โดยผูส้นใจสามารถเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ ของบริษัท 
ไดแ้ก่ งบการเงิน รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ไดอ้ย่างสะดวกจากเว็บไซตข์องหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซตข์องบริษัท (www.forth.co.th) โดยบริษัทไดม้ีการ
ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอโดยบริษัทมีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและส านักงาน กลต. ทั้งในรายงานประจ าปีและหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เก่ียวกับบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครั้งท่ีกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา 
ตลอดจนความเห็นจากการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดแ้สดงรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินไวค้วบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี 

ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทไดจ้ัดให้มีหน่วยงานกลางของบริษัท คือ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางเปิดเผยและชีแ้จงขอ้มูลของบริษัท

เพื่อใหทุ้กภาคส่วนสามารถรบัทราบถึงขอ้มลูของบริษัทอย่าง ชดัเจน เท่าเทียม ถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัท่วงที โดยนักลงทุนสมัพนัธ์มี
หนา้ท่ีในการติดต่อสื่อสารกับผูถื้อหุน้นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะหห์ลักทรพัย ์นักลงทุนและผูท่ี้สนใจทั่วไป รวมถึงดูแลการเผยแพร่
ขอ้มูลของบริษัทผ่านทางหนา้นักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซตข์องบริษัท โดยจัดให้มีการปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อใหน้กัลงทนุหรือผูถื้อหุน้ไดร้บัข่าวสารเป็นประจ า ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของ
นกัลงทนุสมัพนัธเ์ป็นไปอย่างเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

จรรณยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ ์
1. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต 
2. เปิดเผยขอ้มลูที่จ าเป็นอย่างครบถว้นและเป็นธรรมแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
3. เปิดโอกาสใหบ้คุคลที่เก่ียวขอ้งทกุกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มลูได ้
4. ปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยยึดถือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สียเป็นท่ีตัง้ 
5. รกัษาความลบัของบริษัท และไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนส์่วนตน 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ ์ 
เลขท่ี 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: 0-2265-6700 โทรสาร: 0-2265-6799 ต่อ 1224 
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เว็บไซต:์ http://www.forth.co.th/investor  
อีเมล ์: investor@forth.co.th 

โดยบริษัทก าหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน (Silent Period) ในการให้ข้อมูลเก่ียวกับผล
ประกอบการของบริษัท โดยครอบคลุมถึงการใหข้่าวและการเปิดเผยขอ้มูลเชิงการเงินต่อสาธารณะของทั้งผูบ้ริหาร  และเจา้หนา้ท่ี
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธล์่วงหนา้เป็นเวลา 14 วนัก่อนวนัประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี เพื่อหลีกเลี่ยงการใหข้อ้มลู
อย่างไม่เป็นธรรมซึ่งอาจน าไปสู่ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยบ์ริษัท 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  
คณะกรรมการบรษิัทไดส่้งเสริมใหจ้ดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ได้

ยึดถือและปฏิบตัิ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบริษัท ตลอดจน
สรา้งความน่าเชื่อถือในการด าเนินกิจการอนัจะท าใหบ้รษิัทเติบโตอย่างยั่งยืน 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบายแนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการในปี 2563 
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

ในปี 2563 บริษัทได้ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการก ากับดูแลและยกระดบัมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไดด้  าเนินการท่ีส  าคญั ดงันี ้

• ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระทัง้ 4 ท่าน คือ นายสนิท วรปัญญา นายสมบูรณ ์ม่วงกล ่า นางวิลาสินี พุทธิการนัต ์นางพรทิพย ์เลิศทะนงศกัด์ิ  กลบัมาเป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

6.3.2 หลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทน าหลัก

ปฏิบตัิส  าหรบัคณะกรรมการมาปรบัใชใ้หเ้กิดการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม เป็นประโยชนต์่อการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดย
หลกัปฏิบตัิส  าหรบัคณะกรรมการ 8 ประการ มีดงันี ้

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าท่ีสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน 
หลกัปฏิบตัิ 2 ก าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
หลกัปฏิบตัิ 3 เสริมสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบตัิ 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและบริหารบคุลากร 
หลกัปฏิบตัิ 5 ส่งเสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
หลกัปฏิบตัิ 6 ดแูลใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  
หลกัปฏิบตัิ 7 รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
หลกัปฏิบตัิ 8 สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ 
 การก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ท่ีบริษัทยงัไม่ได้

ปฏิบตัิ บริษัทจะน าไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป ไดแ้ก่ 

ข้อทียั่งไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 

บริษัทควรจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้
ความรู ้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัของบริษัท 

บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาการจัดการฝึกอบรมใหแ้ก่พนักงาน แต่ทั้งนี ้บริษัทมีการ
ก าหนดนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั่นเพื่อเป็นการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
คอรร์ปัชั่น โดยก าหนดหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอ้ก าหนดในการ

http://www.forth.co.th/investor
mailto:investor@forth.co.th
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ข้อทียั่งไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล 

ด าเนินการท่ีเหมาะสม มีการชีแ้จง และท าความเขา้ใจ รวมทั้งสื่อสารถึงมาตรฐาน
การปฏิบัติตนใหแ้ก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจา้งทุกคนของบริษัท
รวมถึงบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มี และเปิด เผย
จริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณส าหรับ
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท และควร
ก าหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมใหเ้กิดการ
ปฏิบัติ ตามจริยธรรมทางธุรกิจและ /หรือคู่มื อ
จรรยาบรรณ รวมถึงการติดตามการปฏิบตัิดงักล่าว 

บริษัทมีการด าเนินธุรกิจและปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจอยู่แลว้ 
แต่ยงัมิไดม้ีการจดัท ารายงานคู่มือจรรยาบรรณแบบเป็นรูปเล่มอย่างเป็นทางการ 

คณ ะกรรมการบริษั ทควรระบุ วาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนใน
นโยบายก ากับดูแลกิจการ โดยควรก าหนดไวไ้ม่เกิน 
9 ปี โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

กรรมการบริษัทจ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสนิท วรปัญญา ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาเห็นว่า นายสนิท วรปัญญา มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
คณุสมบตัิของคณะกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการ กลต. 

คณะกรรมการบริษัทควรจดัใหม้กีารประเมินผลงาน
ประจ าปีของผูบ้ริหารสงูสดุ (CEO) ขององคก์ร 
คณ ะก รรม การบ ริษั ท ค วร เปิ ด เผ ยน โยบ าย
ค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
รวมถึงตามผลการปฏิบตัิงานของ CEO 

เนื่องจาก ผูบ้ริหารสงูสดุ (CEO) ขององคก์ร อยู่ในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทจัด
ใหม้ีการประเมินคณะกรรมการเป็นรายคณะ  

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตัง้ CG Committee บริษัทยงัไม่ไดม้ีการแต่งตัง้ CG Committee 
 

6.3.3 การปฏิบัติในเร่ืองอื่น ๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทใหค้วามส าคญัและยึดมั่นในการปฏิบติัตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี โดยค านึงถึงความโปรง่ใสและความเหมาะสม

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงานและอืน่ ๆ 

7.1 โครงสรา้งการก ากับดูแลกิจการ 

 
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 6 ท่าน หรือเป็นคิดรอ้ยละ 60 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่านหรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 
นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
นางวิลาสินี พทุธิการนัต ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบทาน  
นางพรทิพย ์เลิศทนงศกัด์ิ  กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นางสาวนพรตัน ์ศิริพงศป์รีดา กรรมการบริษัท 
นายพงษ์ชยั อมตานนท ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการบริหาร 
นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/  

รองประธานกรรมการบริหาร 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
นายแกลิก อมตานนท ์ กรรมการบริษัท 
นางมาทินี วนัดีภิรมย ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นายบญุญา ตนัติพานิชพนัธ ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร 

นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด
และพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยแ์ละไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศขอ้บงัคบัของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม ประกอบดว้ย นายพงษ์ชัย อมตานนท ์ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายแกลิก อมตานนท ์หรือนาง

รงัษี เลิศไตรภิญโญ หรือ นางมาทินี วนัดีภิรมย ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

7.2.3 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ด้วยความ
ซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท 

2. จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 

3. จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่าง นอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 

4. จดัใหม้ีการท างบดุลและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึ่งผูส้อบบญัชีตรวจสอบ
แลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

5. อาจแต่งตัง้บคุคลอื่นใดใหด้  าเนินกิจการของบริษัทภาย ใตก้ารควบคมุของกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให ้  บคุคล
ดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจ
นั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี ้ การมอบอ านาจนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ผู้ร ับมอบอ านาจ 
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับ
บริษัท ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

6. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้ก ากับควบคุมดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย และกลยทุธท่ี์ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบายและกลยทุธท์างธุรกิจของบริษัท และทบทวนทกุปี 

8. พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปี และการลงทนุของบริษัท 

9. ก ากับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่ งหมายรวมถึงหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์เช่น การท ารายการท่ี เก่ียวโยงกันและการซือ้หรือ
ขายทรพัยส์ิส  าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

10. พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะ กรรมการอื่น 
รวมทัง้การประเมินผลการด าเนินงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อติดตามความคืบหนา้ในการบรรลวุตั ถุประสงค์
ของการด าเนินกิจการของบริษัท 
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11. แจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัททั้งทางตรงและทาง อ้อม เช่น การ ถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทในเครือในจ านวน
เพิ่มขึน้หรือลดลง เป็นตน้ 

ทัง้นี ้กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

ขอบเขตอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอ านาจอนมุตัิในเรื่องต่างๆ พอสรุปได ้ดงันี ้

▪ พิจารณางานดา้นบริหาร 
▪ พิจารณาอนมุตัิแผนงาน กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ 
▪ พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปี 
▪ พิจารณาอนมุตัิวิสยัทศัน ์และพนัธกิจ 
▪ พิจารณาอนมุตัิเรื่องต่างๆ ในงานการบริหาร การตดัสินใจ 
▪ พิจารณางานดา้นปฏิบตัิการ 
▪ พิจารณาอนมุตัินโยบายต่างๆ 
▪ พิจารณาอนมุตัิการขออนญุาตต่อหน่วยงานราชการ 
▪ พิจารณาอนมุตัิเรื่องต่างๆ ตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัท 
บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงันี ้

▪ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
▪ ลงคะแนนเสียงชีข้าด ในกรณีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั 
▪ เป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการบริษัท 
▪ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อรายใหญ่และมีคณุสมบตัิดงันี ้ 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจและกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
พนักงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมในปัจจุบนัของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีบริษัทใหญ่/บริษัทย่อยถือหุน้มากกว่ารอ้ย
ละ 50 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน  

4. ไม่มีความสัมพันธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้งและบุตร ตลอดจนคู่
สมรสของบุตรกับผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
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5. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะ ท่ีอาจ
เป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทคุณสมบตัิของกรรมการ
อิสระดงักล่าวขา้งตน้เท่ากบักฎเกณฑท่ี์เก่ียวกับคณะกรรมการอิสระของส านักงานคณะกรรมการ กลต. ยกเวน้ ขอ้ 3. ซึ่งสงู
กว่าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัคณุสมบตัิของคณะกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการ กลต. 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 4 คน จากกรรมการทั้งหมดของบริษัทจ านวน 10 คน ซึ่งคิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี
รายช่ือดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
นายสนิท วรปัญญา กรรมการอิสระ 
นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า กรรมการอิสระ 

นางวิลาสินี พุทธิการนัต ์ กรรมการอิสระ 
นางพรทิพย ์เลิศทนงศกัด์ิ กรรมการอิสระ 

 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 

 
7.3.2 รายชื่อและขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  บริษัทได้ก าหนด
คณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบไวด้งันี ้

1. เป็นกรรมการอิสระ 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้  
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 
4. มีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ

การเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ีหรือเรียกประชมุตามที่เห็นสมควร อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ (ปีละ 4 ครัง้) โดยมีการก าหนด

วาระการประชมุไวล้่วงหนา้อย่างชัดเจน และน าส่งเอกสารประกอบการประชมุใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้รว่มประชมุเป็นการ
ล่วงหนา้เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยวาระ
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การประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามท่ีกฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานก ากับดูแลประกาศก าหนดและตามท่ีไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นางวิลาสินี พทุธิการนัต ์ กรรมการตรวจสอบ 

นางพรทิพย ์เลิศทนงศกัด์ิ  กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี ้กรรมการตรวจสอบล าดับท่ี 3 เป็นผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit 

system) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรบัผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้จัดใหม้ีการประชุม
รว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลักทรพัยแ์ละส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 
(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 
(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
(8) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงไวด้งันี ้

1. เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือผูท้รงคณุวฒุิ และไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
2. ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดใหม้ีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และมีอ านาจในการเรียก
ประชมุเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
นางพรทิพย ์เลิศทนงศกัด์ิ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายพงษ์ชยั อมตานนท ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายบญุญา ตนัติพานิชพนัธ ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึงความเสี่ยง

ประเภทต่าง ๆ ท่ีส  าคญั คือ ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk), 
ความเสี่ยงดา้นบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Compliance Risk) และ ความเสี่ยงดา้นระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นตน้  

2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัท 
โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้ 

3. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กิดความรว่มมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบาย  

4. จัดใหม้ีการประเมินและวิเคราะหค์วามเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้อย่างเป็นระบบและต่อเ น่ืองทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าการส ารวจความเสี่ยงไดค้รอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ  

5. สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเสี่ยงใหเ้กิดขึน้อย่างต่อเนื่องทั่วทัง้องคก์รและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในสิ่งท่ีตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์

ท่ีก าหนด 
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7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจา้งที่ปรกึษาจากภายนอกเพื่อขอค าแนะน าไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัท โดยตอ้ง
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  

8. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไวด้งันี ้

1. เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษัท และ/หรือผูท้รงคณุวฒุิ และไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
2. ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
3. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น

ไดโ้ดยอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจดัใหม้ีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และมีอ านาจใน
การเรียกประชมุเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 4 คน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
นางวิลาสินี พทุธิการนัต ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นางมาทินี วนัดีภิรมย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

การสรรหา 

1. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน 
โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
เสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  

2. สรรหาคดัเลือกและเสนอบุคคลใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ และเลขานุการบริษัท 
เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีท่ีต าแหน่งว่างลงเน่ืองจากครบ
วาระและในกรณีอื่น ๆ  

3. ปฏิบตัิการอื่นใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

การก าหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ  ส าหรบักรรมการในคณะกรรมการบริษัท 
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และผูบ้ริหารระดับสูง ใหเ้หมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของ
บริษัท และภาวะตลาดอยู่เสมอ  

2. ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี 
โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกัน และ
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ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้
เพื่ออนมุตัิ  

3. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี  

4. ปฏิบตัิการอื่นใดท่ีเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารมีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

นายพงษ์ชยั อมตานนท ์ ประธานกรรมการบริหาร 
นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการบริหาร 

นายบญุญา ตนัติพานิชพนัธ ์ กรรมการบริหาร 

ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบ ของกรรมการบริหาร 
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง และมติของท่ี

ประชมุคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททกุประการ 
2. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ ์งบประมาณ และโครงสรา้งการบริหารงานหลกัและอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของ

บริษัทในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทใหบ้รรลเุป้าหมาย 
3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอ ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ โดยรวมถึง

การพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณประจ าปีหากไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหน้ าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรบัทราบในท่ีประชมุคราวต่อไป 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการเบิกถอนเงินเพื่อด าเนินธุรกิจตามปกติ รวมทั้งอนุมตัิการใชจ้่ายเงินลงทุนท่ีส  าคญัท่ีก าหนดไวใ้น
งบประมาณประจ าปีตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเ้คยมีมติอนุมัติใน
หลกัการไวแ้ลว้ 

5. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื ่องเกี่ยวกับนโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดา้นการ
ปฏิบัติการอื่น ๆ 

6. ก าหนดโครงสรา้งองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก าหนดเงินค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้ริหาร และการเลิกจา้ง 

7. ใหม้ีอ านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามท่ี  คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แกไ้ข บคุคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ ๆ ไดต้ามสมควร 

8. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งนี ้ อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดท่ีคณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับริษัทหรือ
บริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บังคบัของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด 



98 
 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

7.4.1 รายชื่อ ต าแหน่ง คณะผู้บริหาร 

  ผูบ้ริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

นายพงษ์ชยั อมตานนท ์ ประธานกรรมการบริหาร/ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและบริการหลงัการขาย 
นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ รองประธานกรรมการบริหาร 

นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม ผูช้่วยประธานกรรมการบริหาร 
นายอรินทร ์แจ่มนารี ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
นายกตญัญ ูวิไลแกว้ ผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยัและพฒันา 

แผนผังองคก์ร 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ค่าตอบแทนกรรมการก าหนดจากภาระหน้าท่ีและขอบเขตความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติง านของ

กรรมการ และผลการด าเนินงานของบริษัท โดยใหส้อดคลอ้งกบัอตัราค่าตอบแทนในตลาดหรืออตุสาหกรรม ค่าตอบแทนกรรมการผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ก าหนด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะค านึงถึงภาระหน้าท่ี 
ความรบัผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารระดบัสงูแต่ละท่าน ทัง้นี ้เพื่อสามารถ
จูงใจและรกัษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้ค่าตอบแทนและโบนัสประจ าปีส าหรับผูบ้ริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑใ์นการพิจารณาท่ี
แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและผลการท างานเป็นรายบคุคล 
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7.4.3 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน       

ค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร (ลา้นบาท)  67.01 67.72 67.48 
จ านวนผูบ้ริหาร (ราย) 12 13 13 
รูปแบบค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เงินเดือน ค่าประกันสงัคม 

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
โบนสั ค่าน า้มนัและค่าซ่อม
บ ารุงรถประจ าต าแหน่ง 

เงินเดือน ค่าประกันสงัคม 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

โบนสั ค่าน า้มนัและค่าซ่อม
บ ารุงรถประจ าต าแหน่ง 

เงินเดือน ค่าประกันสงัคม 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

โบนสั ค่าน า้มนัและค่าซ่อม
บ ารุงรถประจ าต าแหน่ง 

 

3. ค่าตอบแทนอื่น  

ค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รูปแบบค่าตอบแทนอื่น รถประจ าต าแหน่ง 
โทรศพัทม์ือถือ 

รถประจ าต าแหน่ง 
โทรศพัทม์ือถือ 

รถประจ าต าแหน่ง 
โทรศพัทม์ือถือ 

 
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

สถานท่ีปฏิบตัิงาน 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จ านวน
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จ านวน
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น 345 153.77 307 179.51 1,439 312.02 

บจก. อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ 230 95.90 199 96.90 204 94.33 
บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม 341 104.27 310 99.20 306 101.73 
กิจการรว่มคา้ จีเนียส - - - - 2 0.35 

บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรวิ์ส 283 103.96 306 97.70 334 96.63 
บจก ฟอรท์ คอนซลัติง้ - - - - - - 
บจก.ฟอรท์ ไลทต์ิง้ 13 7.45 18 7.42 12 4.41 

บจก.ฟอรท์ มิเตอร ์ - - - - 13 0.81 
บจก. ฟอรท์ เวนดิง้ 54 16.52 64 11.87 45 9.53 
บจก. ฟอรท์ สมารท์ แคปปิตอล1 - - - - - - 

บจก. ฟอรท์ สมารท์ ดิจิตอล 16 5.33 15 4.51 14 5.63 
กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ จีเนียส - - - - - - 

Mindmap Commtech Inc. - - - - - - 
บจก. ฟอรท์ อเีอ็มเอส 758 174.69 706 61.58 - - 
บจก. กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ กรุ๊ป - - - - - - 
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สถานท่ีปฏิบตัิงาน 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จ านวน
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จ านวน
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ดีวอนส ์ - - - - - - 
บจก. ฟอรท์ เอ็มอารโ์อ เซอรวิ์ส จ ากดั - - - - - - 

บจก. ฟอรท์ สมารท์ ดิสทริบิวชั่น จ ากดั - - - - - - 
รวม 2,040 661.89 1,925 533.67 2,369 625.44 

ผลตอบแทนอื่น 
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะรบัผลตอบแทนในลกัษณะของ ค่าล่วงเวลา โบนสั  และ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ท่ีบริษัท

และบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไดร้่วมกันจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทและบริษัทย่อยและพนกังานจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงินเดือน  

 

7.6 ข้อมลูส าคัญอื่น ๆ 

7.6.1  ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานผู้
ตรวจสอบภายใน  

ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
นายอรินทร ์แจ่มนารี ต  าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ซึ่งบุคคลดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีคุณสมบตัิ ครบถว้น เหมาะสมใน

การด ารงต าแหน่งผูร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน อีกทั้งยงัเป็นบุคคลผูท้  าบญัชีท่ีมีคุณสมบตัิและเงื่อนไขของการเป็น
ผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เลขานุการบริษัท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอรินทร ์แจ่มนารี ผูอ้  านวย 

การฝ่ายบญัชีและการเงิน ใหด้  ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท ตามที่ประชมุคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้ง นายคณพศ แซ่ตั้ง เป็นผู้จัดการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ปฏิบตัิงานหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตัิงานจองทัง้องคก์ร รวมทัง้บริษัทในเครือ 

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ ์
บริษัทมอบหมายให ้นายชัชวิน  พิพฒันโ์ชติธรรม ผูช้่วยประธานกรรมการบริหาร ท าหนา้ท่ี หวัหนา้งานนักลงทนุสมัพนัธ ์ 

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจ าปี 2563 ใหแ้ก่บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นจ านวนเงิน

รวม 6,805,500 บาท 
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการเขา้ร่วมสงัเกตการณก์ารท าลายสินคา้คงเหลือ ส าหรบัปี 2563 ใหแ้ก่ บริษัท ส านักงาน อี

วาย จ ากดั เป็นจ านวนเงินรวม 70,000 บาท 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทไดท้บทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกับทิศทางการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทในระยะยาว อนมุตัิในประเด็นส าคญัเก่ียวกับทิศทางและนโยบายการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจ ทบทวนความ
เพียงพอของกระบวนการ การควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ก ากับดูแลและติดตามใหก้ารบริหารงาน
ของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัต่างๆ โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรร

หากรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายของกรรมการ รวมทัง้พิจารณาสรรหาคดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทท่ีหมดวาระ และ/หรือมีต  าแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตัง้เพิ่ม ซึ่งค  านึงถึงทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ ตามนโยบาย
และหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการท่ีบริษัทก าหนดเพื่อเสนอแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิแต่งตัง้จากท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ตอ้งน าเสนอรายละเอียดท่ีเพียงพอเพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุ้น
การเลือกตัง้กรรมการบริษัทในท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะใชวิ้ธี การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้โดยผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อ
หน่ึงเสียง สามารถใช้ลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ ตามท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เห็นสมควร ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยไม่ได ้และบคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลง
มาจะเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหผู้ ้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมมี
เสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียง 

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งจะ
เหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน
แทน ทั้งนี ้มติการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู่ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณา
เบือ้งต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม  มีความรูค้วามสามารถ ทักษะ และประ สบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทและเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมาย
ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไวไ้ด ้และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อรายใหญ่และมีคณุสมบตัิดงันี  ้
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจและกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 
พนักงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรกึษาทีไ่ดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมในปัจจบุนัของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
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3. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีบริษัทใหญ่/บริษัทย่อยถือหุน้มากกว่ารอ้ย
ละ 50 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน  

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้งและบุตร ตลอดจนคู่
สมรสของบุตรกับผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

5. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจ
เป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงักล่าวขา้งตน้เท่ากับกฎเกณฑท่ี์เก่ียวกบัคณะกรรมการอิสระของส านกังาคณะกรรมการ กลต. 
ยกเวน้ ขอ้ 3. ซึ่งสงูกว่าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัคณุสมบตัิของคณะกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการ กลต. 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบริษัทจ านวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกับจ านวนหน่ึงในสามมากท่ีสดุ ตอ้งออกจากต าแหน่ง โดย

กรรมการซึ่งพน้ต าแหน่งนีอ้าจไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระไดจ้ะมีวาระการด ารงต าแหน่งนบัจากวนัแต่งตัง้จนถึงวนั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

แผนสืบทอด (Succession Plan) 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์น      การคดัเลือกผูบ้ริหาร และนโยบายสืบทอดต าแหน่งในกรณีฉกุเฉิน

หรือเกษียณของผูบ้ริหาร โดยมีกระบวนการท่ีโปรง่ใสซึ่งจะพิจารณาจากความรูแ้ละความสามารถรวมทัง้ประสบการณแ์ละจริยธรรม 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 
ส าหรบักรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับบริษัทอันไดแ้ก่โครงสรา้งองคก์รและผูบ้ริหาร 

ลกัษณะการด าเนินงาน สินคา้หลัก ระเบียบขอ้บังคับของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทรวมทั้งขอ้ก าหนดของส านักงาน 
กลต. และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยให้แก่กรรมการใหม่เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเขา้ใจการด าเนินงานของบริษัท 
รวมทัง้รบัทราบบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 

การพฒันากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อใหก้รรมการมีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบริ ษัท     

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการทกุคน ผูบ้ริหารระดบัสงู รวมทัง้เลขานกุารบริษัท
เขา้รบัการอบรมเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ืองทัง้จากการจัดอบรมภายในและจากสถาบนัภายนอกอื่นๆ เช่น 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน กลต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นตน้ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

บริษัทมีการจดัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ   อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหก้รรมการไดม้ี   การ
พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมารว่มกนั ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบตัิของกรรมการ บริษัท
จะมีการประเมินในแบบรายคณะ รายบุคคล และการประเมินผลกคณะรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยเลขานุการบริษัทจะน าส่งแบบ
ประเมินใหค้ณะกรรมการทุกคนประเมิน ภายหลังการประเมินเรียบรอ้ยแลว้จะน าส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อ
รวบรวมผลคะแนนการประเมินและสรุปผลวิเคราะหก์ารปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปี และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาต่อไป 
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หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ รายบคุคล และการประเมินผลคณะกรรมการชุด
ย่อยทกุชดุ จะครอบคลมุประเด็นส าคญั ดงันี ้

1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชมุคณะกรรมการ 
4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะรายบคุคลและคณะกรรมการชดุย่อย ในปี 2563 มีดงันี ้
• ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะอยู่ในระดบั ดีเยี่ยม คิดเป็นรอ้ยละ 98.28% 
• ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการราย บคุคลเฉลี่ยอยู่ในระดบั ดีเยี่ยม คิดเป็นรอ้ยละ 96.91% 
• ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยเฉลี่ยอยู่ในระดบั ดีเยี่ยมคิดเป็นรอ้ยละ 97.76% 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทไดก้ าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี และแจ้งใหก้รรมการทุกคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพื่อใหก้รรมการ

สามารถจัดสรรเวลาเขา้รว่มประชุมไดอ้ย่างพรอ้มเพรียงกันและก าหนดนโยบายใหม้ีองคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะท่ีคณะ กรรมการจะลง
มติในท่ีประชุม โดยตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงครบเป็นองคป์ระชุม โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมร่วมกันทั้งสิน้ 7 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมกา รแต่ละท่านแสดงอยู่ในหัวข้อ 
“โครงสรา้งการจัดการ” โดยบริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ยกเวน้การประชมุในวาระพิเศษหากมีความจ าเป็น 

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการประชมุของกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารไดป้ระชมุกนัเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมการ

ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารไดอ้ภิปรายหารือ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะท่ีควรน าไปพฒันาการด าเนินการของบริษัท ใน
ปี 2563 บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Director meeting) หน่ึงครัง้ 
 
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการบริษัท 7 7 
นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า กรรมการบริษัท 7 6 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 3 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 2 

นางวิลาสินี พทุธิการนัต ์ กรรมการบริษัท 7 7 

กรรมการตรวจสอบ 4 4 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบทาน  2 2 

นางพรทิพย ์เลิศทนงศกัด์ิ  กรรมการบริษัท 7 7 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

กรรมตรวจสอบ 4 4 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 1 
นางสาวนพรตัน ์ศิริพงศป์รีดา กรรมการบริษัท 7 7 
นายพงษ์ชยั อมตานนท ์ กรรมการบริษัท 7 7 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 1 
นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการบริษัท 7 7 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 1 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 2 
นายแกลิก อมตานนท ์ กรรมการบริษัท 7 7 
นางมาทินี วนัดีภิรมย ์ กรรมการบริษัท 7 7 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 2 
นายบญุญา ตนัติพานิชพนัธ ์ กรรมการบริษัท 7 7 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 1 

นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 1 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทไดก้ าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผูบ้ริหารระดับสูงไดพ้ิจารณาจากภาระหน้าท่ีและขอบเขตความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผูบ้ริหารแต่ละราย 
รวมทั้งผลการด าเนินงานของบริษัท โดยให้มีความสอดคลอ้งกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรม โดยบริษัทไดก้ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบีย้ประชมุและเงินบ าเหน็จประจ าปี 

 
ค่าตอบแทนกรรมการซึ่งไดร้บัการอนมุตัิจากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 มีดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุม บาทต่อคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท 33,000 
กรรมการบริษัท 22,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 49,500 
กรรมการตรวจสอบ 46,200 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    15,000 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000 

หมายเหตุ :  
ไม่มีโบนัส และสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ เช่น ประกันสขุภาพ ค่าสมาชิกสนามกอลฟ์ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อ

การพกัผ่อนหรือสนัทนาการ (Member Club)  
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เงินบ าเหน็จประจ าปี 
วงเงินไมเ่กิน 1.5 ลา้นบาท โดยก าหนดจดัสรรใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

รายช่ือ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

นายสนิท วรปัญญา 606,000 606,000 - - - - - - 

นายพงษ์ชัย อมตานนท ์ 154,000 132,000 - - - - 10,000 20,000 

นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ 154,000 154,000 - - 20,000 20,000 10,000 20,000 

นายบญุญา ตนัติพานิชพนัธ์ 154,000 154,000 - - - - 10,000 20,000 

นางมาทินี วนัดีภิรมย ์ 154,000 154,000 - - 20,000 20,000 - - 

นายแกลิก อมตานนท ์ 154,000 154,000 - - - - - - 

นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม - - - - - - 10,000 20,000 

นางสาวนพรตัน ์ศิริพงศป์รีดา 154,000 154,000 - - - - - - 

นายสมบรูณ ์ม่วงกล ่า 132,000 132,000 523,500  573,000 30,000  30,000 - - 

นางวิลาสินี พุทธิการนัต ์ 154,000 132,000 559,800 513,600 20,000 20,000 - - 

นางพรทิพย ์เลิศทนงศกัด์ิ 154,000 154,000 559,800 559,800 - - 15,000 30,000 

รวม 1,970,000 1,926,000 1,643,100 1,646,400 90,000 90,000 55,000 110,000 

ค่าตอบแทนอื่น 

-ไม่มี- 

 

8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
คณะกรรมการบริษัทใชอ้  านาจในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม โดยใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัและ

มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ่งจะท าการบริหารงานผ่าน    ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและอนุมตัิและ/หรือมอบ
อ านาจให้บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อการบริหารงาน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการบริหารนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะตอ้งเป็นไปดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้อย่างสงูสดุเป็นส าคญั 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบริหารเป็นผูค้ดัเลือกและแต่งตั้งบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทย่อยและบริษัทรว่ม โดยบคุคลท่ีเป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นกรรมการของบริษัทดว้ย โดยดจูากความเหมาะสมดา้นต่างๆ 
อาทิ คุณวุฒิ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการแต่งตั้งผูบ้ริหารส าคญัของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทัง้นี ้
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารท่ีไดร้บัการแต่งตั้งดังกล่าวจะตอ้งด าเนินการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายไว ้โดยยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของกิจการตลอดจน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับรายการเก่ียวโยงและการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน การจดัท าขอ้มลูและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถึงการ จดัใหม้ีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมและรดักมุเพียงพอ 
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8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท และ

หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัทประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการท่ีพิจารณาต้องรายงานให้บริษัททราบถึง
ความสมัพันธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติใน
รายการดงักล่าว และหากบริษัทพิจารณาแลว้พบว่าเป็นการท ารายการท่ีส าคญั จะเสนอรายงานใหค้ณะกรรมการพิจารณาและอนุมติ
ตามความเหมาะสม 

การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน ์
บริษัทมีขอ้หา้มไม่ใหพ้นักงานและผูบ้ริหารผูท้ราบขอ้มลูภายในเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ท าการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ีทราบขอ้มลูจนกระทั่งขอ้มูลไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบรอ้ยแลว้ และหา้มน าขอ้มลูภายในท่ีไม่ควรเปิดเผยไป
เผยแพร่ เพื่อเป็นการสรา้งราคาใหก้ับหลกัทรพัย ์โดยเฉพาะการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะออกเผยแพรต่่อ
สาธารณชน  

นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการ ถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการ  ถือครองหลกัทรพัยโ์ดย คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ทัง้นีก้รรมการและ
ผูบ้ริหารตอ้งจัดส่งส าเนาการรายงานดงักล่าวแก่บริษัทในวนัเดียวกับท่ีรายงานต่อส านักงาน กลต. ซึ่งก าหนดใหแ้จง้ภายใน 3 วันท า
การ 

การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่า การด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม มีอุดมการณใ์นการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นทกุรูป

แบบอย่างมุ่งมั่น เป็นพืน้ฐานท่ีส าคัญอันจะน ามาซึ่งความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจและเสริมสรา้งให้องคก์รเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน 
ดังนั้น เพื่อแสดงเจตจ านงอันแน่วแน่ของบริษัทในการด าเนินธุรกิจท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอรร์ปัชั่น ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 จึงไดม้ีมติก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น (Anti-corruption Policy) โดยก าหนด
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม โดยบริษัทไดจ้ัดท า “นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น” เป็น
ลายลกัษณอ์กัษร และจะมีการชีแ้จง ท าความเขา้ใจ รวมทัง้สื่อสารถึงมาตรฐานการปฏิบตัิตนใหแ้ก่กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงาน
และลกูจา้งทุกคนของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน นอกจากนี ้เพื่อใหน้โยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอรร์ัปชั่นได้รับการด าเนินการและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 
คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูร้ายงาน
ผลการติดตามและผลการประเมินความเหมาะสมของนโยบายอย่างนอ้ยทกุปี  

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
การทุจริตและคอรร์ัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สัญญา มอบใหใ้ห้

ค  ามั่น เรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจา้หนา้ท่ีของรฐั หน่วยงานของรฐั  หน่วยงานของ
เอกชน หรือผูม้ีหนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้า
หรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้ับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดท่ีไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถิ่น หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้
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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งของบริษัท กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกับการทุจริตและคอรร์ปัชั่น การ

ด าเนินการหรือยอมรบัการคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ ทัง้ เพื่อประโยชนท์างตรงหรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อนและคนรูจ้ัก โดย
ครอบคลมุถึงทกุธุรกิจในทกุประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอให ้

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้าน

คอรร์ปัชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าทกุคนในบริษัทไดเ้ขา้ใจและตระหนักถึงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการทุจริตและ
คอรร์ปัชั่น และปลกูฝังจนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน 
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักุม เหมาะสม ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีหน้าท่ีรบัเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าอันทุจริตและคอรร์ปัชั่น ท่ีคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงตามที่ไดร้บัแจง้ และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบริหารรว่มกนัพิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

3. ประธานกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่ง เสริมและสนับสนุน
นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น เพื่อสื่อสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย  รวมทั้งช่วยเหลือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอ้เท็จจริงตามท่ีไดร้บัแจง้หรืองานท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการ
สอบสวนเรื่องการทจุริตและคอรร์ปัชั่น โดยสามารถมอบหมายงานใหก้บัทีมผูบ้ริหารท่ีเห็นว่าสามารถช่วยสืบหาขอ้เท็จจริงได ้

4. ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อใหม้ั่นใจว่ามี
ระบบควบคมุที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงดา้นคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
1. ก าหนดใหฝ่้ายบริหารท าการประเมินความเสี่ยงอันอาจเกิดการทุจริตคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

โดยระบเุหตกุารณท่ี์มีความเสี่ยงสงู และประเมินระดบัความเสี่ยงทัง้โอกาสเกิดและผลกระทบเป็นประจ าทกุปี 

2. จัดใหม้ีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลมุระบบงานส าคญัต่างๆ เช่น การจัดซือ้จัดจา้ง การ
จัดท าสัญญา การจัดท าและควบคุมงบประมาณ รวมถึงระบบการบันทึกบัญชี การจ่าย/รบัช าระเงิน เป็นต้น และให้ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัแนวทางแกไ้ขที่เหมาะสม 

3. ก าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทตามล าดบั 

4. ติดตามการประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนความเสี่ยงเพื่อสามารถวางแนวทางการ
ป้องกนัไดอ้ย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังานและลกูจา้งบริษัททกุคน ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น โดยตอ้ง

ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับัญชา 
หรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
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3. พนักงานจะต้องตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และท าความเขา้ใจกับบุคคลอื่นท่ีตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษัท เพื่อใหบ้คุลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น 

4. บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสรา้ง ปลกูฝังและรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่าการทจุริตและคอรร์ปัชั่นเป็นสิ่งท่ียอมรบัไม่ได ้

ข้อก าหนดในการด าเนินการ 
1. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรร์ัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการ

คดัเลือกบุคคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยก าหนดให้
ผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเขา้ใจ กับพนักงานเพื่อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบและควบคุมดูแลการ
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตและคอรร์ปัชั่น กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร 
พนกังานและลกูจา้งทกุคนตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี ้

2.1 ของก านลั การเลีย้งรบัรองและค่าใชจ้่ายการให ้มอบ หรือรบั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง ตอ้งไม่มีเจตนาเพื่อชกัน าหรือ
ละเวน้การกระท าท่ีไม่ถกูตอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่เป็นสิ่งของหรือการกระท าท่ีผิดกฎหมายและจารีตประเพณี 

2.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

2.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจา้งกับภาครัฐ การด าเนินธุรกิจของบริษัทและการติดต่องานกับภาครฐั
จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตรงไปตรงมาและเป็นไปอย่างโปรง่ใส 

การฝ่าฝืนนโยบายและบทลงโทษ 
1. หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระท าการทุจริตคอรร์ปัชั่นจริง ผูก้ระท าผิด (กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน) จะไดร้บัโทษทางวินัย และ

ผูก้ระท าผิดอาจตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย 

2. ผูบ้ังคับบัญชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือรบัทราบว่ามีการกระท าผิด แต่ไม่ด  าเนินการจัดการใหถู้กตอ้งตาม
นโยบายฉบบันี ้ผูบ้งัคบับญัชาจะไดร้บัโทษทางวินยัและอาจตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย 

3. การไม่ไดร้บัรูถ้ึงนโยบายฉบบันีแ้ละ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จะใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบตัิตาม ไม่ได ้

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง น าขอ้มลูของผูใ้หเ้บาะแส ผูร้อ้งเรียน ขอ้รอ้งเรียน และเอกสารหลกัฐาน ไปเปิดเผย ไม่
เก็บไวเ้ป็นความลบั ผูน้ัน้จะไดร้บัโทษทางวินยั เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

5. การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะโดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตาม
กระบวนการทางวินัย ของบริษัท นอกจากนั้น ยังอาจมีการด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดย
เจตนา 

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจง้เบาะแสหรือข้อรอ้ง เรียน เก่ียวกับ การกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือ 

พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ปัชั่นของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานในองคก์ร โดยจัดช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย
ช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน มายงับริษัท ไดส้ะดวกและเหมาะสม โดย   
ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบรุายละเอียดของเรื่องที่แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้มชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถ
ติดต่อได ้ส่งมายงัช่องทางการรบัเรื่อง ตามที่บริษัทก าหนด 

1. ช่องทางการรบัแจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียนการทจุริตคอรร์ปัชั่น 
บริษัทไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรือรบัขอ้รอ้งเรียน ไวด้งันี ้
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• ทางไปรษณีย ์
 น าส่งท่ี ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
• ทางอีเมล ์
 ประธานกรรมการตรวจสอบ : somboon.m@outlook.com 
   เลขานกุารบริษัท : arin@forth.co.th  
• ทางเว็บไซตข์องบริษัท www.forth.co.th 
• กล่องรบัขอ้เสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ขอ้รอ้งเรียน ภายในบริษัท 

 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 
เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผู้รอ้งเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ท่ีอยู่หรือขอ้มูลใดๆ ท่ี

สามารถระบุตวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูล และเก็บรกัษาขอ้มูลของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลับ โดยจะจ ากัดเฉพาะผูท่ี้มี
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่านัน้ ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้

ในกรณีท่ีมีการรอ้งเรียนเก่ียวกับการทจุริตคอรร์ปัชั่นของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดบัสงู คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ท่ีในการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบุคคลที่ใหข้อ้มลูในการสืบสวนขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตรายใดหรือ 
ความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มลู 

 ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องรอ้งเรียน มีหน้าท่ีเก็ บรกัษาข้อมูล ข้อรอ้งเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลับ หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผย
หนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.2.1 จ านวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุม 
ปรากฎอยู่ในหวัขอ้ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” 

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปรากฎอยู่ในหวัขอ้ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” 

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 
ปรากฎอยู่ในหวัขอ้ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” 

9. การควบคุมภายในและรายงานระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการประชุมกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
คณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินระบบควบคุมภายในโดยซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหารเก่ียวกับความ  เพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัททั้ง 5 ส่วน คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการติดตาม ซึ่งคณะกรรมการไดป้ระเมินและมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายใน
เรื่องการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอแลว้ และมีระบบควบคุม

mailto:somboon.m@outlook.com
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ภายในในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 ส่วนท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกนัทรพัยส์ินอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และท่ีผ่านมา บริษัทไม่มี
ขอ้บกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคัญ นอกจากนี ้บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารส าคัญท่ีท าให้กรรมการ 
ผูส้อบบญัชี และผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร 

นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจ าปี  2563 ได ้ประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทตามท่ี  เห็นว่าจ าเป็น ซึ่งไม่พบว่ามีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีมี
สาระส าคญั 

การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ส าหรบัปี 2563 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ลือกตรวจสอบระบบงานหลกัของ บริษัท ฟอรท์ 
คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 ระบบงาน ไดแ้ก่ ระบบงานบริการ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค  ซีสเต็ม จ ากดั จ านวน 1 ระบบงาน 
ไดแ้ก่ ระบบงานขาย และบริษัท อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ ากดั จ านวน 2 ระบบงาน ไดแ้ก่ ระบบงานขาย และระบบงานจดัซือ้ รวมทัง้ไดม้ี
การตรวจติด ตามผลการตรวจสอบภายในของระบบงานทั้ง 4 ระบบงานดังกล่าว นอกจากนีไ้ด้ติดตามการบริหารความเสี่ยงและ
ประเมินระบบการควบคมุภายในประจ าปี ทัง้นี ้การพิจารณาจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปีนัน้จะใชปั้จจยัแวดลอ้ม    ทางธุรกิจและ
ปัจจัยเสี่ยงเป็นหลกั โดยปัจจัยเหล่านีจ้ะถูกติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม ่าเสมอเพื่อน ามาปรบัเปลี่ยนแผนการตรวจสอบประจ าปี
หากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงท่ีมีความส าคัญมากกว่า ส าหรบัผลการตรวจสอบนั้นจะถูกน าเสนอและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ    และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ส าหรบัปี 2563 ผูต้รวจสอบภายในไม่พบว่ามีขอ้บกพรอ่งของระบบควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญัรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบทา้ยของแบบแสดงราย การขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

  
9.2 รายงานระหว่างกัน 

9.2.1 ข้อมูลรายการะหว่างกันกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท ารายการระหว่างกันกบักิจการหรือบุคคลเก่ียวขอ้งกัน
ท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ทัง้นี ้อาจมีความเก่ียวขอ้งกนัโดยการเป็นผูถื้อหุน้หรือมีผูถื้อหุน้รว่มกนั หรือมีกรรมการร่วมกัน 
ซึ่งสามารถสรุปรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันท่ีมีนัยส าคัญ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังปรากฏใน
ตารางแสดงรายการทางบญัชีของรายการระหว่างกนั ดงันี ้

ลักษณะรายการ บริษัท/บคุคลทีเ่กี่ยวข้อง ความสัมพันธ ์ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

บร
ิษัท

รว่
ม 

ผูถ้ื
อห
ุน้ร
าย
ให
ญ่

 

กร
รม
กา
ร/บ

คุค
ล

ใก
ลช้
ิดก
รร
มก
าร

 

ผูถ้ื
อห
ุน้แ
ละ
/ห
รือ

กร
รม
กา
รร
ว่ม
กนั

 

31 
ธันวาคม 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

รายจ่าย        

ซือ้สินคา้/บริการ บริษัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ ากดั X   X 19.13 7.75 

ค่าเช่าจ่าย นายพงษ์ชัย อมตานนท ์  X X  0.24 0.24 

 นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ   X  0.90 0.90 

 นางพรรณี ศิริพงศป์รีดา    X  - - 
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ลักษณะรายการ บริษัท/บคุคลทีเ่กี่ยวข้อง ความสัมพันธ ์ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

บร
ิษัท

รว่
ม 

ผูถ้ื
อห
ุน้ร
าย
ให
ญ่

 

กร
รม
กา
ร/บ

คุค
ล

ใก
ลช้
ิดก
รร
มก
าร

 

ผูถ้ื
อห
ุน้แ
ละ
/ห
รือ

กร
รม
กา
รร
ว่ม
กนั

 

31 
ธันวาคม 

2563 

31 
ธันวาคม 

2562 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร บริษัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ ากดั X   X 0.26 0.12 

รายได ้        

ขายสินคา้/บริการ บริษัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ ากดั X   X 5.86 10.33 

 กิจการรว่มคา้ ฟอรท์และยิบอิน
ซอย 

X    101.80 - 

รายไดอ้ื่น บริษัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ ากดั X   X 0.03 0.05 

 กิจการรว่มคา้ ฟอรท์และยิบอิน
ซอย 

X    1.63 0.01 

รายไดค้่าธรรมเนียมค า้
ประกนั 

กิจการรว่มคา้ ฟอรท์และยิบอิน
ซอย 

X    0.72 0.04 

ดอกเบีย้รบั กิจการรว่มคา้ ฟอรท์และยิบอิน
ซอย 

X    0.73 - 

เงินปันผลรบั บริษัท ฟอรท์ แทรค็กิง้ จ ากดั X   X 5.10 6.83 

 

9.2.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
1. รายการธุรกิจปกติ 
ซือ้สินคา้/บริการ นโยบายท่ีใชใ้นการจัดซือ้สินคา้/บริการกับบริษัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกับท่ีใชก้ับคู่คา้

ทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพื่อใหไ้ดก้ าไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนัทาง
ธุรกิจได ้ 

ขายสินคา้/บริการ นโยบายท่ีใชใ้นการขายสินคา้/บริการใหแ้ก่บริษัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกับท่ีใชก้ับคู่คา้
ทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพื่อใหไ้ดก้ าไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนัทาง
ธุรกิจได ้ 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
ค่าเช่าจ่าย เป็นการเช่าท่ีดินหรืออาคารเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยจาก

บคุคลที่เก่ียวโยง โดยมีการก าหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการโดยอา้งอิงราคาตลาด และ/
หรือตน้ทนุของการไดม้ารวมค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

ค่าเช่ารบั เป็นการใหเ้ช่าอาคารเพื่อใชเ้ป็นสถานประกอบการของบริษัทร่วม โดยมีการก าหนดราคา
หรือเงื่อนไขของรายการโดยอา้งอิงราคาตลาด และ/หรือตน้ทนุของการไดม้ารวมค่าใชจ้่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ซึ่งมีความเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 

รายไดอ้ื่น นโยบายในการขายสินคา้/บริการใหแ้ก่บริษัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกับคู่คา้ทั่วไป โดยมี
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การเจรจาต่อรองราคา เพื่อใหไ้ดร้าคาและเงื่อนไขทางการคา้ท่ีเหมาะสม 

เงินปันผลรบั เป็นเงินปันผลท่ีได้รบัจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยขึน้อยู่กับผลประกอบการของบริษัท
รว่มและเป็นไปตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทรว่ม  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร นโยบายในการจัดซือ้สินคา้/บริการกับบริษัทดงักล่าวเป็นนโยบายเดียวกับคู่คา้ทั่วไป โดยมี
การเจรจาต่อรองราคา เพื่อใหไ้ดร้าคาและเงื่อนไขทางการคา้ท่ีเหมาะสม 

3. รายการรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
ดอกเบีย้รบั นโยบายการก าหนดอตัราดอกเบีย้ของเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทรว่มอ้างอิงอัตราดอกเบีย้เงิน

กู้ยืมของบริษัทท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน   
รายไดค้่าธรรมเนียมค า้
ประกนั 

นโยบายการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมค า้ประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทร่วมอา้งอิงอัตรา
ค่าธรรมเนียมค า้ประกนัของบริษัทท่ีไดร้บัจากสถาบนัการเงิน 

 

9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความ
เหมาะสมทางดา้นราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมและมีการ
เปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดใหผู้้เชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน
ดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้
มีส่วนไดส้่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบัญชีของบริษัท นอกจากนี ้การท ารายการระหว่างกันของบริษัท  บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงิน  

 ตารางที่ 1  สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561-2563 

 งบการเงินรวม 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 696,327 7.85 681,811 8.95 740,575 9.47 
เงินลงทนุชั่วคราว - 0.00 50,000 0.66 - 0.00 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 2,681,345 30.23 1,584,787 20.81 1,449,437 18.53 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

- 0.00 

 
- 0.00 

 
30,000 0.38 

รายไดค้า้งรบัที่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 641,240 7.23 496,135 6.51 379,969 4.86 
สินคา้คงเหลือ – สทุธิ 967,726 10.91 978,892 12.85 893,544 11.42 
ส่วนของเงินใหกู้ย้ืมแก่ตวัแทนบริการทีจ่ะถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
- 0.00 

 
25,045 0.33 

 
38,606 0.49 

ส่วนของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
- 0.00 

 
- 0.00 

 
89,381 1.14 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น - 0.00 - 0.00 305 0.01 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 261,366 2.94 259,535 3.41 687,517 8.79 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,248,004 59.16 4,076,205 53.52 4,309,334 55.09 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 9,919 0.11 442 0.01 794 0.01 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 31,152 0.35 31,152 0.41 - 0.00 
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 0.00 - 0.00 31,152 0.40 
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 32,464 0.37 33,464 0.44 16,042 0.21 
เงินใหกู้ย้ืมแก่ตวัแทนบริการ - สทุธิจากส่วนที่
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
- 0.00 

 
27,658 0.36 

 
50,155 0.64 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากส่วนที่
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
- 0.00 

 
- 0.00 

 
141,638 1.81 

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 104,806 1.18 103,745 1.36 103,935 1.33 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์-  สทุธิ 2,942,237 33.17 2,809,032 36.88 2,512,357 32.12 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - 0.00 - 0.00 133,351 1.70 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 105,314 1.19 112,706 1.48 114,268 1.46 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 273,915 3.09 285,754 3.75 266,912 3.41 
สิทธิการเช่า - สทุธิ 16,028 0.18 14,903 0.19 - 0.00 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 106,529 1.20 121,956 1.60 142,436 1.82 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,622,364 40.84 3,540,812 46.48 3,513,040 44.91 
รวมสินทรัพย ์ 8,870,368 100.00 7,617,017 100.00 7,822,374 100.00 
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 งบการเงินรวม 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

หนีสิ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสัน้ 2,996,067 33.78 2,679,515 35.18 2,672,659 34.17 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 1,347,652 15.19 1,052,938 13.82 1,177,206 15.05 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี 545,728 6.15 283,737 3.72 130,173 1.66 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 0.00 - 0.00 18,071 0.23 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย 34,101 0.38 25,754 0.34 23,516 0.30 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 979,728 11.05 877,879 11.53 1,114,821 14.25 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,903,276 66.55 4,919,823 64.59 5,136,446 65.66 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 374,207 4.22 116,695 1.53 190,692 2.44 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

 
- 

 
0.00 

 
- 

 
0.00 

 
102,099 

 
1.30 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 86,401 0.97 132,453 1.74 160,251 2.05 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น - 0.00 1,958 0.03 4,674 0.06 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 460,608 5.19 251,106 3.30 457,716 5.85 
รวมหนี้สิน 6,363,884 71.74 5,170,929 67.89 5,594,162 71.51 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียน  480,000 5.41 480,000 6.30 480,000 6.14 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 480,000 5.41 480,000 6.30 480,000 6.14 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 362,558 4.09 362,558 4.76 362,558 4.63 

ก าไรสะสมที่เป็นส่วนของบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการที่บริษัทแลก
หุน้ของบริษัทย่อยในราคาที่ต  ่ากวา่มลูค่าตามบญัชขีองบริษัทย่อย 40,891 0.46 40,891 0.54 40,891 0.52 
ส่วนเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุน้ในบริษทัย่อย (89,292) (1.01) (160,879) (2.11) (284,352) (3.63) 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (5,659) (0.06) (3,555) (0.05) (4,167) (0.05) 
ก าไรสะสม       

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 48,000 0.54 48,000 0.63 48,000 0.61 

   จดัสรรแลว้ – ส ารองหุน้สามญัซือ้คืน - 0.00 36,836 0.48 152,206 1.95 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 848,381 9.57 739,835 9.71 649,459 8.30 

หุน้สามญัซือ้คืน - 0.00 (36,836) (0.48) (152,206) (1.95) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,684,879 19.00 1,506,850 19.78 1,292,390 16.52 
ส่วนของผูถ้ือหุน้สว่นนอ้ยในบรษิัทย่อย 821,605 9.26 939,238 12.33 935,822 11.96 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,506,484 28.26 2,446,088 32.11 2,228,212 28.49 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,870,368 100.00 7,617,017 100.00 7,822,374 100.00 
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ตารางที ่2  สรุปงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 - 2563 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 

รายได้จากการด าเนินงาน       

     รายไดจ้ากการขาย 2,967,128 36.72 1,867,549 27.45 2,015,585 28.46 
     รายไดจ้ากการบริการ 4,090,758 50.63 4,097,441 60.22 4,051,951 57.21 
     รายไดจ้ากการรบัเหมาโครงการ 757,074 9.37 553,897 8.14 724,018 10.22 
          รวมรายได้จากธุรกิจหลัก 7,814,960 96.72 6,518,887 95.81 6,791,554 95.89 
รายไดอ่ื้น 265,109 3.28 284,963 4.19 291,049 4.11 
รวมรายได้ 8,080,069 100.00 6,803,850 100.00 7,082,603 100.00 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน       
     ตน้ทนุขาย 2,399,335 29.69 1,495,128 21.97 1,513,983 21.38 
     ตน้ทนุบริการ 2,990,431 37.01 3,032,323 44.57 3,144,667 44.40 
     ตน้ทนุจากการรบัเหมาโครงการ 654,952 8.11 453,975 6.67 601,999 8.50 
          รวมต้นทุนจากธุรกิจหลัก 6,044,718 74.81 4,981,426 73.21 5,260,649 74.28 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 958,816 11.87 1,024,884 15.06 978,174 13.81 
รวมค่าใช้จ่าย 7,003,534 86.68 6,006,310 88.28 6,238,823 88.09 
ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตาม
วิธีส่วนไดเ้สียในบริษัทรว่ม 5,580 0.07 4,827 0.07 (12,322) (0.17) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคล 1,082,115 13.39 802,367 11.79 831,458 11.74 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 128,127 1.59 101,990 1.50 86,840 1.23 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 134,182 1.66 94,543 1.39 98,744 1.39 
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 293,658 3.63 274,478 4.04 207,039 2.92 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 526,148 6.51 331,356 4.87 438,835 6.20 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)  0.55  0.35  0.47  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุน้) 960,000  958,235  937,154  
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ตารางที่ 3 งบกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 - 2563 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิก่อนภาษี 953,988 700,377 744,618 
ปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมด าเนินงาน     
ค่าเสื่อมราคา 470,817 472,209 502,342 
ค่าตดัจ าหนา่ยสิทธิการเช่าและอ่ืนๆ 1,125 1,125 - 
ค่าตดัจ าหนา่ยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 10,749 14,982 20,046 
ค่าตดัจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 2,545 4,196 5,175 
หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 2,128 16,818 15,727 
ขาดทนุจากการท าลายสินคา้คงเหลือ - - 6,910 
ขาดทนุจากการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (โอนกลบั) 57,418 26,131 29,984 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ 13,625 47,097 26,335 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(โอนกลบั) 313 (3,363) 2,893 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดขึน้จริง (727) 764 4,068 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ ์ (5,196) (3,094) (1,233) 
ส่วนแบ่งขาดทนุ(ก าไร)จากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม (5,580) (4,828) 12,322 
รายไดด้อกเบีย้ - - (14,842) 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 104,630 80,365 80,226 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ด าเนินงาน:- 1,605,835 1,352,779 1,434,571 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (1,210,137) 1,078,817 113,168 
สินคา้คงเหลือ 78,678 (37,296) 48,454 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืม - (52,703) (41,700) 
รายไดค้า้งรบัที่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (116,185) 145,105 116,167 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน - - (231,019) 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น - - (305) 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 73,178 (17,688) (431,069) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 26,261 24,778 
 

3,931 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 370,991 (514,401) 112,370 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (1,625) 116,578 241,945 
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 826,996 2,095,969 1,366,513 
เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั - - 14,097 
จ่ายดอกเบีย้ (104,651) (80,566) (74,277) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (124,453) (139,079) (102,338) 



118 
 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
พันบาท พันบาท พันบาท 

รบัคืนภาษีเงินไดห้กัณ ที่จ่าย  10,157 5,973 975 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 608,049 1,882,297 1,204,970 
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน    
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง (9,523) 9,478 (353) 
เงินลงทนุชั่วคราวเพ่ิมขึน้ - (50,000) 50,000 
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 6,275 6,842 1,520 
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ (265,127) (339,543) (184,808) 
ซือ้อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ (105,128) - - 
ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (48,421) (22,374) (21,608) 
เงินสดจ่ายซือ้สิทธิการใชส้ินทรพัย ์ - - (3,281) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ - - (37,400) 
รบัช าระเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 7,400 
เงินปันผลรบัจากบริษัทรว่ม 10,199 6,833 5,100 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย (117,584) (94,356) (8,444) 
เงินลงทนุในบริษัทรว่มเพิ่มขึน้ - (3,005) - 
เงินสดจ่ายจากการใหพ้นกังานกูย้ืมเงิน - - (4,500) 
เงินสดรบัจากการใหพ้นกังานกูย้ืมเงิน - - 125 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (529,309) (486,125) (196,249) 
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัเพ่ิมขึน้(ลดลง) 745,067 (316,552) (6,857) 
รบัเงินกูย้ืมระยะยาว 352,900 17,000 200,000 
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (570,989) (536,503) (279,567) 
จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (964) (1,151) - 
จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า - - (24,250) 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (480,000) (403,066) (392,612) 
เงินสดจ่ายซือ้หุน้สามญัซือ้คืนของบริษัทฯ - (36,836) (115,370) 
เงินสดจ่ายซือ้หุน้สามญัซือ้คืนของบริษัทย่อย (187,341) - (164,255) 
จ่ายเงินปันผลส่วนของผูมี้สว่นไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทย่อย (251,826) (248,539) (234,986) 
เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุจากผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 12,000 114,463 68,555 
บริษัทย่อยเลิกกิจการและคืนทนุใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทย่อย - - (3) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (381,153) (1,411,184) (949,345) 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมขึน้ 110 497 (612) 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (302,303) (14,515) 58,764 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินตน้งวด 998,630 696,326 681,811 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินปลายงวด 696,327 681,811 740,575 
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ตารางที่ 4 อตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 - 2563 

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  0.89 0.83 0.84 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า)  0.57 0.47 0.43 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า)  2.94 2.41 3.47 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  124 151 105 
อตัราส่วนหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เท่า)  5.84 5.12 5.62 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั)  63 72 65 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้(เท่า)  5.20 4.15 4.72 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  70 88 77 
Cash Cycle (วนั)  117 135 93 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%)  22.65 23.58 22.54 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  13.85 12.23 12.42 
อตัราก าไรสทุธิ (%)  10.49 9.29 9.51 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%)  20.99 13.55 19.69 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%)  9.24 7.95 8.26 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%)  43.87 38.38 45.70 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า)  0.88 0.86 0.87 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า)  2.54 2.11 2.51 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า)  8.45 7.87 9.57 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (เทา่)  91.23 121.64 87.39 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท)  0.55 0.35 0.47 
มลูค่าตามบญัชสีทุธิต่อหุน้ (บาท)  2.61 2.55 2.32 
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ส่วนที ่4 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 
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การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 
 
 

 บรษิัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ  ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี ้ บรษิัทขอรบัรองว่า 
 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้ 

 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว  

 

(3)      บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคมุดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัท่ีบรษิทัไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษิทั
ไดม้อบหมายใหน้ายอรนิทร ์แจ่มนารี เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายอรนิทร ์แจ่มนารี ก ากบัไว ้บรษิัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
          

 ชื่อ ต าแหน่ง 

 

ลายมือชื่อ 

 นายพงษ์ชยั อมตานนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร  

 

 

นางรงัษี เลิศไตรภิญโญ 

 

รองประธานกรรมการบรหิาร 
 
 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 นายอรนิทร ์แจ่มนาร ี ผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชีและการเงิน 
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เอกสารแนบ 1 

 
รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสนิท   
วรปัญญา 

82 ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ 

บมจ. ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

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

   

    - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.) 

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

2549-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. อีเลคทรอนิกส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้ส่วนอิเลคทรอนิกส ์
    2549-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม ผ ลิ ต  จ า ห น่ า ย  แ ล ะ รับ เห ม า  ติ ด ตั้ ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบจราจรพรอ้มทั้ง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง และผลิตและจ าหน่าย
ป้ายอิเล็กทรอนิกส ์

    2549-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 

บจม. ไทยซมัมิท ฮาเนส ผลิตชิน้ส่วนรถยนต ์

     2563-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อาคเนยป์ระกนัชีวิต ธุรกิจประกนัชีวิต 

     2552-2563 กรรมการบริษัท 

     2563-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อาคเนยป์ระกนัภยั ธุรกิจประกนัชีวิต 
     2552-2563 กรรมการบริษัท 
     2563-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อาคเนยแ์คบปิตอล บริหารและจัดการ การใช้รถยนต์ส าหรับ

บริษัทและองคก์รขนาดใหญ่อย่างครบวงจร      2552-2563 กรรมการบริษัท 

     2539-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ไทยวิจยัและฝึกอบรม รบัด าเนินการจดัการฝึกอบรมภายในองคก์ร 
     2558-2561 

 
ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์
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ช่ือ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพงษ์ชยั         
อมตานนท ์

57 41.75            
(*) นบัรวมคู่
สมรสและบตุรที่
ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ 

นอ้งชายคณุรงัษี 
เลิศไตรภิญโญ
และคณุแกลิก 
อมตานนท ์

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 

2548-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/กรรมการ 
บริหาร/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บมจ. ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

   - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร
การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 
58 

2559-ปัจจบุนั กรรมหารบริษัท บจก. ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ ขายสินคา้และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับตูบุ้ญ
เติม 

    - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 14 

2558-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท์ เวนดิง้ บริหารจดัการเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 

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

2556-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท์ ไลทต์ิง้ ผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟและอปุกรณ์
ส าหรบัใหแ้สงสว่าง 

    
2554-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท์ คอนซลัติง้ บริการใหค้ าปรกึษาในการจดัการขอ้มลูและ

จดัระบบโปรแรมคอมพิวเตอร ์
     2551-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

     

2545 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส  ทราฟฟิค ซีส
เต็ม 

ผลิต จ าหน่ายและรบัเหมา ติดตัง้ผลิตภณัฑ ์
ที่เกี่ยวกับระบบจราจรพรอ้มทั้งอุปกรณ์ที่
เกี่ ยวข้อง และผลิตและจ าหน่ ายป้ าย
อิเล็กทรอนิกส ์

     
2545 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท์ มิเตอร ์ จ าหน่ายมิเตอรว์ดัไฟฟ้า kWh แบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

     

2545 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเต็ม การวิจยั คน้ควา้เทคโนโลยี และจ าหนา่ย
อปุกรณร์บัส่งขอ้มลูผ่านดาวเทียมตดิ
ยานพาหนะ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายพงษ์ชยั     
อมตานนท ์ 
(ต่อ) 

    2551-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/ประธาน
กรรมการบริหาร 

บมจ. ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส ใหบ้ริการเติมเงินออนไลนแ์ละเติมเงินตูมื้อถือ
อตัโนมตัิ 

    
2560-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. โอดิน พาวเวอร ์ ลงทุน ในบริษั ทที่ ด  า เนิ นธุ รกิจ โรงไฟฟ้ า

พลงังานทางเลือก 

     
2556 - 2558 กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์ บริการรบัเหมาออกแบบติดตั้งระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม 

     

2560  กรรมการบริษัท บจก. บ๊อกช ์24 บริการรบั-ส่ง-ฝากสินคา้ผ่านตู ้locker โดยมี
บริการหลัก คือ ซักอบรีด ส่งพัสดุด่วน รับ
สินค้า Shopping Online ฝากสิ่งของ และ
บริการ Bill Payment 

     
2562-2563 กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ. การบินไทย การบินพาณิชยใ์นประเทศแลระหว่างประเทศ 

     
2562-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท์ อีเอ็มเอส ประกอบธุรกิจบริการผลิตภณัฑ์

อิเล็กทรอนิกสแ์บบครบวงจร 

     
2562-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. กิจการร่วมค้าฟอร์ท 

รอยลั 
จ าหน่ายเครื่องบิน 

นายแกลิก 
อมตานนท ์

65 6.03 พี่ชายคณุพงษ์ชยั 
อมตานนทแ์ละ
คณุรงัษี              
เลิศไตรภิญโญ 

- ปวช. สาขาการบญัชี วิทยาลยัเชตพุน 
- อบรมDirector Accreditation 

Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย รุน่ 
30/2004  วนัที่ 15 ธันวาคม 2547 

 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

    2531 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางรงัษี 
เลิศไตรภิญโญ 

60 6.19 พี่สาวคณุพงษ์ชยั 
อมตานนท ์

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ           
(การบญัชี) มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

- อบรมDirector Accreditation 
Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย รุน่ 
30/2004  วนัที่ 15 ธันวาคม 2547 

- การอบรมเร่ืองภาษีที่ดินและสิ่งปลกู
สรา้ง เม่ือวนัที่ 11-12 มิถนุายน 2562 

- การอบรมเร่ือง IPO TOTAL 
STRATEGY เม่ือวนัที่ 2-3 เมษายน 
2562 

- การอบรมเร่ือง PROPERTY TAX เม่ือ
วนัที่ 11-12 มิถนุายน 2562 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/ กรรมการ 
บริหาร/กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลติ/ประกอบ
แผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและอิเลก็ทรอนิกส ์

2551 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร 

บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส 
 

ใหบ้ริการเติมเงินออนไลนแ์ละเติมเงินตูมื้อถือ
อตัโนมตัิ 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท์ คอนซลัติง้ 
 

บริการใหค้ าปรึกษาในการจัดการขอ้มูลและ
และจดัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

    2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

    2556 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท 
 

บจก. ฟอรท์ ไลทต์ิง้ 
 

ผลิตและจ าหน่ ายหลอดไฟและอุปกรณ์
ส าหรบัใหแ้สงสว่าง 

    2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท์ เวนดิง้ บริหารจดัการเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 

    2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  
 

บจก. ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ ขายสินคา้และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตู้
บญุเติม 

    
 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  
 

บจก. กิจการรว่มคา้ฟอรท์ กรุ๊ป  รือ้ยา้ยเครื่องจกัร/อปุกรณ ์
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางรงัษี         
เลิศไตรภิญโญ 
(ต่อ) 

   

 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท์ สมารท์ ดิจิตอล ตลาดกลางในการซือ้ขายออนไ์ลน ์  
(e-Marketplace) ภายใตช้ื่อ Be Mall และ
รองรบัการขยายตวัของธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบั
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(e-Commerce) 

    

 

2548 - 2560 กรรมการบริษัท/ กรรมการ 
บริหาร/รองประธาน
กรรมการบริหาร/กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบ 
แทน/กรรมการ บริหาร
ความเสี่ยง/เลขานกุาร
บริษัท 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

    
 

2561-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท์ มิเตอร ์ จ าหน่ายมิเตอรว์ดัไฟฟ้า Kwh แบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

    

 

2556 - 2558 กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์ บริการรบัเหมาออกแบบติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม 

    

 

2562-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท์ อีเอ็มเอส ประกอบธุรกิจบริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบครบวงจร 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายบญุญา     
ตนัติพานิชพนัธ ์

59 2.57 (*) 
(*) นบัรวมคู่
สมรสและบตุรที่
ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ 

ไม่มี - ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรส์ถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 
- อบรม Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการ 
บริษัทไทย รุน่ 30/2004  วนัที่ 15 
ธันวาคม 2547 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2545 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม ผลิต จ าหนา่ย และรบัเหมา ติดตัง้ผลิตภณัฑ์
ที่เกี่ยวกบัระบบจราจรพรอ้มทัง้อปุกรณท์ี่
เกี่ยวขอ้ง และผลิตและจ าหน่ายป้าย
อิเล็กทรอนิกส ์

2556 - 2558 กรรมการบริษัท บจก.ฟอรท์ อลัไลแอนซ ์ บริการรบัเหมาออกแบบตดิตัง้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคม 

นางมาทินี      
วนัดีภิรมย ์

59 2.58 พี่สาวของภรรยา         
คณุพงษ์ชยั 
อมตานนท ์

- ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรส์ถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 
- อบรม Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รุน่ 30/2004 วนัที่ 
15 ธันวาคม 2547 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/กรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

    2545 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร 

บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม ผลิต จ าหนา่ย และรบัเหมา ติดตัง้ผลิตภณัฑ์
ที่เกี่ยวกบัระบบจราจรพรอ้มทัง้อปุกรณท์ี่
เกี่ยวขอ้ง และผลิตและจ าหน่ายป้าย
อิเล็กทรอนิกส ์

     2551 - 2556 กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส ใหบ้ริการเติมเงินออนไลนแ์ละเติมเงินตูมื้อถือ
อตัโนมตัิ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางวิลาสินี   
พทุธิการนัต ์
 
 
 

66 ไม่มี ไม่มี - Bachelor Degree of Science  
สาขาเศรษฐศาสตร,์ East Texas State 
University, 

- Director Certification Program  
รุน่ที่ 134/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุน่ที่ 29/2018 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล
ทางการแพทย ์ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู     
แพทยส์ภา   

- หลกัสตูร Capital Market Academy 
(CMA) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูร Strategic Customer 
Management Universal Network 
Intelligent, Singapore 

- หลกัสตูร The 7 Habits of Highly 
Effective people KLC, United 
Kingdom 

2561-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและก าหนคา่ตอบแทน 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2560-ปัจจบุนั กรรมการ โรงพยาบาลพระรามเกา้ กิจการสถานพยาบาลประเภทที่รบัผูป่้วยไว้
คา้งคืน ในลกัษณะโรงพยาบาลทั่วไป
(General Hospital) 

2560-2563 ที่ปรกึษา  บจก.เอสซีบี อบาคสั 
ธนาคารไทยพาณิชย ์

บริการจดัเก็บ รวบรวม วิเคราะห ์จดัท าจด
พิมพแ์ละเผยแพรส่ถิติ ขอ้มลูทางการเกษตร 
อตุสาหกรรม 

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหาร  

บมจ.เอสซี แอสเสท ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์บบครบวงจร ทัง้
อาคารส านกังานใหเ้ช่า โครงการที่พกั อาศยั 
อาทิ บา้นเดี่ยว ทาวนโ์ฮม และคอนโดมเินียม 
พบกบับา้น ทาวนโ์ฮม และคอนโดหรู ใจกลาง
เมือง 

2558-2563 ที่ปรกึษา   ใหบ้ริการสื่อสารโทรคมนาคมโดย รวมถึง
ธุรกิจใหบ้ริการโทรศพัท ์เคลื่อนที่ ธุรกิจ
อินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู และธุรกิจดิจทิลั 
เซอรว์ิส 

2556-2558 หวัหนา้คณะผูบ้ริหาร
ดา้นลกูคา้และบริการ  

 

2550-2555 รองกรรมการ
ผูอ้  านวยการ สว่นงาน
บริหารลกูคา้และบริการ 

 

บมจ.แอดวานซ ์อินโฟร ์
เซอรว์ิส คอรป์อเรชั่น 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวนพรตัน ์       
ศิริพงศป์รีดา 

46 ไม่มี ไม่มี - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Director Accreditation Program รุน่
ที่ 

- 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2561-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

    2561-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ จ าหน่ายชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

     2551-2559 Cluster Sales & 
Operations Planning 
Manager (SEA & East 
Macro Distributors)  

บริษัท Shell Eastern 
Petroleum (Pte) Ltd. 

ผลิตผลติและจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ า้มนัและ
ก๊าซส าหรบัใชใ้นประเทศอตุสาหกรรมและ
การขนส่ง 

นายสมบรูณ ์
ม่วงกล ่า 

69 ไม่มี ไม่มี - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

- Directors Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที่ 77/2009 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

2561-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท/
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2557-ปัจจบุนั สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 

สภากรุงเทพมหานคร  

2556-ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ  สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

 

2556-2561 กรรมการ กองทนุเงินทดแทน  

2556-2558 ที่ปรกึษาผูท้รงคณุวฒิุ กองทนุประกนัสงัคม  

2552-2557 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง  
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางพรทิพย ์ 
เลิศทนงศกัดิ ์

43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละ
การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Director Accreditation Program รุน่
ที่ 152/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- สมัมนาเร่ือง   "สรุปเนือ้หาและ
กรณีศกึษา TFRS 15" วนัที่ 21 
มกราคม 2563 

- สมัมนาเร่ือง   "มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน (TFRS 9)" วนัที่ 28 
มกราคม 2563 

- สมัมนาพิจารณ ์: รา่งมาตรฐานการ
สอบบญัชี รหสั 600 (ปรบัปรุง) 
"ขอ้พิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบ
บงการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงาน
ของผูส้อบบญัชีอ่ืน" เม่ือวนัที่ 25 
กนัยายน 2563 

- สมัมนาเชิงปฏิบตัิการเรื่อง : "การ
ตรวจสอบบญัชีโดยใชเ้ทคนคิ Data 
Analytics" วนัที่ 19 ตลุาคม 2563 

- เขา้รว่มเสวนาเรื่อง "การตัง้ส ารองการ
ดอ้ยค่าของเครื่องมือทางการเงิน 
(TFRS 9) วนัที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

2561-ปัจจบุนั กรรมบริษัท/กรรมการ
อิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2560-ปัจจบุนั Audit Partner บจก.เอเอสที มาสเตอร ์ สอบบญัช ี

2545-2546 ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ี บจก. เคพีเอ็มจี บริการใหค้ าปรกึษาดา้นกฎหมาย บญัชี 
จดัท าบญัช ี
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางพรทิพย ์
เลิศทนงศกัดิ ์
(ต่อ) 

   - สมัมนาเร่ือง "สรุปประเด็นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่พบในการ
ปฏิบตัิงานของบริษัทจดทะเบียนและ
เร่ืองความแตกต่างจากฉบบัเดิมของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจปรบัปรุง 
2563” วนัที่ 15 ธันวาคม 2563 

- อบรม เรื่อง “CCH Software 
Training” วนัที่ 6-9 มกราคม 2563 

    

นายชชัวิน  
พิพฒันโ์ชติธรรม       

47 ไม่มี ไม่มี -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
-  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 

ผูช้่วยประธานกรรมการ 
บริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น 
 
 
 

ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ ขายสินคา้และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัตู้
บญุเติม 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท์ เวนดิง้ บริหารจดัการเครื่องจ าหน่ายสินคา้     
อตัโนมตัิ 
 

2562 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท บจก. ฟอรท์ อีเอ็มเอส ประกอบธุรกิจบริการผลิตภณัฑ์
อิเล็กทรอนิกสแ์บบครบวงจร 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท (ร้อย

ละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ระยะเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอรินทร ์  
แจ่มนารี 

48 ไม่มี ไม่มี -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี   
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2551 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

 
 
 

ผลิตและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

    2560 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท 

นายกตญัญ ู 
วิไลแกว้ 

51 0.02 ไม่มี - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาอิเลคทรอนิคส ์สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล 

- ปวส. สาขาอิเลคทรอนิคส ์สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล 
 
 

2559 - 
ปัจจบุนั 

ผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยั
และพฒันา 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

2548 - 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายวิจยัและ
พฒันา 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น ผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณโ์ทรคมนาคม
และอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละรบัจา้งผลิต/
ประกอบแผงวงจรอปุกรณโ์ทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น 
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เอกสารแนบ 1 (ต่อ) 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมทีด่ ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้มีอ านาจควบคุม 

A = ประธานกรรมการ, B = กรรมการบรษิัท, C = กรรมการบรหิาร, D = ผูบ้รหิาร 

 ล
 ำด
บั 

                                                  
ชื่อ-สกุล 

 
 
                                       
บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
 นำ

ยส
นิท

  
วร
ปัญ

ญ
ำ 

นา
ยส
มบ

รูณ
 ์  ม

่วง
กล
 ่า 

นำ
งพ
รทิ
พย
 ์  เ
ลิศ
ทน
งศ
กัดิ์

 

นำ
งว
ิลำ
สิน
ี   
 พ
ทุธิ
กำ
รนั
ต ์

นำ
ยพ
งษ
ช์ยั

  
อม
ตำ
นน
ท ์

นำ
งร
งัษี

  
เล
ิศไ
ตร
ภิญ

โญ
 

นำ
ยแ
กล
ิก 

 อ
มต
ำน
นท

 ์

นำ
งม
ำทิ
นี 

 ว
นัด
ีภิร
มย

 ์

นำ
ยบ
ญุ
ญ
ำ 

 ต
นัต
ิพำ
นิช
พนั

ธ ์

นำ
งส
ำว
นพ

รตั
น ์
    
ศิร
ิพง
ศป์
รีด
ำ 

นำ
ยก
ตญั

ญ
 ู  วิ

ไล
แก
ว้ 

นำ
ยช
ชัวิ
น 
พิพ

ฒั
นโ์
ชต
ิธร
รม

 

นำ
ยอ
ริน
ทร

 ์แ
จ่ม
นำ
รี 

1 บมจ.ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น A,B B B B B,C B,C B B B,C B D D D 

2 บจก.อีเลคทรอนิคส ์ซอรซ์ B    B B B,C   B    

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

4 กิจการรว่มคา้ จีเนียส     B B  B B     

5 บมจ. ฟอรท์ สมารท์ เซอรวิ์ส     B B        

6 บจก. ฟอรท์ คอนซลัติง้     B B        

7 บจก.ฟอรท์ แทรค็กิง้ ซีสเต็ม     B         

8 บจก. ฟอรท์ ไลทต์ิง้     B B        

9 บจก.ฟอรท์ มิเตอร ์     B B        

10 Mindmap Commtech Inc.     B B        

11 บจก. ฟอรท์ เวนดิง้     B B      B  

12 บจก. ฟอรท์ สมารท์ แคปปิตอล     B B      B  

13 บจก. ฟอรท์ สมารท์ ดิจิตอล      B        

14 กิจการรว่มคา้  ฟอรท์ จีเนียส     B B  B B     

15 บจก. ฟอรท์ อีเอ็มเอส     B B      B  

16 บจก.กิจการรว่มคา้ ฟอรท์ กรุ๊ป จ ากดั      B        

17 กิจการรว่มคา้ ฟอรท์และยิบอินซอย     B B        

18 บจก. กิจการรว่มคา้ฟอรท์ รอยลั     B         

19 บจก. เอ็มอารโ์อ เซอรวิ์ส     B         

20 บจก. ฟอรท์ สมารท์ ดิสทริบิวชั่น     B         
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

  บริษทัย่อย 

 รายช่ือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. นายสนิท วรปัญญา / /               

2. นายพงษ์ชยั อมตานนท์ / / / /,// / / / / /,X /  / /  /  

3. นางรงัษี เลศิไตรภญิโญ /  / /,// / / / / / / / / / /   

4. นายแกลกิ อมตานนท์ /,//                

5. นางมาทนิ ีวนัดภีริมย์  /,// /         /     

6. นายบุญญา ตนัตพิานิชพนัธ์  /,// /         /     

7. นายพูนศกัดิ ์ศริพิงศป์รดีา /                

8. นางสาวนพรตัน์ ศริพิงศป์รดีา /,//                

9. นายสทิธโิชค อมตานนท์      /           

10. นายพทัธนันท ์อมตานนท์  /     /   / /  /  /  

11. นายชวนิ เลศิไตรภญิโญ      / /      /    

12. นายพชิติ นิ่มกุล    /,X             

13. นายด ารง แกว้ประสทิธิ ์    /             

14. นายบุญชยั โสวรรณวณิชกุล    /             

15. พล.ต.ท. บรหิาร เสีย่งอารมณ์    /             

16. พล.ร.อ ไกรสร จนัทรส์ุวานิชย์    /             

17. นายศวิพนัธ ์รตันวโิรจน์วงศ์    /             

18. นายชชัวนิ พพิฒัน์โชตธิรรม        /  /   /    

19. นายภูรติ ภริมยภ์กัด ี        /         

20. นายสธรรดร สตัตบุศย์        /         

21. นายวรภทัร ชวนะนิกุล        /         

22. นายณรงคศ์กัดิ ์เลศิทรพัยท์ว ี    /,//      / /      

23. Mrs. Veronica Tercio         /        

24. นายวรศกัดิ ์ตนัตวิงศ์         /        

25. Mr.Jimson Magada         /        

26. นางสาวนิศา อมตานนท์             /    

27. นายจริพนัธ ์ปัน้ประไพ              /   

28. นางสาวราศณิี เลศิไตรภญิโญ          / /     / 

29. นายอฐัศลิา อมตานนท์      /         /  

30. นางสาวศศศิุภา สุคนธทรพัย์               /  
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  บริษทัย่อย 

 รายช่ือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

31. นายถวลัย ์เทยีนทอง               /  

32. นายกรีต ิกจิมานะวฒัน์               /  

33. นาวาอากาศตรสีมชนก เทยีมเทยีบรตัน์               /  

 
หมายเหตุ:  

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ //= กรรมการบรหิาร 
2. บรษิทัย่อย 1 ไดแ้ก่ บรษิทั อเีลคทรอนิคส ์ซอร์ซ จ ากดั (ES) 

บรษิทัย่อย 2 ไดแ้ก่ บรษิทั จเีนียส ทราฟฟิค ซสีเตม็ จ ากดั (GTS) 
บรษิทัย่อย 3 ไดแ้ก่ กจิการร่วมคา้ Genius 
บรษิทัย่อย 4 ไดแ้ก่ บรษิทั ฟอรท์ สมารท์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) (FSMART) 
บรษิทัย่อย 5 ไดแ้ก่ บรษิทั ฟอรท์ คอนซลัติง้ จ ากดั (FCON) 
บรษิทัย่อย 6 ไดแ้ก่ บรษิทั ฟอรท์ ไลทต์ิง้ จ ากดั (FLT) 
บรษิทัย่อย 7 ไดแ้ก่ บรษิทั ฟอรท์ มเิตอร ์จ ากดั (FMT) 
บรษิทัย่อย 8 ไดแ้ก่ บรษิทั ฟอรท์ เวนดิง้ จ ากดั (FVD) 
บรษิทัย่อย 9 ไดแ้ก่ Mindmap Commtech Inc. 
บรษิทัย่อย 10 ไดแ้ก่ บรษิทั ฟอร์ท สมารท์ แคปปิตอล จ ากดั (FSC) 
บรษิทัย่อย 11 ไดแ้ก่ บรษิทั ฟอร์ท สมารท์ ดจิติอล จ ากดั (FSD) 
บรษิทัย่อย 12 ไดแ้ก่ กจิการร่วมคา้ ฟอรท์ จเีนียส 
บรษิทัย่อย 13 ไดแ้ก่ บรษิทั ฟอร์ท อเีอม็เอส จ ากดั (FEMS) 
บรษิทัย่อย 14 ไดแ้ก่ บรษิทั กจิการร่วมคา้ ฟอรท์ กรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทัย่อย 15 ไดแ้ก่ บรษิทั ฟอร์ท เอม็อารโ์อ เซอรว์สิ จ ากดั (FMRO) 
บรษิทัย่อย 16 ไดแ้ก่ บรษิทั ฟอร์ท สมารท์ ดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั (FSDT) 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกีย่วกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้งให้ นายคณพศ แซ่ตั้ง เป็น

ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบตัิงานหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในแทน นายชัชวิน พิพฒันโ์ชติธรรม รกัษาการผูจ้ัดการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน โดยมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานของทัง้องคก์ร รวมทัง้บริษัทในเครือ ประวตัิโดยสงัเขปของผูต้รวจสอบภายในสามารถสรุปไดด้งันี ้

ชื่อ-สกุล: นายคณพศ แซ่ตัง้  

ต าแหน่ง: ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แต่ พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั 

การศึกษา:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรม Tools and Techniques for the audit Manager 

 Value-Added Business Control: The Right Way to Manage Risks 

 Risk Based Audit 

 การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน หลกัสตูร 2 (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 

ประสบการณ:์  2562 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 2550 – 2561  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน กลุ่มบริษัทเซ็นทรลั 

 2548 – 2550 ผูต้รวจสอบภายใน บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 

หน้าทีรั่บผิดชอบ:  ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทัง้ 

 องคก์รรวมทัง้บริษัทในเครือ 
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เอกสารแนบ 4 
ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน       
ราคาทรัพยส์ิน 
 
ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
 ปรากฏอยู่ในหวัขอ้ ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 47 -51 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

- ไม่มี  - 
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เอกสารแนบที ่5 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 

3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรูค้วามสามารถ ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีก าหนดและ

สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบจัดใหม้ีการประชุมจ านวน 4 ครัง้ และ

มีผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหาร ตลอดจนฝ่ายตรวจสอบภายในเขา้รว่มประชมุเพื่อรว่มเสนอขอ้มลูและขอ้เสนอแนะตามวาระที่เก่ียวขอ้ง โดยสรุปเรื่อง

พิจารณาท่ีส าคญัได ้ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2563 ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ ว่าไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

2. พิจารณาแผนการตรวจสอบ รบัทราบผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในอนัเก่ียวเน่ืองกบัการวิเคราะห์

ระบบการควบคุมภายใน และน าเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรบัปรุงและแก้ไขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความ

คืบหนา้การปรบัปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหก้ารก ากับดูแลการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความเสี่ยงของ

องคก์รประกอบดว้ย  

3. สอบทานใหบ้ริษัทถือปฏิบัติตามขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมทัง้ปฏิบตัิตามระเบียบและขอ้ก าหนดของทางการหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4.  สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง

พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูในเรื่องดงักล่าวใหม้ีความถกูตอ้งครบถว้น  

5. ประเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี พิจารณาเสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนสอบ

บญัชีประจ าปี 2563 

6. คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประเมินผลการด าเนินงานของตนเองส าหรบัปี 2563 ผลของการประเมินอยู่ในระดบัดีเยี่ยม 

และไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินและรายการทางการเงิน ประจ าไตรมาสและประจ าปี 2563 ได้จัดท าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างครบถว้น ถูกตอ้งและมีรายละเอียดเพียงพอ อีกทัง้บริษัท

ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในและกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนยึดมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท  

ส าหรบังบการเงินประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทใหพ้ิจารณา

แต่งตัง้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา เนื่องจากบริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียง

และมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวาง การแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทจะไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564 ท่ีจะมีขึน้ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

   
( นายสมบรูณ ์ มว่งกล ่า )  ( นางวิลาสินี พุทธิการนัต ์) ( นางพรทิพย ์เลิศทนงศกัด์ิ ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

 


