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6. โครงการในอนาคต
ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทได้เริ่มพัฒนาระบบตูเ้ ติมเงินหรือผลิตภัณฑ์เครื่องรับชาระเงินประเภทใหม่ ๆ ให้มีบริการที่
หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มช่องทางในการทาธุรกิจให้แก่บริษัท โดยมีการ
พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์เครื่องรับชาระเงินเป็นเครื่องที่สามารถรองรับบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ และบริการออนไลน์อื่น ๆ ได้
เช่นเดียวกับตูเ้ ติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์แบบอัตโนมัติ และมีส่วนการให้บริการเพิ่มเติมโดยสามารถจาหน่ายสินค้าหรือ
บริการอื่น ๆ ได้แก่ เครื่องรับชาระเงินแบบอัตโนมัติสาหรับร้านค้า (Bill Payment Machine)ในนาม “บุญเติม เคาน์เตอร์เซอร์วิส
(Boonterm Counter Service)” ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ และยังสามารถให้บริการการโอนเงิน
การชาระบัตรเครดิต การจ่ายชาระค่าสาธารณูปโภคได้ในเครื่องเดียวโดยไม่ต้องหยอดเหรียญหรือเสียบธนบัตร แต่เป็นการ
ชาระผ่านผู้ให้บริการในร้านค้า (ร้านขายของชา หรือ ร้านโชว์หว่ ย) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดต่างๆ และการ
พัฒนาระบบ , ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการร่วมกับตู้นาดื
้ ม่ หยอดเหรียญ (Drinking Water Machine) (น้าดืม่ ระบบ
RO), ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการร่วมกับตูจ้ าหน่ายเครือ่ งดื่มกระป๋องอัตโนมัติ (Vending Machine), ตู้เติมเงิน
โทรศัพท์มือถือที่ให้บริการร่วมกับตู้จาหน่ายสินค้าขนาดเล็ก (Small Vending Machine), และตู้แลกเหรียญที่ให้บริการแลก
เหรียญ เป็นต้น ซึง่ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องรับชาระเงินต่าง ๆ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบตลาดรวมจานวน 66 ตู้ (ข้อมูล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) และคาดว่าจะเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การ
พัฒนาตูเ้ ติมเงินของบริษัทจะช่วยเพิ่มประเภทตู้เติมเงินของบริษทั ให้มีความหลากหลายและรองรับความต้องการของผู้บริโภค
ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยขยายช่องทางการสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตาม สาหรับตู้ประเภทใหม่ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการยืมใช้สินทรัพย์ของ FORTH ในฐานะผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท แต่สาหรับรายได้ที่เกิดจากการให้บริการต่าง ๆ ของตู้เติมเงินประเภทใหม่นี้ บริษัทเป็นผู้รับรู้รายได้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม จานวนเงินดังกล่าวมีสัดส่วนที่น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม)
รูปตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องรับชาระเงินประเภทใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดสอบตลาด
Bill Payment Machine
Drinking Water Machine
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

Vending Machine

Small Vending Machine
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ตู้แลกเหรียญ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

ข้อมูลของตูเ้ ติมเงินแต่ละประเภทที่อยู่ระหว่างการทดสอบตลาด
ประเภทตู้
1. เครื่องรับชาระเงินแบบอัตโนมัติ
สาหรับร้านค้า (Bill Payment
Machine) ในนาม “บุญเติม
เคาน์เตอร์เซอร์วิส(Boonterm

Counter Service)”

2. ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่
ให้บริการร่วมกับตู้น้าดื่มหยอด
เหรียญ (Drinking Water
Machine) (น้าดื่มระบบ RO),

3. ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่
ให้บริการร่วมกับตู้จาหน่าย
เครื่องดื่มกระป๋องอัตโนมัติ
(Vending Machine)

คุณสมบัติ
-

-

-

สามารถเติมเงินมือถือผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกระบบ
รับชาระเงินผ่านระบบออนไลน์
บริการทันสมัยชาระผ่านระบบบาร์โค้ด (Barcode)
ตัวเครื่องมีขนาดเล็กเคลื่อนย้ายสะดวก
มีบริการที่ครอบคลุมการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ การโอนเงิน
การชาระบัตรเครดิต การจ่ายชาระค่าสาธารณูปโภคได้ใน
เครื่องเดียว
สามารถพิมพ์ใบเสร็จออกมาได้ทันที
สามารถเติมเงินมือถือผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกระบบ
รองรับการสั่งงานระบบสัมผัส (Touch Screen)
มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ก่อนจ่ายน้า
มีระบบกรองโลหะหนักและกรองเซื้อโรคด้วยระบบ RO
ควบคุมการสั่งงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
มีเซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน้าและออนไลน์ถึงศูนย์กลาง
ของบริษัทตลอดเวลา หากต่ากว่ามาตรฐานจะหยุด
ให้บริการทันที
มีถังเก็บน้าขนาด 20 ลิตร เป็นระบบฝาปิดสนิท
ตัวถังเก็บน้าผลิตจากสแตนเลส จึงไม่เป็นสนิมและตะกรัง
สามารถเติมเงินมือถือผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกระบบ
จาหน่ายสินค้าแบบกระป๋องและแบบขวดในตู้เดียว
รองรับการสั่งงานระบบสัมผัส (Touch Screen)
แยกระบบตู้น้าและระบบเติมเงินโทรศัพท์มือถือออกจากกัน

-

ผู้ร่วมลงทุนเป้าหมาย
(Target Group)
ผู้ที่มีเงินทุนและต้องการเป็นนักลงทุน
ผู้ทตี่ ้องการมีธุรกิจส่วนตัว
ผู้ทตี่ ้องการมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงาน
ประจา
ผู้ทตี่ ้องการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
ผู้ที่เป็นเจ้าของร้านค้า ร้านขายของชา
เจ้าของธุรกิจหอพัก/อพาร์ทเม้นต์ และผู้ที่
ต้องการให้บริการแบบ One Stop Service
ผู้ที่รักความสะดวกสบาย
ผู้ทสี่ นใจเป็นเจ้าของธุรกิจ
ผู้ที่มีเงินทุน และต้องการเป็นนักลงทุน
ผู้ทตี่ ้องการธุรกิจส่วนตัว
ผู้ทตี่ ้องการมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงาน
ประจา
ผู้ทตี่ ้องการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
เจ้าของธุรกิจหอพัก/อพาร์ทเม้นต์ทั่วไป

-

ผู้ทสี่ นใจเป็นเจ้าของธุรกิจ
- นักเรียน / นักศึกษา
ผู้ที่มีเงินทุน และต้องการเป็นนักลงทุน
- พนักงานบริษัท
ผู้ทตี่ ้องการมีธุรกิจส่วนตัว
- ผู้ที่ชอบความสะดวกสบายตาม
ผู้ทตี่ ้องการมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงาน
สถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัดจตุจกั ร

-

-
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
(Target End User)
- บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนเน้น
ความสะดวกสบาย

- นักเรียน / นักศึกษา
- พนักงานบริษัท
- ผู้ที่พกั อาศัยอพาร์ทเม้นต์/ หอพัก
ชุมชนหมู่บ้าน

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

ประเภทตู้

4. ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่
ให้บริการร่วมกับตู้จาหน่าย
สินค้าขนาดเล็ก (Small
Vending Machine)
5. ตู้แลกเหรียญ

คุณสมบัติ

ผู้ร่วมลงทุนเป้าหมาย
(Target Group)

- มีเซ็นเซอร์ตรวจสอบ สินค้าคงเหลือและออนไลน์ถึง
ศูนย์กลางของบริษัทตลอดเวลา หากสินค้ามีไม่เพียงพอ
ระบบจะปิดจาหน่ายสินค้าชนิดนั้น ๆ ทันที
- ระบบตู้น้าสามารถคืนเหรียญและทอนเงินได้
- สามารถเติมเงินมือถือผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกระบบ
- จาหน่ายสินค้าขนาดเล็กได้ด้วย
- สะดวกกว่าด้วย 2 บริการในหนึ่งเดียว
- สามารถเติมเงินมือถือผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกระบบ
- บริการแลกเหรียญ
- สะดวกกว่าด้วย 2 บริการในหนึ่งเดียว

-

ประจา
ผู้ทตี่ ้องการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
เจ้าของธุรกิจหอพัก/ อพาร์ทเม้นต์ ทั่วไป
เจ้าของธุรกิจร้านเกมส์/ ร้านสะดวกซื้อ
ผู้ที่มีเงินทุนและต้องการเป็นนักลงทุน
ผู้ทตี่ ้องการมีธุรกิจส่วนตัว
เจ้าของธุรกิจหอพัก/ อพาร์ทเม้นต์ ทั่วไป
เจ้าของธุรกิจร้านเกมส์/ ร้านสะดวกซื้อ
ผู้ที่มีเงินทุนและต้องการเป็นนักลงทุน
ผู้ทตี่ ้องการมีธุรกิจส่วนตัว
ผู้ทตี่ ้องการมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงาน
ประจา
ผู้ทตี่ ้องการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
(Target End User)

- บุคคลทั่วไป
- นักเรียน / นักศึกษา
- พนักงานบริษัท
- แหล่งชุมชนต่าง ๆ
- ห้างสรรพสินค้า
- สวนสนุก

