บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
การประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (FORTH) ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2532 ด้ วยทุน
จดทะเบี ย นเริ่ ม แรก 1 ล้ านบาท เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ตู้ สาขาโทรศั พ ท์ ภ ายใต้
เครื่ องหมายการค้ า FORTH รวมทัง้ ดาเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ต่อมาบริ ษัทมีการขยายสายงานไปยังธุ รกิจต่อเนื่องต่างๆ และเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2549
ปั จจุบัน บริ ษัทได้ แบ่งธุรกิ จออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ 1) ธุรกิ จ อี เอ็มเอส ผลิตและ
จาหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Forth และตราสินค้ าลูกค้ า
2) ธุรกิ จโทรคมนาคม ผลิตและรั บเหมาติ ดตัง้ อุปกรณ์ โทรคมนาคม พร้ อมให้ บ ริ การ
โทรคมนาคมครบวงจร 3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง ผลิตและรับเหมาติดตัง้ อุปกรณ์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ เทคโนโลยี อาทิ เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร ป้า ย LED มิเ ตอร์ ไ ฟฟ้า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบติ ด ตามรถยนต์ GPS รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารระบบ ERP เป็ น ต้ น
4) ธุรกิจเติมเงินมือถือและชาระเงินออนไลน์ผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ า “บุญเติม”

โครงสร้ างกลุ่มบริษัท

ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ
(ส่วนที่เป็ นของบริ ษัท)
อัตรากาไรสุทธิ
สินทรัพย์ รวม
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ROE
หนี ้สิ น ต่ อส่ วนของผู้
ถือหุ้น (เท่ า)
กาไรต่ อหุ้น (บาท)
เงินปั นผลต่ อหุ้น (บาท)

(หน่วย:ล้ านบาท)
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จุดเด่ นในการลงทุน
 โอกาสในการเติ บโตของธุ รกิ จตู้เติ มเงิน “บุญเติ ม” และการขยายธุรกิ จตู้กด
เครื่ องดื่มอัตโนมัติหรื อ ตู้เวนดิ ้ง รวมถึงขยายธุรกิจตู้เติมเงินไปยังต่างประเทศ
 บริ ษัทมีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพิจารณาจ่ายปันผลปี ละ 2 ครัง้
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังภาษี เงิ นได้ นิ ติบุคคลและ
ขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้ อมูลหลักทรั พย์
ชื่อย่ อหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
บริษัทย่ อย
1) บริ ษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ ซ จากัด (“ES”) จาหน่ายชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2) บริ ษัท จี เนี ยส ทราฟฟิ ค ซีสเต็ ม จากัด (“GTS”) ผลิต จาหน่าย และรั บเหมาติ ดตัง้
ระบบสัญญาณไฟจราจรครบวงจร กล้ องวงจรปิ ดและป้ายอิเล็กทรอนิกส์
3) กิจการร่ วมค้ า จีเนียส (“Genius”) บริ การดูแลและควบคุมการรายงานสภาพจราจร
บนป้ า ยจราจรอั จ ฉริ ย ะ รวมทั ง้ งานบริ ห ารศู น ย์ ค วบคุ ม และด าเนิ น ธุ ร กิ จ จั ด เก็ บ
ผลประโยชน์ด้านงานโฆษณาในสัมปทานป้ายจราจรอัจฉริ ยะของกรุงเทพมหานคร
4) บริ ษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) (“FSMART”) ให้ บริ การเติมเงินมือถือ
อัตโนมัติและบริ การเติมเงินออนไลน์
5) บริ ษัท ฟอร์ ท คอนซัลติ ้ง จากัด (“FCON”) บริ การให้ คาปรึกษาด้ าน ERP
6) บริ ษัท ฟอร์ ท ไลท์ ติง้ จากัด (“FLT”) ดาเนิ นธุรกิจผลิตและจาหน่ายหลอดไฟฟ้าและ
อุปกรณ์สาหรับให้ แสงสว่าง
7) บริ ษัท ฟอร์ ท มิเตอร์ จากัด ผลิตมิเตอร์ ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์
8) บริ ษัท ฟอร์ ท เวนดิ ้ง จากัด บริ หารจัดการเครื่ องจาหน่ายสินค้ าอัตโนมัติ
9) Mindmap Commtech Inc. (“MCI”) ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นผู้ ให้ บริ ก ารเติ ม เงิ น มื อ ถื อ
อัตโนมัติและบริ การเติมเงินออนไลน์ ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
10) บริ ษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เทรดดิ ง้ จ ากัด ด าเนิ น ธุร กิ จขายสิ นค้ า และบริ ก ารอื่ นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับตู้บญ
ุ เติม
บริษัทร่ วม
1) บริ ษัท ฟอร์ ท แทร็ คกิง้ ซีสเต็ ม จากัด (“FTS”) ดาเนิ นธุรกิจผลิตอุปกรณ์รับส่งข้ อมูล
ผ่านดาวเทียมติดยานพาหนะ
2) FPT Payment Technology JSC (“FPT”) ดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การเติมเงิ นมือถื อ
อัตโนมัติและบริ การเติมเงินออนไลน์ ในประเทศเวียดนาม

ราคาหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 52 สัปดาห์
มูลค่ าตลาดตามราคาหลักทรั พย์
(ณ 31 มี.ค. 60)
จานวนผู้ถือหุ้นรายย่ อย (ณ 14 มี.ค. 60)
% FREE FLOAT (ณ 14 มี.ค. 60)

FORTH
480 ล้ านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
5.50 - 8.60 บาท
6,720 ล้ านบาท
2,776 ราย
35.89

ผู้ถือหุ้น 10 ลาดับแรก (ณ 14 มี.ค. 60)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายพงษ์ชยั อมตานนท์
2. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
3. นายแกลิก อมตานนท์
4. นางวันทนา อมตานนท์
5. นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรี ดา
6. นายบุญยงค์ นินเนินนนท์
7. นางมาทินี วันดีภิรมย์
8. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
9. นายสุพฒ
ั น์ พงษ์รัตนกูล
10. นายอติคณ
ุ ทองแตง
11. นางสาววิอร ทองแตง

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษท
ั ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2265-6700 โทรสำร: 0-2265-6799 เว็บไซต์: http://www.forth.co.th/investor อีเมล์ : investor@forth.co.th

จานวนหุ้น
366,744,400
59,465,500
57,924,000
34,089,600
32,431,900
28,339,700
24,750,400
24,315,900
17,721,700
17,350,850
17,350,850

ร้ อยละ
38.20
6.19
6.03
3.55
3.38
2.95
2.58
2.53
1.85
1.81
1.81

