ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน

ชื่อหลักทรัพย์

FORTH

ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET

ราคาล่าสุด

7.05 บาท

ราคาสูงสุด/ตา่ สุดในรอบ

7.25 / 5.45 บาท

หน่วย : ล้านบาท

(ณ วันที่ 29 เมษายน 2564)

52 สัปดาห์
มูลค่าตามราคาตลาด

6,768.00 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

480 ล้าน

สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย

33.29%

CG Score

ดีมาก

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

(ณ วันที่ 29 เมษายน 2564)

กำรประกอบธุรกิจ
บริษั ท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ก่ อตั้ ง ขึ้น ในปี
2532 ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ม แรก 1 ล้ า นบาท เพื่ อประกอบธุ รกิ จ ผลิ ต ตู้
สาขาโทรศัพ ท์ภายใต้เครื่องหมายการค้ า FORTH รวมทั้ ง ด าเนิน การผลิ ต
และประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ต่อมาบริษัทมีการ
ขยายสายงานไปยั ง ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งต่ า งๆ และเข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2549

2563
รายได้รวม
กาไรสุทธิ

อัตรากาไรสุทธิ

6,803

4%

439

331

33%

6%

5%
7,617

หนี้สินรวม

5,594

5,171

8%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,228

2,446

(9%)

20%

14%

ROE
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2.51

2.11

กาไรต่อหุ้น (บาท)

0.47

0.35

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.32

0.42

3%

34%

จุดเด่นในกำรลงทุน
•

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจคาเฟ่อัตโนมัติ “เต่าบิน” ที่ตั้งเป้าว่าจะมี
กว่ า 20,000 สาขา ภายใน 3 ปี นี้ และการขยายจุ ด ติ ด ตั้ ง ที่ ช าร์ จ
รถยนต์ไฟฟ้าพร้อมระบบการเก็บ เงินที่จะเพิ่ ม มากขึ้น ตามทิศทางการ
เติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า

ผลิต สิน ค้านวัตกรรมในแบรนด์ข องลูกค้า และบริษัทในเครือ และจัดหา จัด
•

โอกาสในการเข้าร่ว มประมู ลงานของภาครัฐ เพิ่ มขึ้น เนื่ องจากความ
เชี่ย วชาญและประสบการณ์ ในการบริ หารงานโครงการต่างๆ การมี

จากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน และ 3. กลุ่ม ธุรกิ จสมาร์ท เซอร์วิส เป็ น

โรงงานผลิตอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ข องเราเองกอปรกับ มีพั นธมิตร

ส่วนงานที่ให้บริการทางการเงิน การปล่อยสินเชื่อ และการจาหน่ายสินค้าและ

ทางธุรกิจที่ดี อาทิ HP CISCO HUAWEI เป็นต้น

บริการผ่านตู้อัตโนมัติ

โครงสร้ำงกลุม
่ บริษัท

7,082

7,822

ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส เป็นส่วนงานที่ให้บริการออกแบบ ประกอบและ

โซลูชั่น เป็ น ส่วนงานที่รับงานโครงการ จัดหา จัด จ้างและวางระบบต่างๆ

YoY

สินทรัพย์รวม

ปัจจุบัน บริษัท ได้แบ่งกลุ่ม การดาเนิน ธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ธุรกิจหลัก

จาหน่ายผลิตภัณ ฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2. กลุ่ม ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์

(ส่วนที่เป็นของบริษัท)

2562

•

โอกาสจากการขยายธุ ร กิ จ ไปสู่ ธุ รกิ จ ตั ว แทนจ าหน่ ายเครื่ อ งบิ น และ
บริการศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจและจะมี
่ บริษัทคาดการณ์ไว้ว่าในอีก 1-2 ปีจาก
โอกาสขยายตัวในอนาคต ซึง
นี้ จะเป็นเวลาที่พอเหมาะกับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ และจะ
สามารถรองรับการบินที่จะเพิ่ มขึ้นและเติบโตอีกครั้ง

•

บริษัท มีการจ่ายปัน ผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพิ จารณาจ่ายปัน ผล
ปีละ 2 ครั้ง ในอั ตราไม่น้ อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุท ธิห ลังภาษี
เงินได้นิติบุคคลและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายพงษ์ชย
ั อมตานนท์

จานวนหุ้น

ร้อยละ

366,744,400

38.20

นางรังษี เลิศไตรภิญโญ

59,465,500

6.19

นายแกลิก อมตานนท์

57,924,000

6.03

44,173,200

4.60

34,089,600

3.55

นายพู นศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา

32,431,900

3.38

นางมาทินี วันดีภิรมย์

24,750,400

2.58

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)

24,625,300

2.57

นายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล

21,157,300

2.20

นางสาววิอร ทองแตง

17,350,850

1.81

นายบุญยงค์ นินเนินนนท์
นางวันทนา อมตานนท์

(ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2564)

