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การประกอบธุรกิจ 

 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน  (หน่วย:ล้านบาท) 
 2558 2559 Q 1/59 Q 1/60 %YOY 
รายได้รวม 5,127 5,426 1,239 1,566  26% 
ก าไรสุทธิ  
(สว่นท่ีเป็นของบริษัท) 

460 366 106  50  (53%) 

อัตราก าไรสุทธิ  9% 7% 9% 3%  
สินทรัพย์รวม 5,974 6,869 6,019 7,379 23% 
หนีสิ้นรวม 4,027 4,240 3,359 4,709  40% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,506 2,629 2,660 2,670  0% 
ROE 19% 14% 17% 8%  
หนี ้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (เท่า) 

1.38 1.61 1.26 1.76  

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.48 0.38 0.11 0.05  (53%) 
เงนิปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.32 0.34 - - - 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (FORTH) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2532 ด้วยทุน
จดทะเบียนเ ร่ิมแรก 1 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตตู้ สาขาโทรศัพท์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า FORTH รวมทัง้ด าเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ต่อมาบริษัทมีการขยายสายงานไปยงัธุรกิจต่อเน่ืองต่างๆ และเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2549 

ปัจจุบัน บริษัทได้แบ่งธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ธุรกิจ อีเอ็มเอส ผลิตและ
จ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Forth และตราสินค้าลกูค้า   
2) ธุรกิจโทรคมนาคม ผลิตและรับเหมาติดตัง้อุปกรณ์โทรคมนาคม พร้อมให้บริการ
โทรคมนาคมครบวงจร 3) ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง ผลิตและรับเหมาติดตัง้อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร ป้าย LED มิเตอร์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบติดตามรถยนต์ GPS รวมถึงการให้บริการระบบ ERP เป็นต้น        
4) ธุรกิจเติมเงินมือถือและช าระเงินออนไลน์ผ่านตู้ เติมเงินอตัโนมติั ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “บญุเติม” 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท 

 
บริษัทย่อย  
1) บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั (“ES”) จ าหน่ายชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์  
2) บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ ากัด (“GTS”) ผลิต จ าหน่าย และรับเหมาติดตัง้
ระบบสญัญาณไฟจราจรครบวงจร กล้องวงจรปิดและปา้ยอิเล็กทรอนิกส์  
3) กิจการร่วมค้า จีเนียส (“Genius”) บริการดูแลและควบคุมการรายงานสภาพจราจร
บนป้ายจราจรอัจฉริยะ รวมทัง้งานบริหารศูนย์ควบคุมและด าเนินธุรกิจจัดเก็บ
ผลประโยชน์ด้านงานโฆษณาในสมัปทานปา้ยจราจรอจัฉริยะของกรุงเทพมหานคร 
4) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (“FSMART”) ให้บริการเติมเงินมือถือ
อตัโนมติัและบริการเติมเงินออนไลน์  
5) บริษัท ฟอร์ท คอนซลัติง้ จ ากดั (“FCON”) บริการให้ค าปรึกษาด้าน ERP 
6) บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติง้ จ ากัด (“FLT”) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ส าหรับให้แสงสวา่ง 
7) บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จ ากดั ผลิตมิเตอร์ไฟฟา้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
8) บริษัท ฟอร์ท เวนดิง้ จ ากดั บริหารจดัการเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอตัโนมติั 
9) Mindmap Commtech Inc. (“MCI”) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการเติมเงินมือถือ
อตัโนมติัและบริการเติมเงินออนไลน์ ในประเทศฟิลิปปินส์ 
10) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิง้ จ ากัด ด าเนินธุรกิจขายสินค้าและบริการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัตู้บญุเติม 

บริษัทร่วม  
1) บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิง้ ซีสเต็ม จ ากัด (“FTS”) ด าเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์รับส่งข้อมูล
ผ่านดาวเทียมติดยานพาหนะ  
2) FPT Payment Technology JSC (“FPT”) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการเติมเงินมือถือ
อตัโนมติัและบริการเติมเงินออนไลน์ ในประเทศเวียดนาม 

 

จุดเด่นในการลงทุน 

 โอกาสในการเติบโตของธุรกิจตู้ เติมเงิน “บุญเติม” และการขยายธุรกิจตู้ กด
เคร่ืองด่ืมอตัโนมติัหรือ ตู้ เวนดิง้ รวมถึงขยายธุรกิจตู้ เติมเงินไปยงัต่างประเทศ 

 บริษัทมีการจ่ายปันผลอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการพิจารณาจ่ายปันผลปีละ 2 ครัง้ 
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ขาดทนุสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผู้ถือหุ้น 10 ล าดับแรก (ณ 14 มี.ค. 60) 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายพงษ์ชยั อมตานนท์ 366,744,400 38.20 
2. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ 59,465,500 6.19 
3. นายแกลิก อมตานนท์ 57,924,000 6.03 
4. นางวนัทนา อมตานนท์ 34,089,600 3.55 
5. นายพนูศกัด์ิ ศิริพงศ์ปรีดา 32,431,900 3.38 
6. นายบญุยงค์ นินเนินนนท์ 28,339,700 2.95 
7. นางมาทินี วนัดีภิรมย์ 24,750,400 2.58 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 24,315,900 2.53 
9. นายสพุฒัน์ พงษ์รัตนกลู  17,721,700 1.85 
10. นายอติคณุ ทองแตง 17,350,850 1.81 
11. นางสาววิอร ทองแตง  17,350,850 1.81 

 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 
 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ FORTH 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 480 ล้านบาท 

มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท 
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง 52 สัปดาห์  5.50  - 8.60 บาท 
มูลค่าตลาดตามราคาหลักทรัพย์ 
(ณ 31 มี.ค. 60) 

6,720 ล้านบาท 

จ านวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (ณ 14 มี.ค. 60) 2,776 ราย 
% FREE FLOAT (ณ 14 มี.ค. 60) 35.89 
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