บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

ความเป็นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญ

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (Forth Smart Service Public Company Limited) หรือ “FSMART”
ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัทขึ้น เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยมี บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในขณะนั้น
เพื่อดาเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเติมเงินระบบ
โทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) เและบริการออนไลน์อื่น ๆ ผ่านเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ ในชื่อ “บุญ
เติม” ต่อมา บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท, 15.00 ล้านบาท, และ 300.00 ล้านบาท
ในปี 2552, ปี 2553, และ ปี 2555 ตามลาดับ นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ใน
ฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ยังได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 61.00 จากการเพิ่มทุนตามสัดส่วน
(Rights Offering : RO) และการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
100.00 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Pre-emptive Right) และเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจานวน 400.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 300.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 600,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2556
บริษัทมีสานักงานใหญ่ตงั้ อยู่เลขที่ 1031/3,4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
และมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 77/23 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัทในช่วงทีผ่ า่ นมา สรุปได้ดงั นี้
ปี 2551 - วันที่ 3 ธันวาคม 2551 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ร่วมกับกลุ่มของนายศิว
พันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ และนายสมชาย อรรคเดชสกุล ก่อตัง้ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด ขึ้น
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท) โดย FORTH ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 50.97 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท เพื่อดาเนินธุรกิจผู้ให้บริการเติมเงินมือถืออัตโนมัติ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีศักยภาพสูงในการขยาย
ธุรกิจไปยังบริการเติมเงินออนไลน์ประเภทอื่น ๆ
ปี 2552 - วันที่ 24 เมษายน 2552 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 5,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท
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-

ปี 2553

-

ปี 2554 ปี 2555 -

บริษัทเริ่มดาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ ในชื่อ ตูเ้ ติม
เงิน “บุญเติม” โดยมีจานวนตูเ้ ติมเงิน 1,507 ตู้ ในปีแรกของการดาเนินธุรกิจ
ตู้เติมเงินบุญเติมของบริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภท
AGRITRONICS
&
AUTOMATION
ในการประกวดผลิตภัณฑ์ดเี ด่นทางด้านระบบสมองกลฝังตัว
(Thailand
Embedded Product Award 2009) ของประเทศไทยประจาปี 2552 จากสมาคมสมองกลฝังตัวไทย
(TESA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้น
สามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 15,000,000 บาท บาท (ประกอบด้วยหุ้น
สามัญ 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 100,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้ในการขยายโครงการตู้เติมเงินบุญเติม
บริษัทได้ขยายจานวนตูเ้ ติมเงินเป็น 8,530 ตู้ทั่วประเทศ ณ สิ้นปี 2553 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต
ร้อยละ 466.03 เมื่อเทียบกับปี 2552
บริษัทได้พัฒนาตู้เติมเงินโดยเพิม่ คุณสมบัติ (Feature) การให้บริการดูดวงออนไลน์และเลขมงคลในตู้
เติมเงิน
บริษัทได้มีการขยายการให้บริการตู้เติมเงินเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2554 มีจานวนตู้เติมเงินทั้งหมด
16,518 ตู้ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 93.65 เมื่อเทียบกับปี 2553
วันที่ 29 มิถุนายน 2555 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 15,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
150,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 300,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2,850,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจานวนเงิน 285,000,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ใน
ฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 61.00 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากการเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Rights Offering : RO) และการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
จากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 1 รายที่มีความประสงค์จะขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดจานวน 15,000 หุ้น และ
สละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ทางบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)(FORTH) ใน
ฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจึงได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว จานวนรวม 300,000 หุ้น ราคาหุ้น
ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว FORTH มีสัดส่วน
การลงทุนในบริษัทเพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 61.00 ทั้งนี้ การซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 100
บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท เนื่องจากมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของบริษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่ากว่าศูนย์บาท จากการมีผลประกอบการขาดทุนเพราะอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น
ของการดาเนินธุรกิจ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)(FORTH) จึงซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
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ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย FORTH พิจารณาเห็นว่าบริษัทยังมีศักยภาพในการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างกาไรต่อไปในอนาคต
- บริษัทได้พัฒนาตู้เติมเงินโดยเพิ่มคุณสมบัติ (Feature) ในตู้เติมเงิน ได้แก่ การซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ตใน
ตู้เติมเงิน
- บริษัทเริ่มวิจัยและพัฒนาตูเ้ ติมเงินให้สามารถทาธุรกรรมประเภทอื่นได้ อาทิเช่น เครื่องรับชาระเงิน
แบบอัตโนมัติสาหรับร้านค้า (Bill Payment Machine) ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการร่วมกับตู้
น้าดื่มหยอดเหรียญ (น้าดื่มระบบ RO) ตูเ้ ติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการร่วมกับตูจ้ าหน่าย
เครื่องดื่มกระป๋องอัตโนมัติ (Vending Machine) ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ให้บริการร่วมกับตู้
จาหน่ายสินค้าขนาดเล็กได้ในตู้เดียวกัน รวมถึงตูแ้ ลกเหรียญทีใ่ ห้บริการแลกเหรียญ ซึง่ ปัจจุบนั ตู้
ประเภทดังกล่าว อยู่ระหว่างการทดสอบตลาดก่อนเริ่มการดาเนินการเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต
- บริษัทได้มีการขยายการให้บริการตู้เติมเงินเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2555 มีจานวนตู้เติมเงินทั้งหมด
23,167 ตู้ทั่วประเทศ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 40.25 เมื่อเทียบกับปี 2554
ปี 2556 - บริษัทได้ขยายจานวนตูเ้ ติมเงินเป็น 27,845 ตู้ทั่วประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติแผนการนาบริษัทเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตามแผน Spin-Off ดังนี้
1) อนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจานวนหุ้นสามัญของบริษัท
โดยอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทมี
ทุนชาระแล้วทัง้ สิ้น 300.00 ล้านบาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว
บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น
2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัท
ให้กับประชาชนทัว่ ไปจานวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 200,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนจานวน 300,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจานวน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมจานวน 200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Pre-emptive Right) และเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering :
IPO) ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชนจากัด โดยจะ
ดาเนินการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้ สามัญของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) โดยจานวนหุ้นที่จะเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น
สามัญของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) )(FORTH) กาหนดไว้สูงสุดไม่เกิน
96,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.00 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขาย
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

-

2.2

IPO และการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จานวน 104,000,000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 13.00 ของทุนชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO และการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โดยทีร่ าคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) นั้น จะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว จะทาให้ FORTH เข้า
ถือหุ้นในบริษัทลดลงจากเดิมร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เหลือร้อยละ
45.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท (คานวณจากทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายให้กับประชาชนทัว่ ไปและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท)
บริษัทได้จดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจากัด เป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2556

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (Forth Smart Service Public Company Limited) ดาเนินธุรกิจ
เป็นผู้ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และบริการชาระเงินออนไลน์ผ่านเครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติ (ตู้เติมเงิน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “
” ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศจานวน 27,845 ตู้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2556) โดยลูกค้าสามารถทาธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ด้วยการหยอดเหรียญหรือธนบัตร
และทารายการชาระเงินด้วยตนเอง บนเครื่องเติมเงินออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่าย
ซึ่งติดตั้งไว้ในเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ โดยการให้บริการจะครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติม
เงินล่วงหน้า (Pre-paid) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Mobile Operator) 4 ระบบ ได้แก่ AIS (1-2-Call), DTAC (Happy),
True Move/True Move H, CAT CDMA การให้บริการเติมเงินเกมส์ออนไลน์ การซื้อบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ การซื้อ
รหัสอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย หรือ Wi-Fi (Wireless Fidelity) การชาระค่าโทรศัพท์รายเดือนของค่ายเอไอเอส (AIS) การซื้อ
ชั่วโมงอินเตอร์เน็ต (Internet) รวมถึงบริการเสริมอื่น ๆ เช่น การดูดวง การดูเลขมงคล อีกทั้งยังรองรับการให้บริการเติมเงินหรือ
ชาระค่าบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อนาเสนอบริการที่หลากหลาย มีความทันสมัย สอดรับกับความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง โดยตู้เติมเงินบุญเติมของบริษัทเป็นตู้เติมเงินแบบออนไลน์ (Online) ทั้งหมด ทีมีระบบ
เชื่อมต่อระบบ (Server) กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือได้ โดยตรง ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดการทารายการได้ทันที ทาให้
สามารถให้บริการเติมเงินโทรศัพท์หรือเติมเงินบัตรเงินสดประเภทต่าง ๆ รวมทั้งชาระค่าบริการได้อีกหลากหลายรูปแบบด้วย
ความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยา
บริษัทมีการบริหารตู้เติมเงินโดยส่วนใหญ่ผ่านการดาเนินการโดยผู้แทนบริการ (Agent) ตามระบบแฟรนชายส์
(Franchise) ในการบริหารจัดการตูเ้ ติมเงินให้สร้างรายได้ให้แก่บริษัทอย่างประสิทธิภาพ และการดาเนินการร่วมกับผู้แทน
บริการในการบริหารตูเ้ ติมเงินของโครงการ (Project) ต่าง ๆ โดยการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น
(7-Eleven) ,แฟมิลี่มาร์ท (Family Mart), เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus), รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ในการขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึง
ลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ ขึ้น และตู้เติมเงินอีกส่วนหนึ่งเป็นตู้เติมเงินทีด่ าเนินการโดยบริษัทเอง เพื่อขยายจานวนตู้เติม
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

เงินให้มีการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะตามหัวเมือง เขตชุมชน หน้าร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต
สถานศึกษา หอพัก และเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยรูปแบบการเติมเงินของตูเ้ ติมเงินสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้ทกุ เพศ ทุกวัย
โดยเน้นลูกค้าระดับรายได้น้อยถึงปานกลางทีใ่ ช้โทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตูเ้ ติมเงิน
บุญเติมสามารถให้บริการเติมเงินตั้งแต่มูลค่าน้อย (Micro Transaction) ซึ่งสามารถเติมเงินขั้นต่า 10 บาทได้
บริษัทมีการขยายจานวนตู้เติมเงิน “บุญเติม” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จากปี 2553 จนถึงปัจจุบัน
บริษัทมีจานวนตู้เติมเงินเพิ่มขึ้นจาก 8,530 ตู้ในปี 2553 เป็น 16,518 ตู้ในปี 2554, 23,167 ตู้ ในปี 2555 และเป็น 27,845 ตู้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามลาดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 48.34 โดยมีตู้เติมเงินของบริษัททีต่ ั้งอยู่
ทั่วประเทศ เพือ่ ให้บริการแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการให้บริการในตู้เติมเงินที่หลากหลายรวม 36 รายการ นอกจากนี้ ยัง
มีระบบให้บริการลูกค้า (Call Center) ในการให้คาปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในการใช้บริการเติมเงินโทรศัพท์หรือ
บริการเติมเงินออนไลน์อื่น ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน
ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) (“FORTH”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย FORTH ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่
1 ตุลาคม 2556 ในสัดส่วนร้อยละ 61.00 ของทุนชาระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน และภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ FORTH จะถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือสัดส่วนร้อยละ 45.75 ของทุนชาระแล้วภายหลัง
IPO
ทั้งนี้ สามารถแสดงแผนภาพโครงสร้างกลุ่มบริษัทของ FORTH ได้ ดังนี้
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (FORTH)
ทุนจดทะเบียน 480.00 ล้านบาท

(ธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมอุปกรณ์ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรับจ้างประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์โทรคมนาคม)
บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จากัด
ทุนจดทะเบียน 40.00 ล้านบาท
(ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์)

45.00%

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด (FTS)
ทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท (ธุรกิจผลิต
อุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมติดยานพาหนะ)

34.00%

100.00%

Mindmap Commetech Inc. (Philippines)
ทุนจดทะเบียน 150.00 ล้านเปโซ (ธุรกิจให้บริการ
เติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถือในฟิลิปปินส์)

39.68%

100.00%

70.00%

50.97%

ผู้ถือหุ้นอื่น

39.00%

บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด (ES)
ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท
(ธุรกิจจาหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)

100.00%

61.00%

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จากัด (GTS)
ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท (ธุรกิจผลิต
จาหน่าย และติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร)
กิจการร่วมค้า จีเนียส (Genius)
(ธุรกิจการติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ)
บริษัท ฟอร์ท คอนซัลติ้ง จากัด (FCON)
ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท (ธุรกิจให้
คาปรึกษาจัดการข้อมูลและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์)
บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จากัด (FA)
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
(ธุรกิจรับเหมาออกแบบ ติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
(FSMART)
ทุนจดทะเบียน 400.00 ล้านบาท
(ทุนที่ชาระแล้ว 300.00 ล้านบาท)
(ธุรกิจบริการเติมเงินมือถืออัตโนมัติและ
บริการเติมเงินออนไลน์)
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มบริษัท หลังการเสนอขายหุ้น IPO
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (FORTH)
ทุนจดทะเบียน 480.00 ล้านบาท

(ธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมอุปกรณ์ แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรับจ้างประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์โทรคมนาคม)
บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จากัด
ทุนจดทะเบียน 40.00 ล้านบาท
(ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์)

45.00%

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด (FTS)
ทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท (ธุรกิจผลิต
อุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมติดยานพาหนะ)

34.00%

100.00%

Mindmap Commetech Inc. (Philippines)
ทุนจดทะเบียน 150.00 ล้านเปโซ (ธุรกิจให้บริการ
เติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถือในฟิลิปปินส์)

39.68%

100.00%

70.00%

50.97%

ผู้ถือหุ้นอื่น

54.25%

บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด (ES)
ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท
(ธุรกิจจาหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)

100.00%

45.75%

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จากัด (GTS)
ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท (ธุรกิจผลิต
จาหน่าย และติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร)
กิจการร่วมค้า จีเนียส (Genius)
(ธุรกิจการติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ)
บริษัท ฟอร์ท คอนซัลติ้ง จากัด (FCON)
ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท (ธุรกิจให้
คาปรึกษาจัดการข้อมูลและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์)
บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จากัด (FA)
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
(ธุรกิจรับเหมาออกแบบ ติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
(FSMART)
ทุนจดทะเบียน 400.00 ล้านบาท
(ทุนที่ชาระแล้ว 400.00 ล้านบาท)
(ธุรกิจบริการเติมเงินมือถืออัตโนมัติและ
บริการเติมเงินออนไลน์)

หมายเหตุ :

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุติการ
ยกเลิกบริษัทร่วมของ FORTH คือ FPT Payment Technology JSC ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 42,000 ล้านเวียดนามดอง โดย
FORTH ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยบริษัทดังกล่าวดาเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเติมเงินมือถืออัตโนมัติและบริการ
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

เติมเงินออนไลน์ ในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะตลาดเติมเงินมือถือในเวียดนามยังไม่เอื้ออานวย ผู้บริโภค
ยังคงนิยมใช้บัตรเติมเงินแบบขูดมากกว่าการเติมเงินผ่านตู้เติมเงิน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทดังกล่าว
ได้มีมติอนุมัติการเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และอนุมัติให้ขายตู้เติมเงินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ FORTH
ในราคา 325,500 เหรียญสหรัฐ โดยทีก่ ารเลิกบริษัทดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ FORTH อย่างเป็น
สาระสาคัญ และ FORTH ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวจานวน 7.5 ล้านบาท ไว้ในงบการ
เงินงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 แล้ว
/1
: กิจการร่วมค้า จีเนียส เป็นการถือหุ้นโดยบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จากัด ร้อยละ 80.00 และถือหุ้นโดย FORTH
ร้อยละ 20.00

บริษัทใหญ่
1. บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“FORTH”) :
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 8 กรกฎาคม 2548
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ เลขที่ 226/12,13 และ 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ลักษณะการประกอบ  ผลิ ต และจ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายใต้
ธุรกิจ
เครื่องหมายการค้า “FORTH”
 ผลิต และประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม และอิเ ล็ก ทรอนิกส์ภายใต้ ต รา
สินค้าของลูกค้า
 ผลิต จาหน่าย และรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ และระบบสัญญาณไฟจราจร และกล้อง
วงจรปิด
 ผลิตและจาหน่ายป้ายอิเล็กทรอนิกส์
 จัด เก็ บผลประโยชน์ใ นด้ านการโฆษณาข้อความและรูปภาพบนพื้นที่ป้า ยจราจร
อัจฉริยะ
 ให้บริการรับวางระบบบริหารระบบทรัพยากรองค์กร
 ให้บริการเติมเงินมือถือและเติมเงินออนไลน์ผ่านเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ
ทุนจดทะเบียน /
480.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) /
ทุนชาระแล้ว
480.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1. นายสนิท วรปัญญา
2.
3.
4.

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
นายสุธรรม มลิลา
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
นายพงษ์ชัย อมตานนท์
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
นางรั
ง
ษี
เลิ
ศ
ไตรภิญโญ
5.
6.
7.
8.
9.

กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนาม
ความสัมพันธ์กับ
บริษัท

นายแกลิก อมตานนท์
นางมาทินี วันดีภิรมย์
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา

ตาแหน่ง
กรรมการ/รองประธานกรรมการบริ ห าร /
เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ

กรรมการผู้มีอานาจลงนามประกอบด้วย นายพงษ์ชยั อมตานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายแกลิก อมตานนท์ หรือนางรังษี เลิศไตรภิญโญ หรือนางมาทินี วันดีภิรมย์ รวมเป็น
สองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
- FORTH
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
โดยถือหุ้นสามัญของบริษัทจานวน
365,900,400 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.00 ของทุนชาระแล้วก่อนการเสนอ
ขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.75 ของทุน
ชาระแล้วภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครัง้ แรก
- กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของ FORTH บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการ
บริษัทของ FSMART คือนายพงษ์ชัย อมตานนท์ และ นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
- นายพงษ์ชยั อมตานนท์ เป็นผู้ถอื หุ้นใน FORTH ในสัดส่วนร้อยละ 38.20 ณ วันที่
17 กันยายน 2556 และเป็นผู้ถอื หุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.00003 ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2556
- นางรังษี เลิศไตรภิญโญ เป็นผู้ถือหุ้นใน FORTH ในสัดส่วนร้อยละ 6.14 ณ วันที่ 17
กันยายน 2556 และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.00003 ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2556

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จากัด (“GTS”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 73210
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจผลิต จาหน่าย และรับเหมาติดตัง้ ระบบสัญญาณไฟจราจรครบ
วงจร กล้องวงจรปิดและป้ายอิเล็กทรอนิกส์
ทุนจดทะเบียน /
50.00 ล้านบาท /
ทุนชาระแล้ว
50.00 ล้านบาท
กรรมการบริษัท
1) นางมาทินี วันดีภิรมย์
2) นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ความสัมพันธ์กับบริษัท

3) นายพงษ์ชยั อมตานนท์
4) นายสนิท วรปัญญา
นางมาทินี วันดีภิรมย์ และนายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริษัท
- กรรมการบริษัทของ GTS บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการบริษัทของ FSMART
คือนายพงษ์ชัย อมตานนท์

2. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด (“ES”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 14 ธันวาคม 2530
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
7/129 อาคารสานักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 17 ห้อง 1702 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจจาหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ทุนจดทะเบียน /
50.00 ล้านบาท /
ทุนชาระแล้ว
50.00 ล้านบาท
กรรมการบริษัท
1) นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา
2) นายแกลิก อมตานนท์
3) นายพงษ์ชยั อมตานนท์
4) นายสนิท วรปัญญา
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
นายแกลิก อมตานนท์ หรือ นายพงษ์ชยั อมตานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนาย
พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา รวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท
- กรรมการบริษัทของ ES บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการบริษัทของ FSMART
คือนายพงษ์ชัย อมตานนท์
3. บริษัท ฟอร์ท คอนซัลติ้ง จากัด (“FCON”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจบริการให้คาปรึกษาในการจัดการข้อมูลและจัดระบบเกี่ยวกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ทุนจดทะเบียน /
10.00 ล้านบาท /
ทุนชาระแล้ว
10.00 ล้านบาท
กรรมการบริษัท
1) นายพงษ์ชยั อมตานนท์
2) นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
3) นายธนาวุฒิ ศุขเอนก
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กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ความสัมพันธ์กับบริษัท

นายธนาวุฒิ ศุขเอนก ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอีกหนึ่งคนและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
- กรรมการบริษัทของ FCON บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการบริษัทของ
FSMART คือนายพงษ์ชัย อมตานนท์ และนางรังษี เลิศไตรภิญโญ

4. บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด (“FTS”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 6 กรกฎาคม 2548
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
226/3,4,5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10400
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาเนินธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมติดยานพาหนะ
ทุนจดทะเบียน /
20.00 ล้านบาท /
ทุนชาระแล้ว
20.00 ล้านบาท
กรรมการบริษัท
1) นายพงษ์ชยั อมตานนท์
2) นายมนตรี วรรณา
3) นายศราวุธ เพียรพิทักษ์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม นายพงษ์ชยั อมตานนท์ นายศราวุธ เพียรพิทักษ์ นายมนตรี วรรณา กรรมการ
สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท
- กรรมการบริษัทของ FTS บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการบริษัทของ FSMART
คือนายพงษ์ชัย อมตานนท์
5. บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จากัด (“GEM”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 9 มกราคม 2547
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
228/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จาหน่ายอุปกรณ์มเิ ตอร์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์
ทุนจดทะเบียน /
40.00 ล้านบาท /
ทุนชาระแล้ว
40.00 ล้านบาท
กรรมการบริษัท
1) นายพงษ์ชยั อมตานนท์
2) นายจาเริญ เจริญพัฒนาสถิตย์
3) นายศราวุธ เพียรพิทักษ์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม นายจาเริญ เจริญพัฒนาสถิตย์ นายพงษ์ชยั อมตานนท์ นายศราวุธ เพียรพิทักษ์
กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของ
บริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท
- กรรมการบริษัทของ GEM บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการบริษัทของ FSMART
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คือนายพงษ์ชัย อมตานนท์
6. บริษัท ฟอร์ท อัลไลแอนซ์ จากัด (“FA”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 3 มิถุนายน 2556
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10400
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการรับเหมาออกแบบ ติดตัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
โทรคมนาคม รวมถึงการจัดจาหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์
ทุนจดทะเบียน /
1.00 ล้านบาท /
ทุนชาระแล้ว
1.00 ล้านบาท
กรรมการบริษัท
1) นายพงษ์ชยั อมตานนท์
2) นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
3) นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล
4) นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม นายพงษ์ชยั อมตานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท
- กรรมการบริษัทของ FA บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการบริษัทของ FSMART
คือนายพงษ์ชัย อมตานนท์ และนางรังษี เลิศไตรภิญโญ
7. กิจการร่วมค้า จีเนียส (“GENIUS”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 21 มกราคม 2548
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
282 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาเนินธุรกิจรับสัมปทานโครงการป้ายจราจรอัจฉริยะ บริการดูแลและควบคุม
การรายงานสภาพจราจรบนป้ายจราจรอัจฉริยะ
รวมทั้งงานบริหารศูนย์
ควบคุมและดาเนินธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ด้านงานโฆษณาในสัมปทานป้าย
จราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร
ผู้ถือหุ้น
- บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จากัด ถือหุ้น ร้อยละ 80
- บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซีสเต็ม จากัด ถือหุ้น ร้อยละ 20
ความสัมพันธ์กับบริษัท
- กรรมการบริษัทของ GENIUS บางท่าน มาร่วมเป็นกรรมการบริษทั ของ
FSMART คือ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ และ นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
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8. บริษัท ไอ สมาร์ท เทคโนโลยี จากัด (“I Smart”)
วันที่ก่อตัง้
วันที่ 26 มกราคม 2548
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
1268 ชั้น 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ตัวกลางในการให้บริการตู้เติมเงินออนไลน์
ทุนจดทะเบียน /
1.00 ล้านบาท /
ทุนชาระแล้ว
1.00 ล้านบาท
กรรมการบริษัท
1) นายสมชาย อรรคเดชสกุล
2) นางสาวสายฝน สดใสกิจ
3) นางชญานิษฐ์ จิตต์เมือง
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท
- กรรมการบริษัทของ I Smart คือ นายสมชาย อรรคเดชสกุล ดารงตาแหน่ง
เป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของ FSMART ในตาแหน่งผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายขาย
- นายสมชาย อรรคเดชสกุลเป็นผู้ถือหุ้นใน I Smart ในสัดส่วนร้อยละ 33.40
และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 4.50 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 23

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

2.3

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

งวด 6 เดือนแรก
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ของปี 2556
ประเภทรายได้
สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.56
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
/1
9.06
6.33
8.99
2.60
8.74
1.52
4.76
1.30
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ
41.56
29.06 109.36
31.59 186.03
32.28 133.81
36.48
เติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้า
และบริการออนไลน์อื่น ๆ/2
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ
78.90
55.16 215.88
62.36 349.99
60.74 215.84
58.84
/3
ผ่านเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/4
7.85
5.49
6.75
1.95
8.24
1.43
4.09
1.11
รายได้อื่น /5
5.67
3.96
5.17
1.49
23.20
4.03
8.31
2.27
รายได้รวม
หมายเหตุ:

143.04

100.00

346.16

/1

100.00

576.20

100.00

366.81

100.00

: รายได้จากการขายสินค้า ได้แก่ รายได้จากการจาหน่ายอุปกรณ์นอกเหนือจากเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ (ตู้เติมเงิน
บุญเติม) เช่น ขาตั้งเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ หลังคา ฐานปูน เครื่องนับเหรียญ เป็นต้น
/2
: รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและบริการออนไลน์อื่น ๆ เป็นรายได้ค่า
คอมมิชชั่นที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Mobile Operator)
/3
: รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการผ่านเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลูกค้ามากดเพื่อทา
รายการหน้าตู้ (Service Charge) เช่น การเติมเงิน 10 บาท จะมีค่าธรรมเนียมการเติมเงิน 2 บาท เป็นต้น
/4
: รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นรายได้ค่าธรรมเนียม (Franchise) ที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้แทนบริการ (Agent) จาก
ระบบแฟรนชายส์ของบริษัท
/5
: รายได้อื่น ได้แก่ เงินประกันตู้เติมเงิน (เงินค่าประกันภัยตู้เติมเงินทีบ่ ริษัทเรียกเก็บจากผู้แทนบริการ) รายได้เงินเครดิต
ลูกค้าเติมเงิน (เงินเครดิตที่ตู้เติมเงินเก็บไว้ให้กับลูกค้า เนื่องจากตู้เติมเงินไม่มีการทอนเงิน ซึ่งในปี 2555 ทางบริษัทได้รับ
รู้เงินเครดิตที่ลูกค้าที่ไม่นามาใช้นานกว่า 6 เดือน เป็นรายได้อื่นจานวน 14.02 ล้านบาท) รายได้ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการ
ขายทรัพย์สิน และรายได้อื่น ๆ
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2.4

เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ

บริษัทตั้งเป้าหมายเป็นผู้นาตลาดในธุรกิจบริการเติมเงินมือถือระบบอัตโนมัติแบบออนไลน์
โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้า
สามารถใช้บริการด้วยตนเองได้งา่ ย รวดเร็ว สะดวก แม่นยา และเชื่อถือได้ รวมถึงการให้บริการรับชาระเงินอัตโนมัตติ ่าง ๆ ที่
สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการชาระค่าบริการและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายและยังสามารถ
รองรับการให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีเพิม่ ขึ้นอีกในอนาคตซืง่ เปรียบเสมือนเป็น Intelligent kiosk รวมถึงเป็นตู้ที่สามารถ
ให้บริการจาหน่ายสินค้าต่าง ๆ ได้อีกด้วย บริษัทตัง้ เป้าหมายการติดตัง้ ตูเ้ ติมเงินให้ได้ 30,000 ตู้ภายในสิ้นปี 2556 และ
เพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ตูใ้ นปี 2557 นอกจากนี้บริษัทยังตัง้ เป้าหมายระยะยาวในการเป็นผู้นาระบบเติมเงินมือถือแบบออนไลน์ใน
ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แผนการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในปี 2556
ในปี 2556 บริษัทวางเป้าหมายการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเติบโตของภาวะอุตสาหกรรมและการเติบในการ
ดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ขยายจานวนตู้เติมเงินเป็น 30,000 ตู้ ณ สิ้นปี 2556 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2555 ที่เท่ากับ 23,167 ตู้

ที่มา : ข้อมูลบริษัท

2. ตั้งเป้าการเพิ่มยอดการเติมเงินโทรศัพท์ผ่านตู้เติมเงินในปี 2556 ประมาณ 7,200 – 7,500 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
ปี 2555 ที่เท่ากับ 4,484 ล้านบาท
3. ตั้งเป้ารายได้เฉลี่ยต่อตูต้ ่อเดือน (Average Revenue Per User : ARPU) ของผู้ใช้บริการ ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ
ประมาณ 26,000 บาท/ตู้/เดือน เปรียบเทียบกับมูลค่า ARPU ณ สิ้นปี 2555 ที่เท่ากับ 25,915 บาท/ตู้/เดือน
4. เพิ่มจานวนผู้แทนบริการให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
5. เพิ่มจานวนเบอร์ใหม่ของผู้ใช้บริการให้มากกว่า 15 ล้านเลขหมาย
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