
 

 

ที่ ฟ.     31/2561 

          12 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง   ชี้แจงผลการด าเนินงานเปลี่ยนแปลง 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิจ านวน 18.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้น 

0.07 บาท เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 95.3 ล้านบาทหรือก าไรต่อหุ้น 0.39 บาท ในงวด

เดียวกันของปีก่อน คิดเป็นผลก าไรลดลง 77.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81  

รายการส าคัญที่ท าให้ก าไรสุทธิลดลงคือรายได้รวมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ที่ลดลง และต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  

โดยรายได้รวมลดลงจาก 333.8 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปีก่อน เป็น 285.8 ล้านบาท ในงวด

ปีนี้ ลดลงจ านวน 48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 รายได้ส าคัญประกอบด้วย 1) รายได้จากธุรกิจการ

ลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการจ านวน 31.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.5 ล้านบาท จากงานที่ปรึกษาธุรกิจของ

บริษัทย่อยต่างประเทศ  2) รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์จ านวน 116 ล้านบาท ลดลง 41 ล้านบาท   

3) รายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานจ านวน 132.8 ล้านบาท ลดลง 3.2 ล้านบาท จากอัตรา

การเช่าที่ลดลงเล็กน้อย  นอกจากนี้ รายได้อ่ืนมีจ านวน 5.1 ล้านบาท ลดลง 16.4 ล้านบาท จากการที่

งวดปีก่อนมีการบันทึกผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงิน

บาทของบริษัทย่อยต่างประเทศ แตง่วดปีนี้เป็นการบันทึกก าไรที่น้อยลง  

ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจ านวนรวม 280.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 6 โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงมากประกอบด้วย 1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการ

ลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการจ านวน 27.2 ล้านบาท ลดลง 2.1 ล้านบาท  2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจ

หลักทรัพย์จ านวน 77.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6 ล้านบาท  3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจ านวน 35.5 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.1 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นตามผลส าเร็จของงานที่ปรึกษาทางการเงินที่เกิดขึ้นในงวด

ไตรมาสที่ 1  และ 4) ต้นทุนทางการเงินจ านวน 38.6 ล้านบาท ลดลง 0.9 ล้านบาท จากยอดคงค้างของ

หุ้นกู้ระยะส้ันและหุ้นกู้ระยะยาวที่ลดลง ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีจ านวนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย   

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 16.2 

ล้านบาท ลดลง 23.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 59 จากผลการด าเนินงานขาดทุนของบริษัทร่วม 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจ านวน 3.2 ล้านบาท ลดลง 9.6 ล้านบาท จากผลก าไรที่ลดลงของบริษัทย่อยที่

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  



ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงาน

ขาดทุนสุทธิ 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.02 บาท เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 

26.7 ล้านบาท หรือก าไรต่อหุ้น 0.11 บาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นผลก าไรลดลง 31.7 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 119  

โดยรายได้รวมมีจ านวน 88 ล้านบาท ลดลง 23.5 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 21 รายได้ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมากคือ 1) รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการจ านวน 20.5 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 17.1 ล้านบาท จากงานที่ปรึกษาธุรกิจของบริษัทย่อยต่างประเทศ และ 2) รายได้จากธุรกิจ

หลักทรัพย์จ านวน 18.8 ล้านบาท ลดลง 38.7 ล้านบาท เนื่องจากในงวดไตรมาสที่ 3 ของปีก่อนมีผลส าเร็จ

ของงานที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนรายได้อ่ืนๆ มจี านวนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมมีจ านวน 84.8 ล้านบาท ลดลง 4.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 ต้นทุน

และค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงมากคือ 1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ

จ านวน 9 ล้านบาท ลดลง 2.6 ล้านบาท  และ 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน

จ านวน 21.5 ล้านบาท ลดลง 1.9 ล้านบาท ตามการลดลงของรายได้  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีจ านวน

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย   

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 9.9 

ล้านบาท ลดลง 20.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 198 จากผลการด าเนินงานขาดทุนของบริษัทร่วม ภาษี

เงินได้-รายได้มีจ านวน 1.7 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 5.6 ล้านบาท ในงวด

เดียวกันของปีก่อนจากผลก าไรที่ลดลงของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

       

 

     ขอแสดงความนับถือ 

        

         --- ลายเซ็น --- 

            (นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์) 

         กรรมการผู้จัดการ 


