
 

ที ่ฟ.    31/2563 

         

  12 พฤศจกิายน 2563 

 

เรือ่ง   ชีแ้จงผลการด าเนนิงานเปลีย่นแปลงเกนิกวา่รอ้ยละ 20 

เรยีน  กรรมการและผูจั้ดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท ฟินันซา่ จ ากัด (มหาชน) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 

2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมผีลการด าเนนิงานก าไรสทุธจิ านวน 178.58 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นก าไรตอ่หุน้ 

0.52 บาท เมือ่เทยีบกับผลการด าเนนิงานขาดทนุสทุธ ิ29.65 ลา้นบาทหรอืขาดทนุตอ่หุน้ที ่0.09 บาท ใน

งวดเดยีวกันของปีกอ่น คดิเป็นผลก าไรเพิม่ข ึน้จ านวน 208.23 ลา้นบาท หรอืก าไรเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 702.2  

รายไดร้วมมจี านวน 273.64 ลา้นบาท เทยีบกับรายไดร้วม 65.16 ลา้นบาทในงวดเดยีวกันของปี

กอ่น เพิม่ข ึน้ 208.48 ลา้นบาท หรอืเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 320 โดยรายการทีส่ าคัญคอืรายไดค้่าชดเชยจากการ

ยกเลกิสัญญาเชา่ชว่งสทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารเพือ่การจัดตัง้กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเชา่

อสังหารมิทรัพย ์พรอสเพค โลจสิตกิส ์และอนิดัสเทรยีลจ านวน 198.14 ลา้นบาท นอกจากนี้ รายไดจ้าก

ธุรกจิหลักทีส่ าคัญประกอบดว้ย 1) รายไดจ้ากธุรกจิการลงทุน ทีป่รกึษาและการจัดการมจี านวน 21.49  

ลา้นบาท เพิม่ข ึน้จากงวดปีกอ่น 11.88 ลา้นบาทหรอืเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 123.7 จากรายไดเ้งนิปันผลของบรษัิท

ยอ่ย  2) รายไดจ้ากธุรกจิหลักทรัพยจ์ านวน 29.88 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้ 19.63 ลา้นบาทหรือเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 

191.4 จากงานทีป่รกึษาทางการเงนิ และ 3) รายไดจ้ากธุรกจิใหเ้ชา่คลังสนิคา้และโรงงานจ านวน 23.30 

ลา้นบาท ลดลง 20.80 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 47.2 เนื่องจากบรษัิทไดย้กเลกิการเชา่ชว่งทีด่นิและ

อาคารตัง้แตวั่นที ่17 สงิหาคม 2563    

ในสว่นของตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยมจี านวนรวม 103.88 ลา้นบาท เทยีบกับตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยรวม 

94.81 ลา้นบาทในงวดเดยีวกันของปีกอ่น เพิม่ข ึน้ 9.07 ลา้นบาท หรอืเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 9.6 โดยคา่ใชจ้า่ยทีม่ี

การเปลี่ยนแปลงมากคอื ค่าใชจ้่ายในการบริการและบรหิารจ านวน 21.68 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้ 11.14       

ลา้นบาท หรอืเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 105.7 จากการบันทกึผลขาดทนุทียั่งไมเ่กดิข ึน้จรงิจากอัตราแลกเปลีย่นของ

สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิบาทของบรษัิทยอ่ยตา่งประเทศเทยีบกับผลก าไรทียั่งไมเ่กดิข ึน้จรงิทีบั่นทกึ

ในงวดปีกอ่น    

นอกจากนี้ บรษัิทและบรษัิทย่อยรับรูส้่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมจ านวน 33.68  

ลา้นบาท เทยีบกับสว่นแบง่ขาดทนุจ านวน 3.91 ลา้นบาทในงวดเดยีวกันของปีก่อน คดิเป็นการรับรูส้่วน

แบง่ก าไรเพิม่ข ึน้ 37.59 ลา้นบาท หรอืเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 962.6 ตามผลการด าเนนิงานในงวดไตรมาสที ่



3 ของบรษัิทร่วม และในเดอืนสงิหาคม 2563 บรษัิทมบีรษัิทร่วมเพิม่ข ึน้อกี 1 บรษัิทคอื กองทรัสตเ์พือ่การ

ลงทนุในสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย ์พรอสเพค โลจสิตกิส ์และอนิดัสเทรยีล  

ส าหรับงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมผีลการด าเนนิงานก าไร

สทุธจิ านวน 253.25 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นก าไรตอ่หุน้ 0.73 บาท เมือ่เทยีบกับผลการด าเนินงานขาดทุน

สทุธ ิ33 ลา้นบาทหรอืขาดทนุตอ่หุน้ 0.10 บาท ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น คดิเป็นผลก าไรเพิม่ข ึน้จ านวน 

286.25 ลา้นบาท หรอืก าไรเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 867.5  

รายไดร้วมมจี านวน 625.44 ลา้นบาท เทยีบกับรายไดร้วม 218.88 ลา้นบาทในงวดเดยีวกันของปี

กอ่น เพิม่ข ึน้ 406.56 ลา้นบาท หรอืเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 185.7 โดยรายการทีส่ าคัญคอืรายไดค้า่ชดเชยจากการ

ยกเลกิสัญญาเชา่ชว่งสทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารเพือ่การจัดตัง้กองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเชา่

อสังหารมิทรัพย ์พรอสเพค โลจสิตกิส ์และอนิดัสเทรยีลจ านวน 198.14 ลา้นบาท รายไดจ้ากธุรกจิหลักที่

เปลีย่นแปลงมากคอื รายไดจ้ากธุรกจิหลักทรัพยจ์ านวน 268.57 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้ 228.77 ลา้นบาทหรือ

เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 574.8 จากผลส าเร็จของงานทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจั้ดการการจัดจ าหน่ายและรับประกัน

การจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีม่มีลูคา่การเสนอขายสงูในงวดไตรมาสที ่2  

ในสว่นของตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยมจี านวนรวม 344.96 ลา้นบาท เทยีบกับตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยรวม 

282.04 ลา้นบาทในงวดเดยีวกันของปีก่อน เพิ่มข ึน้ 62.92 ลา้นบาท หรือเพิ่มข ึน้รอ้ยละ 22.3 โดย

คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงมากคอื 1) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยธุรกจิหลักทรัพยจ์ านวน 133.21 ลา้นบาท 

เพิม่ข ึน้ 63.58 ลา้นบาท หรอืเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 91.3 โดยเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องกับงานทีป่รกึษาทางการ

เงนิและผูจั้ดการการจ าหน่ายหลักทรัพยแ์ละรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพยด์ังกลา่ว  และ 2) คา่ใชจ้่าย

ในการบริการและบรหิารจ านวน 46.25 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้ 14.72 ลา้นบาท หรือเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 46.7 

เนื่องจากมผีลขาดทนุทียั่งไมเ่กดิข ึน้จรงิจากอัตราแลกเปลีย่นของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิบาทของ

บรษัิทยอ่ยตา่งประเทศเทยีบกับผลก าไรทียั่งไมเ่กดิข ึน้จรงิทีบั่นทกึในงวดปีกอ่น  

นอกจากนี้ บรษัิทและบรษัิทย่อยรับรูส้่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมจ านวน 22.04  

ลา้นบาท เทยีบกับสว่นแบง่ก าไรจ านวน 20.05 ลา้นบาทในงวดเดยีวกันของปีก่อน คดิเป็นการรับรูส้่วน

แบง่ก าไรเพิม่ข ึน้ 1.99 ลา้นบาท หรอืเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 10 ตามผลการด าเนินงานของบรษัิทร่วม และ

ในเดอืนสงิหาคม 2563 บรษัิทมบีรษัิทร่วมเพิม่ข ึน้อกี 1 บรษัิทคอื กองทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเชา่

อสังหารมิทรัพย ์พรอสเพค โลจสิตกิส ์และอนิดัสเทรยีล   

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

      ขอแสดงความนับถอื 

        

          

            (นายวรสทิธิ ์ โภคาชยัพัฒน์) 

         กรรมการผูจั้ดการ 


