
 

 

ท่ี ฟ.     17/2561 

          8 สิงหาคม 2561 

เรื่อง   ชี้แจงผลการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิจ านวน 23.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้น 

0.09 บาท เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 68.6 ล้านบาทหรือก าไรต่อหุ้น 0.28 บาท ในงวด

เดียวกันของปีก่อน คิดเป็นผลก าไรลดลง 45.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66  

รายการส าคัญท่ีท าให้ก าไรสุทธิลดลงคือรายได้รวมท่ีลดลงจาก 222.3 ล้านบาทในงวดหกเดือน

ของปีก่อน เป็น 197.8 ล้านบาท ในงวดปีนี้ ลดลงจ านวน 24.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 รายได้

ส าคัญประกอบด้วย 1) รายได้จากธุรกิจการลงทุน ท่ีปรึกษาและการจัดการจ านวน 11.4 ล้านบาท ลดลง 

4.4 ล้านบาท จากการลดลงของก าไรจากหน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ  2) รายได้จากธุรกิจ

หลักทรัพย์จ านวน 97.2 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยท่ี 2.3 ล้านบาท  3) รายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า

และโรงงานจ านวน 87.1 ล้านบาท ลดลง 4.1 ล้านบาท จากอัตราการเช่าท่ีลดลงเล็กน้อย  นอกจากนี้ 

รายได้อ่ืนมีจ านวน 2.1 ล้านบาท ลดลง 13.7 ล้านบาท จากการท่ีงวดปีก่อนมีการบันทึกผลก าไรท่ียังไม่

เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินบาทของบริษัทย่อยต่างประเทศ แต่งวด

ปีนี้เป็นการบันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง  

ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจ านวนรวม 195.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 11.3 โดยค่าใช้จ่ายส าคัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากประกอบด้วย 1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจ

หลักทรัพย์จ านวน 56.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9 ล้านบาท และ 2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจ านวน 

26.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นตามผลส าเร็จของงานท่ีปรึกษาทางการเงินที่เกิดขึ้นใน

งวดไตรมาสท่ี 1  และ 3) ต้นทุนทางการเงินจ านวน 25.6 ล้านบาท ลดลง 1.1 ล้านบาท จากยอดคงค้าง

ของหุ้นกู้ระยะส้ันและหุ้นกู้ระยะยาวท่ีลดลง ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีจ านวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย   

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 26.2 

ล้านบาท ลดลง 3.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 ตามผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้มีจ านวน 5 ล้านบาท ลดลง 2.2 ล้านบาท จากผลก าไรท่ีลดลงของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงาน

ขาดทุนสุทธิ 14.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.06 บาท เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 

37.2 ล้านบาท หรือก าไรต่อหุ้น 0.15 บาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นผลก าไรลดลง 52.1 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 140  



โดยรายได้รวมมีจ านวน 74 ล้านบาท ลดลง 49.2 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 40 รายได้ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมากคือ 1) รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์จ านวน 25 ล้านบาท ลดลง 42.9 ล้านบาท 

เนื่องจากในงวดไตรมาสท่ี 2 ของปีก่อนมีผลส าเร็จของงานท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัด

จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และ 2) รายได้อ่ืนมีจ านวน 0.9 ล้านบาท ลดลง 3.3 ล้านบาท จาก

การท่ีงวดปีก่อนมีการบันทึกผลก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็น

เงินบาทของบริษัทย่อยต่างประเทศ แต่งวดปีนี้เป็นการบันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่

เกิดขึ้นจริง  ส่วนรายได้อ่ืนๆ มีจ านวนลดลงเล็กน้อย 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมมีจ านวน 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งมี

สาเหตุหลักมาจาก 1) ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารจ านวน 23.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาทจาก

งวดเดียวกันของปีก่อนจากการบันทึกผลขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และ

หนี้สินที่เป็นเงินบาทของบริษัทย่อยต่างประเทศ ในขณะท่ี 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์จ านวน 

22.5 ล้านบาท มีจ านวนลดลง 7.1 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนตามการลดลงของรายได้ ต้นทุน

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงเล็กน้อย   

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 10.6 

ล้านบาท ลดลง 4.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29 ตามผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม ภาษีเงินได้-

รายได้มีจ านวน 0.6 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 6 ล้านบาท ในงวดเดียวกัน

ของปีก่อนจากผลก าไรท่ีลดลงของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

       

 

     ขอแสดงความนับถือ 

        

         --- ลายเซ็น --- 

            (นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์) 

         กรรมการผู้จัดการ 


