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12.  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงิน 

1) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
  
 รายนามผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินงวดตางๆมีดังน้ี  

งบการเงินที่ งวดบัญชี ผูสอบบัญชี สํานักงานบัญชี 
1 งบการเงินตรวจสอบสําหรับป 2542  

(สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2543)
นายพงศศักดิ ์แสงสิงคี 
ทะเบียนเลขท่ี 4107 

บริษัท แกรนทธอนตัน จํากัด 

2 งบการเงินตรวจสอบสําหรับป 2543 
(สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2544) 

นาย มานิต ศิรินิมิตผล 
ทะเบียนเลขท่ี 5224 

บริษัท แกรนทธอนตัน จํากัด 

3 งบการเงินตรวจสอบสําหรับป 2544 
มีรอบระยะเวลาบญัชี 6 เดือน 
(สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544) 

นาย อนุรักษ ลีลาปยมิตร 
ทะเบียนเลขท่ี 3462 

บริษัท บีดีโอ ริชฟลด จํากัด  

4 งบการเงินตรวจสอบสําหรับป 2544 
มีรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน 
(สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544)

นาย อนุรักษ ลีลาปยมิตร 
ทะเบียนเลขท่ี 3462 

บริษัท บีดีโอ ริชฟลด จํากัด  

5 งบการเงินเสมือนหลังปรับโครงสราง
สําหรับป 2544  
มีรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน 
(สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544)

นาย อนุรักษ ลีลาปยมิตร 
ทะเบียนเลขท่ี 3462 

บริษัท บีดีโอ ริชฟลด จํากัด  

6 งบการเงินสอบทานงวด 3 เดือน 
(สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545) 

นาย อนุรักษ ลีลาปยมิตร 
ทะเบียนเลขท่ี 3462 

บริษัท บีดีโอ ริชฟลด จํากัด  

 
 เน่ืองจาก บริษัทฯไดมีการเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชีในปลายป 2544 จากส้ินสุดในวันท่ี 30 มิถุนายน มาเปนสิ้นสุดใน
วันท่ี 31 ธันวาคม ซ่ึงทําใหงบการเงินตรวจสอบงวดลาสุดมีรอบระยะเวลาบัญชีเทากับ 6 เดือน คือเร่ิมต้ังแต วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ดวยเหตุดังกลาวผูบริหารของบริษัทฯจึงไดใหผูสอบบัญชีจัดทํางบการเงินตรวจสอบเฉพาะ
ข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน เร่ิมต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544  
  
 นอกจากนี้บริษัทฯไดใหผูสอบบัญชีจัดเตรียมงบการเงินเสมือนวาบริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2544 โดยมีสมมุติฐานวาการเพิ่มทุนของบริษัทฯจาก 36 ลานบาท เปน 320 ลานบาทและการลงทุนในบริษัทยอย FFM ใน
สัดสวนรอยละ 100 เปนจํานวนเงิน 108 ลานบาท ท่ีไดเกิดข้ึนในป 2545 ไดเกิดข้ึนแลว ณ วันท่ี 1 มกราคม 2544 ทําให
สามารถรับรูรายไดของ FFM ต้ังแตวันท่ีดังกลาว โดยบริษัทฯไดนําลูกหน้ีคาหุนจากการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ หักจากเจาหนี้คาหุน
จากการลงทุนในบริษัทยอย FFM จํานวนเงิน 108 ลานบาท และเงินรับลวงหนาจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน จํานวนเงิน 116 ลาน
บาท ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นวางบการเงินรวมตามสมมุติฐานนี้ไดจัดทําข้ึนอยางเหมาะสมตามสมมุติฐานและเปนไป
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป   

 
 ผูสอบบัญชีไดทําการสอบทานงบการเงินตามรายการขางตนและไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข และไดจัดทําข้ึนตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งผูสอบบัญชีคือนาย อนุรักษ ลีลาปยมิตร แหงบริษัท บีดีโอ ริชฟลด จํากัด ไดใหขอสังเกตุตามงบ
การเงินที่ 3, 4 และ 6 (ตามตารางขางตน) วาบริษัทฯมีรายการทางบัญชีที่เกี่ยวของกันจํานวนมาก ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงผล
ของรายการดังกลาวไวในงบการเงินตามมูลฐานท่ีตกลงรวมกันโดยบริษัทฯกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน นอกจากนี้ผูสอบ
บัญชีไดระบุไวในรายงานตามงบการเงินที่ 4 (ตามตารางขางตน) วางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 ไดจัดทําโดยผูบริหารของบริษัทฯและผูสอบบัญชีไดทําการสอบทานแลว 
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2) ตารางสรุปงบการเงิน 
 

บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนมีหนวยเปนบาท) 
งบการเงินรวม งบเสมือนปรบัโครงสราง

 สําหรบัป สําหรบัป สําหรบัป สําหรบัป สําหรบัไตรมาส (จ)
2542 (ก) 2543 (ข) 2544 (ค) 2544 (ง)
ณ 30 มิ.ย. 43 ณ 30 มิ.ย. 44 ณ 31 ธ.ค. 44 ณ 31 ธ.ค. 44

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7,674 4,553 40,189 73,692 52,465
เงินลงทุนระยะสัน้ 0 0 37,037 39,993 26,350
บัญชีระหวางบรษัิทหลักทรัพย 0 0 10,069 10,069 0
ลูกหนี้การคา ลูกหน้ีอ่ืน และรายไดคางรับ 17,522 10,000 18,287 49,191 26,150
สินทรพัยหมุนเวียนอื่น 1,629 476 3,599 6,299 2,312
เงินลงทุนในบรษิัทยอย (ฉ) 232,810 302,391 0 0 0
เงินลงทุนในบรษิัทรวม 0 0 0 6,189 0
คาความนิยม-สุทธิ 0 0 167,271 268,301 164,950
พันธบตัรของนิติบคุคล 3,352 21,352 0 0 0
อุปกรณ-สุทธิ 9,461 11,680 20,929 23,745 19,778
สินทรพัยอื่น 931 2,482 6,414 12,760 6,248
รวมสินทรพัย 273,379 352,934 303,796 490,239 298,253
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเจาหนี้การคา 0 0 325 4,343 0
เงินกูยืมระยะสั้น 0 48,000 0 0 0
เงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,631 2,327 116,732 0 116,000
หน้ีสนิหมุนเวียนอ่ืน 7,266 5,760 16,313 17,666 13,934
เงินทดรองรับจากบริษัทในเครือ (ช) 228,455 176,000 0 12,838 0
เจาหนี้เชาซื้อ - สุทธิ 1,327 676 387 387 271
รวมหนี้สนิ 238,679 232,764 133,757 35,233 130,205
ทุนจดทะเบยีนและออกจําหนาย 36,000 36,000 36,000 320,000 36,000
ทุนเรือนหุนสุทธิ 36,000 36,000 36,000 260,000 36,000
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 0 0 0 762 0
กําไรสะสม (1,300) 84,170 137,661 196,084 135,670
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการตีราคาเงินทุน 0 0 (3,622) (3,622) (3,622)
สวนของผูถอืหุนสวนนอยในบรษัิทยอย 0 0 0 1,782 0
รวมสวนของผูถือหุน 34,700 120,170 170,039 455,006 168,048
รายไดรวม 61,762 253,782 186,639 324,549 20,599
ตนทุนบรกิาร 9,807 101,726 4,189 19,012 1,241
คาใชจายในการบริการและบริหาร (ฌ) 46,154 57,144 38,996 88,494 8,412
(กําไร)ขาดทุนสุทธขิองผูถือหุนสวนนอย (1,900) 0 0 0 0
คาความนิยมตัดจําหนาย 0 0 9,284 14,291 2,321
คาตอบแทนกรรมการ 0 0 0 11,015 0
คาใชจายในธุรกิจหลักทรัพย 0 0 33,094 33,094 10,036
กําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษีและสวนของผูถอืหุนสวนนอย 3,901 94,912 101,077 158,643 (1,411)
ดอกเบีย้จาย (158) (1,724) (1,158) (1,235) (49)
ภาษีเงินไดนิติบคุคล (2,600) (7,718) (11,467) (11,539) (531)
(กําไร)ขาดทุนสุทธขิองผูถือหุนสวนนอย 0 0 0 1,005 0
กําไรสุทธิ 1,143 85,470 88,451 146,874 (1,991)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (มูลทีต่ราไว 5 บาทตอหุน) 0.16 11.87 12.28 2.83 (0.28)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (11,856) 24,961 39,871 62,381 2,461
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (243,495) (4,975) 4,961 3,085 4,209
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 229,814 (23,107) (41,067) (28,960) (895)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 0 0 0 762 0
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ (25,537) (3,121) 3,765 37,268 5,775

งบการเงินเฉพาะของบริษทั งบสอบทาน

สิ้นสุด 31 มี.ค. 45
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3) อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 
งบการเงินรวม งบเสมือนปรับโครงสราง

สําหรับป สําหรับป สําหรับป สําหรับป สาํหรับไตรมาส (จ)

2542 (ก) 2543 (ข) 2544 (ค) 2544 (ง)
ณ 30 ม.ิย. 43 ณ 30 ม.ิย. 44 ณ 31 ธ.ค. 44 ณ 31 ธ.ค. 44

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.02 0.27 0.82 8.14 0.83
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 2.83 0.26 0.44 5.58 0.61

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรข้ันตน (%) (ฌ) 84.1% 59.9% 97.8% 94.1% 94.0%
อัตรากําไรสทุธ ิ(%) 1.9% 33.7% 47.4% 45.3% -9.7%
อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน (%) (ญ) 3.4% 110.8% 52.0% 32.3% -4.7%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (ญ) 0.7% 27.3% 29.1% 30.0% -2.7%
อัตราการหมุนของสนิทรัพย (เทา) (ญ) 0.39 0.81 0.61 0.66 0.28

อัตราสวนวเิคราะหนโยบายทางการเงินและอัตราสวนอ่ืนๆ
อัตราสวนสนิทรัพยคลองตอเงนิกู (เทา) 0.03 0.02 0.38 5.93 0.49
อัตราสวนสนิทรัพยกอรายไดตอเงนิกู (เทา) 0.01 0.09 0.67 6.16 0.55
อัตราสวนสนิทรัพยกอรายไดตอสนิทรัพยรวม (%) 1.2% 6.0% 25.7% 16.5% 21.4%
อัตราสวนหน้ีสนิตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 6.88 1.94 0.79 0.08 0.77
อัตราสวนสนิทรัพยคลองตัวตอสนิทรัพยรวม (%) 2.8% 1.3% 14.7% 15.9% 19.2%
อัตราสวนเงนิลงทุนในหลกัทรัพยตอสินทรัพย (%) 1.2% 6.0% 12.2% 8.2% 8.8%
อัตราการจายเงนิปนผล (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

สิ้นสุด 31 ม.ีค. 45

งบการเงนิเฉพาะของบริษัท งบสอบทาน

 
 

 หมายเหต:ุ ก) งบการเงินตรวจสอบมีรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน เร่ิมต้ังแต วันท่ี 1 กรกฎาคม 2542 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2543 

ข) งบการเงินตรวจสอบมีรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน เร่ิมต้ังแต วันท่ี 1 กรกฎาคม 2543 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2544 

ค) งบการเงินตรวจสอบมีรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน เร่ิมต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2544 

ง) งบการเงินเสมือนวามีการปรับโครงสรางเสร็จสิน้ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2544 มีรอบระยะเวลาบญัชี 
12 เดือน เร่ิมต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544  

   จ) งบการเงินสอบทานงวด 3 เดือนส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 (กอนปรับโครงสราง) 
ฉ)บริษัทฯเปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีของรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยใหเปนรายการคาความนิยม
เน่ืองจากบริษัทฯไดเร่ิมมีการทํางบการเงินรวมในงวดบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2544  
ช) บริษัทฯเปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีของรายการเงินทดรองรับจากบริษัทในเครือ มาเปนรายการเงินทด
รองรับจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งเปนรายการที่ FNS กูเงินจาก FIA มาเพื่อการซื้อ FSL เนื่องจากบริษัทฯ
ไดเร่ิมมีการทํางบการเงินรวมในงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2544 และยอดของรายการเงินทดรองรับ
จากบริษัทในเครือในงบเสมือนหลังปรับโครงสรางจํานวน 12.84 ลานบาทเปนรายการเงินกูยืมจากบริษัท
ที่เกี่ยวของกัน   
ฌ)ผูสอบบัญชีไดบันทึกรายการคาที่ปรึกษาจายรวมในคาใชจายในการบริการและบริหารสําหรับงบการเงิน
ตาม (ก) และ (ข)  
ญ) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และ อัตราผลการหมุนของ
สินทรัพย ของไตรมาสท่ี 1ของป 2545 คํานวณโดยการปรับรายไดและกําไรสุทธิใหเปนรายป 
(Annualized) 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  

 รายการและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในป 2542 (รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน สิ้นสุด วันท่ี 30 มิถุนายน 2543) 
และ 2543 (รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน สิ้นสุด วันท่ี 30 มิถุนายน 2544)ตามงบการเงินตรวจสอบกอนการปรับโครงสราง 

 
ผลการดําเนินงาน 
 
บริษัทฯมีกําไรสุทธิจํานวน 85.47 ลานบาทในรอบป 2543 (1.1 ลานบาท ในป 2542) ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสะสม

เพิ่มขึ้นอยางมากจากขาดทุนสะสมจํานวนประมาณ 1.3 ลานบาท เปนกําไรสะสมจํานวนประมาณ 84.2 ลานบาท ท้ังนี้การท่ี
บริษัทฯมีกําไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาวมาจากการรับรูผลกําไรจากการลงทุนใน FSL ตามวิธีสวนไดเสียจํานวนประมาณ 69.6 
ลานบาท 

 
ฐานะการเงิน 
 
ตามงบการเงินป 2542 บริษัทฯมีรายการเงินทดรองรับคงคางจํานวนประมาณ 228.45 ลานบาท จาก FIA ซึ่งเปน

บริษัทในเครือ มีวัตถุประสงคในการกูยืมเพื่อนําเงินไปลงทุนในการเขาซื้อ FSL หรือ บริษัทหลักทรัพย เคที จํากัด ในขณะนั้น
(สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในสวนท่ี 2 ขอ 2.1 ประวัติความเปนมาและการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ) เงินทด
รองรับดังกลาวไมมีการคิดดอกเบ้ียและไมมีการกําหนดระยะเวลาชําระคืน ซึ่งตามงบการเงินตรวจสอบสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2544 ยอดเงินคงคางดังกลาวมีจํานวน 116 ลานบาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมถึงนโยบายและความจําเปนไดในสวนท่ี 2 ขอท่ี 
11รายการระหวางกนัในสวนของเงินกูยมืและรายการคงคาง)     

  
หลังจากท่ีบริษัทฯไดทําการลงทุนซื้อ FSL แลวทําใหบริษัทฯมีโครงสรางรายไดเปล่ียนแปลงไปคือมีรายไดคาบริการ

เพ่ิมข้ึนจาก 59.04 ลานบาท เปน 182.45 ลานบาท มาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจเปนหลัก และบริษัทฯ
มีคาใชจายในการบริหารเพิ่มข้ึนจํานวน 102.9 ลานบาท จาก 55.96 ลานบาทเปน 158.87 ลานบาท ซึ่งไดรวมถึงคาใชจาย
พิเศษท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวจากการจายคาท่ีปรึกษาจํานวน 101.7 ลานบาท ใหกับบริษัทท่ีปรึกษาตางชาติแหงหนึ่งสําหรับการ
ใหบริการเปนท่ีปรึกษารวมกับบริษทัฯ    

 
บริษัทฯดําเนินการปรับโครงสรางของกลุมในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2545 ทําใหงบการเงินตรวจสอบโดยผู

ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สําหรับชวงระยะเวลา ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2544 จนถึง 31 ธันวาคม 2544 
ไมสามารถสะทอนถึงผลประกอบการและฐานะการเงินท่ีแทจรงิของกลุมฟนันซา ดังน้ัน บริษัทฯ ไดจัดเตรียมงบการเงิน
เสมือนวาบริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางเสร็จส้ินและมีการประกอบการภายใตโครงสรางใหม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 
2544 ตามขอสมมุติฐานท่ีไดอธิบายในสวนของสรุปรายงานการสอบบัญชีและไดอธิบายและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯจากงบการเงินเสมือนดังกลาวดังน้ี 
 
12.2.1 ผลการดําเนินงาน 
  
 รายได 
 
 ในป 2544 บริษัทฯมีรายไดท้ังหมดจํานวน 324.55 ลานบาท โดยมีรายไดหลักมาจากธุรกจิท่ีปรึกษาและบริหาร
การลงทุนจํานวน 169.31 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 52 ของรายไดรวม โดยรายไดดังกลาวเปนสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาและมีแนวโนมที่มีลักษณะคอนขางคงที่ตามสัญญาการใหบริการแกกองทุนตางประเทศจํานวน 3 กองทุน ซึ่งเปน
บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ขอท่ี 11 รายการระหวางกัน) ปริมาณรายไดจากธุรกจิดังกลาว
จะผันแปรไปตามจํานวนเงินลงทุนในกองทุนที่บริษัทฯเปนผูบริหารรวมทั้งยังอาจไดสวนแบงจากกําไรของกองทุนตามที่ไดตกลง
กับกองทุน อยางไรก็ตามเนื่องจากรายไดดังกลาวเปนสกุลเงินตราตางประเทศทําใหมีความเสี่ยงตอความผันผวนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน กลาวคือถาเงินบาทแข็งคาข้ึนเม่ือเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจะทําใหรายไดในรูปเงนิบาทมีมูลคาลดลง อน่ึง 
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กองทุนตางประเทศดังกลาวเปนกองทุนที่มิไดอยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและการกํากับดูแลของ 
กลต. 
  บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจจํานวน 95.58 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 29.5 ของรายไดรวม
ซึ่งรายไดดังกลาวไดรับจากการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินที่ดําเนินการโดย FSL มีธุรกรรมหลักคือเปนท่ีปรึกษา
ทางการเงินในการระดมทุนและการปรับโครงสรางหนี้  

 
นอกจากนี ้รายไดท่ีมีนัยสําคัญของป 2544 คือ รายไดที่เกิดจากการแปลงสภาพเงินลงทุนจํานวน 30.39 ลานบาท 

หรือคิดเปนประมาณรอยละ 9 ของรายไดรวม รายไดดังกลาวเปนรายไดท่ีรับรูจากการที่บริษัทฯไดทําการลงทุนในสิทธิ
เรียกรองในหน้ีสินของบริษัทแหงหน่ึงและบริษัทลูกหน้ีน้ันไดทําการปรับโครงสรางหน้ีตามแผนฟนฟูกิจการซ่ึงบริษัทฯไดรับต๋ัว
สัญญาใชเงินและหุนสามัญเปนการตอบแทนโดยที่มูลคาของสิ่งตอบแทนดังกลาวสูงกวาจํานวนเงินลงทุนทําใหบริษัทฯสามารถ
รับรูกําไรจากการลงทุนนั้นและบริษัทฯไดทําการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวออกไปในป 2545 แลว อยางไรก็ตามโอกาสของ
การเกิดรายไดลักษณะดังกลาวอีกในอนาคตมีความไมแนนอน 

  
สําหรับรายไดจากธุรกจิหลักทรัพยของบริษัทฯในป 2544 ยังคงมีไมมากนักเนื่องจากในปดังกลาว บริษัทฯ ดําเนิน

ธุรกิจการจัดจําหนายหลักทรัพยแตเพียงอยางเดียว แตอยางไรก็ตามผูบริหารของบริษัทฯ คาดวารายไดจากธุรกิจหลักทรัพยจะ
มีจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก บริษัทฯไดเร่ิมใหบริการการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยในเดือนพฤษภาคม 2545 
 
 คาใชจาย 
   
 บริษัทฯมีคาใชจายรวมจํานวน 165.9 ลานบาท ซึ่งคาใชจายท่ีมีสัดสวนสูงสุดคือคาใชจายท่ีเกี่ยวกับพนักงาน
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯเปนธุรกิจท่ีใชทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรหลักในการใหบริการ คือประมาณรอยละ 45 ของ
รายจายรวม คิดเปนจํานวน 75.2 ลานบาท   
     
 คาใชจายท่ีมีสัดสวนมากเปนอันดับรองลงมาคือคาใชจายทางดานอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ คิดเปนจํานวน
ประมาณรอยละ 19 ของคาใชจายรวม หรือเปนจํานวนเงิน 30.91 ลานบาท 
 
 ตนทุนบริการเปนคาใชจายท่ีมีนัยสําคัญในป 2544 คิดเปนจํานวน 19.01 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 12 ของ
คาใชจายรวม ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีเกิดจากคานายหนาและคาท่ีปรึกษา  
 
 กําไร 
 
 บริษัทฯมีกําไรสุทธิจํานวน 146.87 ลานบาท คิดเปนอัตราประมาณรอยละ 45 ของรายไดรวม เนื่องจากธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีคาใชจายหลักในการดําเนินงานคือบุคลากร และมีคาโสหุยอ่ืนๆในสัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับรายได ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษทัฯ วาอยูในเกณฑท่ีสูง และใหผลตอบแทนแกผูถอืหุนในอัตรารอยละ 32 
 
 ผลการดําเนินงานไตรมาสแรกส้ินสุด 31 มีนาคม 2545 
 
 ตามงบการเงินสอบทานกอนปรับโครงสราง บริษัทฯมีรายไดรวมเพ่ิมขั้นประมาณรอยละ 15 เมื่อเทียบกับผลการ
ดําเนินงานของไตรมาสเดียวกันในป 2544 รายไดที่เพ่ิมขึ้นมาจากรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการของ FSL ในสวนของธุรกิจ
วาณิชธนกิจ มีการเพ่ิมขึ้นจาก 8.05 ลานบาท ในไตรมาสแรกของ ป 2544 เปน 10.74 ลานบาท ในไตรมาสแรกของ ป 2545 
หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราประมาณรอยละ 33 ซ่ึงรายไดจากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนที่บริษัทฯไดใหบริการแก FFM ซ่ึงเปน
บริษัทที่เก่ียวของกันในขณะน้ัน ยังมีจํานวนที่คอนขางคงที่ตามสัญญาที่มีอยู(มีรายละเอียดในขอ 3.1 ธุรกิจที่ปรึกษาและการ
บริหารการลงทุน) ในสวนของคาใชจายที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเทียบกับของไตรมาสเดียวกันในป 2544 เปนผลมาจาก
คาใชจายของ FSL ที่เพ่ิมขึ้นในสวนของคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาที่ปรึกษาและคาใชจายอื่น ที่ซ่ึงสัมพันธกับรายไดที่
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เพ่ิมข้ึนของ FSL แตอยางไรก็ตามบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาสดังกลาวในจํานวนที่ไกลเคียงกับใน
ไตรมาสเดียวกันของป 2544 ที่ประมาณ 2 ลานบาท หรือ 0.55 บาทตอหุน    
  
12.2.2 ฐานะการเงิน 

 
สินทรัพย 

  
 บริษัทฯมีสินทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 ท้ังหมดจํานวน 490.24 ลานบาท โดยเปนสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 
179.24 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 37 ของสินทรัพยรวม ท่ีซ่ึงประกอบดวยรายการหลักคือ เงนิสด เงินฝากธนาคาร
และเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินประเภทใหกูยืมเม่ือทวงถาม จํานวน 73.69 ลานบาท และเงินลงทุนระยะส้ันจํานวน 39.99 
ลานบาท (ไดมีการหักคาเผ่ือการลดคาเปนจํานวนรวม 4.95 ลานบาทแลว) โดยลงทุนสวนใหญในหลักทรัพยประเภทเผ่ือขาย 
ในพันธบัตรของนิติบุคคล นอกจากนี้บริษัทฯมีรายการของลูกหนี้การคาในจํานวนที่นอยมากคือประมาณ 2.11 ลานบาท หรือ
นอยกวารอยละ 1 ของรายไดรวม บริษัทฯมีรายไดคางรับคงคางท่ีอยูระหวางการเรียกเก็บเงินจากลูกคาจํานวน 11.54 ลาน
บาทหรือประมาณรอยละ 4 ของรายไดรวม นอกจากนี้ยังมีลูกหนี้เงินปนผลรับจาก FFM จํานวน 35.54 ลานบาท ตาม
รายละเอียดท่ีระบุในสวนท่ี 2 ขอท่ี 11 รายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนในป 2544 ตามงบการเงินเสมือนหลังปรับโครงสรางใน
สวนของเงินกูยืมและรายการคงคาง   
 
 สินทรัพยท่ีนอกเหนือจากสินทรัพยหมุนเวียนท่ีมีนัยสําคัญคือคาความนิยมจํานวน 268.3 ลานบาท คิดเปนจํานวนรอย
ละ 55 ของสินทรัพยรวม ท่ีเกิดจากการเขาลงทุนซ้ือหุนสามัญในบริษัทยอยตามรายละเอียดท่ีระบุในสวนท่ี 2 ขอท่ี 5 ทรัพยสิน
ท่ีใชในการประกอบธุรกิจ ในราคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาวในขณะนั้น นอกจากนีบ้ริษัทฯมี
สินทรัพยประเภทอุปกรณมีมูลคาสุทธิจํานวน 23.74 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 5 ของสินทรัพยรวม  
   

สภาพคลอง 
 

บริษัทฯมีสภาพคลองที่สูงเนื่องมาจากบริษัทฯมีอัตราการทํากําไรที่สูง และผูบริหารของบริษัทฯมีนโยบายในการลงทุน
ดวยความระมัดระวังโดยการคํานึงถึงความเส่ียงและสภาพคลองเปนสาํคัญ เม่ือพิจารณาถึงอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอ
หน้ีสินหมุนเวียนของบริษัทฯท่ีมีคาเทากับ 8.14 ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองของบริษัทฯที่มีอยูได 
  

นอกจากนี ้ FSL ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีนโยบายในการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามกฏเกณฑของ
สํานักงาน กลต. โดยมีอัตราสวนเงนิกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหน้ีสนิท่ัวไป ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 เทากับ 1,629% ซึ่ง
ตามเกณฑของสํานักงาน กลต. ท่ีตองไมตํ่ากวา 7% จะเห็นไดวาสภาพคลองของ FSL ยังคงมีอยูสูง 

 
แหลงท่ีมาของเงินทุน 

หน้ีสิน 

 บริษัทฯมีหนี้สินรวมเปนจํานวนเงิน 35.23 ลานบาท มีรายการที่เปนสาระสําคัญประกอบดวย การกูยืมจากบุคคลที่
เก่ียวของกันคือ Ms. Renee Zecha ซ่ึงเปนผูบริหารของบริษัทในเครือมียอดคงคางเปนจํานวน 12.84 ลานบาท (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ขอท่ี 11 รายการระหวางกัน) 

 

สวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนรวมเปนจํานวน 455.01 ลานบาท ประกอบดวยสวนประกอบหลักคือ ทุนเรือนหุนสุทธิ
จํานวน 260 ลานบาท (ทุนจดทะเบียนท่ีออกจําหนายจํานวน 320 ลานบาท หักดวยลูกหน้ีคาหุนของบริษัทท่ีเก่ียวของกันคือ 
FIA จํานวน 60 ลานบาทซ่ึงไดรับชําระแลวในเดือน พฤษภาคม 2545 ตามรายละเอียดท่ีระบุในสวนท่ี 2 ขอท่ี 11 รายการ



บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนาท่ี 50 

ระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2544 ตามงบการเงินเสมือนหลังปรับโครงสรางในสวนของเงินกูยืมและรายการคงคาง) และกําไร
สะสมจํานวน 196.08 ลานบาท  
 

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

 จากงบการเงินเสมือนหลังปรับโครงสราง จะเห็นไดวาบริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนผูถือหุนมีคาเทากับ 0.08 ซึ่งถือ
วาเปนระดับท่ีตํ่า และเม่ือพิจารณารวมกับสภาพคลองของบริษัทฯ ประกอบกับการเสนอขายหุนใหกับประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี
ซ่ึงจะทําใหโครงสรางของเงินทุนมีเสถียรภาพมากย่ิงข้ึนและทําใหบริษัทฯมีความพรอมในการขยายธุรกิจตอไป  
 
 ฐานะการเงินสําหรับไตรมาสแรกส้ินสุด 31 มีนาคม 2545  
  
 ตามงบการเงินสอบทานกอนปรับโครงสราง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมจํานวน 298.25 ลาน
บาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 107.28 ลานบาท คาความนิยมสุทธิจํานวน 164.95 ลานบาท อุปกรณสุทธิจํานวน 
19.78 ลานบาท และสินทรัพยอ่ืนๆ 6.25 ลานบาท ซ่ึงจะเห็นไดวาสินทรัพยสวนใหญ หรือประมาณรอยละ 55 เปนคาความ
นิยมซ่ึงเกิดจากการซ้ือหุนของ FSL ในราคาท่ีสูงกวามูลคาตามบัญชี มีรายละเอียดตามขอ 5 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
และในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนประกอบไปดวยรายการหลักคือ เงนิสด เงินฝากธนาคารและเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน
ประเภทใหกูยืมเม่ือทวงถาม จํานวน 52.46 ลานบาท และเงินลงทุนระยะส้ันจํานวน 26.35 ลานบาท และรายไดคางรับ
จํานวน 17.63 ลานบาท   
  
 บริษัทฯมีสภาพคลองท่ีสูงพิจารณาไดจากอัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 19.1 แตอยางไรก็
ตามเม่ือพิจารณาจากอัตราสวนสภาพคลองท่ีเทากบั 0.83 เทา ซ่ึงเปนระดับท่ีตํ่ากวาอัตราสวนตามงบการเงินเสมือน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2544 เนือ่งจากมีรายการเงินทดรองรับจาก FIA จาํนวน 116 ลานบาทคงคางอยู ซึ่งในปจจุบันไมมีรายการ
ดังกลาวคงคางแลวโดยบริษัทฯไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งทุนท่ีเพิ่มขึ้นบางสวนไดนําไปชําระเงินกูดังกลาว(มีรายละเอียดใน
ขอ 2.1 ประวัติความเปนมาและการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสาํคัญ) ซ่ึงเม่ือหักรายการเงินทดรองรับดังกลาวแลวบริษัทฯ
มีหน้ีสินรวมเทากับ 14.21 ลานบาท บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 รวมทั้งสิ้น 168.05 ลานบาท 
ประกอบดวยรายการหลักคือ เงนิทุนจดทะเบียนจํานวน 36 ลานบาทและกําไรสะสมจาํนวน 135.67 ลานบาท  
 
12.2.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
  
 บริษัทฯมีแผนงานที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเงินทุนที่ซึ่งตองการเงินทุนสูงซึ่งอาจทําใหบริษัทมีฐานะทางการเงินที่
เปล่ียนไปแตอยางไรก็ตามผูบริหารคาดวาเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนในคร้ังนีจ้ะเขามาชวยสนับสนุนการขยายธรุกิจของ
บริษัทฯในธุรกิจเงินทุนไดอยางเพียงพอ ตามรายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ขอท่ี 6 โครงการในอนาคต 

 
13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-ไมมี- 
 
 


