DEFINITION

Finansa (fanaensäe also fi’naensäe)
n. management of money; monetarysupport for
enterprise; the science of
managing money matters, credit, etc.;
(in plural) money resources, income, etc. <vt. to
provide capital for; to obtain money, credit,
capital for... n. capitalist;
entrepreneur, vt. apply or use (money)
for profit; devote (time, etc.) to an
enterprise, buy (something useful or
otherwise rewarding) n. recommendation
on how to act in matters of money;
information; notice of transaction vt. give advice
(to); recommend; inform
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สรุปข้อมูลทางการเงิน / Financial Highlights
(งบการเงินรวม /

Consolidated Financial Statements)

ณ วันที่ หรือ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม / As at or for the years ended 31 December

ผลการด�ำเนินงาน / Operating Performance
		

2560/2017

รายได้รวม
482.5
Total Income		
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย/ภาษีเงินได้/ค่าเสื่อมราคา/รายจ่ายตัดบัญชี
270.7
EBITDA		
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
132.3
Net Profit (Loss)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
0.54
Earnings (Loss) per Share (Baht)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ร้อยละ)
3.6
Return on Average Total Assets (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)
5.9
Return on Average Shareholders’ Equity (%)
จ�ำนวนพนักงาน
71
Number of Employees
รายได้รวมต่อพนักงาน
6.8
Total Income per Employee
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อพนักงาน
1.9
Net Profit (Loss) per Employee

สถานะทางการเงิน / Financial Position
		

2560/2017

สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity
จ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย (หุ้น)
Number of Shares in Issued (share)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per Share (Baht)

สัดส่วนรายได้ / Revenue Structure
ประเภทรายได้
Type of Revenue

ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษา
และการจัดการ
Investment, Advisory and
Management Business
ธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ
Securities and Investment
Banking Business
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
Warehouse and Factory
Leasing Business
อื่นๆ
Others
      รวมรายได้ทั้งหมด
           Total Revenue

2559/2016

(ล้านบาท / Baht million)
2558/2015

417.1

944.0

264.0

670.8

130.7

562.8

0.53

2.28

3.6

18.6

6.1

30.1

68

67

6.1

14.1

1.9

8.4

(ล้านบาท / Baht million)
2559/2016
2558/2015

3,592.1

3,681.1

3,534.8

1,312.4

1,495.8

1,423.9

2,279.7

2,185.3

2,110.9

247,039,600

247,039,600

247,039,600

9.2

8.8

8.5

(ล้านบาท / Baht million)
2559/2016
2558/2015
รายได้
รายได้
%
%
Revenue
Revenue

ด�ำเนินการ
โดย
Operated
by

ร้อยละการถือหุน้
ของบริษทั
% of Shares held by
FNS

FNS
FFM
FC

100

28.8

6.0

64.7

15.5

116.5

12.3

FSL

100

245.3

50.8

158.0

37.9

238.9

25.3

180.8

37.5

187.1

44.9

137.4

14.6

27.6

5.7

7.3

1.7

451.2

47.8

FNS

2560/2017
รายได้
%
Revenue

482.5 100.0
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417.1 100.0

944.0 100.0

ฟินันซ่าในภาพรวม

Finansa at a Glance
บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

Finansa Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการทางด้าน
วาณิชธนกิจและบริการทางการเงินต่างๆ รวมถึง
l การให้ค�ำปรึกษาทางการเงิน
l การจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการ
l การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเฉพาะเจาะจง
และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
l การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ
l การจัดท�ำรายงานแสดงความคิดเห็นที่เป็นกลาง
l การปรับโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างบริษัท
l ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
มีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ในธุรกิจการลงทุนในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุน
(Private Equity) ในประเทศไทย เวียดนาม
เมียนมาร์ และกัมพูชา

Finansa Securities Ltd.

Finansa Securities, a SEC licensed securities
company, offers an extensive range of tailored
financial services and solutions including:
l Financial Advisory
l Project Finance
l Private Placement and Public Offerings
l Mergers and Acquisitions
l Fairness Opinions
l Corporate and Financial Restructuring
l Private Wealth Management
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Finansa Fund Management Ltd.

Finansa Fund Management has over 20 years
experiences in investing in Private Equity in
Thailand, Vietnam, Myanmar and Cambodia.

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทร่วมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลัก
ดังนี้
l ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
l ธุรกิจวาณิชธนกิจ
l ธุรกิจตราสารหนี้
l ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
l ผลิตภัณฑ์การเงินโครงสร้างซับซ้อน

บมจ. มั่นคงเคหะการ ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2533
มุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ ภายใต้
แบรนด์ “ชวนชี่น” และ “สิรินเฮ้าส์” รวมถึงการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคารส�ำนักงานและศูนย์กีฬา  
นอกจากนี้ ยังด�ำเนินธุรกิจโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดพื้นที่
1,000 ไร่ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชานเมือง
กรุงเทพฯ โดยด�ำเนินงานผ่านบริษัท พรอสเพค
ดิเวลลอปเมนท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

Finansia Syrus Securities Plc.

Finansia Syrus Securities, a SEC licensed
company, offers a comprehensive range of
services including:
l Securities Brokerage
l Investment Banking
l Bond Trading
l Futures Exchange Trading
l Structured Financial Products

M.K. Real Estate Development Plc.

M.K. Real Estate Development is a property
development, construction and property rental
company. Listed on the SET in 1990, MK focuses
on low-rise residential projects under the brand
name “Chuan Chuen” and “Serene House”.
MK’s properties for rental include office buildings
and sports clubs.
Subsidiary, Prospect Development Ltd., is
developing the Bangkok Free Trade Zone,
a 1,000 rai industrial estate on the outskirts
of Bangkok.
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คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
Dr. Virabongsa Ramangkura
Chairman and Independent Director
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
Managing Director, Executive Director and
Member of the Nomination
and Compensation Committee
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
กรรมการ และกรรมการบริหาร
Mr. Eugene S. Davis
Director and Executive Director
4. นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการ และกรรมการบริหาร
Mr. Varah Sucharitakul
Director and Executive Director
5. นายวิทยา เวชชาชีวะ*
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
Mr. Vitthya Vejjajiva*
Independent Director,
Chairman of the Audit Committee
and Chairman of the Nomination
and Compensation Committee

6. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน**
Mr. Akarat Na Ranong
Independent Director,
Chairman of the Audit Committee
and Chairman of the Nomination
and Compensation Committee**
7. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Nuttawut Phowborom
Independent Director
and Member of the Audit Committee
8. นายชาญมนู สุมาวงศ์ ***
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
Mr. Chanmanu Sumawong***
Independent Director, Member of the Audit Committee
and Member of the Nomination and Compensation
Committee

* ลาออก มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2561
		Resigned with effect from 1 January 2018
** อนุมัติแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มีผลวันที่ 19 มกราคม 2561
		Appointed in the Board of Directors Meeting 1/2018 with effect from 19 January 2018
** * อนุมัติแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
		Appointed in the Board of Directors Meeting 1/2018 with effect from 1 February 2018
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

Chairman’s Statement

จากสถานการณ์ตลาดการเงินทั่วโลก เหตุการณ์ที่ถูก
จับตามองมากในปี 2560 คือ การด�ำเนินนโยบายการเงินเพื่อ
น�ำสถานการณ์เศรษฐกิจกลับสูภ่ าวะปกติของธนาคารกลางสหรัฐ
โดยธนาคารกลางสหรัฐด�ำเนินนโยบายดังกล่าวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปและระมัดระวัง โดยทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นใน
เดือนมีนาคม มิถุนายน และธันวาคม พร้อมทั้งทยอยลดการ
เข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลลง ภายใต้แนวทางการเงินแบบค่อยเป็น
ค่ อ ยไปนี้ ท� ำ ให้ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ จากดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภคใน
สหรัฐอเมริกายังคงอยูใ่ นระดับต�ำ่ อย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้สภาวะ
เงินเฟ้อในภูมิภาคส่วนใหญ่ของโลกยังคงอยู่ในระดับต�่ำ  จึง
ท�ำให้เศรษฐกิจทั่วโลกได้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
เติบโตในภาพรวมทีส่ งู มากขึน้ กว่าทีค่ าดการณ์ไว้ โดยเป็นไปตาม
กลไกพืน้ ฐานโดยทัว่ ไป สหรัฐอเมริการายงานผลประกอบการ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดพี )ี มีการขยายตัวร้อยละ 3
ต่อเนื่องติดต่อกันทุกไตรมาสตลอดปี 2560 ขณะที่ในยุโรป    
จีดพี เี ติบโตทะลุเกินกว่าร้อยละ 2 ในปีเดียวกัน การเติบโตของ
ประเทศพัฒนาแล้วช่วยผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ    
ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ นอกจากนี้ ในปี 2560 ยังได้เห็น     
การฟื้นตัวของการค้าระหว่างประเทศ และการปรับตัวลดลง
ของภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตาม
ในประเทศไทย ตัวเลขการเติบโตของจีดีพีรายไตรมาส
มีเสถียรภาพในช่วงครึง่ ปีหลังของปี 2560 เป็นผลจากแรงกระตุน้
ของภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง พร้อม
กันนี้ ยังได้รบั แรงหนุนจากการฟืน้ ตัวของการลงทุนของภาครัฐ
และภาคเอกชน และการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากภาค
อสังหาริมทรัพย์ ในทางตรงกันข้าม การบริโภคส่วนบุคคลยัง

For global financial markets, the much anticipated
event in 2017 was the normalization of monetary policy
by the U.S. Federal Reserve. In the event, the Federal
Reserve moved both slowly and cautiously. Interest rates
were edged up in March, June and December and reductions
in Treasury Bond purchases were gradual. Underlying this
cautious monetary approach was the continuing low level
of consumer price inflation in the U.S. While inflation in
much of the world remained subdued, the global economy
continued its recovery with growth generally more robust
than expected and more broadly based. The U.S. posted
impressive back-to-back quarters of 3% GDP growth in
2017 and GDP growth in Europe broke up through 2%
for the year. Growth in the developed economies helped
spur growth in emerging economies. The surprises in 2017
have been the extent of the pick-up in international trade
and the decline, albeit small, in global inflation.
In Thailand, the quarterly GDP growth numbers firmed
in the second half of 2017, boosted by strong exports
and tourism. There has also been a pick-up in public and
private investment and sustained activity in the real estate
sector. On the other hand, personal consumption has been
relatively subdued due to the combined effects of high
personal debt levels, low agricultural commodity prices
and the one year mourning period for the late King Bhumibol
Adulyadej. Thailand’s GDP growth for 2017 is now expected
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ไม่กระเตือ้ งขึน้ เนือ่ งจากผลพวงของระดับหนีส้ นิ ส่วนบุคคลที่
ยังคงสูงอยู่ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรยังคงตกต�่ำ 
รวมถึงห้วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นระยะ
เวลาหนึ่งปีอีกด้วย การเติบโตของจีดีพีของประเทศไทยในปี
2560 ประเมินไว้ที่ประมาณร้อยละ 3.7 สูงกว่าปี 2559 ซึ่งอยู่
ทีร่ อ้ ยละ 3.3 ในมุมมองทางด้านนโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลไทย
ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ เชิ ง กลยุ ท ธ์ กั บ การพั ฒ นาโครงการเขต     
พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (The Eastern Economic
Corridor-EEC) เป็นอย่างมาก โดยตัง้ เป้าให้เป็นโซนเศรษฐกิจ
ระดับโลก โครงการนี้ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรองรับแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งได้รวมเอาการลงทุนขนาดใหญ่
ส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานไว้ด้วย
ตลาดการเงินโดยรวมของโลกในปี 2560 มีผลประกอบการ
ที่ดี สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมที่ยังเอื้อ
ให้เกิดการขยายตัวอยู่ โดยดัชนี S&P500 ในสหรัฐฯ มีความ
เคลือ่ นไหวในวงแคบทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19 ในปีนี้ ในการ
เข้าสู่ปี 2560 นักลงทุนรู้สึกมีความหวังใหม่จากนโยบายของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการเพิ่มอัตราหมุนเวียนทุนใน
ประเทศ (Trump reflation scenario) โดยคาดว่า รัฐบาลชุดใหม่
จะออกกฎระเบียบเพื่อปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจเชิงรุก
ทั้งนี้ นโยบายเพื่อการปฏิรูปต่างๆ ของสหรัฐฯ เป็นเรื่องที่
ท้าทาย อย่างไรก็ดี นักลงทุนก็มไิ ด้ผดิ หวังเสียทีเดียวนัก เพราะ
นโยบายดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันให้เศรษฐกิจ    
เริ่มโตขึ้น โดยทั่วไปในปี 2560 ตลาดประเทศเกิดใหม่มีผล
ประกอบการดีกว่าตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว ในกรณีของ
ประเทศไทย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยมีผลตอบแทนเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 14 อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ตลาดในกลุ่มประเทศ
อาเซียนมีผลประกอบการต�ำ่ กว่าตลาดในกลุม่ เอเชียตอนเหนือ
สาเหตุหลักๆ มาจากผลกระทบจากการที่บริษัทเทคโนโลยี
หลายแห่งมีรายได้ทแี่ ข็งแกร่งขึน้ ซึง่ เป็นบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นภูมภิ าค
เอเชียตอนเหนือ
ในปี 2560 มีเหตุการณ์ทนี่ า่ สนใจประการหนึง่ คือ อัตรา
แลกเปลี่ ย นเงิ น สกุ ล ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ มี ก ารปรั บ ตั ว ลดลง    
อย่างมากอันเนือ่ งมาจากเศรษฐกิจหลักๆ นอกประเทศสหรัฐฯ
เกิดขยายตัวเติบโตเกินความคาดหมาย ดัชนีสกุลเงินดอลลาร์
ตกลงร้อยละ 10 ในปี 2560 และในบริบทนี้ ส่งผลให้เงินบาท
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ การแข็งค่าของ
เงินบาทซึ่งคาดว่าในเบื้องต้นอาจจะส่งผลในเชิงลบต่อการ    
ส่งออกของไทยซึง่ ก�ำลังฟืน้ ตัว อย่างไรก็ดี ความกังวลนีก้ ม็ ไิ ด้เกิด
เป็นจริง

at around 3.7%, up from 3.3% in 2016. From an economic
policy perspective, the Thai government has placed a
strategic focus on the Eastern Economic Corridor project,
aimed at establishing a world-class economic zone. This
project is at the center of a national economic development
plan which includes substantial investment in public
infrastructure.
Reflecting the benign global economic backdrop,
financial markets performed well in 2017. The S&P500 in
the U.S posted a 19% rise over the year, notable for the
steadiness of the rise and the low level of volatility. Going
into 2017, U.S. investor sentiment was buoyed by the
prospects of a “Trump reflation scenario” with anticipation
that the new administration would enact aggressive
economic policy reform. In the event, policy reform in the
U.S. has proved challenging, however investors have not
been disappointed as the underlying economy has nevertheless built momentum. Emerging markets generally
outperformed the developed markets in 2017 and in the
case of Thailand, the SET Index posted a gain of 14%.
Nevertheless, ASEAN markets underperformed North Asian
Markets in 2017, in large part due to the impact of strong
gains from technology companies, which are more widely
represented in North Asian markets.
2017 was also noteworthy for the decline in the US$
exchange rate in large part due to stronger than expected
growth in the major economies outside of the U.S. The
Dollar index fell 10% over the year and this context, the
Baht appreciated by 9% against the US$. The strength of
the Thai Baht was initially viewed by some as a potential
threat to a Thai export recovery, however these fears have
proved unfounded.
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เมื่อมองไปข้างหน้า ภาพรวมที่เห็นพ้องต้องกันส�ำหรับ
เศรษฐกิจโลก คือ มีความเป็นไปในทิศทางบวก โดยมีการ
ประมาณการณ์ว่าจะมีการปรับขยายตัวได้เร็วขึ้นในปี 2561
โดยได้รับแรงหนุนพร้อมกันจากตลาดที่ขยายตัวขึ้นในกลุ่ม
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และกลุม่ ประเทศก�ำลังพัฒนา การขยายตัว
ย่อมพบอุปสรรคบางประการ แต่ในช่วงระยะสั้นๆ ยังไม่พบ
อุปสรรคใดที่จะฉุดรั้งการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจ
เนื่ อ งจากเราก� ำ ลั ง ก้ า วเข้ า สู ่ ป ี ที่ สิ บ ของการขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ท�ำให้เกิดความกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่ำเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เป็นการยาก       
ที่จะชี้ให้ชัดไปว่าอะไรจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้สิ่งนี้เกิดขึ้น     
ไม่ว่าการลงคะแนนเสียง Brexit ปัญหาหนี้สินในประเทศจีน  
อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ เี่ ป็นกราฟแนวราบมากขึน้ หรือ
นโยบายการเงินเพือ่ กลับสูภ่ าวะปกติ ปัจจัยเหล่านี้ ไม่นา่ จะมี
น�้ำหนักที่เป็นสาเหตุให้ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำลงได้
ในสถานการณ์ที่ไม่มีแรงกดดันส�ำคัญๆ ที่จะก่อให้เกิด
ภาวะเงินเฟ้อ จึงไม่น่าจะเกิดกรณีที่บรรดารัฐบาลกลาง หรือ
รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะแตะเบรคกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ส�ำหรับในหลายๆ ประเทศแล้ว มีค�ำถามที่ส�ำคัญข้อหนึ่ง คือ
การเจริญเติบโตจะส่งผลให้เกิดการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้
อย่างไร ยกตัวอย่างกรณีประเทศไทย เกิดค�ำถามที่ว่า การ
บริโภคภายในประเทศและการลงทุนจะฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อลด
การพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวได้หรือไม่
ในส่วนของความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อตลาดการเงิน พบว่า
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้เกิดการถดถอยครั้งใหญ่ของ  
ราคาหุน้ ทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่ปี 2554 จากการปรับตัวสูงขึน้ อย่างมาก
ของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวและความผันผวน
ของตลาดทุ น ที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งมาก อั ต ราดอกเบี้ ย ระยะยาว      
และความผันผวนเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการวัดมูลค่า    
พื้นฐานของทุน ดังนัน้ การปรับตัวทีส่ งู ขึน้ ในสององค์ประกอบนี้
ย่อมส่งผลลบอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ราคาหุ้นยังสะท้อนถึง
โอกาสในการท�ำก�ำไร และยังมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับ
ประเภทสินทรัพย์อื่น ส�ำหรับปี 2561 โอกาสในการท�ำก�ำไร
โดยรวมยังเป็นบวกจากทิศทางที่สหรัฐก�ำลังออกกฎหมาย
ด้านภาษีและเศรษฐกิจพื้นฐานทั่วโลกที่คาดว่าจะเติบโตขึ้น
โดยเร็ ว ในแง่ ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์
ประเภทอืน่ ๆ หุน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะให้ผลทีด่ ี เมือ่ เทียบกับการลงทุน
ในตราสารหนีใ้ นช่วงเวลาทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อขยับสูงขึน้ เราเห็นว่า
การเทขายหุน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นเพียงสถาณการณ์
ชั่วคราวเท่านั้น เราคาดว่าความผันผวนของตลาดในปี 2561
จะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับความผันผวนในปี 2560 ซึ่งอยู่ใน
ระดับทีต่ ำ�่ มาก แต่เราไม่คาดหวังว่าผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหุ้นของปี 2561 จะดีเท่ากับปี 2560 อย่างไรก็ตาม ตลาดโดยรวม
ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนดีอยู่

Going forward, the consensus outlook for the global
economy is positive and global growth is expected to
accelerate in 2018, supported by synchronized growth
across the developed and developing world. There are
potential threats to growth, but little on the immediate
horizon that might derail its momentum. The duration of
the latest growth cycle is itself a concern as we are heading into our 10th year of sustained economic expansion.
An economic downturn at some point is inevitable, however
it is difficult to identify a specific catalyst. By themselves,
Brexit, or Chinese debt concerns or a flattening of the
yield curve in bond markets or normalization of monetary
policy are unlikely to trigger such a downturn.  
In the absence of meaningful inflationary pressures,
there is little case for central banks or governments to
apply a brake to economic activity. For many economies,
the key question is how growth will transition going forward.
Taking Thailand as an example, will domestic consumption
and investment pick up to reduce the dependence in
recent years on exports and tourism.
As to potential risks to financial markets, February
2018 saw the most significant setback in equity prices
since 2011, sparked by a relatively sharp rise in long term
Treasury yields and a jump in equity market volatility. Long
term interest rates and volatility are key components in
the fundamental valuation of equities, so a rise in both is
clearly negative, however equity prices also reflect earnings
prospects as well as the attractiveness of equities relative
to other asset classes. Earnings prospects, generally, for
2018 are positive in the light of the passage of the Tax
Bill in the U.S. as well as the anticipated acceleration in
underlying global economic growth. As to comparison with
other asset classes, equities tend do well relative to fixed
income investment as inflation moves up. Barring a major
surprise on the inflation front, we see the sell-off in equity
prices in February 2018 as temporary, though we do
expect equity volatility to stay above the exceptionally low
levels seen in 2017. We do not anticipate that 2018 will
match 2017 in terms of returns on equity investment,
however markets generally look well supported.
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ในมุมมองระยะกลางและระยะยาว เราขอกล่าวถึงเรื่อง
ที่เป็นความกังวลโดยทั่วไปต่อตลาด คือสถิติข้อมูลประชากร
ในหลายๆ ประเทศของสังคมผูส้ งู อายุ ซึง่ ก�ำลังสร้างภาระด้าน
บ�ำนาญและการใช้ทรัพยากรสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพ
เป็นอย่างมาก ความท้าทายอื่นๆ ที่ตลาดการเงินต้องเผชิญ
ในระยะกลาง คือ ระดับหนีส้ นิ โดยรวมซึง่ มีปริมาณสูงเกินกว่า
ในช่ ว งที่เกิดวิกฤติการเงินทั่วโลก ความเสี่ยงจากภูมิศาสตร์
การเมืองและภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบในด้านตลาดแรงงาน
ในกรณีประเทศไทย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เริ่มต้นปี 2561ด้วยจุดสูงสุดใหม่ในประวัตศิ าสตร์ ทะลุ 1,754 จุด
ทีเ่ คยท�ำได้ในปี 2537 ประเทศไทยอยูใ่ นสภาวการณ์ทดี่ ใี นการ
รับมือกับสภาวะการเงินตึงตัว และการท�ำก�ำไรจะได้รบั แรงหนุน
จากภาพรวมเศรษฐกิจที่ก�ำลังดีขึ้น และทิศทางการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ในด้านผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 2560 บมจ.
ฟินนั ซ่า มีรายรับรวม 482.5 ล้านบาท (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 เมือ่
เทียบกับปีก่อนหน้า) และก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 132.3 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า) ถึงแม้มรี ายได้เพิม่ ขึน้
ซึ่งเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจที่ฟื้นตัว     
แต่กำ� ไรสุทธินนั้ ไม่ได้เปลีย่ นแปลงมากนัก เนือ่ งจากมีรายการ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ธุรกิจวาณิชธนกิจภายใต้การด�ำเนินงานของบริษทั หลักทรัพย์
ฟินันซ่ามีผลประกอบการที่ดี โดยได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ด
เต็มหน่วยจากธุรกรรมที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากประสบ
ปัญหาล่าช้ามาตัง้ แต่ปี 2559  นอกจากนี้ เรามีความยินดีทจี่ ะ
รายงานให้ทราบว่า เมื่อต้นปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้มอบรางวัลให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า
จ�ำนวน 2 รางวัล คือ รางวัล “2016 Outstanding Deal of the
Year” จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท บีซีพีจี
จ�ำกัด (มหาชน) ในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็น
ครั้งแรก (Initial Public Offering) จ�ำนวน 5,900 ล้านบาท และ
รางวัล “2016 Best Deal of the Year Award” จากการเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินในการควบบริษัทระหว่างบริษัท ทางด่วน
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)

In the medium and longer term we would highlight,
as a general concern to markets, poor demographics in
many countries, with ageing societies putting increased
burdens on pension and healthcare resources. Other
challenges to financial markets over the medium term
include aggregate debt levels which exceed those at the
time of the global financial crisis, geo-political risks and
the economic disruption, specifically to labour markets,
from technology.
In the case of Thailand, 2018 started with the SET
Index closing at a new all time high, surpassing the previous
high of 1,754 achieved in 1994. Thailand is in good shape
to withstand monetary tightening and earnings should
be underpinned by an improving economic outlook,                
supported by the prospect of significant infrastructure
investment.
Turning to the group performance in 2017, Finansa
Plc. reported Consolidated Revenues of Bt.482.5 million
(+16% YoY) and Consolidated Net Income of Bt.132.3
million (+1% YoY). Though Revenues were boosted by a
strong recovery in Fee Income from Investment Banking,
Net Income was held back by impairment of investment.
Investment Banking, under Finansa Securities Ltd.,
had a strong year, benefiting from the completion of significant transactions that had been delayed from 2016.
We are pleased to report that in early 2017, the Stock
Exchange of Thailand presented Finansa Securities with
the “2016 Outstanding Deal of the Year” award for its role
in the Bt. 5,900 million Initial Public Offering of BCPG Plc.
and awarded the company a “2016 Best Deal of the Year
Award” for its role in the amalgamation between Bangkok
Expressway Plc. and Bangkok Metro Plc.   
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ส�ำหรับด้านการลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือหุ้น
นอกตลาดทีด่ ำ� เนินการโดยบริษทั ฟินนั ซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์
ได้มีการลงทุนในบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ�ำกัด (นีโอ) ซึ่ง     
เป็นผูผ้ ลิตสินค้าในครัวเรือนและเครือ่ งใช้สว่ นตัวชัน้ น�ำแห่งหนึง่
ของไทย นีโอสามารถท�ำก�ำไรเกินความคาดหมายได้ในปี  
2560 นอกจากนี้ การก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ของนีโอที่
ล�ำลูกกา ก็เป็นไปตามก�ำหนดการและงบประมาณ  ซึง่ โรงงาน
แห่งใหม่นมี้ กี ำ� หนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 และจะเริม่
การผลิตได้ประมาณกลางปี นอกจากนี้ นีโอได้คัดเลือกบริษัท
ทีป่ รึกษาทางการเงินเพือ่ เตรียมยืน่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2562
ในการก้าวเข้าสูป่ ี 2561 โอกาสทางธุรกิจของกลุม่ ฟินนั ซ่า
มีแนวโน้มในทางที่ดี โดยที่กลุ่มบริษัทมีฐานรายได้ที่มั่นคงขึ้น
จากรายได้ ต ่ อ เนื่ อ งของธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี
สัญญาณรายได้ที่สดใสจากสัญญาจ้างของธุรกิจวาณิชธนกิจ
และสภาวะตลาดทุ น ไทยที่ ยั ง คงสู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ซึ่ ง จะช่ ว ย
สนับสนุนรายได้ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเช่นกัน

On the Private Equity investment side, carried out
under Finansa Fund Management, NEO Corporate Co., Ltd.
(NEO) a leading Thai manufacturer of household and      
personal care products surpassed profit expectations in
2017. Moreover, the construction of NEO’s new manufacturing facility at Lamlukka is on schedule and on budget. The
new facility is expected to be completed in March 2018 with
production commencing midyear. Meanwhile, NEO has
selected a Financial Advisor for its listing application on
the Stock Exchange of Thailand. The listing is targeted for
2H 2019.
Going into 2018, the prospects for Finansa’s group
businesses are encouraging. The Group has a more solid
recurring income base through its leasing income, there
is a healthy pipeline of investment banking mandates and
Thai equity market conditions remain buoyant which will
support the securities brokerage activities.

(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)
ประธานกรรมการ

(Dr. Virabongsa Ramangkura)
Chairman
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สรุปผลการด�ำเนินงานในปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 ตามประเภทธุรกิจ
2017 Operational Review and 2018 Outlook by Activity
ธุรกิจการลงทุนประเภทกิจการเงินร่วมลงทุน : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2560
และแนวโน้มปี 2561

Private Equity: 2017 Review and Outlook

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด / Finansa Fund Management Ltd.

2560 / 2017

ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
As at or for the years ended 31 December

		

2559 / 2016

ล้านบาท
Baht Million

งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุน		
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
สินทรัพย์อื่น		

Assets
Total current assets
Investments
Loan to other party
Other assets

รวมสินทรัพย์		 Total assets
					
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
Liabilities and Equity
รวมหนี้สิน		
Total liabilities
ส่วนของเจ้าของ
Equity		

74.8
95.8
237.0
5.5

50.5
342.6
1.0

413.1

394.1

48.5
364.6

1.4
392.7

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
Total liabilities and equity
413.1
394.1
					
งบก�ำไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss			
รายได้ค่าบริการ
Service income
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
Other operating income
รวมรายได้		 Total income
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
Operating expenses
ขาดทุนจากการด�ำเนินงาน
Operating loss
ก�ำไรจากการลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน
Gains from investments & Forex
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
Loss on impairment of investment
ดอกเบี้ยจ่าย		
Interest expense
ขาดทุนสุทธิ		 Net loss

0.1
0.1
(24.3)
(24.2)
40.5
(23.8)
(0.5)
(8.0)

0.6
0.3
0.9
(27.8)
(26.9)
8.3
(18.6)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย

(2.0%)
(2.1%)

(4.3%)
(4.5%)

Return on Average Assets
Return on Average Equity
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ลดขาดทุนในปี 2560
ในปี 2560 บริษทั ฟินนั ซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (ฟินนั ซ่า
ฟันด์ แมเนจเม้นท์) มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิจ�ำนวน
8 ล้านบาท และมีรายได้จ�ำนวน 40.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นก�ำไร
จากการลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่ง
มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 18.6 ล้านบาท และมี
รายได้จ�ำนวน 9.2 ล้านบาท ดังที่ได้ชี้แจงในรายงานประจ�ำปี
เมื่อปีที่แล้ว ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ มิได้มีรายได้จากค่า
ธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนต่างประเทศใดๆ อีกต่อไป
และมีรายได้สว่ นใหญ่มาจากผลกระทบทีเ่ กิดจากการแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน และผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ส�ำหรับปี
2560 นี้ มีก�ำไรมาจากการแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งท�ำให้
รายได้ปรับตัวสูงขึน้ ตามทีร่ ายงานไว้ โดยก�ำไรดังกล่าวมีจำ� นวน
ลดลงจากการตัง้ ด้อยค่าสินทรัพย์จากการลงทุนในกองทุนรวม
ที่ลงทุนในต่างประเทศรวมอยู่ด้วย
ปี 2017 เน้นการลงทุน ในบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำ�กัด
และบริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จำ�กัด
ดังที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจ�ำปี 2559 แล้วว่า ในปี
2560 ฟินนั ซ่าจะให้ความส�ำคัญในการลงทุนรูปแบบกิจการเงิน
ร่วมลงทุนโดยตรงในบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ�ำกัด (นีโอ) และ
บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จ�ำกัด (เอฟบี) ซึง่ การลงทุน
ในสองบริษทั นีไ้ ด้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วในช่วงปี 2560 นีโอเป็น
บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต และจั ด จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นครั ว เรื อ นและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องใช้ ส ่ ว นตั ว ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และมั่ น คง
ส่วนเอฟบีเป็นบริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านอาหารชัน้ น�ำ มีสำ� นักงาน
ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ โดยใช้เงินลงทุนรวมกันประมาณ 260
ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนใหญ่ลงทุนในนีโอ ในส่วนของเอฟบีนั้น
ฟินันซ่าได้ลงทุนร่วมกับบริษัท Sojitz Corporation ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสอง
นีโอมีผลประกอบการดีกว่าประมาณการณ์และเตรียมเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562
เรามีความยินดีที่จะรายงานว่า ในปี 2560 แม้ยอดขาย
ของนีโอได้ชะลอตัวลงจากข้อจ�ำกัดด้านก�ำลังการผลิต ซึง่ เป็น
ไปตามคาด แต่ก�ำไรสุทธิของบริษัทสูงเกินกว่าที่ประมาณ
การณ์ไว้เป็นอย่างมาก ส่วนการก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่
ที่ล�ำลูกกาคาดว่าจะแล้วเสร็จตามก�ำหนดในเดือนมีนาคม
2561 และคาดว่าจะเริ่มผลิตสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกไว้
ประมาณกลางปี 2561 โรงงานแห่งใหม่นตี้ อบโจทย์ดา้ นก�ำลัง
การผลิตของนีโอ แม้การยกระดับการท�ำงานของโรงงานแห่ง
ใหม่นใี้ ห้เต็มประสิทธิภาพต้องใช้เวลาระยะหนึง่ ก็ตาม แต่การ
ออกแบบพื้นที่ใช้สอยและโครงสร้างพื้นฐานของโรงงานใหม่

Reduced loss in 2017
For 2017, Finansa Fund Management (FFM) reported
a Net Loss of Bt.8.0 million on Revenues of Bt.40.6 million,
including gains from investment and foreign exchange,
against a Net Loss of Bt.18.6 million on equivalent Revenues
of Bt.9.2 million for 2016. As indicated in last year’s annual
report, FFM no longer generates fees from managing
external funds and revenues are primarily a combination
of the impact of foreign exchange translation and gains or
losses on investment. 2017 saw a significant gain on
foreign exchange translation which boosted reported
revenues. This gain was partially offset by an impairment
charge against an offshore fund investment.

2017 was focused on the investments in NEO
and FB
As reported in the 2016 Annual Report, the focus of
Finansa Group in 2017 was supporting its equity investments
in NEO Corporate Co., Ltd. (NEO) and FB Foodservice
(2017) Co., Ltd (FB), both of which were completed in
2017. NEO is an established and successful manufacturer
and distributor of household and personal care products.
FB is a leading Bangkok-based food service company.
The combined investment was close to Bt.260 million, the
bulk of which was committed to NEO. In the case of FB,
Finansa invested alongside the large Japanese trading
company, Sojitz Corporation, which took a significant
minority stake.

NEO reports earnings far ahead of budget
and plans IPO in 2019
We are pleased to report that while NEO’s sales in
2017 were held back by capacity constraints, as expected,
the company’s net earnings exceeded forecasts by a wide
margin. Meanwhile, construction of the company’s new
manufacturing facility at Lamlukka is expected for completion
in March 2018 and initial production of selected product
lines is due to commence midyear. The new facility
addresses NEO’s capacity issue and, while it will take time
to raise utilization at the new location to optimal levels, the
new factory’s layout and infrastructure will improve overall
operational efficiency over the medium and long term. As
part of the investment agreement with management, NEO

14
Annual Report 2017

แห่งนี้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานโดยรวมได้ดี
และจะแสดงผลให้เห็นในระยะกลางและระยะยาว จากข้อ
ตกลงส่วนหนึ่งด้านการลงทุนกับฝ่ายบริหาร นีโอจะเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2562 โดย
นีโอได้แต่งตัง้ บริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงินไว้เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบทานธุรกิจ (Due diligence)
ซึง่ เป็นขัน้ ตอนหนึง่ ในการเตรียมจดทะเบียนนีโอเพือ่ การเสนอ
ขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
เอฟบีมุ่งสู่การทำ�กำ�ไรในปี 2561
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การลงทุนของฟินันซ่าใน
เอฟบี เป็นการลงทุนร่วมกับบริษัท Sojitz Corporation of
Japan เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนได้ถูกก�ำหนดให้น�ำไป
ลงทุนในอาคารครัวกลางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริการทางด้าน
อาหาร ด้วยความร่วมมือของบริษัท Sojitz และการสนับสนุน
ทางด้านเทคนิคจาก Nitto Best Corporation ซึ่งเป็นบริษัท
ด้านการแปรรูปอาหารของญี่ปุ่น ท�ำให้เอฟบีมีการทบทวน
ภาพรวมการท�ำงานครั้งใหญ่ในธุรกิจที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้เกิดจุดโฟกัสและเกิดการขับเคลื่อนใหม่ๆ
สู่ธุรกิจในภาพรวม การก่อสร้างอาคารครัวกลางประสบความ
ล่าช้าไปจากเดิมที่ก�ำหนดจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2560
ไปเป็นไตรมาสที่ 1 ปี 2561 นอกจากนีค้ าดว่าเอฟบีจะรายงาน
ผลขาดทุนเพียงเล็กน้อยในครึ่งปีหลังของปี 2560 และคาดว่า
จะท�ำก�ำไรได้ภายในปี 2561
เล็งหาการลงทุนรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุนต่อไปในปี
2561
ในการก้าวต่อไป ฟินนั ซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ ยังคงด�ำเนินการ
สนั บ สนุ น กิ จ การร่ ว มลงทุ น ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ในนี โ อและเอฟบี
ขณะเดียวกันยังคงเปิดกว้างส�ำหรับโอกาสในการลงทุนอื่นๆ
ที่มีศักยภาพที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อเร็วๆ นี้ ฟินันซ่า ฟันด์
แมเนจเม้นท์ได้มีการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน
เพื่อขยายกิจการของบริษัทหนึ่งในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

will seek a listing on the Stock Exchange of Thailand in
2019. A Financial Advisor has been appointed and is
currently undertaking due diligence as part of the process
of NEO’s proposed Initial Public Offering.

FB to transition to profitability in 2018
As indicated above, Finansa’s investment in FB was
alongside an investment by Sojitz Corporation of Japan.
The funds raised were designated for investment in a
central kitchen to provide value added food services. With
Sojitz’s involvement and technical support from the
Japanese food company, Nitto Best Corporation, FB has
undergone a major operational review of its existing business which has brought renewed focus and energy to the
business as a whole. Construction of the central kitchen
has encountered some delays and this completion was
pushed back from Q4 2017 to Q1 2018. FB is expected
to report a small loss for 2H 2017, but is expected to
move into profit during 2018.

Open to a further Private Equity investment
in 2018
Going forward, FFM will continue provide support to
the existing private equity investments in NEO and FB
while remaining open to further potential Private Equity
opportunities on a selective basis. FFM has recently begun
assessment of one growth capital investment opportunity
in a tourism related sector.
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ธุรกิจวาณิชธนกิจ : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

Investment Banking: 2017 Review and Outlook

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด / Finansa Securities Limited

2560 / 2017

ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
As at or for the years ended 31 December

		

2559 / 2016

ล้านบาท
Baht Million

งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริการ
เงินลงทุน		
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
สินทรัพย์อื่น		

                      Assets
Cash and cash equivalents
Fee and service income receivables
Investments
Loans to parent company
Other assets

รวมสินทรัพย์		 Total Assets
					
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
       Liabilities and Owners’ Equity
หนี้สินอื่น		
Other liabilitits
รวมหนี้สิน		
Total liabilities
ส่วนของเจ้าของ
Owners’ Equity

16.5
117.7
167.2
597.0
34.7

26.3
17.9
280.1
462.0
74.8

933.1

861.1

73.6
73.6
859.5

50.5
50.5
810.6

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
Total Liabilities and Owners’ Equity
933.1
861.1
					
งบก�ำไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss			
รายได้ค่าธรรมเนียมตัวแทนจัดจ�ำหน่าย
Selling agent fees
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
Fees and services income
ก�ำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน Gains and return on financial instruments
รายได้อื่น		
Other revenues
รวมรายได้
Total Income
รวมค่าใช้จ่าย
Total Expenses
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
Net income before income tax
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
Income tax expense
ก�ำไรสุทธิ
Net profit
						
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
Return on Average Assets
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย
Return on Average Equity
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28.6
216.8
10.5
255.9
(163.3)
92.6
(18.9)
73.7

48.2
110.7
10.7
1.8
171.4
(138.1)
33.3
(7.2)
26.1

8.2%
8.8%

2.8%
3.1%

ผลประกอบการในปี 2560 กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด (บล.ฟินันซ่า) มีรายได้
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ในปี 2560 จากความส�ำเร็จในการปิดดีลใหญ่
ทีเ่ ลือ่ นมาจากปี 2559 โดยมีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49 เป็น
255.9 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 182 เป็น 73.7
ล้านบาท
การรับรางวัล Deal of the Year จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในช่วงต้นปี 2560 บล.ฟินันซ่าได้รับรางวัลจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 รางวัล คือ รางวัล “2016
Outstanding Deal of the Year” จากการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน
ให้กบั บริษทั บีซพี จี ี จ�ำกัด (มหาชน) ในการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) จ�ำนวน
5,900 ล้านบาท และรางวัล “2016 Best Deal of the Year”
จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบบริษัทระหว่าง
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษัท รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
แนวโน้มปี 2561
ปี 2561 เป็นปีทมี่ งี านต่อเนือ่ งมาจากปีกอ่ นหน้าหลายงาน
ซึ่งมีความหลากหลายในลักษณะงาน ทั้งการควบรวมกิจการ
(M&A) การเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนเป็นครัง้ แรก (IPO)
การปรับโครงสร้างบริษัท (corporate restructuring) และการ
เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ใหม่ (relisting) นอกจากนี้ ยังเป็นปี
ทีม่ ปี ริมาณงานมากกว่าปีทผี่ า่ นมา จึงคาดหวังว่าผลประกอบการ
ของฝ่ายวาณิชธนกิจน่าจะไม่น้อยไปกว่าปี 2560

Strong rebound in revenues and earnings in
2017
Finansa Securities Ltd. (FSL) saw a sharp rebound
in revenues in 2017 as significant transactions that had
been delayed from 2016 were finally completed. Total
revenues in 2017 jumped 49% to Bt.255.9 million, while
Net Income rose 182% to Bt.73.7 million.

SET presents FSL with two Deals of the Year
awards

In early 2017, the Stock Exchange of Thailand presented FSL with the “2016 Outstanding Deal of the Year”
award for its role in the Bt. 5,900 million Initial Public
Offering of BCPG Plc. and awarded FSL a “2016 Best
Deal of the Year Award” for its role in the amalgamation
between Bangkok Expressway Plc. and Bangkok Metro
Plc..

Promising outlook for 2018
2018 is expected to be an active year with a backlog
that includes a diverse mix of transactions including a
relisting, mergers & acquisitions, IPOs and corporate
restructuring advisory. With a larger numbers of transactions
to be closed in 2018, it is expected that the financial
performance of Investment Banking will be able to match
the performance in 2017.
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ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

Securities Brokerage: 2017 Review and Outlook

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) / Finansia Syrus Securities Plc.
ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
As at or for the years ended 31 December

2560 / 2017 2559 / 2016

ล้านบาท
Baht Million

งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
สินทรัพย์

                      Assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivlents
140.5
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
Receivables from Clearing House and brokers-dealers 149.7
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Securities and derivatives business receivables 3,925.1
เงินลงทุน
Investments
973.5
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
Investment in a subsidiary, an associate and
225.7
			 a jointly venture
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Intangible asset
253.1
สินทรัพย์อื่น
Other assets
285.2
รวมสินทรัพย์ 		 Total assets
5,952.8
				
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    Liabilities and Shareholders’ Equity

705.9
263.0
4,452.8
518.6
360.3

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
Borrowing from financial institution
เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
Payables to Clearing House and broker-dealers
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
Securities and derivatives business payables
ตราสารหนี้ที่ออก
Debt issued
หนี้สินอื่น
Other liabilities
รวมหนี้สิน
Total liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
Equity of the owners
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
Non-controlling interests
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		 Total liabilities and owners’ equity
		
งบก�ำไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss

200.0
909.7
1,573.7
158.9
515.1
3,357.4
2,594.7
0.7
5,952.8

1,476.9
2,114.1
448.1
4,039.1
2,501.3
0.4
6,540.8

1,169.1
148.6
250.8
80.5
6.1
1,655.1
(1,446.9)
208.2
(31.0)
(0.3)
176.9

1,436.0
128.3
228.8
77.3
(14.8)
1,855.6
(1,548.0)
307.6
(76.3)
(0.0)
231.3

2.8%
6.9%

4.4%
9.5%

รายได้ค่านายหน้า	
Brokerage fees income
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
Fees and services income
ก�ำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
Gains and return on financial instruments
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
Interest income on margin loans
รายได้อื่น
Other income
รวมรายได้		 Total income
รวมค่าใช้จ่าย		 Total expenses
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
Profit before income tax
ภาษีเงินได้
Income tax
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
Non-contolling interests
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท		 Net profit of the company
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย

Return on Average Assets
Return on Average Equity
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34.8
205.4
6,540.8

รายได้และกำ�ไรลดลงในปี 2560
ในปี 2560 บริ ษั ห ลั ก ทรั พ ย์ ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส จ� ำ กั ด
(มหาชน) (ฟินนั เซีย) มีรายได้รวมทัง้ สิน้ เป็นเงิน 1,655 ล้านบาท
ลดลงร้ อ ยละ 11 ซึ่ ง มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากค่ า ธรรมเนี ย ม
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 19 โดยมีรายได้อยูท่ ี่
1,169 ล้านบาท รายได้ค่าธรรมเนียมที่อ่อนตัวลงได้รับการ
ชดเชยบางส่วนจากก�ำไรจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์เป็นจ�ำนวนเงิน
251 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
และจากรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (จากธุรกิจวาณิช
ธนกิจเป็นหลัก) ทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 เป็นจ�ำนวนเงิน 149 ล้านบาท
ฟินันเซียมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 1,447 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ฟินันเซีย
ยังได้สร้างทีมงาน “อี-คอมเมิร์ช” ไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับการ
เปิดตัวบริการซื้อขายออนไลน์โปรแกรมใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี
2561 (ดูหัวข้อ “เปิดให้บริการออนไลน์โปรแกรมคิวูม”) และ
ค่าด�ำเนินการได้บนั ทึกไว้เป็นค่าใช้จา่ ยในปี 2560 ในส่วนก�ำไร
ในงบการเงินรวม ฟินนั เซียมีกำ� ไรสุทธิในปี 2560 เป็นจ�ำนวนเงิน
177 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 24

Revenue and earnings decline in 2017

ส่ ว นแบ่ ง การตลาดลดลงขณะที่ ป ริ ม าณการซื้ อ ขาย
โดยรวมลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ19 เทียบกับปริมาณการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลีย่ ต่อวันที่
50,100 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.1 อัตราการลดทีเ่ พิม่ ขึน้
ในรายได้คา่ ธรรมเนียมนายหน้าดังกล่าวเป็นผลสะท้อนจากการ
ปรับลดของส่วนแบ่งการตลาดและการลดลงของอัตราเฉลี่ย
ค่านายหน้ารวมกัน นอกจากนี้ ส่วนแบ่งการตลาดของฟินนั เซีย
ลดลงเหลือร้อยละ 5 ในปี 2560 จากร้อยละ 5.61 ในปี 2558
โดยลดลง 1 อันดับมาอยู่อันดับที่ 4 จากแผนภูมิประกอบ
ด้านล่าง แสดงถึงส่วนแบ่งการตลาดที่คงที่ภายหลังตกลงใน
ช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกของปี 2560 และปรั บ ลดต�่ ำ ลงอี ก ในเดื อ น
ธันวาคม

The 19% decline YoY in Brokerage Fees compared
to a 4.1% decline in average daily turnover for equities on
the Stock Exchange of Thailand to Bt.50.1 billion. The
larger decline in Brokerage Fees reflected the combination
of some slippage in market share and some slippage in
the average commission rate. FSS saw a decline in market
share to 5.00% in 2017 from 5.61% in 2015 with FSS’
overall market share ranking dropping one place to No. 4.
The accompanying chart shows that market share steadied
after a decline during 1H 2017, but dipped in December.

Finansia Syrus Securities Plc. (FSS) reported a 11%
decrease in Total Revenues in 2017 to Bt.1,655 million.
Revenues were pulled down primarily by a 19% decline
in Brokerage Fees to Bt.1,169 million. The weakness in
Brokerage Fees was only partially offset by Gains on
Trading Securities, which rose 10% YoY to Bt.251 million
and a 16% rise in Fees and Services Income (primarily
from Investment Banking) to Bt.149 million. Total Expenses
declined 7% YoY to Bt.1,447 mil ion. Moreover, the company
has been building its “e-commerce” team ahead of a
major launch of its new online trading platform in 2018
(see “Launch of Kiwoom online platform”) and this added
to the expenses recorded in 2017. In terms of earnings on
a consolidated basis, FSS reported a 24% drop in Net
Income for 2017 to Bt.177 million.

Market share slips as overall market volumes
decline

Equity - FSS Turnover & Market Share
Jan - Dec 17
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อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง

Average Commission Rate continues to decline

อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยในปี 2560 ลดลงต่อเนื่องอยู่ที่
ร้อยละ 0.09 จากร้อยละ 0.10 ในปี 2559 เป็นผลสะท้อนจาก
การแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้ บนพืน้ ฐานของปริมาณการซือ้ ขาย
ที่ชะลอตัวลง และการโยกย้ายของนักลงทุนไปสู่การซื้อขาย
ออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น

The average commission rate in 2017 dropped further
to 0.09% from 0.10% in 2016 reflecting intensifying competition against a background of both slowing trading
volumes and the transition of the business towards a
greater emphasis on online trading.

ส่วนแบ่งปริมาณซื้อขายจากนักลงทุนต่างชาติคงที่
ร้อยละ 19

Share of Foreign Business steady at 19%

ส�ำหรับฟินันเซียในปี 2560 ปริมาณการซื้อขายของ
นักลงทุนต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 19 ซึง่ ไม่มากและไม่นอ้ ย
กว่าปี 2559 และสอดคล้องกับส่วนแบ่งของปริมาณการซื้อ
ขายของนักลงทุนต่างประเทศที่ท�ำการผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ฟินนั เซียก�ำลังมุง่ เน้นด�ำเนินการปรับเปลีย่ น
แผนงานกลยุทธ์เพื่อขยายการท�ำธุรกิจฝ่ายนักลงทุนสถาบัน
ต่างประเทศให้ดีขึ้น

Foreign Investors contributed 19% of FSS’ equity
volumes in 2017 more or less in line with 2016 and
consistent with the overall share of Foreign Trading Volume
on the SET. Efforts are currently underway to reposition
the Foreign Institutional Department within FSS to expand
this side of the business.

ก�ำไรจากธุรกิจลูกค้าสถาบันในประเทศ

Historically, the contribution from Local Institutions
to FSS’ Brokerage Fees has been minimal. While still small
in 2017, FSS’ Local Institutional Commission Revenues
rose over 60% in 2017 and these now represent 4% of
overall Commission Revenues.

จากสถิตทิ ผี่ า่ นมา พบว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้า
ที่มาจากลูกค้าสถาบันในประเทศมีสดั ส่วนเพียงเล็กน้อย ถึงแม้
ยังคงมีจ�ำนวนไม่มากนักในปี 2560 แต่ฟินันเซียมีรายได้
จากค่าธรรมเนียมนายหน้าของลูกค้าสถาบันในประเทศเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 60 และเทียบเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 4 ของรายได้
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด
การลดจ�ำนวนเจ้าหน้าที่การตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ฟินนั เซียมีเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด
ในส่วนธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์จ�ำนวน 521 คน ซึ่งลดลงจาก
564 คน เมื่อสิ้นปี 2559 จ�ำนวนสาขาของบริษัทลดลง 3 แห่ง
เหลือ 33 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพฯ 14 แห่ง และใน
ต่างจังหวัด 19 แห่ง
ส่วนแบ่งรายรับจากธุรกิจวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้นในปี 2560
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น รายรับค่าธรรมเนียมรวมได้รบั
ประโยชน์ จ ากธุ ร กรรมวาณิ ช ธนกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในปี 2560
ฟิ นั น เซี ย ขึ้ น แท่ น เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ชั้ น น� ำ ส� ำ หรั บ ธุ ร กรรม
การเสนอขายหุ ้ น ใหม่ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปครั้ ง แรก โดยใน
ระหว่างปี 2560 ฟินนั เซียรับหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่าย
และทีป่ รึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุน้ ใหม่แก่ประชาชน
ทั่วไปครั้งแรกมูลค่า 1,160 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท ริช สปอร์ต
จ�ำกัด (มหาชน) และมูลค่า 720 ล้านบาท ให้แก่ บริษทั ฮิวแมนิกา้

Gains in Local Institutional Business

Reduction in sales staff
As at 31 December 2017, FSS employed 521 sales
staff in Brokerage, down from 564 at end 2016. The total
number of branches dropped by three to 33 with 14
branches in Bangkok and 19 branches upcountry.

Increased contribution in 2017 from IB
As indicated above, overall fee income benefited from
increased investment banking activity. FSS ranked as one
of the leaders in terms of number of IPOs carried out in
2017. During 2017, FSS acted as Lead Underwriter and
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จ� ำ กั ด (มหาชน) และเป็ น ผู ้ จั ด การการจั ด จ� ำ หน่ า ยให้ แ ก่
บริษทั ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด (มหาชน) มูลค่า 442 ล้านบาท
อีกด้วย
ส่ ว นแบ่ ง รายรั บ จากบริ ก ารธุ ร กิ จ ใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ
อนุพันธ์
ฟินนั เซียได้เข้าสูบ่ ริการธุรกิจใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
ในกลางปี 2559 และก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการชั้นแนวหน้าใน
ธุรกิจนี้อย่างรวดเร็ว การซื้อขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
เทียบเท่ากับรายได้ประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้รวมจากการ
ท�ำก�ำไรในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยรายได้สว่ นทีเ่ หลือมาจาก
ธุรกรรมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เอง ความส�ำเร็จในการ
ให้บริการธุรกิจใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์นมี้ าจากความสนใจ
เริ่มแรกในใบส�ำคัญแสดงสิทธิประเภท “out of the money”
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ทีต่ ลาดธุรกิจใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ยงั ไม่
ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร
การขายหุ้นใน SBITO ช่วยลดโอกาสในการขาดทุนในปี
2561
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ฟินันเซียท�ำข้อตกลงในการ
ขายหุน้ ร้อยละ 45 ในบริษทั ร่วมทุน SBI Thai Online Securities
Co., Ltd. (SBITO) คืนให้แก่ SBI Holdings ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ในบริษทั ร่วมทุนนี้ ข้อตกลงดังกล่าวก�ำหนดให้ขายหุน้ ดังกล่าว
เป็นจ�ำนวนครึ่งหนึ่งด้วยราคาตามบัญชีของบริษัทร่วมทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยส่วนทีเ่ หลือฟินนั เซียสามารถ
เสนอขายได้ภายใน 12 เดือนหลังจากนัน้ ในราคาเท่าเดิม ดังที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อตกลงนี้ส่งผลให้เกิดการบันทึก
ด้อยค่าของสินทรัพย์สำ� หรับปี 2560 ในปี 2560 SBITO ยังคง
มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนือ่ ง และการจ�ำหน่ายหุน้ ออกนี้
จะช่วยลดโอกาสการขาดทุนของบริษทั ในภายหน้าและบริษทั
สามารถน�ำรายการขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จาก SBITO บวกกลับ เพื่อ
บันทึกเป็นก�ำไรของฟินันเซียได้ภายหลังข้อตกลงการขายหุ้น
ได้จบสิ้นลง
เปิดให้บริการออนไลน์โปรแกรมคิวูมในเดือนมีนาคม
2561
ในเดือนมกราคม 2560 ฟินันเซียได้ซื้อโปรแกรมการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ออนไลน์ดว้ ยเทคโนโลยีลา่ สุดซึง่ พัฒนาโดย
บริษทั หลักทรัพย์ คิวมู ซึง่ เป็นบริษทั นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
ชั้นน�ำของเกาหลีที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับ 1 ใน
ประเทศดังกล่าวมาเป็นเวลา 12 ปี ระบบดังกล่าวซึง่ เป็นการ
ลงทุนทีส่ ำ� คัญของฟินนั เซียได้รบั การปรับเปลีย่ นให้เข้ากับสภาวะ
ตลาดของประเทศไทย และคาดว่าจะให้บริการได้ในเดือน

Financial Advisor to the Bt.1,160 million offering by Rich
Sport Pcl. and the Bt.720 million offering by Humanica
Pcl.. FSS was also Lead Underwriter in the Bt.442 million
offering by Firetrade Engineering Pcl.

Full Year contribution from Derivative
Warrants
FSS entered the Derivative Warrants business in
mid-2016 and has quickly established itself as a major
player in this space. Derivative Warrants Trading contributed
roughly half of the overall revenues from Gains on
Securities Trading, the balance being primarily from
Proprietary Trading. The success in Derivative Warrants
stems primarily from the initial focus on “out of the money”
Warrants, an underserved segment of the Derivative Warrants market.

Exit from SBITO will remove potential drag
on earnings in 2018
In Q2 2017, FSS entered an agreement to sell its
45% stake in SBI Thai Online Securities Co., Ltd. (SBITO)
back to SBI Holdings, the major shareholder in the company.
The agreement was to sell half the holding initially at the
Book Value of the company as at 31 March 2017 with an
option to sell the remainder after 12 months at the same
valuation. As indicated above, this agreement resulted in
a significant impairment recorded in 2017. SBITO continued
to record losses in 2017 and the sale both eliminates
the potential for a further drag on earnings going forward
and will allow a write-back of losses incurred by SBITO
and booked by FSS in its reported earnings after the sales
agreement was concluded.

Launch of Kiwoom online platform in March
2018
In January 2017, FSS announced that it was licensing a state of the art, online trading platform developed
by the leading Korean brokerage firm, Kiwoom Securities
Co., Ltd. (Kiwoom). Kiwoom has been No.1 in market share
in Korea for the past 12 years. The platform, which represents
an important investment for FSS, is being adapted to a
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มีนาคม 2561 ในปี 2560 จึงเป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญในความ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเตรียมทรัพยากรต่างๆ ส�ำหรับโปรเจกต์นี้
อันประกอบไปด้วย การขยายทีมงานด้านไอที การว่าจ้างและ
จัดฝึกอบรมทีมงานการตลาดด้าน “e-business” โปรแกรม
ใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาส�ำหรับการใช้งานแบบโมบายล์
ประกอบไปด้วยเครื่องมือส�ำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่
ออกแบบมาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการซือ้ ขายส�ำหรับลูกค้า
ออนไลน์ และช่วยเสริมประสบการณ์การซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านทางออนไลน์โดยรวม ปัจจุบันนี้โปรแกรมนี้อยู่ระหว่าง
การทดลองใช้งานและได้รบั ผลตอบรับทีด่ จี ากลูกค้า นอกจาก
ที่โปรแกรมใหม่นี้จะช่วยเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน
ให้แข็งแกร่งขึ้น ยังมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดลูกค้าออนไลน์ใหม่ๆ
เมือ่ ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการใช้โปรแกรมทีบ่ ริษทั ให้บริการ
ปัจจุบนั การซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นทางออนไลน์เป็นทีย่ อมรับ
ในตลาดนักลงทุนชาวไทย โดยมีสดั ส่วนการใช้อยูท่ รี่ อ้ ยละ 70
ในกลุ่มนักลงทุนรายย่อย

Thai market environment and is expected to be rolled out
in March 2018. 2017 saw a significant commitment in
terms of resources to this project, including expanding the
IT team, hiring and training a specialist “e-business”
marketing team. The new platform, designed primarily for
mobile use, contains a number of trading tools designed
to both improve the trading performance for online
customers but also enhance the overall online trading
experience. The platform is currently in a “soft launch” and
the feedback from customers has been positive. While the
new platform will help cement existing client relationships,
the goal is to attract new online customers when they see
the advantages inherent in the FSS platform. Online Trading
is now the accepted norm in the Thai retail investor
market accounting for around 70% of Thai retail investor
activity.

เพิ่มความแข็งแกร่งด้านการก�ำกับกิจการและการบริหาร
ความเสี่ยง
ในปี 2017 ฟิ นั น เซี ย ได้ เ พิ่ ม ทรั พ ยากรในส่ ว นงานที่
เกีย่ วข้องกับการก�ำกับกิจการและการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้
สอดคล้องกับการกระจายธุรกิจไปสู่การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ

Strengthening Compliance and Risk management

การขยายธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ฟินันเซีย
ในภาพรวม ในปี 2560 ฟินันเซียได้ประสบความส�ำเร็จ
ในการขยายแผนทางธุรกิจออกไปในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ธุรกิจ
วาณิชธนกิจ ธุรกิจการลงทุนเพือ่ บัญชีบริษทั และธุรกิจใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ซึง่ ช่วยให้ฟนิ นั เซียสามารถลดการพึง่ พาธุรกิจ
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์สำ� หรับนักลงทุนรายย่อยในประเทศ
ในขณะทีม่ กี ารขยายขนาดและขอบเขตของธุรกิจโดยรวม การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท�ำให้พื้นฐานธุรกิจของฟินันเซียมีความ
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

Overall, 2017 saw a diversification in FSS’ business
model through the successful build-out of the Investment
Banking, Proprietary Trading and Derivative Warrants
businesses. This has reduced FSS’ dependence on
traditional retail brokerage, while expanding the size and
scope of the overall business. These changes have made
FSS a fundamentally stronger business.

แนวโน้มปี 2561
เปิดให้บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในปี 2561 ช่วยให้
ธุรกิจขยายตัวและกว้างไกลยิ่งขึ้น
ในปี 2561 บริษัทมีเป้าหมายส�ำคัญอันประกอบไปด้วย
(1) เปิดให้บริการโปรแกรมซื้อขายออนไลน์ของคิวูมในเดือน
มีนาคม 2561 (2) เพิม่ ส่วนแบ่งรายรับจากบริการธุรกิจใบส�ำคัญ
แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ แ ละธุ ร กิ จ การลงทุ น เพื่ อ บั ญ ชี บ ริ ษั ท
โดยได้รับการจัดสรรเงินลงทุนไปยังกิจกรรมดังกล่าว และ

2017 also saw FSS adding resources in the Compliance and Risk Management areas, consistent with the
diversification of the business into new product areas.

Diversification is making FSS a stronger business

2018 Outlook
Launching new services and products in 2018
will expand the scope and reach of the business
The key objectives going into 2018 are (i) a successful
launch of the Kiwoom online trading platform in March
2018 (ii) increasing the contributions from Derivative Warrants and Proprietary Trading, supported by a greater
allocation of capital to these activities and the introduction
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การน�ำโปรแกรมส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ (3) การปรับแผนกลยุทธ์ของฝ่ายลูกค้าสถาบันต่าง
ประเทศ (4) เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการบริหารความเสี่ยง
เพื่อสะท้อนการใช้เงินทุนของบริษัทในวงกว้างมากขึ้น เมือ่
ปฏิบตั ติ ามเป้าหมายดังกล่าวแล้ว จะเกิดการขยายตัวทั้งในส่วน
ขอบเขตและการเข้าถึง รวมถึงสร้างรายได้และก�ำไรที่เพิ่มขึ้น
ต่อไป

of algorithmic trading tools (iii) a repositioning of the Foreign
Institutional business and (iv) further strengthening Risk
Management to reflect the company’s broader uses of its
capital. Taken together, these moves will expand the scope
and reach of the business, underpinning both revenues
and earnings going forward.

การเปลี่ยนจาก T+3 ไปเป็น T+2 เพื่อจัดการเงินทุน
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ปรับลดระยะเวลาการช�ำระราคาและส่งมอบ
หลั ก ทรั พ ย์ จ าก T+3 เป็ น T+2 ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ฟ ิ นั น เซี ย เกิ ด
ความยืดหยุ่นในการจัดสรรทุน และสนับสนุนการท�ำงานด้าน
อื่นๆ ที่ก�ำลังพัฒนาขึ้น เช่น การจับคู่ซื้อขาย และผลิตภัณฑ์
สิทธิอนุพันธ์ต่างๆ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ได้กระตุ้นการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผา่ นนายหน้าหลักทรัพย์ให้มคี วามคึกคักขึน้ ในกลุม่
ลูกค้ารายย่อย

The settlement period for equity trading on the Stock
Exchange of Thailand will reduce from T+3 days to T+2
days from March 2018. This will give FSS the flexibility to
reallocate capital and support developing areas such as
block trading and derivative products, both of which
stimulate the brokerage activity amongst retail clients.

เปิดบริการซื้อขายออนไลน์ผ่านพันธมิตรเวียดนาม
ฟินนั เซียได้สร้างความเป็นผูน้ ำ� ในด้านการลงทุนในตลาดหุน้
เวี ย ดนามโดยให้ นั ก ลงทุ น ไทยสามารถซื้ อ ขายผ่ า นบั ญ ชี
ของนักลงทุนที่มีกับฟินันเซียได้โดยตรง ซึ่งคาดว่าธุรกิจนี้จะ
แข็งแกร่งขึ้นด้วยการน�ำระบบออนไลน์เทรดดิ้งมาใช้ในเดือน
มกราคม 2561 และจากการสนับสนุนของบริษทั พันธมิตรซึง่ เป็น
บริษทั หลักทรัพย์ชนั้ น�ำและเชีย่ วชาญด้านออนไลน์ในประเทศ
เวียดนาม
แนวโน้มบวกปี 2561
ในภาพรวม ฟินนั เซียมีแนวโน้มธุรกิจในปี 2561 ในทางบวก
โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส นั บ สนุ น แนวโน้ ม นี้ ห ลายประการ ได้ แ ก่
การน�ำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ มาใช้ การขยายฐานรายได้
และความเป็นไปได้ทตี่ ลาดทุนจะยังคงคึกคักในอนาคตอันใกล้นี้
เป็นต้น

Shift fromT+3 to T+2 settlement will release
capital

Introduction of online trading in Vietnamese
listed shares
FSS has established a leading position in the trading
of Vietnamese shares by Thai investors through their Thai
brokerage accounts. This position is expected to be
strengthened with the introduction in January 2018 of an
online trading capability, supported by FSS’ strategic
relationship with the leading online-focused Vietnamese
securities company.

Positive outlook for 2018
Overall, there is reason to be optimistic on the outlook
for FSS’ business in 2018. The introduction of new, valueadded products and services, the broadening of the
revenue base and the likelihood of capital markets remaining buoyant for the foreseeable future are all encouraging
indicators.
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

Real Estate: 2017 Review and Outlook

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
อัตราการเช่าร้อยละ 91 ของพื้นที่ให้เช่าจ�ำนวน 89,024
ตรม.
ในปี 2557 และ 2558 ฟินันซ่ามีพื้นที่อาคารคลังสินค้า
และโรงงานส� ำ หรั บ เช่ า จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น รวม 89,024 ตรม.
ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนบนถนนบางนา-ตราด ซึ่ง
เป็นการลงทุนในรูปแบบการเช่าพืน้ ที่ (leasehold) ถือกรรมสิทธิ์
ระยะเวลา 25 ปี ในปี 2560 มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ
91 โดยได้รับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยทั้งปีที่ราคาประมาณ 180 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน

Property Leasing Business
89,024 sqm of leasable space with 91%
occupancy

รายได้สมทบกลุ่มบริษัทร้อยละ 37 ในปี 2560
ในปี 2560 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มรี ายได้รวมเป็นเงิน
180.8 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 37 ของรายได้รวมของกลุม่
ฟินันซ่า โดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจเป็นจ�ำนวนเงิน
90.1 ล้ า นบาท จึ ง ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
มีก�ำไรขั้นต้นเป็นเงิน 90.7 ล้านบาทในปี 2560

Total revenue from Property Leasing in 2017 was
Bt.180.8 million or c. 37% of total revenue of the Finansa
Group. The Costs and expenses of the Leasing business
amounted to Bt.90.1 million and as result the gross profit
generated in from Leasing 2017 was Bt.90.7 million.

ฐานลูกค้าที่หลากหลาย
ในปัจจุบัน พื้นที่เช่าเฉลี่ยของผู้เช่าอยู่ที่ 1,404 ตรม.
ต่อราย โดยมีผเู้ ช่ารายใหญ่ๆ ได้แก่ บริษทั ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่าย
สายพานล� ำ เลี ย งจากประเทศอิ ต าลี และบริ ษั ผู ้ ผ ลิ ต และ
จ�ำหน่ายอาหารสัตว์ของประเทศไทย ทัง้่ นีส้ ามารถแบ่งประเภท
ผูเ้ ช่าออกตามประเภทอุตสาหกรรมและภูมปิ ระเทศได้ดงั ภาพ
ที่แสดงดังต่อไปนี้

In 2014 and 2015, Finansa acquired a total of 89,024
sqm of warehouse/factory space at the Bangkok Free
Trade Zone on Bang-na Trad. The investment was on a
leasehold basis with a term of 25 years. For calendar year
2017, the occupancy rate was 91% with an average rent
achieved of Bt.180/sqm/mth.

Contributing 37% of Group revenue in 2017

Diversified customer base
The average rental space per tenant is currently 1,404
sqm. Major tenants include an Italian Roller Belt manufacturer and a Thai pet food manufacturer. The Tenants’
profiles in terms of industry and geography are shown in
the charts below:

By Revenue

By Revenue
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2560
Report on the Board of Directors’ Responsibility towards
the Financial Statements 2017
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบก�ำกับดูแลการจัดท�ำ
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถเปิดเผยต่อ
ผูล้ งทุนได้ทนั เวลา มีความโปร่งใส ด้วยข้อมูลทางบัญชีทถี่ กู ต้อง
ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินดังกล่าวได้จัด
ท�ำขึน้ โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ใ ห้ อิ ส ระอย่ า งเต็ ม ที่ แ ก่ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ในการสอบทาน
ระบบควบคุมภายใน และความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน
ทางการเงิน ส�ำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ปรากฏอยูใ่ นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
จากระบบควบคุมภายในภายใต้การก�ำกับดูแลและสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป

The Board of Directors is responsible for the supervision of financial statements preparation of the Company
and its subsidiaries to be disclosed to the investors in a
timely manner and the accounting data are presenting with
accuracy and transparency. The financial reports of the
Company and its subsidiaries are prepared in accordance
with generally accepted accounting principles in Thailand
by applying appropriate accounting policies consistently.
Moreover, sufficient important information is disclosed in
the notes to the financial statements.
The Board of Directors has empowered Audit
Committee and the Certified Public Accountants to freely
review the internal control system and the accuracy of the
financial reporting. The opinion of the Audit Committee on
such matters is presented in the Report of the Audit
Committee in the annual report.
Based on the Company’s internal control system
supervised by the Audit Committee and the external
auditor’s reports, the Board of Directors believes that the
consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries present accurately, in all material aspects, the
financial position, the results of operations and cash flows
for the year ended 2017 and are also in conformity with
generally accepted accounting principles.

(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)
ประธานกรรมการ

(Dr. Virabongsa Ramangkura)
Chairman

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

(Mr. Vorasit Pokachaiyapat)
Managing Director
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2560
Audit Committee’s Report for the year 2017
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฟิ นั น ซ่ า จ� ำ กั ด
(มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 3 คน คือ นายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ลาออกมีผลวันที่ 1 มกราคม 2561) นายอัครรัตน์
ณ ระนอง (ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
มีผลวันที่ 19 มกราคม 2561) และนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์  
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง
โดยนายวิทยา เวชชาชีวะ และนายอัครรัตน์ ณ ระนอง ได้  
เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ส�ำหรับนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์    
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจด่วน ทั้งนี้   
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน
ประจ�ำปี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษัทอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยในปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
จ�ำนวน 4 ครั้ง
2. แต่งตั้ง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ำกัด เป็น  
ผูต้ รวจสอบภายในอิสระ และอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี 2560
3. พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน และนโยบายและคู่มือการควบคุม
ภายในเพือ่ ป้องกันการให้สนิ บนเจ้าหน้าทีร่ ฐั เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ต่ า งประเทศ และเจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก าร
ระหว่างประเทศ และน�ำเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ
4. พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายใน และรับทราบ
การรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�ำปีของผูต้ รวจสอบภายในอิสระ
ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างจากภายนอก

The Audit Committee of Finansa Public Company
Limited comprised 3 independent non-executive directors,
namely, Mr. Vitthya Vejjajiva as the Chairman of Audit
Committee (resigned with effect from 1 January 2018),
Mr. Akarat Na Ranong (appointed as the Chairman of
Audit Committee with effect from 19 January 2018), and
Mr. Nuttawut Phowborom.  
In the year 2017, the Audit Committee held 4 meetings
and all members attended the meetings, except for         
Mr. Nuttawut Phowborom who was absent from 2 meetings.
The following, major actions were taken in accordance
with the scope of duties and responsibilities assigned by
the Board of Directors. The Audit Committee:
1. Reviewed the quarterly financial statements as
well as the annual financial statements and
consolidated financial statements of the Company
		 and its subsidiaries including the accuracy and
		 completeness of information disclosed in the notes
to financial statements. In 2017, the audit
committee had 4 non-management meetings with
an auditor.
2. Appointed Accounting Revolution Co., Ltd. as an
independent internal auditor and approved the
2017 internal audit plan.
3. Reviewed and presented to the Board of Directors’
meeting for approval, the Anti-Corruption Policy
and the Internal Control Policy preventing bribery
of government officials, foreign state officials and
staff of international public organizations.
4. Reviewed the internal control systems and the
		 auditing reports performed by the independent
Internal Auditor in accordance with the approved
annual audit plan.

26
Annual Report 2017

5. พิจารณาสอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ
รายการทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมทัง้ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการระหว่างกัน ตลอดจนรายการทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็น
บุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีประจ�ำปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขทะเบี ย น 3356 หรื อ
นายเพิม่ ศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์  ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 3427 หรือนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ นางนิสากร
ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่น่าพอใจ เพียงพอให้การปฏิบัติ
งานต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง และ
งบการเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นโดยมีความถูกต้องครบถ้วน
และมีความเพียงพอในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รอง
ทัว่ ไป โดยงบการเงินของบริษทั ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ
จากผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ         
ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม     
ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

5. Reviewed the Company’s operations in order to
ensure compliance with the securities law, rules
and regulations of the Stock Exchange of Thailand
or any law concerning the Company’s business.
6. Considered the Company’s information disclosure
about the transactions stipulated by law, connected
transactions, related party transactions, including
the transactions which may cause conflict of
interest.
7. Recommended to the Board of Directors for
shareholders’ meeting approval in regard to an
		 appointment of the independent auditors of the
Company and subsidiaries for the year 2017.
		 The Audit Committee proposed to appoint
Dr. Suphamit Techamontrikul CPA No. 3356 or
Mr. Permsak Wongpatcharapakorn CPA No. 3427
or Mr. Niti Jungnitnirunda CPA. No. 3809 or
Mrs. Nisakorn Songmanee CPA. No. 5035 of
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos  Audit Co., Ltd.
		 as the auditors of the Company and its
subsidiaries for the year 2017.
The Audit Committee was of the opinion that the
Company had an internal control system which was
satisfactory, that the Company’s operation was in compliance with relevant laws and regulations and that the
financial statements of the Company were prepared and
presented with accurate and sufficient material information
in accordance with generally accepted accounting principles.
The financial statements of the Company were reviewed
and audited by certified auditors whom the Audit          
Committee considered to be qualified and appropriate
auditors for the Company.

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

On behalf of the Audit Committee

(นายอัครรัตน์ ณ ระนอง)
กรรมการตรวจสอบ

(Mr. Akarat Na Ranong)
Audit Committee Member
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รายงานของคณะกรรมสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2560
Nomination and Compensation Committee’s
Report for the year 2017
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษทั
ฟินนั ซ่า จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 3 คน
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 1 คน ดังนี้
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ
ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ (กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ)

The Nomination and Compensation Committee of
Finansa Public Company Limited comprised 2 independent
directors and 1 executive director as follows:
1. Mr. Vitthya Vejjajiva
Chairman (Independent director)
2. Mr. Akarat Na Ranong
Member (Independent director)
3. Mr. Vorasit Pokachaiyapat
Member (Executive director/Managing Director)

หมายเหตุ : นายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานคณะกรรมการ ลาออก
มีผลวันที่ 1 มกราคม 2561 และ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ
มีผลวันที่ 19 มกราคม 2561

Note: Mr. Vitthya Vejjajiva resigned with effect from 1 January 2018
and Mr. Akarat Na Ranong was appointed as the Chairman of
the Nomination and Compensation Committee with effect from
19 January 2018

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย
ความรอบคอบและความระมัดระวัง ภายใต้นโยบายและ
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเพือ่
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท ดังนี้
1. สรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการของบริษัท เหมาะสมตามกฎหมายและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงพิจารณาให้คณะกรรมการมีจ�ำนวนและโครงสร้างที่
เหมาะสมในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
2. ก�ำหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่
ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา
และจู ง ใจกรรมการและผู ้ มี อ� ำ นาจในการจั ด การ รวมทั้ ง
สอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ าน โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทน เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือใกล้เคียง และเหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัท
ปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มีการประชุมรวม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

The Nomination and Compensation Committee
performed its duties granted by the Board of Directors
with responsibility and due care under the policy and
charter of the Nomination and Compensation Committee
in the best interest of the Company as follows:
1. Nominating suitable personnel qualified in terms
of knowledge, capability and experience and without  
prohibited characteristics according to the law and relevant
regulations of the Company. Ensuring that the Board of
Directors has appropriate composition and structure for
the Company’s good corporate governance.
2. Determining that remuneration is in line with the
duties and responsibilities and at an adequate level to
attract and retain directors and executives as well as  
reflecting the comparable remuneration paid by other
companies in the same industry in consistence with the
performance of the Company and each of the directors
and executives.
In 2017, there were 2 meetings of the Nomination
and Compensation Committee as follows:
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1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้มี
อ�ำนาจในการจัดการ และหลักเกณฑ์ในการก�ำหนด
ค่าตอบแทน
2. สรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่
3. พิจารณาต่ออายุการท�ำงานของพนักงานกรณีอายุ
ครบเกษียณ
4. พิจารณาค่าตอบแทนพนักงานประจ�ำปี 2560
ทัง้ นี้ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านนโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการ
จัดการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว

1. Considered criteria for nomination of directors and
executives and for determination of remuneration.
2. Recruited a new director.
3. Considered an extension of service for employees
due to retire.
4. Considered employees’ remuneration for the year
2017.
Roles and responsibilities in policy making and guidelines in setting remuneration for directors and authorized
person are disclosed in this annual report.

ในนามคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

On behalf of the Nomination and Compensation
Committee

(นายอัครรัตน์ ณ ระนอง)
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

(Mr. Akarat Na Ranong)
Member of the Nomination and Compensation
Committee
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Overview of Business Operations
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

Overview of Business Operations

บริษทั ฟินนั ซ่า จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยประกอบ
ธุรกิจเกีย่ วกับการให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ แก่กลุม่
ลูกค้าสถาบัน ลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าบุคคลธรรมดา ทั้งใน
ประเทศไทยและในภูมิภาคอินโดจีน บริการดังกล่าวรวมถึง
บริการธุรกิจวาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง  
ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจบริหารและทีป่ รึกษากองทุน  เป็นต้น  
นอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
และให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
ในด้านต่างๆ เช่น การจัดการองค์กร การวางแผนธุรกิจและ
การตลาด การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การบัญชี และการธุรการ รวมทั้ง การวิจัยเพื่อแสวงหา
โอกาสการลงทุนที่ดีและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค  
นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
ผ่ า นบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส จำ � กั ด (มหาชน)          
และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำ�เนินการโดย บริษัท
มั่นคงเคหะการ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัท     
ได้เข้าไปลงทุนใหม่ในช่วงปลายปี 2558 โดยสรุปธุรกิจของ
กลุ่มฟินันซ่าสามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก ดังนี้

Finansa Plc. and its subsidiaries provide a wide range
of financial services to institutional, corporate and retail
clients, including Investment Banking, Wealth Management,
Direct Investment and Fund Management and Advisory.
In addition, the Company has warehouses and factories
for lease and also provides support to its affiliates and
subsidiaries in many respects including organizational
administration, business and market planning, management
and development of information technology, human        
resources management, accounting, administration as well
as research into investment opportunities and analysis of
economic conditions. Through its associated companies,
Finansia Syrus Securities Plc. and M.K. Real Estate       
Development Plc. which was invested at year-end 2015,
it can also offer securities brokerage and real estate          
development businesses, respectively. The activities of the
Finansa Group can be divided into the following areas:

ธุรกิจที่ปรึกษาองค์กรและวาณิชธนกิจ
ให้บริการด้านวาณิชธนกิจ ทีป่ รึกษาองค์กรและทีป่ รึกษา
ทางการเงินด้านต่าง ๆ มีความเชีย่ วชาญในการเป็นทีป่ รึกษา
ในการระดมทุน การปรับ โครงสร้างทางการเงิ น และ
โครงสร้างธุรกิจ การเจรจาหาพันธมิตร การควบรวมกิจการ
และ Project Finance
ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารกองทุน
ให้ บ ริ ก ารเป็น ที่ป รึกษาและบริห ารจัดการแก่ ก องทุ น
ต่างประเทศทีก่ ลุม่ ฟินนั ซ่าเป็นผูร้ ว่ มลงทุนเพือ่ การลงทุน
โดยตรง (Direct Investment) และการลงทุนแบบกิจการ
เงินร่วมลงทุน (Private Equity) ในประเทศไทยและประเทศ
อื่นๆ ในแถบอินโดจีน  
ธุรกิจการลงทุนโดยตรง
บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งยังมีการลงทุนโดยตรง     
ในบริษัทและ/หรือกองทุน ซึ่งเป็นการดำ�เนินการเพื่อ
สนับสนุนหรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่า
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
บริษทั เริม่ มีบริการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานตัง้ แต่สน้ิ ปี
2557
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ให้บริการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

Corporate Advisory and Investment Banking
Providing corporate and financial advisory services
including fund raising, financial and business restructuring,
business alliance negotiations, business acquisitions,
and project financing.
Fund Management and Advisory
Providing services to Finansa-sponsored foreign funds
engaged in direct investment and private equity
investment in Thailand and the region.
Direct Investment
The Company and some of its subsidiaries also
engage in direct investments in companies or funds.  
This business area is aimed at supporting and
extending the group’s businesses.
Warehouse and Factory Leasing
The Company provides the warehouse and factory
leasing business since the end of 2014.
Securities Brokerage
Providing the service through its associated company,
Finansia Syrus Securities Plc.
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กลุ่มบริษัทฟินันซ่าประกอบด้วยบริษัทที่ดำ�เนินการอยู่
ทั้งสิ้น 6 บริษัท สามารถแบ่งเป็นบริษัทที่ดำ�เนินการอยู่ใน
ประเทศไทย 5 บริษัท รวมทั้งบริษัทแม่ด้วย และบริษัทที่
ดำ�เนินการอยู่ในต่างประเทศ 1 บริษัท โดยบริษัทจะเป็น         
ผู้กำ�หนดนโยบายการบริหารงานและการลงทุน สนับสนุน
ควบคุมดูแลและให้ค�ำ ปรึกษาด้านแผนงานและการจัดการให้แก่
บริษัทในกลุ่มเพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ปัจจุบันกลุ่มฟินันซ่าประกอบด้วยบริษัทย่อยและ
บริษัทในเครือแสดงดังภาพต่อไปนี้

The Finansa Group consists of 6 operating companies
of which 5 are local companies including the parent
company itself with1 overseas company. As the
regional headquarters of the group, the Company
determines management and investment policies and
supports, controls, supervises and advises companies
in the group in relation to business planning and
management. The aim is to create overall coherence
for the group’s various operations. The Finansa Group
now consists of the following affiliates and subsidiaries:

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

Finansa Public Company Limited
(ประเทศไทย/Thailand)

100%

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
Finansa Securities Limited
(ประเทศไทย/Thailand)

100%

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
Finansa Fund
Management Ltd.
(เคย์แมน/Cayman)

51%

49%

29.29%

บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
Finansa Capital Limited
(ประเทศไทย/Thailand)

บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
Finansa Syrus Securities Plc.
(ประเทศไทย/Thailand)

9.78%

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
M.K. Real Estate Development Plc.
(ประเทศไทย/Thailand)

บริษัทที่ดำ�เนินการอยู่ในประเทศไทย

Companies Operating in Thailand

1) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำ�กัด (FSL) ได้รับใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทอี่ อกโดยกระทรวงการคลัง
ตามทะเบียนเลขที่ (2) 476/2536 ดำ�เนินธุรกิจหลักทรัพย์ครบ
ทุกประเภท ได้แก่  1) นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์  2) ค้าหลักทรัพย์
3) ที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น 4) จั ด จำ � หน่ า ยและรั บ ประกั น การ
จำ�หน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตัง้ แต่ชว่ ง
กลางปี 2552 FSL ได้รวมธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
กั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส จำ � กั ด (มหาชน)            
และมุ่งเน้นเฉพาะการให้บริการด้านวาณิชธนกิจเป็นหลัก      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 FSL มีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว
จำ�นวน 700 ล้านบาท
2) บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำ�กัด (FC) เดิมชื่อ
บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนที่ได้รับ

1) Finansa Securities Limited (FSL) has securities
license no. (2) 476/2536 issued by the Ministry of Finance
allowing it to conduct all types of securities business,
namely: (1) acting as securities broker, (2) securities trading,
(3) acting as investment advisor, (4) securities offering    
and underwriting and 5) acting as futures exchange agent.  
In addition, FSL is a financial advisory company authorized
by the SEC. In mid 2009, FSL merged its securities broking
services with Finansia Syrus Public Company Limited and
now focuses on Investment Banking activity. The paid-up
capital as of 31 December 2017 was Baht 700 million.
2) Finansa Capital Limited (FC), was formerly called
Finansa Credit Limited which was a licensed financial  
institution regulated by the Bank of Thailand. FC returned
its license to operate finance business to the Ministry of
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อนุ ญ าตและอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2552 FC ได้คนื ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเงินทุนต่อกระทรวงการคลังแล้ว ปัจจุบัน FC
มุง่ เน้นการบริหารพอร์ตสินเชือ่ ทีค่ งเหลืออยู่ ในเดือนธันวาคม
2556 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ FC ในสัดส่วน
ร้อยละ 49  ของเงินลงทุนของบริษทั ให้แก่ FFM ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
ทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 จึงไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินรวม
เนื่องจากบริษัทยังคงถือหุ้นใน FC ในสัดส่วนร้อยละ 100    
รวมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
FC มีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้วจำ�นวน 511 ล้านบาท
3) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
(FSS) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการควบรวมธุรกิจกัน
ระหว่างบริษทั หลักทรัพย์ ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์
สิ น เอเซี ย จำ � กั ด และธุ ร กิ จ นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์          
และธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
FSL ซึง่ แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2552 FSS นับเป็นบริษทั ร่วม
ในกลุ่มฟินันซ่า โดยในเบื้องต้นบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.6
ของทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้วของ FSS
ต่อมา บริษัทได้ซื้อหุ้นและหุ้นเพิ่มทุนของ FSS อีก โดย
บริษทั ได้รบั การผ่อนผันจากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ FSS
ให้ไม่ตอ้ งทำ�คำ�เสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ FSS ในสัดส่วน
ที่เกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมด ในเดือนมิถนุ ายน 2556 บริษทั ได้ขายเงินลงทุนในหุน้
สามัญของ FSS ทั้งจำ�นวนให้แก่ FSL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อการจัดโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม
ในปี 2557 และในเดือนพฤศจิกายน 2558 FSL ยังได้รับ
หุ้นปันผลและหุ้น FSS เพิ่มเติมจากการโอนขายสิทธิสมาชิก
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ต ามลำ � ดั บ ทำ � ให้ มี หุ้ น ทั้ ง หมดจำ � นวน
170,269,978 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 29.29    
ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทั ได้ซอื้ หุน้ FSS ทัง้ หมดจาก FSL
เพื่อการจัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่มฟินันซ่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 FSS มีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้วจำ�นวน
930.24 ล้านบาท
4) บริ ษั ท มั่นคงเคหะการ จำ�กัด (มหาชน) (MK)
เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทได้เข้าลงทุนในช่วงปลายปี 2558 ใน
อัตราร้อยละ 7.15 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้วของ MK  
โดย MK ดำ�เนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า
ได้แก่ จัดสรรที่ดินเปล่า สร้างบ้านสำ�เร็จรูปขายพร้อมที่ดิน
และรับเหมาก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียม ตลอดจนให้เช่า
อาคารและทีจ่ อดรถ และธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นต้น ในระหว่าง
ปี 2559 บริษทั ได้เข้าซือ้ หุน้ MK เพิม่ เติม ทำ�ให้บริษทั มีสดั ส่วน
การถือหุ้นใน MK ร้อยละ 9.78  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
MK มีทนุ จดทะเบียนทีช่ �ำ ระแล้วจำ�นวน 992.01 ล้านบาท

Finance on 25 December 2009.  At present, FC’s business
objective is to manage its remaining loan portfolio. As of
31 December 2017, FC had paid up capital of Baht 511
million.
3) Finansia Syrus Securities Public Company
Limited (FSS) is a new securities company formed by the
merger of Syrus Securities Plc., ACL Securities Co., Ltd.
and FSL’s securities broking business which was completed
in September 2009. FSS is an associated company of
Finansa with an initial investment of 19.6% of FSS’s total
paid-up capital.   
Further, the Company invested in additional shares
and newly increased capital shares of FSS.  In this regard,
the Shareholders’ meeting of FSS had a resolution to waive
the Company from making a tender offer for all securities
of FSS (“Whitewash”). In June 2013, the Company sold
its investment in FSS to FSL, a 100% own subsidiary to
reorganize the Finansa group structure.
In 2014 and in November 2015, FSL received stock
dividends and additional ordinary FSS shares from disposal
of FSL’s membership of the SET, respectively. As a result,
FSL holds totally 170,269,978 shares or 29.29% of FSS’s
total paid-up capital. In December 2015, the Company
purchased all FSS shares from FSL to restructure the
Finansa group’s assets. As of 31 December 2017, FSS
had paid up capital of Baht 930.24 million.
4) M.K. Real Estate Development Public Company
Limited (MK) is an associated company which the Company
invested in at the end of 2015 with total shareholding of
7.15% of MK’s total paid-up capital. MK operates its core
business as a real estate developer in various areas such
as developing empty land for sale, building house for sale
including the land, providing construction services, building
condominium for sale, providing rental and car park     
services, and golf course services, etc. In 2016, the Company
purchased additional MK shares, resulting in a shareholding
of 9.78%. As of 31 December 2017, MK had paid up
capital of Baht 992.01 million.
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บริษัทที่ดำ�เนินการอยู่ในต่างประเทศ

Companies Operating Overseas

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด (FFM) เป็น
นิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศในหมูเ่ กาะเคย์แมน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว
แบ่ ง เป็ น ทุ น หุ้ น สามั ญ 20,000 เหรี ย ญสหรั ฐ และทุ น หุ้ น         
บุริมสิทธิ์ 14.4 ล้านเหรียญสหรัฐ FFM ดำ�เนินธุรกิจบริหาร
การลงทุ น และจั ด การกองทุ น ให้ แ ก่ ก องทุ น ต่ า งประเทศที่
ต้องการลงทุนโดยตรงในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศอื่นๆ ในแถบอินโดจีน
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ �ำ คัญของกลุม่ ฟินนั ซ่า
ในช่วงสามปีที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้

Finansa Fund Management Limited (FFM) is a
company incorporated in the Cayman Islands with paid-up
capital of US$ 20,000 ordinary shares and US$ 14.4
million preferred shares as of 31 December 2017. It      
operates investment and fund management business for
Finansa-sponsored foreign funds that wish to invest in
Thailand, Vietnam and other countries in Southeast Asia.
Major changes in the past 3 years

ปี พ.ศ. 2558
เข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นเพื่อการขยายธุรกิจของ
บริษัทย่อย
ในเดือนมีนาคม FFM ได้เข้าร่วมลงทุนในกิจการอืน่ เพือ่
การขยายธุรกิจ โดยได้รว่ มทุนกับ SBI Capital Management
Co., Ltd. จัดตั้ง SBI Finansa Private Equity Partners
(“SFPEP”) ซึ่ง SFPEP จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศใน
หมู่เกาะเคย์แมน เพื่อให้บริการที่ปรึกษาแก่ผู้ถือหุ้นใน
ธุรกิจการร่วมทุนแบบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private
Equity) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย FFM
และ SBI Capital Management Co., Ltd. จะถือหุ้น
ฝ่ายละร้อยละ 50
เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าทีด่ นิ พร้อมอาคารคลังสินค้า/
โรงงานเพิ่มเติม
ในเดือนพฤษภาคมและธันวาคม บริษัทได้เข้าลงทุนใน
สิทธิการเช่าทีด่ นิ พร้อมอาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงาน
ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนเพิม่ เติม ระยะเวลาการ
เช่าช่วง 24 ปี โดยมีพื้นที่เช่ารวม 45,004 ตารางเมตร  
มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 707.7 ล้านบาท โดยมีวัตถุ
ประสงค์การลงทุนเพือ่ ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้า
และอาคารโรงงานแก่ผู้ประกอบการ
จำ�หน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PD  และได้รบั เงินลงทุน
ในหุ้น MK
ในเดือนตุลาคม บริษัทได้จำ�หน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (PD) ให้แก่
บริษทั มัน่ คงเคหะการ จำ�กัด (มหาชน) ทำ�ให้ PD ไม่ได้
เป็นบริษทั ร่วมของบริษทั และได้รบั ชำ�ระค่าหุน้ PD เป็น
หุ้นสามัญของ MK เป็นจำ�นวนร้อยละ 7.15 ของทุน    
จดทะเบียนของ MK โดย MK จัดเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัทจากการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญในการ
กำ�หนดนโยบายผ่านการมีตัวแทนของบริษัทอยู่ในคณะ
กรรมการของ MK

2015
Subsidiary’s investment for business expansion
In March, FFM has entered into a new joint venture
agreement with SBI Capital Management Co. Ltd. to
set up SBI Finansa Private Equity Partners (“SFPEP”).  
SFPEP has incorporated in the Cayman Islands and
has been established to provide advisory services to
its shareholders on private equity style investments
in the S.E. Asia region. FFM and SBI Capital
Management Co., Ltd. will each hold 50% in SFPEP.
Additionally invested in sub-lease land and
warehouse/factory buildings
In May and December, the Company acquired
additional rights to sub-lease land together with
warehouse/factory buildings in the Bangkok Free
Trade Zone Project. Duration of the sub-lease is 24
years. Total leasable area is 45,004 sq.m. and total
investment value is Baht 707.7 million. The objective
of the investment is to operate the business of leasing
of warehouses and factory buildings to operators.
Disposal of investment in PD and received
ordinary shares of MK
In October, the Company disposed of its total investment
in Prospect Development Limited (PD) to M.K. Real
Estate Development Plc. (MK), as a result, PD is not
an associated company. In this regard, the Company
received MK ordinary shares totally 7.15% of MK’s
paid-up capital in return. The Company considered
as investment in associated company since the
Company can exercise significant influence in the
policy-making through the Company’s representative
sitting in Board of Directors.
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จำ�หน่ายสิทธิการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในเดือนตุลาคม FSL ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยได้จ�ำ หน่ายไปซึง่
สิทธิการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเลข 33 สิทธิการเป็นสมาชิกบริษัท ตลาดสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และสิทธิ
การเป็นสมาชิกบริษัท สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย)
จำ�กัด ให้แก่บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำ�กัด
จัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่มฟินันซ่า
ในเดือนธันวาคม  บริษทั ได้ซอื้ เงินลงทุนในหุน้ สามัญของ
FSS ทัง้ จำ�นวนจาก FSL ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้
ร้อยละ 100 เพื่อการจัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่ม
จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม  
ปี พ.ศ. 2559
ปิดบริษัทร่วมลงทุนในกิจการอื่น
ตามที่ FFM ได้เข้าร่วมทุนเพือ่ จัดตัง้ SBI Finansa Private
Equity Partners (“SFPEP”) ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม
ผู้ถือหุ้นของ SFPEP พิจารณาแล้วมีมติว่าไม่มีความ
จำ�เป็นต้องจัดตั้ง  SFPEP
ซื้อหุ้นบริษัทร่วม MK เพิ่มเติม
ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญบริษัท มั่นคง
เคหะการ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม เพิ่มเติม
ทำ�ให้ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน MK
เป็นร้อยละ 9.78
เข้าลงทุนในบริษัทอื่น
ในเดือนธันวาคม บริษัทย่อย FFM ได้เซ็นสัญญาเข้า
ลงทุนใน บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำ�กัด เป็นจำ�นวนเงิน
237 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในรูปแบบการให้เงินกู้
ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท นีโอ
คอร์ปอเรท จำ�กัด ได้ และมีระยะเวลาเงินกู้ 5 ปี
ปี พ.ศ. 2560
เข้าลงทุนในบริษัทอื่น
ในเดือนมิถุนายน บริษัทย่อย FC ได้เข้าลงทุนในบริษัท
เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จำ�กัด (เอฟบี) เป็นจำ�นวนเงิน
20.6 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในรูปแบบเงินลงทุนใน
หุ้นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6 ของทุนชำ�ระแล้วของเอฟบี

Disposal of membership of the SET
In October, FSL disposed of its membership of the
Stock Exchange of Thailand no.33, membership of
Thailand Futures Exchange Plc. and membership of
Thailand Clearing House Co., Ltd. to SBI Thai Online
Securities Company Limited.
Restructured the Group assets
In December, the Company purchased all FSS shares
from FSL, a 100% own subsidiary to restructure the
Finansa group’s assets, therefore, there is no impact
to the consolidated financial statements.
2016
Cancellation of investment
In 2015, FFM had entered into a new joint venture
agreement to set up SBI Finansa Private Equity
Partners (“SFPEP”). However, in 2016, SFPEF’s
shareholders determined that SFPEP was no longer
required.  
Additionally invested in an associate, MK
During 2016, the Company acquired additional MK
shares, resulting in a total shareholding of 9.78%.
Investment in other company
In December, a subsidiary, FFM signed an agreement
to invest Baht 237 million in an exchangeable loan,
exchangeable into the shares of NEO Corporate Co.,
Ltd. The loan has a maturity of 5 years.
2017
Investment in other company
In June, a subsidiary, FC made an Investment of Baht
20.6 million in FB Foodservice (2017) Ltd. (“FB”), a
full service food distribution company. The investment,
made in a combination of existing and new ordinary
shares issued by FB, is equivalent to 6% of FB’s
total registered capital.
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1. Finansa Securities Ltd.
20th Floor, TISCO Tower
48/45 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Tel. +66 2697 3800
Fax +66 2638 0301
2. Finansa Capital Ltd.
16th Floor, TISCO Tower
48/32 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Tel. +66 2697 3700
Fax +66 2697 3849
3. Finansa Fund Management Ltd.
P.O. Box 309, Ugland House
South Church Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
4. Finansa Syrus Securities Plc.
18th Floor, The Offices at Centralworld
999/9 Rama 1 Road, Pathumwan
Pathumwan, Bangkok 10300
Tel. +66 2658 9000
Fax +66 2658 9501

2. บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
ชั้น 16 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
48/32 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2697 3700
โทรสาร 0 2697 3849

3. บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
P.O. Box 309, Ugland House
South Church Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands

4. บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซียไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2658 9000
โทรสาร 0 2658 9501

Company

1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2697 3800
โทรสาร 0 2638 0301

ชื่อบริษัท

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
Subsidiaries and Associated Companies

สามัญ
Ordinary

สามัญ
Ordinary

หลักทรัพย์
Securities

สามัญ
Ordinary

29.29

100

144,073

581,403,025

100

100

100

20,000

10,220,000

70,000,000

ประเภทหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย สัดส่วนการถือหุ้น
Type of
No. of Shares
(ร้อยละ)
Share
Issued
% of Shareholding

ลงทุน บริหารการลงทุน
สามัญ
และจัดการกองทุน
Ordinary
Investment and offshore
fund investment advisory บุริมสิทธิ์
Preferred
and management

บริหารลูกหนี้
Loan management

วาณิชธนกิจ/หลักทรัพย์
Investment banking/
Securities

ประเภทธุรกิจ
Type of Business
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6. บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารมั่นคงเคหะการ 719 ถนนบรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2216 6600-18
โทรสาร 0 2216 6619

6. M.K. Real Estate Development Plc.
M.K. Building, 719 Banthatthong Road,
Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330
Tel. +66 2216 6600-18
Fax +66 2216 6619

5. บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน
5. FSS International Invesment Advisory
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Securities Co., Ltd.
ห้องเลขที่ 1210 ชัน้ 12 อาคารอับดุลราฮิมเพลส
Room 1210, 12th Floor, Abdulrahim
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
Place, 990 Rama 4  Road, Silom
กรุงเทพมหานคร 10500
Bangrak, Bangkok 10500
โทร. 0 2611 3500
Tel. +66 2611 3500
โทรสาร 0 2611 3551
Fax +66 2611 3551

ชื่อบริษัท

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
Subsidiaries and Associated Companies

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการค้า
Real estate Developer

ที่ปรึกษาการลงทุน
Investment Advisory

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

สามัญ
Ordinary

สามัญ
Ordinary

992,010,177

80,000

9.78

3.75

(ถือหุ้นผ่าน FSS อีก 28.19/
additional 28.19% hold
through FSS)

ประเภทหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย สัดส่วนการถือหุ้น
Type of
No. of Shares
(ร้อยละ)
Share
Issued
% of Shareholding

ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
Operating Performance and Financial Position Analysis
ภาพรวมของการดำ�เนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสำ�คัญ
ในปี 2560 ธุรกิจวาณิชธนกิจมีผลประกอบการที่ดี โดย
ได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากธุรกรรมที่เสร็จสิ้น
สมบูรณ์หลังจากประสบปัญหาล่าช้ามาตั้งแต่ปี 2559 สำ�หรับ
ธุรกิจการลงทุนประเภทไพรเวท อิควิตี้ ได้มีการลงทุนหลักๆ
คือการลงทุนในบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำ�กัด (นีโอ) ซึง่ เป็น
ผู้ผลิตสินค้าในครัวเรือนและเครื่องใช้ส่วนตัวชั้นนำ�แห่งหนึ่ง
ของไทย นีโอสามารถทำ�กำ�ไรเกินความคาดหมายได้ในปี 2560  
และการก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ของนีโอทีล่ �ำ ลูกกาก็เป็น
ไปตามกำ � หนดการและงบประมาณ ซึ่ ง โรงงานแห่ ง ใหม่ นี้
มีกำ�หนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 และคาดว่าจะเริ่ม
การผลิตได้ประมาณกลางปี นอกจากนี้ นีโอได้คัดเลือกบริษัท
ทีป่ รึกษาทางการเงินเพือ่ เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ผลการดำ�เนินงาน
สำ�หรับปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีผลการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิจำ�นวน 132.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้น
0.54 บาท เมื่อเทียบกับผลการดำ�เนินงานกำ�ไรสุทธิ 130.7
ล้านบาท หรือกำ�ไรต่อหุน้ 0.53 บาท ในปีกอ่ น คิดเป็นผลกำ�ไร
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 1.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
รายได้รวมมีจำ�นวน 482.5 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 65.4
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปีก่อน  โดยรายได้จาก
ธุ ร กิ จ หลั ก ประกอบด้ ว ย  1) รายได้ จ ากธุ ร กิ จ การลงทุ น
ที่ปรึกษาและการจัดการจำ�นวน 28.8 ล้านบาท ลดลง 35.9
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55 จากการลดลงของรายได้
จากการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ  2) รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
จำ�นวน 245.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 55 จากผลสำ�เร็จของงานที่ปรึกษาทางการเงินและ
ผู้จัดการการจำ�หน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำ�หน่าย
หลักทรัพย์   3) รายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
จำ�นวน 180.8 ล้านบาท ลดลง 6.3 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 3 จากอัตราการเช่าพื้นที่ที่ลดลงเล็กน้อย  
ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำ�นวนรวม 406.2
ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 30.4 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8
จากปี ก่ อ น โดยค่ า ใช้ จ่ า ยสำ � คั ญ ประกอบด้ ว ย 1) ต้ น ทุ น
ทางการเงินจำ�นวน 52.5 ล้านบาท ลดลง 5.2 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้ อ ยละ 9 จากยอดคงค้ า งของหุ้ น กู้ ร ะยะสั้ น และ
ระยะยาวที่ลดลง  2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษาและการจัดการจำ�นวน 38.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10  3) ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยธุรกิจ
หลักทรัพย์จำ�นวน 108.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.6 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้  4) ต้นทุน

Overview of Business Operations and Major
Changes
In 2017 Investment Banking, had a strong year,
benefiting from the completion of significant transactions
that had been delayed from 2016. On the Private Equity
investment side, the core investment was in NEO Corporate
Co., Ltd. (NEO), a leading Thai manufacturer of household
and personal care products. The company surpassed
profit expectations in 2017 and the construction of NEO’s
new manufacturing facility at Lamlukka is on schedule and
on budget. The new facility is expected to be completed
in March 2018 with production commencing midyear.
Meanwhile, NEO has selected a Financial Advisor for its
listing on the Stock Exchange of Thailand. The listing is
targeted for Q2 2019.

Operating Performance
For the year ended 31 December 2017, the
consolidated financial results of Finansa Public Company
Limited and its subsidiaries showed a net profit of THB
132.3 million or a net profit of THB 0.54 per share, an
increase of THB 1.6 million or 1% compared with a net
profit of THB 130.7 million or THB 0.53 per share
recorded last year.
Total revenues were THB 482.5 million, increasing
by THB 65.4 million or 16% from 2016.  Major revenues
comprised 1) THB 28.8 million from investment, advisory
and management business, decreasing by THB 35.9 million
or 55% from a decrease in advisory fee income, 2) THB
245.3 million from the securities business, increasing by
THB 87.3 million or 55% as several advisory deals and
underwriting deal were completed and 3) THB 180.8 million
from the warehouse and factory leasing business, decreasing by THB 6.3 million or 3% as the occupancy rate was
slightly lower.
Total costs and expenses were THB 406.2 million,
increasing by THB 30.4 million or 8%.  Major costs and
expenses were 1) THB 52.5 million of finance costs,
decreasing by THB 5.2 million or 9% from drops in
outstanding of both short-term and long-term debentures,
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และค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานจำ�นวน 90.1
ล้านบาท ลดลง 3.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 ตามการ
ลดลงของรายได้  5) ค่าใช้จา่ ยในการบริการและบริหารจำ�นวน
43 ล้านบาท ลดลง 11.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22
เนื่องจากในปี 2559 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่
ในปี 2560 มีผลกำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ น  6) ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเงินลงทุน 23.8 ล้านบาท ที่มีการตั้งสำ�รองไว้สำ�หรับ
เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น ต่ า งประเทศที่ มี มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ
ลดลง และ 7) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจำ�นวน
49.3 ล้านบาท ลดลง 2.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6
นอกจากนี้ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยรั บ รู้ ส่ ว นแบ่ ง กำ � ไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน 74.9 ล้านบาท ลดลง
21.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 ตามผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทร่วม
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตาม
ประเภทธุรกิจหลัก สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ  ฟินันซ่า
มีรายได้จากธุรกิจนี้จำ�นวน 28.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6
ของรายได้รวมของกลุ่ม  เมื่อเทียบกับงวดปีก่อน มีรายได้
ลดลง 35.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55 จากการลดลงของ
รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ  ในส่วนของต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายมีจำ�นวน 38.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน โดยส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้นมาจากการตั้งประมาณการหนี้สินจากการค้ำ�ประกัน
ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจบริหารลูกหนี้เพิ่มเติมจำ�นวน
7.64 ล้านบาท ทำ�ให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนขั้นต้น
จากการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ การลงทุ น ที่ ป รึ ก ษาและการจั ด การ
จำ�นวน 10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำ�ไรขั้นต้นจำ�นวน 29.5
ล้านบาทในปี 2559  

2) THB 38.8 million from investment, advisory and
management business, increasing by THB 3.6 million or
10%, 3) THB 108.7 million from the securities business,
increasing by THB 26.6 million or 32% following an increase
in revenue, 4) THB 90.1 million from the warehouse and
factory leasing business, decreasing by THB 3.7 million or
4% following a decrease in revenue, 5) THB 43 million of
servicing and administrative expenses, decreasing by THB
11.8 million or 22% as there was a loss on exchange in
2016 versus a gain on exchange in 2017, 6) THB 23.8
million from loss on impairment of investment resulting
from a drop in net asset value of investment in a foreign
fund and 7) THB 49.3 million from director and management
remuneration, decreasing by THB 2.9 million or 6%.
In addition, the Company and its subsidiaries recognized
a share of gain from investments in associated companies
of THB 74.9 million, decreasing by THB 21.7 million or
22% in line with operating results of associated companies.
The 2017 operational performance of the Company
and its subsidiaries is summarized below.
1. Investment, advisory and management
business. Finansa recorded total revenues of THB 28.8
million in this line of business, representing 6% of the
total revenues of the Group.   This was a decrease of THB
35.9 million or 55% from 2016 resulting from a decrease
in advisory fee income.  Costs and expenses of the
business amounted to THB 38.8 million, increasing by
THB 3.6 million or 10% from the previous year.  One item
behind the increase in expenses was THB 7.64 million of
provision for ligitation recorded at the loan management
business subsidiary.  The operating loss from the investment,
advisory and management business was therefore THB
10 million compared to an operating profit of THB 29.5
million in 2016.
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2. ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ รายได้ จ ากธุ ร กิ จ นี้ ม าจากการ
ให้บริการด้านวาณิชธนกิจและด้านการจัดการทรัพย์สินเพื่อ
ความมัง่ คัง่ โดยรายได้ของธุรกิจด้านนีม้ จี �ำ นวน 245.3 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 51 ของรายได้รวมของกลุม่ เพิม่ ขึน้ 87.3 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 จากปีก่อนหน้า จากผลสำ�เร็จของงาน
ทีป่ รึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการจำ�หน่ายหลักทรัพย์และ
รับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์ ส่วนต้นทุนและค่าใช้จา่ ยมี
จำ�นวน 108.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำ�นวน 26.6
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32  ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้  
ทำ�ให้มีผลกำ�ไรขั้นต้นจากการดำ�เนินธุรกิจหลักทรัพย์จำ�นวน
136.6 ล้านบาท เทียบกับในปี 2559 ที่มีกำ�ไรขั้นต้น 75.9
ล้านบาท
3. ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน บริษัทให้บริการให้
เช่าคลังสินค้า/โรงงานโดยตรงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 และ
ลงทุนเพิ่มในปี 2558 โดยมีรายได้จากธุรกิจนี้จำ�นวน 180.8
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้รวมของกลุ่ม ลดลง
6.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 จากอัตราการเช่าพืน้ ทีท่ ล่ี ดลง
เล็กน้อย  ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำ�นวน 90.1 ล้านบาท
ลดลง 3.7 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 4 ตามการลดลง
ของรายได้   ทำ�ให้มีผลกำ�ไรขั้นต้นจากการดำ�เนินธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า/โรงงาน จำ�นวน 90.7 ล้านบาท เทียบกับในปี 2559
ที่มีกำ�ไรขั้นต้น 93.3 ล้านบาท

(ล้านบาท / THB million)

2. Securities business.  Revenues from this business
came mainly from investment banking and wealth
management services.  Total revenue in 2017 was THB
245.3 million, representing 51% of total revenues of the
Group, increasing by THB 87.3 million or 55% from last
year as several advisory deals and underwriting deal were
completed.  Costs and expenses of the securities business
amounted to THB 108.7 million, increasing by THB 26.6
million or 32% following an increase in revenues.  As a
result, the securities business recorded a gross profit of
THB 136.6 million, compared to a gross profit of
THB 75.9 million in the previous year.
3. Warehouse and factory leasing business.
Finansa has been involved in the warehouse and factory
leasing business since the end of 2014 and additionally
invested in leasehold rights in 2015.  Total revenue was
THB 180.8 million or 37% of total revenues of the Group,
decreasing by THB 6.3 million or 3% from last year as the
occupancy rate slightly dropped.  Costs and expenses of
the leasing business amounted to THB 90.1 million,
decreasing by THB 3.7 million or 4% following the
decrease in rental revenue.  As a result, the warehouse
and factory leasing business recorded a gross profit of
THB 90.7 million, compared to a gross profit of THB 93.3
million in 2016.

ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษา
และการจัดการ
Investment,
advisory and
management
business

ธุรกิจหลักทรัพย์
Investment
banking and
securities
business

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน
Warehouse
and factory
leasing
business

รายได้ / Revenues
28.8
245.3
180.8
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย / Costs and expenses
(38.8)
(108.7)
(90.1)
ก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น / Gross Profit (loss)
(10.0)
136.6
90.7
รายได้อื่น / Other revenues
ต้นทุนทางการเงิน / Finance costs
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
Service and adminstrative expenses
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน / Loss on impaiment of investment
     
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
Directors and management remuneration
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
Share of gain from associated remuneration
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ / Profit before income tax
ภาษีเงินได้ / Income tax
ก�ำไรสุทธิ / Net profit 				
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รวม
Total

454.9
(237.6)
217.3
27.6
(52.5)
(43.0)
(23.8)
(49.3)
74.9
151.2
(18.9)
132.3

ในส่วนของส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
มีจำ�นวน 74.9 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ที่มีจำ�นวน 96.6
ล้ า นบาท เปลี่ ย นแปลงลดลง 21.7 ล้ า นบาท หรื อ ลดลง
ร้อยละ 22 โดยเป็นส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย
ไซรั ส จำ � กั ด (มหาชน) ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ นายหน้ า ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์และบริษัทในกลุ่มจำ�นวน 52.1 ล้านบาท  และ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษัท มั่นคงเคหะการ จำ�กัด (มหาชน)
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ร่ ว มที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
จำ�นวน 22.8 ล้านบาท
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำ�คัญสามารถดูได้จากส่วนสรุป
ผลการดำ�เนินงานในปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

In addition, the Company and its subsidiaries recorded a share of profit from investments in associated
companies totaling THB 74.9 million, a drop of THB 21.7
million or 22% from THB 96.6 million recorded last year.  
Of the total profit sharing, THB 52.1 million came from the
securities brokerage associated company, Finansia Syrus
Securities Plc. and THB 22.9 million came from property
development associated company, M.K. Real Estate
Development Plc.
The operational performances of the Company’s
major subsidiaries and associated companies are also
presented in “2017 Operational Review and 2018 Outlook”

ความสามารถในการทำ�กำ�ไร

Profitability Ratios

ในปี 2560 กลุม่ ฟินนั ซ่ามียอดกำ�ไรสุทธิ 132.3 ล้านบาท
คำ�นวณเป็นผลกำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานจำ�นวน 0.54 บาท เทียบ
กับกำ�ไรสุทธิ 130.7 ล้านบาท หรือกำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน 0.53
บาท ในปี 2559  อัตราส่วนในการทำ�กำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 27.4  ต่ำ�กว่าปี 2559 ที่เท่ากับร้อยละ 31.3
เนือ่ งจากในปี 2560 มีรายได้รวมทีส่ งู กว่าปี 2559 แต่ยอดกำ�ไร
สุทธิมจี �ำ นวนใกล้เคียงกัน ซึง่ เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ย
และภาษีเงินได้ และการลดลงของส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษทั ร่วม  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.6 และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่ เท่ากับร้อยละ 5.9  
ใกล้เคียงกับปี 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.6 และร้อยละ 6.1
ตามลำ�ดับ

In 2017, Finansa recorded a net profit of THB 132.3
million or basic earnings per share of THB 0.54, compared
with a net profit of THB 130.7 million or basic earnings
per share of THB 0.53 in 2016.  Net profit to total income
of the group was 27.4%, lower than in 2016 which was
31.3% as there were higher revenues in 2017 but the net
profits of both years were almost equal resulting from
increases in expenses and income tax as well as a decrease
in profit sharing from associated companies. The return
on average assets was 3.6% and return on average
equity was 5.9%, close to those of 2016 which were 3.6%
and 6.1%, respectively.

ฐานะการเงิน / Financial Position
การเปลี่ยนแปลง / Change

31 ธ.ค. 2560
31 Dec 2017

31 ธ.ค. 2559
31 Dec 2016

สินทรัพย์ / Tatal Assets

3,592.1

3,681.1

(89.0)

(2)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Liabilities and Shareholders’ Equity
- หนี้สิน / Total Liabilities
- ส่วนของผู้ถือหุ้น / Total Shareholders’ Equity

1,312.4
2,279.7

1,495.8
2,185.3

(183.4)
94.4

(12)
4

(ล้านบาท / THB million)
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จ�ำนวน / Amount

ร้อยละ / %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,592.1 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2559
จำ�นวน 89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 องค์ประกอบของ
สินทรัพย์แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำ�นวน 499.3 ล้านบาท
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำ�นวน 3,092.8 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 14 และร้อยละ 86 ของสินทรัพย์รวมตามลำ�ดับ
รายการสิ น ทรั พ ย์ ที่ สำ � คั ญ และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี
นัยสำ�คัญมีดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำ�นวน 98.4
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้
จากสิ้นปี 2559 จำ�นวน 15.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิรวมทัง้ สิน้ 261.7 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 7 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ้นปี
2559 จำ�นวน 194.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43
จากการนำ�เงินไปลงทุนทั้งในรูปแบบการให้เงินกู้ยืม
ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและเงินลงทุน
ในหุ้น ทุ น การลดลงของมู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สุท ธิ ข อง
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ นอกจากนีย้ งั นำ�ไป
ชำ�ระคืนหุน้ กูท้ ง้ั ระยะสัน้ และระยะยาวที่ครบกำ�หนด
- รายได้ ค่ า บริ ก ารค้ า งรั บ จำ � นวน 118.9 ล้ า นบาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม เพิ่ ม ขึ้ น
94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 378 จากสิ้นปีก่อน
เกิดจากการรับรูร้ ายได้จากผลสำ�เร็จของงานทีป่ รึกษา
ทางการเงินในช่วงสิ้นปี
- ลูกหนีอ้ นื่ จำ�นวน 7.8 ล้านบาท ลดลง 37.9 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 83 จากการรับชำ�ระค่าสิทธิสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทย่อย
งวดสุดท้ายตามสัญญา

31 ธ.ค. 2560
31 Dec 2017

(ล้านบาท / THB million)
เงินลงทุนชั่วคราว / Temporary investments
หลักทรัพย์เพื่อค้า / Trading securities
หลักทรัพย์เผื่อขาย / Available-for-sale securities
เงินลงทุนระยะยาว / Long-term investments
หลักทรัพย์เผื่อขาย / Available-for-sale securities
เงินลงทุนทั่วไป / General investments
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิ / Total investments, net

As of 31 December 2017, the Company and its
subsidiaries had total assets of THB 3,592.1 million, a
decrease of THB 89 million or 2% from year-end 2016.  
The main components of these assets were THB 499.3
million of current assets and THB 3,092.8 million of
non-current assets representing 14% and 86% of total
assets, respectively.  The main items showing significant
changes from those of year-end 2016 were as follows:
- Cash and cash equivalents stood at THB 98.4
million, representing 3% of total assets, an increase
of THB 15.8 million or 19% from 2016.
- Total investments stood at THB 261.7 million,
representing 7% of total assets, a decrease of
THB 194.2 million or 43%.  This reflected the
redemption of an investment in money market
fund then used to 1) additionally invest in an
exchangeable loan to a company with a convertible
option to exchange into common shares of the
company, 2) invest in common shares of a
company and 3) repay matured short-term and
long-term debentures.  In addition, the net asset
value of investment units in foreign fund also
decreased.
- Service income receivables stood at THB 118.9
million, representing 3% of total assets, an increase
of THB 94 million or 378%. This reflected the
recording of revenues from completed advisory
deals at year-end 2017.
- Other receivables stood at THB 7.8 million,
a decrease of THB 37.9 million or 83% from
receipt of the last payment on the sale of the
membership of the SET transaction.

31 ธ.ค. 2559
31 Dec 2016

การเปลี่ยนแปลง / Change
จ�ำนวน / Amount

ร้อยละ / %

202.9
4.6

374.4
5.8

(171.5)
(1.2)

(46)
(21)

25.5
28.7
261.7

67.9
7.8
455.9

(42.4)
20.9
(194.2)

(62)
268
(43)		
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- เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจำ�นวน 1,289.5 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 36 ของสินทรัพย์รวม เพิ่ม ขึ ้ น 28.5
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 จากการรับรูส้ ว่ นแบ่ง
กำ�ไรและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
- ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลหรือกิจการอืน่ จำ�นวน
259.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของสินทรัพย์รวม
เพิ่ ม ขึ้ น 55.3 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 27
จากการที่บริษัทย่อยนำ�เงินไปลงทุนในรูปแบบการ
ให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแก่
บริ ษั ท แห่งหนึ่งจนครบตามสัญญาและการให้เงิน
กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทหนึ่ง สำ�หรับรายละเอียดของ
ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลหรือกิจการอืน่ พร้อมทัง้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้จาก
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.18, 6 และ 7
- ค่าความนิยมสุทธิ มีจ�ำ นวน 156.9 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม ไม่เปลีย่ นแปลงจากปีกอ่ น
บริษัทและบริษัทย่อยมีการทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจำ�ทุกปี รายละเอียดค่าความนิยมและการประเมิน
การด้อยค่าสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3.18 และ 12
- สิทธิการเช่าสุทธิ มีจ�ำ นวน 1,259.2 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 35 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 57.2 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 จาก
ค่าตัดจำ�หน่ายตามอายุของสิทธิการเช่า

สภาพคล่อง
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดของบริ ษั ท และ
บริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำ นวน 98.4 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จำ�นวน 15.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19  โดยมีเงินสดสุทธิได้มาหรือใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ
ดังนี้
- เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ ม าจากกิ จ กรรมดำ � เนิ น งาน 220.8
ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
หลังรายการปรับปรุงมีจำ�นวน 233.5 ล้านบาท และ
มีการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำ�เนินงาน
ที่สำ�คัญคือ เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 173 ล้านบาท
รายได้คา่ บริการค้างรับเพิม่ ขึน้ 94.7 ล้านบาท ลูกหนี้
และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น 17.4
ล้านบาท มีการจ่ายชำ�ระดอกเบี้ย 52.5 ล้านบาท
และจ่ายภาษีเงินได้ 24.3 ล้านบาท

- Investment in associates stood at THB 1,289.5
million, representing 36% of total assets, an
increase of THB 28.5 million or 2%.  The changes
reflected the recorded share of profits and
received dividends from associated companies.
- Receivables and loans to others stood at THB
259.4 million, representing 7% of total assets, an
increase of THB 55.3 million or 27% from
additional investment, by a subsidiary, in an
exchangeable loan to a company with a convertible
option to exchange into common shares of the
company and provided short-term loan to
a company.  Details on receivables and loans to
others and related allowance for doubtful accounts
are disclosed in Notes to the Financial Statements
no. 3.18, 6 and 7.
- Goodwill, net stood at THB 156.9 million,
representing 4% of total assets, no change from
that of year-end 2016.  The Company and its
subsidiaries test for impairment of goodwill annually.  
Details on goodwill and estimation on impairment
are disclosed in Notes to the Financial Statements
no. 3.18 and 12.
- Leasehold rights, net, stood at THB 1,259.2
million, representing 35% of total assets,
a decrease of THB 57.2 million or 4% from
amortization according to the lease period  

Liquidity
Cash and cash equivalents of the Company and its
subsidiaries as at year-end 2017 totaled THB 98.4 million,
representing an increase of THB 15.8 million or 19% from
year-end 2016 with the following movements.
- Net cash provided by operating activities totaled
THB 220.8 million, resulting from cash flows from
operating activities after adjustments of THB 233.5
million and changes in key operating assets and
liabilities, i.e. temporary investments (-THB 173
million), service income receivables (+THB 94.7
million), receivables and loans to others (+THB
17.4 million), interest paid (-THB 52.5 million) and
income tax paid (-THB 24.3 million).
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- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 56.6 ล้านบาท
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญดังนี้ เงินสดจ่าย
เพือ่ เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 20.9 ล้านบาท เงินคืนทุน
จากการลงทุ น 37.1 ล้ า นบาท และเงิ น สดรั บ
เงินปันผล 47.2 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 224.7 ล้านบาท
โดยเป็ น เงิ น สดจ่ า ยคื น หุ้ น กู้ ที่ ค รบกำ � หนด 200
ล้านบาท และเงินปันผลจ่าย 24.7 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวียน) ของกลุม่ ฟินนั ซ่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ
1.01 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 0.91 เท่า
แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องระยะสั้นของบริษัทปรับตัวดีข้ึน
โดยทัง้ สินทรัพย์หมุนเวียนและหนีส้ นิ หมุนเวียนมีจ�ำ นวนลดลง
แต่หนี้สินหมุนเวียนลดลงในจำ�นวนที่มากกว่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มฟินันซ่ามีอัตราส่วน
ความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย เท่ากับ 5.67 เท่า และอัตราส่วน
ความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่ากับ 0.87 เท่า
เทียบกับสิ้นปี 2559 ซึ่งเท่ากับ -1.95 เท่า และ -1.28 เท่า
ตามลำ�ดับ ทั้งสองอัตราส่วนปรับตัวดีขึ้นมากจากการที่บริษัท
และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กลุม่ บริษทั มีการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ของทัง้
กลุม่ บริษทั มีการจัดให้มกี ารกูย้ มื ระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย
และมีการบริหารความเสีย่ งโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ของกลุ่มบริษัท มีการคำ�นวณ Liquidity Gap เพื่อวัดความ
เพียงพอของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษทั รวมถึงมีวงเงิน
สินเชื่อที่สำ�รองไว้ใช้หากสภาวะตลาดไม่เอื้ออำ�นวยให้ออก
ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น ได้ และจั ด ให้ มี ก ารดำ � รงสิ น ทรั พ ย์
สภาพคล่องอย่างเพียงพอ  นอกจากนี้ ยังมีการออกตราสารหนี้
ระยะยาวในสภาวะทีต่ ลาดเอือ้ อำ�นวยเพือ่ ช่วยให้สภาพคล่อง
ของบริษทั ปรับตัวดีขน้ึ อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ออกนโยบายภายในให้มีระบบ
ควบคุ ม ให้ มี ก ารออกตราสารหนี้ อ ย่ า งรั ด กุ ม และติ ด ตาม
การบริหารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง โดยต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษทั ทุกไตรมาสเพือ่ ให้สามารถตรวจสอบได้

- Net cash provided by investing activities totaled
THB 56.6 million, comprising mainly cash paid for
other long-term investment of THB 20.9 million,
distribution from investment of THB 37.1 million
and dividends received of THB 47.2 million.
- Net cash used in financing activities totaled THB
224.7 million, resulting from cash paid for matured
debentures of THB 200 million and dividends paid
of THB 24.7 million.   
The current liquidity ratio (current assets/current liabilities) of the Group as of 31 December 2017 was 1.01,
increased from 0.91 at year-end 2016.  A higher ratio
reflects a better short-term liquidity status resulting from
decreases in both short-term assets and short-term
liabilities; however, short-term liabilities decreased by a
larger amount.  
   As of 31 December 2017, Finansa had an interest
coverage ratio of 5.67 and a debt service coverage ratio
(cash basis) of 0.87, compared to -1.95 and -1.28,
respectively, in 2016.  Both ratios were higher than those
of 2016, reflecting positive net cash provided by operating
activities status.
The Group has applied a collective liquidity
management policy with regard to intercompany loans and
borrowings.  Under the management of the Group Risk
Management Committee, the liquidity gap is calculated to
assess its capital and liquidity adequacy.  Credit line
facilities are reserved, in case the market situation does
not allow short-term debt securities issuance, while liquid
assets are maintained at an adequate amount.  The Board
of Directors assigned the Managing Director to set an
internal policy to control debt securities issuance and to
report the issued amount and outstanding amount to the
Board of Directors in the quarterly meeting.
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริ ษั ท ต้ อ งดำ � รงสภาพคล่ อ งสุ ท ธิ ต ามเกณฑ์ ข อง ก.ล.ต.  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บล. ฟินันซ่ามีสภาพคล่องอยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตอ่ หนีส้ นิ
ทั่วไปเท่ากับร้อยละ 233.8 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดโดย ก.ล.ต.
(ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป)

Finansa Securities Ltd., a subsidiary, has to maintain
its liquidity ratio in accordance with the SEC’s net capital
rule (NCR).  As of 31 December 2017, the subsidiary’s
NCR was 233.8%, which is higher than the minimum 7%
requirement set by the SEC.

แหล่งที่มาของเงินทุน

Liabilities
As of 31 December 2017, the total liabilities of the
Group were THB 1,312.4 million, a decrease of THB 183.4
million or 12% from that of year-end 2016, of which 38%
were current liabilities.  The major items showing a
significant change from those of year-end 2016 were as
follows.
- Short-term debentures totaled THB 100 million,
representing 8% of total liabilities, decreasing by
THB 50 million or 33% from repayment of matured
debentures and issuance of new debentures at a
lower amount.
- Long-term debentures, current portion totaled THB
240 million, representing 18% of total liabilities,
decreasing by THB 110 million or 31% following
maturity of debentures.
- Accrued bonus totaled THB 58.5 million, representing
4% of total liabilities, increasing by THB 13.7 million
or 31% following the better performance of a
subsidiary.
- Long-term debentures, net of current portion totaled
THB 730 million, representing 56% of total liabilities,
decreasing by THB 40 million or 5% from
repayment of matured debentures and issuance of
new debentures at a lower amount.
Short-term debentures pay interest at maturity while
long-term debentures pay interest on a quarterly basis.
The Company complies with the terms and conditions of
these debentures. See details of short-term and long-term
debentures in Shareholder Structure and Management
section.

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมี
หนี้ สิ น รวมทั้ ง สิ้ น 1,312.4 ล้ า นบาท เปลี่ ย นแปลงลดลง
จากสิ้นปี 2559 จำ�นวน 183.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12
โดยหนี้สินร้อยละ 38 เป็นหนี้สินหมุนเวียน รายการหนี้สิน
ที่สำ�คัญและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญจาก ณ สิ้นปี
2559 มีดังนี้
- หุ้นกู้ระยะสั้นรวม 100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8
ของหนีส้ นิ รวม ลดลง 50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
33 จากการชำ � ระคื น หุ้ น กู้ ที่ ค รบกำ � หนดและออก
หุ้นกู้ใหม่ในจำ�นวนที่น้อยกว่า
- หุน้ กูร้ ะยะยาวส่วนทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี จำ�นวน
240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของหนีส้ นิ รวม ลดลง
110 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31 ตามการครบกำ�หนด
ของหุ้นกู้ระยะยาวแต่ละรุ่น
- โบนั ส ค้ างจ่าย 58.5 ล้านบาท คิดเป็น ร้ อยละ 4
ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 13.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31 จากปีก่อน ตามผลการดำ�เนินงานที่ดีขึ้น
ของบริษัทย่อย
- หุน้ กูร้ ะยะยาว-สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
มีจำ�นวน 730 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของ
หนี้สินรวม ลดลง 40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5
จากการชำ�ระคืนหุน้ กูท้ ค่ี รบกำ�หนดและออกหุน้ กูใ้ หม่
ในจำ�นวนที่น้อยกว่า
สำ�หรับหุน้ กูร้ ะยะสัน้ มีก�ำ หนดจ่ายดอกเบีย้ เมือ่ ครบกำ�หนด
ไถ่ถอน ส่วนหุน้ กูร้ ะยะยาวกำ�หนดจ่ายดอกเบีย้ ทุกๆ 3 เดือน
โดยบริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องมาโดยตลอด  รายละเอียดของหุ้นกู้ระยะสั้น และ
หุ้นกู้ระยะยาวแสดงไว้ในส่วนโครงสร้างการถือหุ้นและการ
จัดการ

Sources of Funds
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบ
การเงินรวมเท่ากับ 2,279.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559
จำ�นวน 94.4 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 การเปลีย่ นแปลง
ของส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิในงวด 132.3 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 24.7 ล้านบาท
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำ�เนินงานใน
ต่างประเทศ 36.9 ล้านบาท และกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนเผื่อขาย 22.7 ล้านบาท มูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ
9.23 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 8.85 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2559
ทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วของบริษัท ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2560 มี จำ � นวน 1,235.2 ล้ า นบาท และ
มีทุนสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
3.2 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นประกอบด้วย
ภาระผูกพันตามสัญญาค้�ำ ประกันและสัญญาอืน่ ซึง่ บริษทั ย่อย
ได้ตั้งประมาณการหนี้สินไว้ในจำ�นวนที่คาดว่าจะถูกเรียกร้อง
ไว้แล้ว ต่อมาในปี 2560 ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำ�พิพากษา
ให้บริษัทย่อยรับผิดชอบความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดย
บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด โดยบริษัทย่อยได้บันทึกประมาณการ
หนี้สินเพิ่มเติม ทำ�ให้มีประมาณการหนี้สินรวมจำ�นวน 21
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดภาระผูกพัน
และหนี้ สิ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น แสดงไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 24

Shareholders’ Equity
At year-end 2017, the Company’s equity in the
consolidated financial statements was THB 2,279.7 million,
an increase of THB 94.4 million or 4% from 2016.  
Changes in equity came from an increase in operating
results of the year of THB 132.3 million and gain on
revaluation of investments of THB 22.7 million against
dividends payment of THB 24.7 million and loss from
translation of financial statement differences of THB 36.9
million. The book value at year-end 2017 was THB 9.23
per share, up from THB 8.85 per share at year-end 2016.
As of 31 December 2017, the Company’s registered
and paid up capital stood at THB 1,235.2 million while
legal reserve was THB 40 million or 3.2% of its registered
capital.
Commitments and contingent liabilities
The Company’s commitments and contingent
liabilities comprised commitments on guarantee
agreements and other contracts of which provision on
claims that might be called against the Company was
already set aside.  Further in 2017, the First Administrative
Court had judged that a subsidiary was liable for the claim
by the plaintiff; however, the subsidiary appealed to the
Supreme Administrative Court. The subsidiary recorded
additional provision, resulting in the total provision of THB
21 million as of 31 December 2017.  Details on
commitments and contingent liabilities are disclosed
in Notes to the Financial Statements no. 24.

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

Capital Structure

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างเงินทุนของกลุ่ม
ฟินันซ่าประกอบด้วยหนี้สินจำ�นวน 1,312.4 ล้านบาท และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 2,279.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.58 เท่า เทียบกับ 0.68 เท่า ณ สิ้นปี
2559  โครงสร้างเงินทุนนับว่ามีความเหมาะสม อัตราส่วน
หนี้ สิ น ต่ อ ทุ น ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ต่ำ �  แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เงิ น ทุ น
ของบริษัทมาจากการกู้ยืมเงินในสัดส่วนที่น้อยกว่าทุนของ
บริ ษั ท สะท้ อ นความเสี่ ย งในการไม่ ส ามารถชำ � ระหนี้ ต่ำ � 
โดยแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ สำ � คั ญ ได้ แ ก่ หุ้ น กู้ ร ะยะสั้ น และหุ้ น กู้
ระยะยาวที่ออกโดยบริษัท  สำ�หรับแหล่งใช้ไปของเงินทุน
ที่ สำ � คั ญ ได้ แ ก่ ก ารลงทุ น เพิ่ ม ในรู ป แบบการให้ กู้ ยื ม เงิ น
ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและการลงทุนในหุ้นทุน
และการชำ�ระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวที่ครบกำ�หนด

As of 31 December 2017, the Group’s capital structure comprised THB 1,312.4 million in liabilities and THB
2,279.7 million in equity, resulting in a debt to equity ratio
of 0.58 compared to a ratio of 0.68 the previous year.  
The capital structure is considered to be appropriate and
the debt to equity ratio is considered low.  This indicates
that the Group’s capital came less from borrowing then
equity, yielding lower risk of inability to pay debt obligations.  
The major sources of funds were short-term and long-term
debentures issued by the Company. The major use of
funds was additional investment in an exchangeable loan
to a company with a convertible option to exchange into
common shares of the company, investment in common
shares of a company and repayment of matured short-term
and long-term debentures.
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การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่
และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

Adoption of New and Revised Thai Reporting
Standards

สำ � หรั บ การนำ � มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่
ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาบังคับใช้ปฏิบัติและผลกระทบ
ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยสามารถดู ไ ด้ จ าก
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 และ 2.4

For the new and revised Thai Financial Reporting
Standards (“TFRSs”) which are now in effect, their effects
on the Company and its subsidiaries’ financial statements
are summarized and disclosed in Notes to Financial
Statements no. 2.3 and 2.4.

อันดับความน่าเชื่อถือ
เมื่ อ วั น ที่ 21 กรกฎาคม 2560  สถาบั น จั ด อั น ดั บ
ความน่าเชือ่ ถือฟิทช์ เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับ
เครดิตภายในประเทศ (National rating) ระยะยาวของบริษัท
ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘BBB-(tha)’ แนวโน้มอันดับ
เครดิตมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสัน้
ที่ ‘F3(tha)’  ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com

Credit Rating

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำ�เนิน
งานหรือฐานะการเงินในอนาคต

Major Factors Which May Affect Future
Operation and Financial Position

ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่อการดำ�เนินงานหรือ
ฐานะทางการเงินในอนาคตได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อปัจจัย
ความเสี่ยง

Major factors which may affect the future operation
and financial position of the Group are discussed in
“Risk Factors” section.

On 21 July 2017, Fitch Ratings (Thailand) affirmed
Finansa Plc.’s National long-term credit rating at BBB-(tha)
with Stable Outlook. It also affirmed the National short-term
credit rating at F3(tha).  Additional information is available
on www.fitchratings.com.
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รายการระหว่างกัน
Related Party Transactions
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 จากงบการเงินที่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำ�หรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 สามารถสรุปได้ดังนี้
1.  รายการคงค้างระหว่างกัน
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.2
2. รายการเงินลงทุนในบริษทั ย่อย/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2 และ 10
3. รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.1
4.  รายการรายได้และค่าใช้จ่าย
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1 และ 26.4

The related party transactions occurring in 2017 as
shown in the audited financial statements for the year
ended 31 December 2017 are as follows:
1. Outstanding Items
See Notes to the Financial Statements 26.2
2. Investment in Subsidiaries/Related Parties Items
See Notes to the Financial Statements 9.2 and 10
3.  Investment in Associated Company Items
See Notes to the Financial Statements 9.1
4.  Revenue and Expense Items
See Notes to the Financial Statements 26.1 and 26.4

นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในปี 2560

Related Transaction Policy for 2017

รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการระหว่างกัน
ที่เกิดจากการดำ�เนินธุรกิจโดยทั่วไป

The related party transactions are transactions that
occurred in the ordinary course of business.

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการ
ระหว่างกัน

Necessity and reasonability of the related
transactions

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความจำ�เป็นและ
มีความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทมีความเห็นแยกออกเป็นดังนี้
1. รายการทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั
ถือหุน้ ตัง้ แต่ 99% ขึน้ ไป (wholly owned) เป็นรายการ
และเป็นราคาที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจทั่วไป และ
2. รายการทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั
ถือหุ้นน้อยกว่า 99% และรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง
บริษทั กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ตาม
ปกติธรุ กิจทัว่ ไป และเป็นราคาทีย่ ตุ ธิ รรม สมเหตุสมผล
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

The related party transactions are necessary and
reasonably conducted in the best interest of the Company.  
The board of directors and audit committee of the Company
were of the opinion that:
1. transactions between the Company and its
wholly owned subsidiaries (more than 99% holding)
were done in the ordinary course of business and
at arm’s length prices.
2. transactions between the Company, its subsidiaries
(less than 99% holding) and its related parties
were done in the ordinary course of business and
at arm’s length prices.

มาตรการการทำ�รายการระหว่างกัน

Related Transaction Policy

การอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกัน บริษทั จะปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสีย      
ในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในข้อ
บังคับของบริษทั ได้มกี ารกำ�หนดในเรือ่ งของการเข้าทำ�รายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือการได้มาจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั

The Company has set the policies on related transactions based on the rules and regulations set forth by
the Stock Exchange of Thailand concerning related    
transactions of listed companies and transfers of assets
by listed companies. In the case that there is a conflict of
interest with the Company or subsidiaries, the directors
involved shall not have voting rights on such conflict     
matters.
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นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคตและแนวโน้ม
ของรายการระหว่างกันในอนาคต
ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการ
เกี่ ย วกั บ การเข้ า ทำ � ธุ ร กรรมที่ เ ป็ น ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่ มี
เงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไปของบริษทั และบริษทั ย่อย กับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ให้บริษทั และบริษทั ย่อย
สามารถเข้ า ทำ � ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วได้ หากธุ ร กรรมเหล่ า นั้ น          
มี ข้ อ ตกลงทางการค้ า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ วิ ญ ญู ช นจะ          
พึงกระทำ�กับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดย    
ได้กำ� หนดหลัก การดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท ซึ่งลงนาม     
โดยประธานคณะกรรมการบริ ษั ท และประกาศระเบี ย บ         
ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำ�หน้าที่เป็น     
ผูพ้ จิ ารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการที่
เกีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการสอบทานให้บริษัท
มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและให้
มีการสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

Future Related Transactions
In 2008, the Board approved in principle related
party transactions which are conducted in the normal
course of business between the Company and its          
subsidiaries with related parties. Related party transactions
can be carried out under commercial terms, agreed upon
in the ordinary course of business and without interference
from any of such related parties. The related party transaction
policy was signed by the Chairman of the Board and   
disseminated to all related parties for acknowledgement.
It is the Audit Committee’s duty to consider and
ensure the accuracy and completeness of information
disclosure on related transactions or transactions which
may cause conflicts of interest. Additional responsibilities
are to review and ensure the Company adopts proper and
effective internal control and internal audit systems, and
complies with the laws on securities exchange, the SET’s
regulations, or other laws relating to its business.
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Shareholder Structure and Management
โครงสร้างเงินทุนและการถือหุ้น

Capital and shareholder structures

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำ�นวน 1,235.2 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจำ�นวน 247 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
ทั้งจำ�นวน
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กำ�หนด ณ วันที่ 13 มีนาคม
2561 เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561
มีดังนี้

As of 31 December 2017, the registered capital of
the Company was Baht 1,235.2 million divided into 247
million ordinary shares with a par value of Baht 5 per share;
fully paid.
At the record date on 13 March 2018 for the 2018
Annual General Meeting of Shareholders, the list of major
shareholders was as follows:

ผู้ถือหุ้น
Name
1.

จ�ำนวนหุ้น
Number of Shares

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์
M.L. Suddhiman Pokachaiyapat

ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว
% of Paid-up Capital

31,480,000

12.743

2.

นายกอบคุณ เธียรปรีชา
Mr. Kobkhun Tienpreecha

31,347,900

12.689

3.

Deutsche Bank AG Singapore - PWM

19,336,290

7.827

4.

Morgan Stanley & Co. International Plc.

13,776,855

5.577

5.

นางสาวญาสินี อภิธโนทัย
Miss Yasinee Apitanothai

8,527,200

3.452

6.

นางประกายค�ำ ใบแก้ว
Mrs. Prakaikam Baikaew

6,192,000

2.506

7.

UBS AG Singapore Branch

5,723,800

2.317

8.

นางมนต์รวี เดวิส*
Mrs. Monravee Davis*

4,360,000

1.765

9.

นายวชิระ ทยานาราพร
Mr. Wachira Tayanaraporn

4,000,000

1.619

10. นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล
Mr. Sutat Luangdansakul

4,000,000

1.619		

11. ผู้ถือหุ้นอื่น
Others

118,295,555

47.886

รวม / Total

247,039,600

100.000

* ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด อีกร้อยละ 0.121
* Holding additional 0.121% through Thai NVDR Co., Ltd.
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รายงานการถือครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร
Shareholding in FNS by directors and management
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
As of 31 December 2017
ชื่อ
Name

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
Dr. Virabongsa Ramangkura
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
4. นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah Sucharitakul
5. นายวิทยา เวชชาชีวะ
Mr. Vitthya Vejjajiva
6. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
7. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
Mr. Nuttawut Phowborom
8. นายเจมส์ มาร์แชล
Mr. James Marshall
9. นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
Ms. Rachanee Mahatdetkul
10. นายชาคริต สุภีปรี
Mr. Chakhrit Suphepre
11. นางสาววิภา นิลโสภณ
Ms. Wipa Nilsophon
12. นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี
Mr. Chankit Assawarotjanamitre
13. นางนุชชลี จันขัน
Mrs. Nuchalee Jankhun
14. นางสิริพรรณ ลีวานันท์
Mrs. Siripan Leewanun

จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
No. of shares held by
กรรมการ/
ผู้บริหาร
Directors/
Management

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
As of 31 December 2016
จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
No. of shares held by

รวม
Total

ผู้เกี่ยวข้อง
Related
persons

กรรมการ/
ผู้บริหาร
Directors/
Management

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
Change
Increase
(Decrease)

รวม
Total

ผู้เกี่ยวข้อง
Related
persons

-

-

-

-

-

-

-

20,980,000

10,500,000

31,480,000

20,980,000

10,500,000

31,480,000

-

300,000

4,360,000

4,660,000

300,000

6,210,000

6,510,000

(1,850,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

853,000

-

853,000

752,700

-

752,700

100,300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การออกหลักทรัพย์ตราสารหนี้
บริษัทมีการออกหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน และ
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/
หรื อ ผู้ ล งทุ น รายใหญ่ โดยมี จำ � นวนคงค้ า งรวมไม่ เ กิ น
1,500,000 หน่ ว ย คิ ด เป็ น มู ล ค่ า คงค้ า งรวมไม่ เ กิ น
1,500,000,000 บาท (หนึง่ พันห้าร้อยล้านบาท) มูลค่าทีต่ ราไว้
หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ช่วงเวลาที่
เสนอขาย

Debt securities issuance
The Company has issued short-term with maturities
of less than 270 days and long-term unsecured and unsubordinated debenture entered in name without debenture
representative to institutional investors and/or high net
worth investors with total outstanding balance of not more
than 1,500,000 units valued Baht 1,500,000,000 (One
thousand five hundred million Baht). The par value and
offering price per unit is Baht 1,000. Interest rate offered
depends on the market rate at the time of the offering.
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ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั ฟิทช์ เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ
บริษัทที่ระดับ BBB-(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ F3(tha)

In July 2017, Fitch Ratings (Thailand) has affirmed
Finansa Plc.’s Nation long-term credit rating at BBB-(tha)
with Stable Outlook and the short-term credit rating at
F3(tha).

มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
The outstanding balance of short-term debentures as at 31 December 2017 is as follow:
รุ่น
Tranche

FNS18402A
		
รวม / Total

มูลค่าหน้าตั๋วรวม (บาท)
Face Value (Baht)

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน
Maturity Date

100,000,000

2 เมษายน 2561
2 April 2018

100,000,000

มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
The outstanding balance of long-term debentures as at 31 December 2017 is as follow:
รุ่น
Tranche

มูลค่าหน้าตั๋วรวม (บาท)
Face Value (Baht)

FNS188A
240,000,000
			
FNS202A
100,000,000
			
FNS20NA
130,000,000
			
FNS214A
200,000,000
			
FNS21NA
200,000,000
			
FNS220A
100,000,000
			
รวม / Total
970,000,000
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วันครบก�ำหนดไถ่ถอน
Maturity Date

28 สิงหาคม 2561
28 August 2018
23 กุมภาพันธ์ 2563
23 February 2020
19 พฤศจิกายน 2563
19 November 2020
26 เมษายน 2564
26 April 2021
4 พฤศจิกายน 2564
4 November 2021
12 ตุลาคม 2565
12 October 2022

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ประมาณร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความ
เหมาะสม หากไม่มเี หตุจ�ำ เป็นอืน่ ใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้
ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดำ � เนิ น งานปกติ ข องบริ ษั ท อย่ า งมี
นัยสำ�คัญ

Dividend payment policy
The Company and its subsidiaries have a policy to
pay dividends of 30% of the net profit after taxes, or as
it may deem appropriate, except in cases where there are
other necessities and such payments would significantly
affect the normal operations of the Company.

โครงสร้างการจัดการ / Management Structure
คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน*
Nomination and
Compensation Committee*

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Directors
กรรมการผู้จัดการ
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

Managing Director
Mr. Vorasit Pokachaiyapat

นางสาววิภา นิลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
Ms. Wipa Nilsophon
Assistant Managing Director
Compliance Department

นายเจมส์ มาร์แชล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
Mr. James Marshall
Chief Investment Officer

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายการลงทุน
Ms. Rachanee Mahatdetkul
SVP, Direct Investment

นายชาคริต สุภีปรี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr. Chakhrit Suphepre
Group Head of IT & SVP

นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี
นางนุชชลี จันขัน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Mr.
Chankit
Assawarotjanamitre
Mrs. Nuchalee Junkhun
Head of Administration
Head of Human Resources

* อนุมัติแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
* Appointed in the Board of Directors’ meeting no. 1/2017 held on 24 February 2017.
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นางสิริพรรณ ลีวานันท์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
Mrs. Siripan Leewanun
Head of Accounting

คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
		 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
		 กรรมการผู้จัดการ
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
		 กรรมการ
4. นายวราห์ สุจริตกุล
		 กรรมการ
5. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
		 กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
		 กรรมการ และกรรมการอิสระ
7. นายชาญมนู สุมาวงศ์
		 กรรมการ และกรรมการอิสระ
		 (อนุมตั แิ ต่งตัง้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561
		 มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

8. นายวิทยา เวชชาชีวะ
		 กรรมการ และกรรมการอิสระ
		 (ลาออก มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2561)
		
โดยกรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั ประกอบด้วย
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ นายยูจีน เอส. เดวิส นายวราห์
สุจริตกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราบริษัท
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำ นาจหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็น
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงาน การบริหารเงิน
การบริหารความเสีย่ งของกิจการ กำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝา่ ย
บริหารดำ�เนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำ� หนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ เป็นสำ�คัญ รวมทัง้ มีอ�ำ นาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการ
จำ�นวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำ�เนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำ�หนดให้
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั มีอ�ำ นาจดำ�เนินการ
เรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อำ�นาจในการดำ�เนินการ
ดั ง ต่ อ ไปนี้ จ ะกระทำ � ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำ�หนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

Board of Directors
The Company’s Board of Directors consisted of the
following members
1. Dr. Virabongsa Ramangkura
		 Chairman and Independent Director
2. Mr. Vorasit Pokachaiyapat
		 Managing Director
3. Mr. Eugene S. Davis
		 Director
4. Mr. Varah Sucharitakul
		 Director
5. Mr. Akarat Na Ranong
		 Director and Independent Director
6. Mr. Nuttawut Phowborom
		 Director and Independent Director
7. Mr. Chanmanu Sumawong
		 Director and Independent Director

		 (Appointed in the Board of Directors Meeting 1/2018 with
		 effect from 1 February 2018)

8. Mr. Vitthya Vejjajiva
		 Director and Independent Director
		 (Resigned with effect from 1 January 2018)

		 Any two of the following three directors signing
jointly and affixed with the Company Seal may bind the
Company - Mr. Vorasit Pokachaiyapat, Mr. Eugene S. Davis,
Mr. Varah Sucharitakul.
Scope of Duties of the Board of Directors
The Board of Directors has the responsibility of
managing the Company in compliance with relevant laws,
the Company’s business objectives, its Articles of Association and the resolutions of shareholders’ meetings.
Responsibilities also include the formulation of policies
and operating directions, financial management, risk
management, and providing guidance and supervision to the
management to operate efficiently and effectively and in
accordance with the relevant policies. The interests of the
shareholders will be taken into account in managing the
Company. The Board of Directors also has the power to
appoint a certain number of directors to be members of
the executive committee and to perform specific tasks.
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ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
1) เรือ่ งทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้ตอ้ งได้มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
2) การทำ�รายการทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสียและอยูใ่ นข่าย
		 ที่กฎหมายหรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี้ หุน้ ทีบ่ ริษทั ถืออยูน่ น้ั
(Treasury Stocks) บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1) การขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมดหรื อ
		 บางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น
2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัท
		 เอกชนมาเป็นของบริษัท
3) การทำ� แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
		 กิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ การ
		 มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
		 หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
		 จะแบ่งกำ�ไรขาดทุนกัน
4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
		 ของบริษัท
5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
6) การควบหรือเลิกบริษัท
7) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนด

The Board of Directors has empowered the directors
authorized to sign for and bind the Company to independently conduct various matters. However, the matters set
forth below require a prior resolution from the meeting of
the shareholders. In the case that there is a conflict of
interest between the Company or subsidiaries and one or
more of its directors, the directors involved may not vote.
1) when resolution of the meeting of shareholders
		 is required by law; and
2) on matters in which directors may have an interest
		 and a resolution of the meeting of shareholders
		 is required by law or by the regulations of the
		 Stock Exchange of Thailand.
The matters specified below require a resolution of
the Board of Directors and of the meeting of shareholders
passed by a vote of not less than three-fourths of the
total number of shareholders present at the meeting and
entitled to vote. Treasury stocks held by the Company
carry no voting rights.
1) the sale or transfer of whole or important parts
		 of a business of the Company to other persons;
2) the purchase or acceptance of transfer of
		 businesses of other companies or private
		 companies to the Company;
3) the making, amending or canceling of contracts
		 relating to the leasing out of the business of the
		 Company, whole or certain important parts, the
		 assignment to any other persons to manage the
		 business of the Company or the amalgamation
		 of the business with other persons with an objective
		 towards profit and loss sharing;
4) the amendment of the Memorandum of Association
		 or the Articles of Association of the Company;
5) the increase or decrease in registered capital of
		 the Company;
6) the merger or liquidation of the Company; and
7) other matters specified by law.

54
Annual Report 2017

บทบาทหน้าทีป่ ระธานกรรมการ
1. พิ จ ารณากำ � หนดวาระการประชุ ม คณะกรรมการ
		 บริษทั ร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และดูแลให้กรรมการ
		 บริษทั ได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และ
		 ทั น เวลาก่ อ นการประชุ ม เพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษั ท
		 สามารถพิจารณาได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำ�และประธานในการประชุมคณะกรรมการ
		 บริษัท
		 2.1 ดำ�เนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม
			 ระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย
		 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อให้กรรมการ
			 ทุกคนอภิปราย และแลกเปลี่ยนความเห็นได้
			 อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดลุ พินจิ อย่างรอบคอบ
			 โดยคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
		 2.3 สรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน
3. เป็นผู้นำ�และประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น
		 ไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย
		 โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้
		 ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแล
		 การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. สนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามหลักการกำ�กับกิจการทีด่ ี
		 และจรรยาบรรณบริษัท
5. กำ�กับดูแลคณะกรรมการบริษัทให้มีโครงสร้าง และ
		 องค์ประกอบที่เหมาะสม
6. กำ�กับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
		 คณะกรรมการบริษทั รายคณะ และรายบุคคล รวมถึง
		 คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำ�ผลไปปรับปรุงการ
		 ปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Chairman of the Board of Directors:
Scope of Duties
1. Setting Board meeting agendas in consultation
		 with the Managing Director and overseeing to
		 ensuring the process of Board members receive
		 accurate, complete and clear information prior to
		 the meeting to assist them in the decision making
		 process.
2. Providing leadership and direction to the Board
		 of Directors and being chair of the Board meetings.
		 2.1 Conducting a Board meeting according to
			 the agenda, the Company’s Articles of
			 Association, and applicable laws.
		 2.2 Allocating sufficient time to each Board
			 member to discuss and express his/her
			 opinion freely and use his/her discretion in
			 making decision by taking all stakeholders
			 into consideration.
		 2.3 Summarizing the Board meeting resolutions
			 clearly.
3. Being Chairperson in a meeting of shareholders
		 and conducting the meeting according to the
		 agenda, the Company’s Articles of Association
		 and relevant laws by allocating appropriate time
		 along with providing opportunities for shareholders
		 to express their opinions equitably and ensuring
		 that shareholders’ inquiries are responded to
		 appropriately.
4. Supporting management according to the principles
		 of good corporate governance and the Company’s
		 Code of Conduct.
5. Ensuring that the Board of Directors has an
		 appropriate structure and composition.
6. Ensuring that there is a performance assessment
		 of the Board of Directors as a whole and
		 self-assessment of directors including Sub-committee
		 members and that the assessment results are
		 reviewed for performance improvement.
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บทบาทหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัทซึ่งมีหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบตามที่ กำ � หนดไว้ ใ นมาตรา 89/15 และ 89/16
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
2. ให้ค�ำ แนะนำ�เบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย
		 ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษทั ฯ รวมถึงหลักการ
		 กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการ
		 พึงปฏิบตั ิ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง
		 และสม่ำ�เสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
		 นัยสำ�คัญแก่กรรมการ
3. ดำ�เนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
		 ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ แนะนำ�ลักษณะ
		 ธุรกิจและแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่
		 กรรมการใหม่
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการ
		 บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ
		 และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุม
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
		 ตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
		 บริษัทฯ
6. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษทั ฯ
		 หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
		 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงาน
		 การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายงาน
		 ประจำ�ปีของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
		 ผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
		 ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ �ำ กับบริษทั ฯ ตาม
		 ระเบียบและข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการ
8. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
		 ประกาศกำ�หนด
		 หมายเหตุ : ข้อมูลประวัตเิ ลขานุการบริษทั เปิดเผยไว้
		 ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว

Company Secretary: Scope of Duties
The Board has appointed Mr. Varah Sucharitakul as
Company Secretary with duties and responsibilities pertaining
to Section 89/15 and 89/16 of the Securities and Exchange
Act.(No.4) B.E.2551 as follows:
1. Overseeing the various activities of the Board of
		 Directors.
2. Providing Directors with preliminary advice on
		 legal provisions, rules and Articles of Association
		 of the Company, as well as good corporate
		 governance principles and the code of conduct
		 to which the Directors should adhere, and ensuring
		 that they are always properly compiled with, by
		 the Directors and including informing Directors
		 when there are significant changes in these.
3. Preparing detailed documentation and information
		 which are useful for new Directors and advising
		 them on the direction of the Company’s business
		 operations.
4. Organizing meetings of shareholders and meetings
		 of the Board of Directors, ensuring that both
		 meetings are in compliance with the laws, the
		 Company’s Articles of Association, and other
		 requirements.
5. Taking minutes of the meetings of shareholders
		 and of the Board of Directors, monitoring and
		 ensuring the implementation of the resolutions
		 adopted at both meetings.
6. Preparing and keeping a registration book of
		 Directors, notifications of meetings of the Board
		 of Directors, minutes of meetings of the Board of
		 Directors, reports on conflicts of interest of the
		 Directors and executives, annual reports of the
		 Company, notifications of meetings of shareholders,
		 and minutes of meetings of shareholders.
7. Disclosing information and forwarding corporate
		 news or reports to the relevant regulatory agencies,
		 in compliance with its statutory requirements.
8. Taking other actions as required by the Capital
		 Market Supervisory Board.
		 Note: The profile of the Company Secretary is
		 disclosed in this Annual Report.
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การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีก�ำ หนดการประชุมพิจารณางบการเงินของคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั สำ�หรับงบการเงิน
ในแต่ละไตรมาสไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี
2560 บริษทั ได้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ สิน้
4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อ
Name
1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
Dr. Virabongsa Ramangkura
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
4. นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah Sucharitakul
5. นายวิทยา เวชชาชีวะ
Mr. Vitthya Vejjajiva
6. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
7. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
Mr. Nuttawut Phowborom

Board of Directors’ Meetings
The Company sets out meeting schedules for the
Audit Committee and the Board of Directors to consider
financial statements of each quarter for the year in advance.
In 2017, there were 4 meetings of Board of Directors, 4
meetings of Audit Committee and 2 meetings of Nomination
and Compensation Committee. Attendance records of
each director are as follows.

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม (จ�ำนวนครั้งที่เข้า/จ�ำนวนครั้งที่ประชุม)
Attendance (Attendance/Total Meetings)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
Meeting of Board of Directors

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
Meetings of Audit Committee

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าคอบแทน
Meetings of Nomination and
Compensation Committee

4/4

-

-

4/4

-

2/2

4/4

-

-

2/4

-

-

4/4

4/4

2/2

4/4

4/4

2/2

2/4

2/4

-
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คณะผู้บริหาร
ผูบ้ ริหารของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำ นวน
10 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์*
		 กรรมการผู้จัดการ
2. นายยูจีน เอส. เดวิส
		 กรรมการบริหาร
3. นายวราห์ สุจริตกุล
		 กรรมการบริหาร
4. นายเจมส์ มาร์แชล*
		 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
5. นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล*
		 ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
6. นายชาคริต สุภปี รี*
		 ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางสาววิภา นิลโสภณ*
		 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน
8. นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี*
		 หัวหน้าฝ่ายธุรการ
9. นางนุชชลี จันขัน*
		 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10. นางสิริพรรณ ลีวานันท์*
		 หัวหน้าฝ่ายบัญชี
* ผู้บริหารตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ให้กรรมการผูจ้ ดั การมีอ�ำ นาจดำ�เนินการเป็นผูบ้ ริหารงาน
จั ด การและควบคุ ม ดู แ ลการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ ข อง
บริษัท รวมทั้งมีอำ�นาจดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้อำ�นาจ
กรรมการผู้จัดการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการ
ผู้ จั ด การเห็ น สมควรทำ � หน้ า ที่ จั ด การและดำ � เนิ น การแทน
กรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำ�เป็นและสมควร โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอำ�นาจที่ทำ�ให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับการ
มอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การ สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ น
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

Management Team
The management team of Finansa Plc. as at 31
December 2017 consisted of the following 10 executives:
1. Mr. Vorasit Pokachaiyapat*
		 Managing Director
2. Mr. Eugene S. Davis
		 Executive Director
3. Mr. Varah Sucharitakul
		 Executive Director
4. Mr. James Marshall*
		 Chief Investment Officer
5. Ms. Rachanee Mahatdetkul*
		 Senior Vice President of Direct Investment
6. Mr. Chakhrit Suphepre*
		 Group Head of IT & SVP
7. Ms. Wipa Nilsophon*
		 Assistant Managing Director, Compliance Department
8. Mr. Chankit Assawarotjanamitre*
		 Head of Administration
9. Mrs. Nuchalee Junkhun*
		 Head of Human Resources
10. Mrs. Siripan Leewanun*
		 Head of Accounting
* Management according to the SEC’s notification.

Scope of Duties of the Managing Director
The Managing Director has power and responsibilities
to manage and monitor the normal business transactions
of the Company including other authority as assigned by
the Company’s Board of Director or the Executive Committee.
The Managing Director also has the power to delegate his
authority to other individual as appropriate to manage and
perform duties as necessary but subject to the law and
the Company’s regulations and the Articles of Association.
In this regard, the delegation of authority set forth
above must not grant the Managing Director or the
assignee power to approve any transaction with a conflict
of interest with the Company or its subsidiaries.
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ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ มีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
1) ดำ�เนินการเป็นผูบ้ ริหารงาน จัดการ และควบคุมดูแล
		 การดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2) กำ�หนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
		 ของบริษทั ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ก่อนนำ�เสนอ
		 ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบ
3) ควบคุมดูแลให้การทำ�ธุรกิจของบริษทั เป็นไปตามแผน
		 ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจาก
		 คณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) จัดตัง้ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุม
		 ทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
		 และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท รวมถึงมี
		 อำ�นาจอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ โยกย้าย และถอดถอนพนักงาน
5) ติดตามดูแลกิจกรรมทางธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
		 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
6) อนุ มั ติ ก ารซื้ อ ขายอุ ป กรณ์ สำ � นั ก งานและเข้ า ทำ �
		 สัญญาซือ้ ขาย สัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง สัญญาเช่า สัญญา
		 บริการ สัญญาจ้างบำ�รุงรักษา และเอกสารอื่น ๆ ที่
		 เกี่ยวข้องในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
		 ช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท ได้ กำ � หนดค่ า ตอบแทนกรรมการอยู่ ใ นระดั บ
เดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่
เพียงพอทีจ่ ะรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ทีต่ อ้ งการ โดยค่า
ตอบแทนดังกล่าวจะต้องขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้
ทั้งนี้ กรรมการบริหารได้สละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่า
ตอบแทนรายปี โดยในปี 2560 บริษัทได้กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2559
ดังนี้

Scope of duties of the Managing Director is as follows.
1) Manage and undertake the Company’s normal
		 business transactions,
2) Prepare the Company’s business policy and
		 strategy together with the Executive Committee
		 prior to submitting to the Board of Directors for
		 approval,
3) Monitor to ensure that the Company’s business
		 transactions are in accordance with the established
		 business plans and strategy approved by the
		 Board and in accordance with relevant laws and
		 regulations,
4) Establish the organization and management
		 structure relating to human resources including
		 recruitment, training, employment and termination
		 of employment as well as approve the appointment,
		 transfer and dismissal of employees,
5) Oversee and monitor business activity and operational
		 performance and report to the board of directors,
6) Approve the procurement of the Company’s office
		 supply and sign on behalf of the Company for
		 purchase agreements, procurement agreements,
		 rental agreements, service agreements, maintenance
		 agreements and other relevant documents with
		 value of not over Baht 100,000,
7) Perform any other act as assigned by the Company’s
		 Board of Directors.
Remuneration to Directors and Executives
The Company has clearly and transparently determined
the remuneration provided to the directors, which is
similar to that paid to other company directors in the same
industry. Such remuneration has to obtain prior approval
from the shareholders’ meeting. The Executive Directors
waived the rights to the meeting fee and annual fee. In
2017, remuneration of directors is set at the same level
as in 2016 as follows:
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ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
Annual Fee (Bath)
ปี 2560
ปี 2559
Year 2017
Year 2016
1. ประธานกรรมการ
Chairman
2. กรรมการ
Directors
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman of the Audit Committee
4. กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Members
5. ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
Chairman of the Nomination
and Compensation Committee
6. กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
Nomination and Compensation
Committee Members

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
Meeting Fee (Bath)
ปี 2560
ปี 2559
Year 2017
Year 2016

800,000

800,000

50,000

50,000

280,000

280,000

25,000

25,000

100,000

100,000

25,000

25,000

70,000

70,000

25,000

25,000

-

-

25,000

-

-

-

20,000

-

สำ � หรั บ ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห าร บริ ษั ท ได้ กำ � หนดตาม
หลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด ซึ่ง
เชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั และผลการดำ�เนินงาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน
ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน อันได้แก่ ค่าเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนรายปี ให้แก่กรรมการ 7 ท่าน ซึ่งรวม
ถึงค่าตอบแทนที่ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านและ
กรรมการตรวจสอบ 1 ท่านได้รับจากการดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทย่อยอีก 1 แห่งด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

The Company has determined the remuneration
provided to executives in accordance with the principles
and policies set by the Board, which is also consistent
with the performance of the Company and each of the
executive.
In 2017, the Company provided remuneration including
meeting fee and annual fee to 7 directors, in which the
Chairman of the Audit Committee and 1 Audit Committee
Member also received fees from being the Directors,
Chairman of the Audit Committee and Audit Committee
Member of a subsidiary, as shown below.

60
Annual Report 2017

ชื่อ
Name

ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
Annual Fee (Baht)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
Meeting Fee (Baht)

800,000

200,000

-

-

-

-

-

-

550,000

450,000

490,000

440,000

350,000

100,000

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
Dr. Virabongsa Ramangkura
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
4. นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah Sucharitakul
5. นายวิทยา เวชชาชีวะ
Mr. Vitthya Vejjajiva
6. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
7. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
Mr. Nuttawut Phowborom

ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารรวม
ทั้งสิ้น 10 คน ซึง่ รวมเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
และโบนัส เป็นจำ�นวนเงิน 44.57 ล้านบาท

In 2017, the Company paid compensation including
salary, provident fund and bonus to 10 executives totally
Baht 44.57 million.

กรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยสำ�คัญ
Directors of the Company’s major subsidiaries
บริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ
Major Subsidiaries

รายชื่อกรรมการ
Name

FSL

FFM

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat		
2. นายยูจีน เอส. เดวิส
1
Mr. Eugene S. Davis
3. นายวราห์ สุจริตกุล
1,3
Mr. Varah Sucharitakul
4. นายวิทยา เวชชาชีวะ
1,2
Mr. Vitthya Vejjajiva
5. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
1,2
Mr. Akarat Na Ranong
6. นายเจมส์ มาร์แชล
Mr. James Marshall		
7. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร
1,3
Mr. Kittipong Lertvanangkul
8. นางศนิษฐา อัศวจินดา
1,3
Mrs. Snitha Asawachinda

1,3

หมายเหตุ : 1 = กรรมการ 2 = กรรมการอิสระ 3 = กรรมการบริหาร
Remark: 1 = Director 2 = Independent Director 3 = Executive Director
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1,3

1,3

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมี
บุคลากรทั้งสิ้นจำ�นวน 71 คน แบ่งตามสายงานหลักดังนี้

Personnel
As at 31 December 2017, the Company and its
subsidiaries had totally 71 employees as follows:

กลุ่มสายงาน / Group
1.
2.
3.
4.
5.

ฝ่ายบริหาร / Management
การลงทุน / Direct Investment, Investment
บริหารเงิน / Treasury, Sales & Marketing
วาณิชธนกิจ / Investment Banking
ปฏิบัติการและงานสนับสนุน / Operations, Administration,
Accounting, Information Technology, Human Resources
6.
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน / Compliance
		 รวม / Total

ในปี 2560 ผลตอบแทนทีพ่ นักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
ได้รับในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
และเงินได้อื่นๆ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 164.68 ล้านบาท

FNS

FSL

FC

3
4
-

3
5
22

-

21
3
31

9
39

1
1

In 2017, the Company and its subsidiaries paid
compensation, including salary, bonus, provident fund
and other compensations to their employees totally Baht
164.68 million.
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ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Biographies of Directors and Management
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
Dr. Virabongsa Ramangkura
กรรมการและประธานกรรมการ / 15 สิงหาคม 2548 l Director and Chairman / 15 August 2005
กรรมการอิสระ / 24 กุมภาพันธ์ 2560 l Independent Director / 24 February 2017
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก และปริญาโทเศรษฐศาสตร์
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (2547)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษทั จดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ
- บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2538-ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
• กรรมการ
- มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2547-2559
• นายกสมาคม
- สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ

74
ไม่มี / None
ไม่มี / None

Education and Training Program

• Doctor of Law (Honorary) Webster University, USA
• Ph.D. & M.A. (Economics) University of Pennsylvania, USA
• First Class Honors, B.A. (Political Science)
Chulalongkorn University, Thailand
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Directors Certification Program (2004)

Experience Over Past 5 Years

Listed Company
2015-Present
• Chairman
- Bangkok Expressway and Metro Plc.
2004-Present
• Independent Director and Audit Committee Member
- Polyplex (Thailand) Plc.
2013-Present
• Independent Director
- Matichon Plc.
Other Companies
1995-Present
• Chairman of the Executive Board
- Double A (1991) Plc.
Present
• Director
- Thailand Development Research Institute Foundation
2004-2016
• President
- Thai-Lao Association for Friendship
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นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / 19 มิถุนายน 2545
Managing Director / Authorized Director / Menber of the Nomination and Compensation Committee / 19 June 2002
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

54
12.743%
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล
Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ
Carnegie-Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (2545)

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษทั จดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
- กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
2541-ก.พ. 2561
• กรรมการอิสระ
- บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั อืน่
2559-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ�ำกัด
2553-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
2537-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2548-ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
2554-2558
• กรรมการ
- บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จ�ำกัด
- บริษัท โปร-เอ็ม จ�ำกัด

Listed Company
2015-Present
• Chief Executive Officer and Managing Director
- M.K.Real Estate Development Plc.
1998-Feb 2018
• Independent Director
- SE-Education Plc.
Other Companies
2016-Present
• Director
- NEO Corporate Co., Ltd.
2010-Present
• Director
- Finansa Capital Ltd.
1994-Present
• Director
- Finansa Fund Management Ltd.
2005-Present
• Executive Director
- Prospect Development Ltd.
2011-2015
• Director
- Chaiyanan Service Group Co., Ltd.
- Pro-M Co., Ltd.

• M.S. Computer Information Systems Bentley College, USA
• B.S. Managerial Economics and Industrial Management
Carnegie-Mellon University, USA
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Directors Certification Program (2002)

Experience Over Past 5 Years
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นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / 19 มิถุนายน 2545
Authorized Director / Executive Director / 19 June 2002
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

62
1.765%*
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ  
New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาษาฝรั่งเศส
University of Virginia, Charlottesville ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (2549)

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทอื่น
2537-ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
- บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2543-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด

Experience Over Past 5 Years

• MBA in Finance and International Business,
New York University, USA
• B.A. International Relations/French,
University of Virginia Charlottesville, USA
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Director Accreditation Program (2006)
Other Companies
1994-Present
• Executive Director
- Finansa Fund Management Ltd.
2000-Present
• Director
- Finansa Securities Ltd.

* ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด อีกร้อยละ 0.121
* Holding additional 0.121% through Thai NVDR Co., Ltd.
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นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah Sucharitakul
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / 19 มิถุนายน 2545
Authorized Director / Executive Director / Company Secretary / 19 June 2002
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

53
ไม่มี / None
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (2545)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2559)

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษทั จดทะเบียน
2555-ปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล จ�ำกัด (มหาชน)
พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
บริษทั อืน่
2555-ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
2553-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
2557-2560
• ประธานกรรมการ
- บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ�ำกัด
2553-2554
• กรรมการ
- บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2552-2554
• กรรมการ
- คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

Experience Over Past 5 Years

• MBA, University of New Hampshire, USA
• B. Eng. (Mechanical Engineering) Chulalongkorn University,
Thailand
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Director Accreditation Program (2002)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2016)
Listed Company
2012-Present
• Deputy Chairman of the Board
- Finansia Syrus Securities Plc.
2015-Present
• Director
- SBI Royal Securities Pcl., Phnom Penh, Cambodia
Other Companies
2012-Present
• Executive Director
- Finansa Securities Ltd.
2010-Present
• Director
- Finansa Capital Limited
2014-2017
• Chairman
- SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
2010-2011
• Director
- Thai Airways International PCL.
2009-2011
• Director
- Town and Country Planning Board, Journal of
Department of Public Works and Town & Country Planning
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นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / 13 มกราคม 2554
Chairman of the Audit Committee / Chairman of the Nomination and Compensation Committee / Independent Director / 13 January 2011
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

64
ไม่มี / None
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (2547)
- Director Accreditation Program (2550)
- Role of the Compensation Committee (2550)
- Director Certification Program (2556)
- Role of the Chairman Program (2560)
• ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุนหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง (2551)

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษทั จดทะเบียน
2553-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
- บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
กรรมการการลงทุน
- บริษัท กรุงไทย-แอคซ่า ประกันชีวิตจ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ
- บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2554-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ�ำกัด
2544-2560
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
- บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2556-2559
• กรรมการ
- บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

Experience Over Past 5 Years

• Master’s Degree, Business Administration (Management)
Marshall University, USA
• Bachelor’s Degree, Economics, Chulalongkorn University, Thailand
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Audit Committee Program (2004)
- Director Accreditation Program (2007)
- Role of the Compensation Committee (2007)
- Director Certification Program (2013)
- Role of the Chairman Program (2017)
• Certificate, Capital Market Academy Leadership Program
(2008)
Listed Company
2010-Present
• Independent Director and Chairman of Audit Committee
- Matching Maximize Solution Pcl.
2013-Present
• Chairman
- Food Capitals Pcl.
2017-Present
• Audit Committee, Risk Management Committee and
Investment Committee
- Krungthai AXA Life Insurance Pcl.
• Independent Director, Audit Committee, Nomination
Compensation and Corporate Governance Committee
- Symphony Communication Pcl.
Other Companies
2011-Present
• Independent Director, Chairman of the Audit Committee
- Finansa Securities Ltd.
2015-Present
• Independent Director and Chairman of Audit Committee
- KPN Academy Company Limited
2001-2017
• Independent Director, Chairman of Audit Committee,
Nominating and Remuneration Committee and Corporate
Governance Committee
- Krungthai Card Pcl.
2013-2016
• Director
- Evolution Capital Pcl.
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นายชาญมนู สุมาวงศ์
Mr. Chanmanu Sumawong
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / 19 มกราคม 2561
Member of Audit Committee / Member of Nomination and Compensation Committee / Independent Director / 19 January 2018
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

61
ไม่มี / None
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.),
George Washington University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Master of Law, George Washington University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (2556)

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษทั จดทะเบียน
2560-ปัจจุบัน
• ผู้อ�ำนวยการงานกฎหมาย
- บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2553-2559
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมายและกรรมการบริษัทในเครือ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2547-2554
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั อืน่
ก.พ. 2561-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
2549-2554
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
2541-2553
• Counsel & Partner
- บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

Listed Company
2017-Present
• Director of Legal Affairs
- Thonburi Healthcare Group Pcl.
2010-2016
• Executive Vice President
- Siam Commercial Bank Pcl.
2004-2011
• Independent Director and Audit Committee Member
- Finansa Plc.
Other Companies
Feb 2018-Present
• Independent Director, Member of the Audit Committee
- Finansa Securities Ltd.
2006-2011
• Independent Director and Audit Committee Member
- Finansa Securities Ltd.
1998-2010
• Counsel & Partner
- Hunton & Williams (Thailand) Ltd.

• Master of Comparative Law (A.P.), George Washington
University, USA
• Master of Law, George Washington University, USA
• Bachelor of Laws, Second Class Honors, Thammasat
University, Thailand
• Thai Barrister-at-Law
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Director Accreditation Program (2013)

Experience Over Past 5 Years
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นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
Mr. Nuttawut Phowborom
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 25 เมษายน 2556
Member of Audit Committee / Independent Director / 25 April 2013
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

53
ไม่มี / None
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University Seattle
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (2547)
- Audit Committee Program (2548)
- Role of the Compensation Committee (2551)

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษทั จดทะเบียน
2554-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
- บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
2553-2560
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั อืน่
2554-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
- บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์
2559-ปัจจุบัน
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ�ำกัด
2556-ปัจจุบัน
• กรรมการและรองประธานบริษัท
- บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
- บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์ จ�ำกัด

Experience Over Past 5 Years

• MB A, City University, Seattle, USA
• Bachelor’s Degree, Economics, University of the
Thai Chamber of Commerce, Thailand
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Director Accreditation Program (2004)
- Audit Committee Program (2005)
- Role of the Compensation Committee (2008)
Listed Company
2011-Present
• Independent Director, Audit Committee Member and
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
- Asia Aviation Plc.
2017-Present
• Director
- Food Capital Pcl.
2010-2017
• Independent Director and  Audit Committee Member  
- Matching Maximize Solution Plc.
Other Companies
2011-Present
• Independent Director, Audit Committee Member and
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
- Thai Air Asia Co., Ltd.
2015-Present
• Director
- KPN Healthcare Pcl.
2016-Present
• Director and Chief Executive Officer
- KPN Group Corporation Ltd.
• Vice Chairman
- KPN Land Co.,Ltd
2013-Present
• Executive Director
- KPN Academy Co., Ltd.
2015-Present
• Chairman
- Wind Energy Holding Co., Ltd.
2017-Present
• Director
- KPN-Keppel Alliance Co., Ltd.
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นายเจมส์ มาร์แชล
Mr. James Marshall
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
Chief Investment Officer
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

63
0.0001%*
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
Member of the Securities and Investment Institute of the UK

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2542-ปัจจุบัน
• หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
2545-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

Experience Over Past 5 Years

Member of the Securities and Investment Institute of the UK
1999-Present
• Chief Investment Officer
- Finansa Plc.
2002-Present
• Director
- Finansa Fund Management Ltd.

* ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด อีกร้อยละ 0.466
* Holding additional 0.466% through Thai NVDR Co., Ltd.

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
Ms. Rachanee Mahatdetkul
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุน
Senior Vice President of Direct Investment Department
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

51
ไม่มี / None
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Santa Clara University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2537-ปัจจุบัน
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุน
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จ�ำกัด
2559-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จ�ำกัด
2551-ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
- บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
2552-ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
- บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
2554-2558
• กรรมการ
- บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จ�ำกัด
- บริษัท โปร-เอ็ม จ�ำกัด

1994-Present
• Senior Vice President-Direct Investment
- Finansa Plc.
2017-Present
• Director
- FB Foodservice (2017) Ltd.
2016-Present
• Director
- TPARK BFTZ Co., Ltd.
2008-Present
• Executive Director
- Finansa Capital Ltd.
2009-Present
• Executive Director
- Prospect Development Co., Ltd.
2015-Present
• Executive Director
- M.K. Real Estate Development Plc.
2011-2015
• Director
- Chaiyanan Service Group Co., Ltd.
- PRO-M Co., Ltd.

• MBA, Santa Clara University, USA
• B.A. in Business Administration Assumption University, Thailand

Experience Over Past 5 Years
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นายชาคริต สุภีปรี
Mr. Chakhrit Suphepre
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Group Head of Information Technology and Senior Vice President
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

53
ไม่มี / None
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
2541-2555
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
- กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ

Experience Over Past 5 Years

• Master of Science (Computer Science & Information
Technology) NIDA, Thailand
• Bachelor of Science (Computer Science) King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang, Thailand
2012-Present
• Group Head of Information Technology and Senior Vice President
- Finansa Plc.
1998-2012
• Vice President Infrastructure and Data Center Department
- Government Pension Fund

นางสาววิภา นิลโสภณ
Ms. Wipa Nilsophon
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
Assistant Managing Director Compliance Department
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

53
ไม่มี / None
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Mercer University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• การเข้าอบรมสัมมนา (2559)
- หลักบริหารกิจการที่ดี
- การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ ส�ำหรับกรรมการและผู้จัดการ
- Experience sharing of Anti-Corruption Certification Process

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554-ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

2011-Present
• Assistant Managing Director, Compliance Department
- Finansa Plc.

• Master’s Degree, MBA, Mercer University, USA
• Bachelor’s Degree, Accounting, Bangkok University, Thailand
• Seminar attendance (2016)
- Corporate Governance Code : CG Code
- IT governance & cybersecurity for Directors & Managing Directors
- Experience sharing of Anti-Corruption Certification Process

Experience Over Past 5 Years
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นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี
MR. Chankit Assawarotjanamitre
หัวหน้าฝ่ายธุรการ / Head of Administration
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

55
ไม่มี / None
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ-การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2547-ปัจจุบัน
• หัวหน้าฝ่ายธุรการ
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

Experience Over Past 5 Years

• Bachelor of Business Administration (General Management)       
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand
2004-Present
• Head of Administration
- Finansa Plc.

นางนุชชลี จันขัน
Mrs. Nuchalee Junkhun
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล / Head of Human Resources
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

48
ไม่มี / None
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2538-ปัจจุบัน
• หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

Experience Over Past 5 Years

• Bachelor of Economics, Chiangmai University, Thailand
1995-Present
• Head of Human Resources
- Finansa Plc.

นางสิริพรรณ ลีวานันท์
Mrs. Siripan Leewanun
หัวหน้าฝ่ายบัญชี / Head of Accounting
อายุ (ปี) / Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร / Family Relationship

51
ไม่มี / None
ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Regina ประเทศแคนาดา
• ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท (2556)

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2547-ปัจจุบัน
• หัวหน้าฝ่ายบัญชี
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

Experience Over Past 5 Years

• MBA, University of Regina, Canada
• B.B.A. (Accounting), Thammasat University, Thailand
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Company Secretary Program (2013)  
2004-Present
• Head of Accounting
- Finansa Plc.
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การก�ำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตามที่
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดมาโดยตลอด
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารติดตามการปฏิบตั ติ ามหลักการ
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดีดัง กล่ า วเป็ น ประจำ � ทุ ก ปี ทั้ง นี้ คณะ
กรรมการจะได้จดั ให้มกี ารทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ าม
นโยบายดังกล่าวเป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
บริษัท ได้เปิดเผยนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณ
ธุ ร กิ จ ไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท (www.finansa.com) เพื่ อ
เป็นการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทฟินันซ่า
สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทัว่ ถึง โดยมีจดุ มุง่ หมาย
สำ�คัญในการสื่อความไปยังพนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มี    
ส่วนได้เสียอืน่ ถึงความมุง่ มัน่ ของคณะกรรมการในการปฏิบตั ิ
ตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้ด�ำ เนินการพัฒนางานการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่
1. บริษทั และบริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่า จำ�กัด (บริษทั ย่อย)
ยื่นขอใบรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private
Sector Collective Action Coalition Against
Corruption, “CAC”) ซึ่งได้รับเรียบร้อยแล้ว โดยใบ
รับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม
2560-วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และตั้งแต่วันที่
18 สิงหาคม 2560-วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตามลำ�ดับ
2. จั ด ทำ � นโยบายและคู่ มื อ การควบคุ ม ภายในเพื่ อ
ป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ และเจ้าหน้าทีข่ ององค์การระหว่างประเทศ
3. ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee Charter) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และ
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. ปรับปรุงและพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตาม
โครงการ CGR ประจำ�ปี 2560

Policy on Corporate Governance
The Company and the Board of Directors emphasize
the importance of practicing good corporate governance
as stipulated by the Office of the Securities and Exchange
Commission and the Stock Exchange of Thailand. Compliance
with good corporate governance principles is reviewed
annually. The Board also reviews the Company’s corporate
governance policy and report of compliance at least once
a year.
The Company discloses its Policies and business
ethics on the Company’s website (www.finansa.com.)
making it accessible to staff of the Finansa Group at all
levels. The major objective is to communicate with staff
of Finansa Group, shareholders, and all stakeholders in
regards to the commitment of the Board of Directors to
good corporate governance practices and principles.
In 2017, the Company completed the following
activities in supporting good corporate governance:
1. The Company and Finansa Securities Ltd.
(a subsidiary) applied to join and were certified as
members of the Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption Project by receiving
certificates which are valid for 3 years from 25
May 2017-25 May 2020 and from 18 August
2017-18 August 2020 respectively.
2. Established an internal control policy and measures
to prevent bribery of government officials, foreign
state officials and staff of international public
organizations.
3. Adjusted the Company’s Audit Committee Charter
to be in line with the Anti - Corruption Policy and
be the best practice guidelines for the Audit
Committee.
4. Adjusted the Anti-Corruption Policy.
5. Improved the good corporate governance policy
based on the 2017 Corporate Governance Report
Project.
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การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
บริษัทได้จัดให้กรรมการตรวจสอบบางส่วนของบริษัท
เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อย พร้อมกับกำ�หนดให้
บริษทั ย่อยรายงานความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ แก่คณะกรรมการบริษทั
เป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีกรรมการของบริษัทไปดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทร่วมอีกด้วย
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้จัดทําบันทึกข้อกำ�หนดด้านจริยธรรมซึ่งระบุถึง
การรักษาความลับของบริษทั สาํ หรับพนักงาน เพือ่ ป้องกันการ
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและ
บริษัทย่อย และมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่นําข้อมูลภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทําให้บริษัทได้รับความ
เสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งกำ�หนดให้พนักงานต้องไม่ทํา
การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอื่นใดโดย    
ใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้
บริษัทได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์
จากการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนําไปเปิดเผย  
จนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน
เป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการ
เป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ บริษัทยังได้กําหนดมาตรการป้องกันการใช้
ข้ อ มู ล ภายในโดยมิ ช อบ (Insider Trading) ของบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่
เกี่ยวข้องทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํ ปี
และได้แจ้งให้แก่กรรมการและผู้บริหารทราบเกี่ยวกับหน้าที่
การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนบทกําหนด
โทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์  
ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด   
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ ให้สำ�นักงาน   
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

Monitoring of subsidiaries
and associated companies
The Company appoints some of its audit committee
members to sit on its subsidiaries’ audit committee. The
Company also requires subsidiaries to report on relevant
risks incurred to the Company’s board of directors quarterly.  
As for associated companies, the Company’s directors
are sitting in the associates’ board of directors.

Protection and administration of
Insider Information
The Company has prepared a code of conduct placing
high significance on the protection of the Company and
its subsidiaries’ confidential information. Disciplinary      
penalties have been prescribed for executives and          
employees who use inside information for their personal
benefit or use inside information in ways that may expose
the Company to damage. Such actions include verbal
warnings, written warnings, probation, dismissal and    
termination of employment. Employees are prohibited from
buying, selling, transferring or accepting the transfer of the
Company shares or entering into any other transaction by
using confidential and/or inside information as this may
incur harm, either directly or indirectly, to the Company.
The Company has set up measures to prevent      
insider trading by directors, executives and employees
(including their spouses and minor children) who have
access to significant inside information. A silent period
policy for securities trading by these personnel is stipulated
for a period of one month prior to the Company’s disclosure
of quarterly and annual financial statements. In addition,
the Company has informed its directors and executives of
their responsibility to report their ownership of securities
issued by the Company and will enforce punishment  
pursuant to Section 59 of Securities and Exchange Act
B.E. 2535 and the regulations of the Stock Exchange of
Thailand for non-compliance. Moreover, whenever they
purchase or sell securities issued by the Company, these
personnel have to report their ownership of the Company
shares including those under the possession of their
spouses and minor children to the Office of the Securities
and Exchange Commission within three days pursuant to
Section 59 of Securities and Exchange Act B.E. 2535.
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การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2560 มีดังต่อไปนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ
บังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น มีหลายประการ
ตัวอย่างเช่น สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่
สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษัท สิทธิในการ
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท อย่ า งเพี ย งพอ สิ ท ธิ ต่ า งๆ ในการ  
ประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วม
ตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การ
อนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ �ำ คัญและมีผลต่อทิศทางในการดาํ เนินธุรกิจ
ของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
บริษัท เป็นต้น
บริษทั ตระหนักและให้ความสำ�คัญในสิทธิพนื้ ฐานต่าง ๆ
ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีนโยบายที่จะดำ�เนินการเพื่อรักษา
สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ รวมทั้งจัดการในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ซึง่ การดำ�เนินการต่างๆ ตามนโยบายดังกล่าวนัน้ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยทั่วไป บริษัทกำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปีละครั้ง ภายในเวลา 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ
บริษทั อย่างไรก็ดี ในกรณีมคี วามจำ�เป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องเสนอ
วาระต่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบ
หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทกำ�หนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
ในปี 2560 บริ ษั ท ได้ จั ด การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น   
ประจำ�ปี 2560 จำ�นวน 1 ครั้ง ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินพี าร์ค
ห้ อ งคราวน์ 1-3 ชั้ น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4  
กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าประชุม 6 ท่าน จากทัง้ หมด
7 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
โดยประธานได้ดำ�เนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่
กฎหมายกำ�หนด และได้สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียง
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น  
และเสนอแนะแนวทางในการดำ�เนินการในทุกวาระอย่าง   
เต็มที่ โดยประธานได้ให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อซักถาม
ที่สำ�คัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนำ�ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

Good corporate governance principles
in 2017 include:
The Rights of Shareholders
There are several basic rights of shareholders as
stated in the Company’s Articles of Association and other
relevant laws and regulations. Such basic rights include
the right to purchase, sell or transfer shares, the right to
share in the profits of the Company, the right to receive
sufficient information, the right to participate in shareholders’
meetings, the right to give opinions and the right to participate in major decision making of the Company such
as dividend payment, appointment or removal of directors,
appointment of independent auditors, approval on important transactions which effects the Company’s business
direction and adjustments to the Company’s Memorandum
of Association and Articles of Association.
The Company recognizes and emphasizes the       
importance of the basic rights of shareholders. Relevant
matters are undertaken with efficiency in accordance with
the good corporate governance principles to protect such
shareholders’ rights including:
1. Shareholders’ Meeting
An annual shareholders’ meeting is held within four
months from the end of the previous year’s accounting
period. An extra-ordinary general meeting will be held if
there is an urgent or special agenda that has to be       
proposed to shareholders i.e. matters that affect
shareholders’ interests or matters requiring shareholders’
approval under relevant laws or regulations.
In 2017, the Company held 1 shareholders’ meeting:
a 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April
26, 2017 at 2.30 pm. at Crowne Plaza Bangkok Lumpini
Park Hotel, Crowne 1-3 Room, Level 21, No. 952 Rama
4 Road, Bangkok, Thailand. 6 of 7 directors including the
Chairman of the Board, Managing Director, Audit Committee Chairman, Audit Committee member and Directors
were present at the meeting.
The Chairman carried out the meeting as required
by law and encouraged all shareholders to vote, ask questions,
express opinions and give suggestions on all business
matters of the Company. The Chairman and directors
clearly explained and answered every important inquiry
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ของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาในการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทต่อไป สำ�หรับประเด็นซักถามของ ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับ  
งบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็น       
ผูต้ รวจสอบงบการเงินประจำ�ปี 2560 เข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบ
ข้ อ ซั ก ถามของผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ย ทั้ ง นี้ การลงคะแนนและการ       
นับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
บริษัทกำ�หนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้
เกิดการรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียง
ในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ บริษัทไม่มีการสลับวาระการประชุม
หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำ�คัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน
ทัง้ นี้ ในการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้อ�ำ นวยความ
สะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
มีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่ โมง  โดย
จัดให้มขี นั้ ตอนในการลงทะเบียนทีร่ วดเร็ว และไม่ยงุ่ ยาก และ
จัดให้มีการรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย
อนึ่ง โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค ซึ่ง
ใช้เป็นสถานทีใ่ นการจัดประชุมนัน้ ตัง้ อยูบ่ ริเวณถนนพระราม 4
ซึ่งจัดเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ ที่มีการคมนาคมสะดวก และ
วันที่ที่จัดให้มีการประชุมนั้นเป็นวันทำ�การของราชการ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยช่วงเวลาที่จัดประชุม
เป็นเวลาที่ไม่เช้า หรือเย็นจนเกินไป
2. ก่ อ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และการส่ ง หนั ง สื อ
เชิญประชุม
บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสาร
ประกอบการประชุม สำ�หรับเอกสารหนังสือเชิญประชุมนั้น
วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ  สำ�เนารายงาน
การประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา ข้อบังคับของบริษทั (เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น) ประวัติกรรมการอิสระที่
จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อมูลประกอบ
ต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ มีขอ้ ความทีช่ ดั เจนและเข้าใจประกอบด้วย
รายละเอียดของสถานทีจ่ ดั การประชุมพร้อมแผนที  ่ โดยเปิดเผย
ล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

from shareholders, and welcomed shareholders’
suggestions for business operations. In addition,
representatives of the Company’s auditor who audited the
2017 financial statements were present at the meeting to
answer shareholders’ questions on financial statements.
Voting procedures were transparently carried out according
to the scheduled agenda.
The Company set up a guideline for the shareholders’
meeting to ensure that shareholders’ rights would not be
compromised. At any point in the meeting, shareholders
could register and enter the meeting to honor their voting
rights on agenda items on which vote casting had not
been made. The Company did not adjust or distribute
additional documents which contained important information during the meeting without prior notice.
The Company undertook steps to facilitate the
shareholders’ meetings. Greeters and registration staff
were arranged to assist shareholders with the registration
at least two hours before the meeting. The registration
process was quick and straightforward and shareholders
who attended the meetings were appropriately received.
As for the venue of the shareholders meetings, the
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel was located
in the business area and was convenient to all transportation.
Moreover, the meeting was held on a business working       
day and at an appropriate time of the day.
2. Prior to the Shareholders’ Meeting and Delivery
		 of the Meeting Notice
The Company had published the Notice of Shareholders’
Meeting in both Thai and English, and all complete  
documentation for the meeting were attached including a
detailed agenda, Board of Directors’ opinion, minutes of
the last shareholders’ meeting, the Company’s Articles of
Association (Shareholders’ Meeting part only), background
of independent directors who would be appointed as proxy,
other information necessary for making voting decisions
and Proxy Form as well as a map of the meeting venue
.The aforementioned information was made available via
various channels as follows:
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ระบบข่าว ตลท.
เผยแพร่มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เรือ่ ง การเรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 ที่แสดงกำ�หนดการ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรวมถึงการจ่าย
เงินปันผลโดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เว็บไซต์ของบริษัท
เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และ
เอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับ
ข้อมูลในเอกสารทีส่ ง่ ทางไปรษณียใ์ ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ นอกจากนีไ้ ด้
เผยแพร่รายงานประจำ�ปีล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย
จัดส่งทางไปรษณีย์
บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั
เป็นผูด้ �ำ เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำ�ปี
ของบริษัท โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน  
ก่อนวันประชุมสามัญประจำ�ปี
ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์
บริษัทลงประกาศหนังสือพิมพ์บอกกล่าวเชิญประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 6 วัน
บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั สามารถเสนอผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com) ดังนี้
1. การเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
2. การเสนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการ เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ตั้งแต่วันที่
11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
3. การดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้   ผูด้ �ำ เนินการประชุม
จะชีแ้ จงกติกาทัง้ หมดรวมถึงวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที่
ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษทั รวมถึงการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมือ่ มี
การให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิด
โอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ถามคำ�ถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม
เพียงพอ จากนั้นประธานที่ประชุมและผู้บริหารจะตอบข้อ   
ซักถามอย่างชัดเจนและให้ความสำ�คัญกับทุกคำ�ถาม

News through the system of the SET
The resolutions of the Board of Directors’ Meeting
regarding the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
which indicated the schedule of the Meeting, the agendas,
and dividend payment were published on February 24,
2017.
The Company’s Website (www.finansa.com)
The Invitation to Shareholders’ meeting and documentation for the meeting were published on the website
on March 24, 2017, 30 days prior to the meeting, and the
same documents were mailed to each shareholder prior
the meeting. In addition, an Annual Report was provided
to shareholders before the meeting day.
Mailing
The Company assigned Thailand Securities Depository
Company Limited, the Company’s Share Registrar, to send
a notice and relevant document to all shareholders at least
14 days prior to the Annual General Meeting date.
Newspaper Advertisement
The Company also published the Invitation to
Shareholders’ Annual General Meeting in a daily newspaper
for three consecutive days, and six days prior to the meeting
date.
The Company provided the following opportunities
to the Company’s shareholders to raise issues via the
Company’s website (www.finansa.com):
1. Issues for consideration as additional item of
meeting agenda, two months prior to the meeting
day, from November 11, 2016 to January 31, 2017.
2. Nominating the candidate for Director was
provided two months prior to the meeting day,
from  November 11, 2016 to January 31, 2017.
3. Meeting Procedure
Before the meeting commenced, the MC clearly  
informed the meeting of all relevant rules including
vote-counting procedures for each agenda item as required
by the Company’s Articles and voting rights for each
agenda item. After information on each agenda item was
presented, the Chairman offered all shareholders an equal
opportunity to ask questions and give suggestions within
appropriate time.  Directors and management were present
to answer all shareholders’ queries.
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4. การดำ�เนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้มกี ารเปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการ
ประชุม โดยเปิดเผยในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลัง
จบการประชุมในวันเดียวกัน
มีการจดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกรายชือ่
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม การชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน
และวิธีการแสดงผลให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกข้อซักถาม
และชีแ้ จงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผถู้ อื หุน้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำ�นวนเท่าไร และข้อมูลอืน่
ที่สำ�คัญอย่างครบถ้วน และได้จัดส่งร่างรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ   
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com) ภายใน  
14 วัน นับจากวันประชุม

4. Process after the Meeting
The Company disclosed the voting results for each
agenda via News through the SET System within the
meeting day.
The minutes of the meeting were recorded
accurately and comprehensively, including significant   
details, e.g., the name of attending Directors, voting    
procedure, questions and answers for each agenda item,
as well as the numbers of votes for approval, disapproval
and abstention. The draft minutes of the 2017 Annual
General Meeting of Shareholders was submitted to the
SET and also made available on the Company’s website
(www.finansa.com) within 14 days after the meeting day.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น    
ผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจึงได้
ดำ�เนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับ
การดูแลให้ได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีการ
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย สามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้า
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและ/หรือ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
ในเวลาอันสมควร และจัดกระบวนการมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รองรั บ กรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว ม
ประชุมสามารถใช้สิทธิได้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

The Equitable Treatment of Shareholders
The Company recognizes the importance of equitable
treatment of all shareholders including executive shareholders,
non-executive shareholders as well as foreign shareholders.
Therefore, the Company has undertaken the following
tasks to ensure such equal and fair treatment. Moreover,
the Board of Directors also provides opportunities to minority
shareholders so they can nominate a candidate for a  
director position and/or propose additional items for meeting
agenda prior to the meeting. A proxy is made possible as
an alternative for shareholders who are unable to attend
the meeting to exercise their rights:

1. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ทั้งนี้ ในกรณี
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีสว่ นได้เสียในการออกเสียงในการประชุมใน
วาระใด ผูถ้ อื หุน้ ท่านนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ดี ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2560 นัน้ ไม่มกี รณีทมี่ ผี ถู้ อื หุน้
ท่ า นใดมี ส่ ว นได้ เ สี ย ในการออกเสี ย งลงคะแนนในวาระที่
เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้ หมด ซึง่ บริษทั จะระบุรายชือ่ กรรมการอิสระซึง่ เป็นผูร้ บั มอบ
ฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
กำ � หนดเพื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ เ ข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งลงมติ แ ทน          
ผู้ถือหุ้นได้

1. Voting Rights in the Shareholders’ Meeting
Every shareholder has the right to vote in the meeting
with one vote for each share held. In the event that there
is a conflict of interest on any agenda item, the shareholder
involved shall not have voting rights on that item (except
for the election of directors). For the 2017 Annual General
Meeting of Shareholders, there were no conflicts of
interest issue on any agenda item.
Shareholders unable to participate in the meeting
have the option to appoint proxies who could be independent
directors or any other person instructed to attend the
meeting. The Company will provide the name of an        
independent director who will act as a proxy in the proxy
forms, as per the Ministry of Commerce’s designation, to
attend and vote in the meeting.
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2. วาระการประชุม และการเสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติม
ในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทกำ�หนดให้มี
การดำ�เนินการประชุมตามข้อบังคับบริษทั และตามลาํ ดับวาระ
การประชุม โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่าง
ครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
รวมทัง้ ไม่เพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
โดยไม่ จํ า เป็ น โดยเฉพาะวาระที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น      
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ต้องการเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติม
นอกเหนือจากวาระต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการได้แจ้งรายละเอียด
ให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น       
ผูถ้ อื หุน้ สามารถดำ�เนินการได้ โดยให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ทีถ่ อื หุน้
ซึ่ ง นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามของจำ � นวนหุ้ น ที่
จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560
ไม่มีกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีจำ�นวนหุ้นที่ถือซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมจากวาระ
การประชุมทีไ่ ด้แจ้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทาง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
3. การเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน
บริษัทมีกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน จากกรรมการ
บริษทั ทัง้ หมด 7 ท่าน เพือ่ ทำ�หน้าทีด่ แู ลผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ทัง้ นี้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ เพื่อให้กรรมการอิสระ
ดําเนินการตรวจสอบข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเพือ่ พิจารณา
ดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป
4. การลงคะแนนเสียง
ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท
ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระที่
กําหนด โดยในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน
ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงสำ�หรับวาระที่
สำ�คัญดังกล่าว โดยบริษทั ได้จดั เก็บบัตรลงคะแนนไว้เพือ่ ความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2. Meeting Agenda and Proposal for Additional
		 Agenda Item
Meetings will be carried out in line with the Company’s
Articles of Association and according to the announced
agenda. Detailed information on each agenda item is
presented to the meeting for shareholders consideration.  
The Company will avoid adding other agenda items besides
the ones already presented to shareholders, especially
important agenda items that shareholders need time to
review prior to making any decision.
Shareholders holding an aggregate number of shares
not less than one-third of the total number of shares sold
can request to add other agenda item besides the ones
already presented in the meeting notice. However, for the
2017 Annual General Meeting of Shareholders, there were
no such additional agenda items requested.
3. Suggestions, Comments or Complaints
The Company has 3 independent directors to ensure
fair treatment of minority shareholders.  Minority shareholders
can express their opinions and give suggestions or      
complaints to independent directors who will inspect these
opinions or complaints and arrange further measures, as
appropriate.
4. Voting
Voting procedures are transparently carried out      
according to the scheduled agenda. Each shareholder has
the right to vote for the election of each director. The
Company provides voting cards for important agenda items
and keeps the voting cards for shareholders’ review should
there be any dispute.
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสำ�คัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำ�หนด และตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจที่กำ�หนดไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำ�เนินธุรกิจให้มีผล
ตอบแทนทีด่ ี เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ โดยคาํ นึง
ถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เท่ากันทุกราย เว้นแต่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็นพิเศษในเรือ่ งใด
จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ๆ นอกจากออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
พนักงาน : บริษทั ได้มกี ารดูแลปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคน
อย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน
รวมทัง้ จัดให้มสี วัสดิการตามทีก่ ฎหมายแรงงานกำ�หนด และมี
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของพนักงานในกลุ่มบริษัท นอกจากนี้
บริษทั ยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับ
การอบรมในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสายงาน อีกทัง้ ยังส่งเสริม
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการ
ทํ า งานเป็ น ที ม และเสริ ม สร้ า งบรรยากาศและความรู้ สึ ก
ปลอดภัยในการทํางาน
ลูกค้า : บริษทั ยึดมัน่ ในการให้บริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ รักษา
ความลับของลูกค้า ตลอดจนมีขนั้ ตอน วิธกี าร หน่วยงาน และ
บุคคลที่ทำ�หน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
เพื่อรีบดำ�เนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
คูค่ า้ : บริษทั ให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการคัดเลือกคูค่ า้
ทีเ่ หมาะสม ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้าในกลุ่มสินค้าแต่ละประเภท   
ทีบ่ ริษทั มีการจัดซือ้ จัดจ้าง ได้มกี ารแข่งขันทัง้ ด้านคุณภาพและ
ราคา นอกจากนี้ บริษทั ยังยึดมัน่ ในความซือ่ สัตย์ตอ่ การปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบอยู่ภายใต้
เงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า       
ที่น่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ มีประวัติบริษัทที่ดี และมีคุณภาพ
สินค้าและบริการ จัดทำ�ทะเบียนคู่ค้าที่มีการสั่งซื้อและบริการ
ต่อเนื่อง เพื่อขึ้นทำ�เนียบผู้ขาย มีการประเมินผลคู่ค้าก่อนขึ้น
ทำ�เนียบ โดยมีเกณฑ์การวัดผลทางด้านราคา คุณภาพ การจัดส่ง
บริการหลังการขาย เป็นต้น และยังประเมินคู่ค้าหลังการ       
ขึน้ ทำ�เนียบแล้ว เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ รักษาคุณภาพสินค้าและ
บริการของคู่ค้า

The Role of Stakeholders
The Company realizes the importance of protecting
the rights of all stakeholders following the requirements of
the law and the Company code of conduct as follows:
Shareholders: The Company is determined to  
achieve a good operating performance to create             
shareholders satisfaction, with due consideration to the
growth of the Company’s value over the long term. The
Company discloses all information in a transparent and
trustworthy manner. In addition, every shareholder has an
equal right to vote except for shareholders who have
conflicts of interest in which they will have the right to vote
only for the election of directors, but not on that particular
matter.
Employees: The Company treats all employees with
care and fairness and provides reasonable remuneration
and benefits such as provident funds, including welfare as
required by the Labor Law. The Company also supports
the enhancement of its employees’ capabilities and       
promotes a decent business culture, teamwork and a
favorable and secure working atmosphere.
Customers: The Company focuses on providing   
high quality services, treating customers’ information as
confidential and ensuring that the process and procedure
for handling customers’ complaints is clearly and fairly
stated, and that responsible persons are assigned to deal
with any such complaints
Business Partners: The Company focuses on       
selecting appropriate business partners, dealing with fair
treatment and providing opportunity to those business
partners of the same products type to compete in the
Company’s purchasing procedure in both prices and quality
of products.
Moreover, the Company also attaches great importance
to the integrity of fulfilling the terms and conditions made
with business partners and commits to no exploitation
under the agreed conditions; the Company has a procedure
in selecting reliable, professional vendors with good      
performance and providing quality products and services;
the Company also organizes a list of regular vendors who
provide good services, and updates the list every year by
means of assessment of prices, quality of products,     
delivery and after-sales services in order to maintain     
business vendors’ quality of products and services.
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เจ้าหนี้ : บริษัทยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้ และไม่เอารัดเอาเปรียบ อยู่
ภายใต้เงือ่ นไขข้อตกลงร่วมกัน และบริษทั มีการเปิดเผยข้อมูล
ทีถ่ กู ต้องอย่างครบถ้วนเพียงพอในระยะเวลาอันควร โดยเปิดเผย
ผ่ า นช่ อ งทางที่ กำ � หนดภายในเวลาที่ เ หมาะสมซึ่ ง เจ้ า หนี้
สามารถตรวจสอบได้
คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการ
แข่งขันทีด่ ี โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม
สังคมและสิง่ แวดล้อม : บริษทั ได้ยดึ มัน่ ในความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคม การดำ�เนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจะต้องทำ�ให้เกิดผลดีต่อสังคม
และภาครัฐ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และ
สภาพแวดล้อม และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กั บ การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ การรณรงค์ ใ ห้ ปิ ด ไฟ     
และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน การปรับอุณหภูมิ
สถานทีท่ �ำ งานให้เหมาะสม การรณรงค์ให้พมิ พ์เอกสารเฉพาะ
ที่จำ�เป็น โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นผู้นำ�ในการ
ผลักดันอย่างจริงจัง
ภาครัฐ : ดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของทางการ และให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วม
หรือดำ�เนินธุรกิจกับองค์กร หรือบุคคลที่กระทำ�ความผิดต่อ
กฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังกล่าว
ข้างต้นได้รบั การดูแลอย่างดี บริษทั จึงได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด
ของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
รวมทัง้ ให้ความสำ�คัญกับข้อร้องเรียนต่างๆ เพือ่ นำ�มาตรวจสอบ
และปรับปรุงการดำ�เนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
ผูล้ งทุนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อส่วนงานผูล้ งทุน
สัมพันธ์ เพือ่ ขอทราบข้อมูล แจ้งข้อมูล รวมทัง้ แจ้งข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่เรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชันแก่บริษทั
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
โทรศัพท์ : 0-2697-3700
Website : www.finansa.com
E-mail :
ir@finansa.com
ผูล้ งทุนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถร้องเรียนต่อกรรมการ
บริษัทโดยตรง ดังนี้

Lenders: The Company attaches great importance
to the integrity of fulfilling the obligations made with trading
lenders and commits to no exploitation under the conditions
that are mutually agreed and discloses information with
accuracy, adequacy and in a timely manners via appropriate
channels which lenders can review.
Competitors: The Company follows the rule of     
fairness in competing with others and avoids any
wrongdoing toward its competitors.
Society and Environment: The company takes a
responsible attitude towards society. Business operation
not only strictly adheres to the relevant laws, but also
creates the advantages for society and public sector in
the area of economy, culture, tradition and environment;
the Company also supports activities relating to the       
environment, including a campaign to turn off the lights
and the computer screen during the lunch break, to adjust
the temperature to suit the workplace, and a campaign
to print only necessary documents. The senior management of the Group plays an important role in promoting
the principles of social responsibility.
Public Sector: The Company conducts its business
in adherence to laws, rules and regulations of the            
authorities as well as provides effective cooperation        
according to government policies. Moreover, the             
Company will not involve or operate business with any
illegal organizations or individuals.
In summary, the Company abides by all relevant laws
and regulations in order to ensure the rights of all stakeholders are well protected.  The Company also supports
useful activities and treats any complaints as important in
order to improve its operations.
The Company established an Investor Relations
Department to take care of the Company’s information
dissemination to investors as well as receive suggestions
or complaints unrelated to corruption issues from investors
or stakeholders. Investor Relations can be reached at
Tel:      0-2697-3700
Website:    www.finansa.com
E-mail:      ir@finansa.com
Investors or stakeholders can communicate with
directors through the following channel:
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จดหมายลงทะเบียน : กรรมการบริษัท
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่พบเห็นเหตุสงสัยที่  
เข้าข่ายการกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
จดหมายลงทะเบียน : กรรมการอิสระ
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
48/48 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Website : www.finansa.com
E-mail : id@finansa.com
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
โดยข้อมูลการติดต่อดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ นำ�ส่งต่อ
ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านเพือ่ สรุปประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอันดับต่อไป โดยในปี
2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สําคัญ
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั
บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ซึ่งรวมถึง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ต่อผู้ถือหุ้น    
นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้
เผยแพร่ข้อมูลโดยสรุปของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี ทัง้ ทีเ่ ป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทยังได้จัดให้มีการ
แสดงข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ จำ � เป็ น ต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ ถื อ หุ้ น          
นักลงทุน และสาธารณชน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ด้วยเช่นกัน
ข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลสรุปผลการดำ�เนินงานของบริษัท
เป็นรายไตรมาส และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Credit Rating) เป็นต้น

Registered mail: The Office of Directors
Finansa Plc., 48/48 North Sathorn Road,
20/F TISCO Tower, Silom, Bangrak
Bangkok 10500
Investors or stakeholders who witness any corruption
can inform or send a complaint of such corruption issues
through the following channels:
Registered mail: The Independent Director Office
Finansa Plc., 48/48 North Sathorn Road,
20/F TISCO Tower, Silom, Bangrak
Bangkok 10500
Website: www.finansa.com
E-mail:    id@finansa.com
The Company has a policy and measures to protect
a complainant by treating the complaint or the report about
corruption confidentially and forwarding it to the Compliance
Unit to conclude; after which it will be sent to the Audit
Committee. In 2017 there was no formal complaint from
investors and stakeholders.
Disclosure and Transparency
The Board of Directors realizes the importance of
information disclosure and has set up policies to ensure
that all information disclosed is accurate, complete and
transparent. Such information includes financial and       
non-financial information about the Company that is in line
with the Office of the Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand that may affect the
share price as well as the decisions of the Company’s
investors and stakeholders. Therefore, the Company has
disseminated important and adequate information including
Annual Registration Statement (Form 56-1) to shareholders,
investors and the general public via the SET Community
Portal. In addition, the annual reports, operational            
performance and credit rating are posted on the Company’s
website. The Company also prepares a good corporate
governance report annually in both Thai and English      
versions and discloses them in its annual report.
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของบริษทั และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏ
ในรายงานประจําปี ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการรายงานความ      
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ ควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชี ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ทัง้ นี้
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ได้จัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ รวมทัง้
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
สาํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ คณะ
กรรมการตรวจสอบได้นําเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกเหนือจากข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทยัง
ได้มกี ารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อย จำ�นวนครั้งของการประชุม และจำ�นวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ความเห็น
จากการทำ�หน้าที  ่ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รูปแบบของค่าตอบแทน ตลอดจนจำ�นวน
ค่าตอบแทนทีก่ รรมการได้รบั จากการเป็นกรรมการของบริษทั
และบริษัทย่อยด้วย
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในเรื่องอื่นๆ
• จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดให้มีจรรยาบรรณการ
ประกอบธุรกิจไว้ใน Code of Conduct ของบริษทั และมีนโยบาย
ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทัง้ ในบริษทั และบริษทั ย่อย
ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้กำ�หนดบทลงโทษทาง
วินัยในการละเมิดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
ไว้ด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการพิจารณา
อย่างรอบคอบสำ�หรับธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการป้องกันดูแลการ
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

The Board of Directors takes responsibility for the
consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries as well as financial information disclosed in its
annual report. The Report on the Board of Directors’  
responsibility towards the Company’s financial statements
is disclosed in the annual report together with the report
of the independent auditor. Financial statements are    
prepared in accordance with generally accepted accounting
principles in Thailand, by utilizing appropriate accounting
policies and applied consistently. Moreover, sufficient
important information is disclosed in the notes to the   
financial statements. The Audit Committee reviews the
quality of financial reporting and the adequacy of the  
internal control system and ensures that sufficient significant
information is disclosed in the notes to the financial statements.  The views of the Audit Committee on such matters
are presented to the Board and to the shareholders’
meeting, respectively.
The Company also discloses information on the Board
of Directors and sub committees i.e. their roles and       
responsibilities, number of meetings, attendance of each
director, opinions in line with the committee’s duties,  
remuneration for directors and management policy, type
and amount of remuneration paid to directors of the  
Company and where those directors also sit on subsidiaries’
Boards.
Other role and responsibility of the Board of Directors
• Business Ethics
The Company has prepared a code of conduct and
operational manual and disseminated these to the Directors,
executives and employees of the Company and its           
affiliates. This is to ensure the accuracy, transparency and
fairness of business conduct to related parties and        
customers, which is in accordance with good corporate
governance. The practice of such code of conduct and
manual has been followed up consistently and also       
disciplinary penalties have been stated.
• Conflict of Interest
The Board of Directors places importance on the
consideration of transactions with possible conflicts of
interest, connected transactions, related parties transactions
as well as administration of insider information.

83
Finansa Public Company Limited

ในปี 2551 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ นหลักการเกีย่ วกับ
การเข้าทำ�ธุรกรรมทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้า
โดยทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร  
หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง ให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย         
เข้าสามารถทำ�ธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อ
ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำ�กับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรอง
ทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง โดยได้ก�ำ หนดหลักการ
ดั ง กล่ า วเป็ น ระเบี ย บบริ ษั ท ซึ่ ง ลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการบริษทั และประกาศระเบียบดังกล่าวให้ทราบโดยทัว่ กัน
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
และพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ    
ทุกครัง้ รวมทัง้ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยกำ � หนดราคาและเงื่ อ นไขเสมื อ นทำ � รายการกั บ บุ ค คล
ภายนอก (Arm’s Length Basis) และสำ�หรับกรรมการที่มีส่วน
ได้เสียในเรื่องใดๆ กรรมการท่านนั้นจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้
ทีป่ ระชุมรับทราบ และจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ ง
ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของมูลค่า
รายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำ�เป็นในการทำ�รายการ
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำ�ปีด้วย
• รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทานรายงาน
ทางการเงินของบริษทั โดยในทุกไตรมาสฝ่ายบัญชีจะนำ�เสนอ
รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ จะพิจารณา
รั บ รองงบการเงิ น ของบริ ษั ท ก่ อ นที่ จ ะนำ � เสนอแก่ ค ณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองต่อไป
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบกำ�กับดูแลการจัดทำ�
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถเปิดเผยต่อผู้
ลงทุนได้ทันเวลา มีความโปร่งใส ชัดเจนด้วยข้อมูลทางบัญชี
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงิน     
ดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้นโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสม
และถือปฏิบตั โิ ดยสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ใ ห้ อิ ส ระอย่ า งเต็ ม ที่ แ ก่ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ในการสอบทาน
ระบบควบคุมภายในและความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน
ทางการเงิน สำ�หรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฎอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว

In 2008, the Board approved in principle a basis for
related party transactions which are conducted in the
normal course of business between the Company and its
subsidiaries with related parties.  Related party transactions
can be carried out under commercial terms, agreed upon
in the ordinary course of business and without interference
from any of such related parties. The related party       
transaction policy was signed by the Chairman of the
Board and disseminated to all related parties for
acknowledgement.
The Board of Directors and the Audit Committee
have a stated policy relating to transactions that may cause
conflicts of interest and connected transactions. All such
transactions have to be informed to the Board and       
prudently considered to evaluate the reasonableness of
entering into such transactions. The regulations of the
Stock Exchange of Thailand must also be followed.
Prices and conditions have to be set on an arm’s length
basis. In addition, should any directors have conflicts of
interest, the conflicted directors have to disclose relevant
information to the meeting and do not have the right to
vote on that particular matter. The details of transactions,
transaction value, related parties, reason and necessity
are disclosed in form 56-1 and the annual report.
• Directors’ Reporting
The Audit Committee has a responsibility to review
the Company’s financial reports which are submitted
quarterly by the Accounting Department. The Audit      
Committee reviews and approves these financial reports
and proposes them to the Board of Directors for further
approval.
The Board of Directors is responsible for supervising
the preparation and timely disclosure of the financial statements of the Company and its subsidiaries.  Such financial
reports must be accurate, transparent and comprehensive
and must be disclosed within the applicable statutory
reporting deadline. The financial reports of the Company
and its subsidiaries are prepared in accordance with generally
accepted accounting principles in Thailand, by utilizing
appropriate accounting policies which are applied          
consistently. Moreover, sufficient important information is
disclosed in the notes to the financial statements.  
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• การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
กรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะ
กรรมการบริ ษั ท ประกอบกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คม      
โดยรวม โดยจะนาํ ข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการต่อไป
• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท มี น โยบายให้ ก ารสนั บ สนุ น และดำ � เนิ น การให้
กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย และสถาบันอืน่ ๆ ในทุกหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการสนับสนุนให้คณะกรรมการ
ได้ดูงานจากหน่วยงาน  องค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทำ�ให้
เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
ของบริษทั ปัจจุบนั กรรมการของบริษทั จำ�นวน 7 ท่าน เข้ารับ
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
แล้ว  นอกจากนี้ ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านได้สรุปประกาศ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่สำ�คัญ
และประกาศหรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องแก่คณะกรรมการทัง้
คณะด้วย
โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้
ความสามารถ โดยเป็ น ผู้ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า หนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญใน
การกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน
ทั้งสิ้น 7 ท่าน และอยู่ระหว่างสรรหา 1 ท่าน โดยประธาน
กรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และมิได้เป็นบุคคล
เดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และบริษัทได้กำ�หนดขอบเขต
อำ � นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน
สำ�หรับการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานโดย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทนั้น บริษัทได้
กำ�หนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัท
จำ�นวน 4 ท่าน โดยกรรมการ 4 ท่านนี้ไม่มีอำ�นาจอนุมัติ ไม่มี
อำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท และไม่มีส่วนได้เสียในด้านการ
บริหารงานของบริษทั หรือบริษทั ในเครือ นอกจากนี้ โครงสร้าง
ของคณะกรรมการบริษทั ยังประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจำ�นวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ จึงถือได้วา่ มีการถ่วงดุล
และการสอบทานการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ด้ ว ยจำ � นวน

The Board of Directors has empowered the Audit
Committee and the Certified Public Accountants to freely
review the internal control and the accuracy of the financial
reporting. The opinion of the Audit Committee on these
matters is contained in the annual report.
• Assessment by the Board of Directors
The Board of Directors assesses the Managing Director’s
performance by taking into consideration the Company’s
operating performance, business undertaking according
to established policies as well as the overall business and
economic environment.
• Training for Directors and Executives
The Company has a policy to encourage its directors
to attend courses held by the Thai Institute of Directors
Association and other relevant courses held by other  
institutions. Visiting other companies or organizations     
also is useful for managing the Company business. At
present, 7 of the Company directors have attended
courses held by the Thai Institute of Directors Association.
Furthermore, Compliance Unit  informed the Board
of Directors of the significant notices of the SEC Act and
relevant laws and announcements.

Structure of the Board of Directors
The Company’s Board of Directors is comprised of
qualified persons who possess knowledge and abilities
and plays an important role in establishing the Company’s
policies and image as a whole. In addition, the Board’s
responsibilities extend to freely supervising, auditing and
monitoring the Company’s performance toward designated
policies.
The Board of Directors is comprised of 8 directors
of which 7 positions are filled and one is vacant. A recruitment
process is underway to fill this vacancy. The Chairman of
the board is as independent director and is not the     
Managing Director. The Company clearly determines the
scope of duties and responsibilities of the Board of Directors,
Chairman of the Board of Directors, Company Secretary
and Managing Director.
The Company achieves a balance of power and
proper checking of management by having 4 non-executive
directors, currently representing more than half of the
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กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษั ท ทุ ก ท่ า นมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กำ�หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
สำ�หรับการกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
นัน้ บริษทั ได้มกี ารกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
ไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึง่ กาํ หนดไว้
ว่าในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตาํ แหน่ง
หนึง่ ในสาม ถ้าจาํ นวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ อ อกโดยจํ า นวนใกล้ ที่ สุ ด กั บ ส่ ว นหนึ่ ง ในสาม
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาํ แหน่งในปีแรกและปีทส่ี องภายหลัง
จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ สลากกั น ว่ า ผู้ ใ ดจะออก     
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตาํ แหน่งนานทีส่ ดุ นัน้
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
และทั้งนี้ เพื่อให้การทำ�งานของคณะกรรมการเป็นไป
อย่างคล่องตัว บริษัทจึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำ�
หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะ
กรรมการจะต้องทราบ รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมการ
ในส่ ว นของการสรรหากรรมการอิ ส ระนั้ น ทุ ก ครั้ ง ที่
กรรมการอิสระที่ดำ�รงตำ�แหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำ�เป็นที่
จะต้องแต่งตัง้ กรรมการอิสระเพิม่ คณะกรรมการบริษทั ทีด่ �ำ รง
ตำ�แหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อกำ�หนด
ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั   รวมถึงมีคณ
ุ สมบัติ
ขัน้ ต่�ำ ตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาตาม    
ข้อบังคับของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อ    
รับผิดชอบในการสรรหากรรมการและกำ�หนดค่าตอบแทนทัง้ หมด

total number of directors in the Board. Non-executive
directors are not authorized to sign on behalf of the Company or any of its subsidiaries. Furthermore, the Audit
Committee comprises 3 independent directors, representing
1/3 of all members of the Board of Directors. This Board
composition can assure that the directors will perform their
duties as representatives of the shareholders fairly and
independently with proper checks and balances. In this
regard, the Company’s independent directors’ qualifications
meet all the requirements of the Capital Market Supervisory Board’s Notification.  
The Company establishes the term of office for directors
in its Articles of Association. At each General Meeting of
shareholders, one-third of the directors-or if their number
is not a multiple of three, then the number nearest to  
one-third-must retire from office. In the first and second
years following a registration of the Company, the directors
who retire is decided by drawing lots; after that directors
who have been in office the longest shall retire first. The
retiring directors may also be re-elected.
The Company has appointed a Company Secretary
to support and assist the Board in its activities including
providing advice pertaining to laws and regulations and
communicating and monitoring compliance with the  
resolutions of the Board of Directors.
In terms of the selection process of independent
directors, when the independent directors are due to retire
from their term of office or when there is a need to
nominate more independent directors, the current members
of the Board of Directors will consult with one another to
select qualified persons who have experiences, knowledge
and expertise suitable and beneficial to the Company and
also meet the minimum qualifications set forth below.  
Nominees will be proposed to the Board of Directors’
Meeting or the Shareholders’ Meeting for consideration
pursuant to the Company’s Articles of Association. In the
Board of Directors Meeting 1/2017 held on February 24,
2017, there was a resolution to approve an appointment
of Nomination and Compensation Committee and to   
authorize them to take responsible for nominating directors
and determining compensation for directors.
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บริ ษั ท ได้ กำ � หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระไว้ ใ ห้
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4) ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขั ด แย้ ง ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสำ�นักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี

The Company’s independent directors’ qualifications
meet all requirements of the Capital Market Supervisory
Board. The qualifications are as follows:
1) Holding not more than 0.5% of the Company’s
shares with voting rights, or those of any subsidiary
company, associated company or juristic person
with conflict of interest, which shall be inclusive
of the shares held by related persons.
2) Not being a director who is involved in the
Company management, an employee, a staff
member, an advisor who receives a regular       
salary from the Company, or a controlling person
of the Company, subsidiary company, associated
company, subsidiary company with the same
level or of juristic person with a conflict of interest
within the last 2 years.
3) Not being a connected person, by virtue of a
blood relationship or legal marriage being father,
mother, spouse, sibling, child, including spouse
of a child, of the executives, major shareholders,
controlling persons or persons who are about to
be nominated as executives or controlling persons
of the Company or subsidiary company.
4) Not holding a business relationship with the
Company, subsidiary company, associated company
or with juristic person with a conflict of interest in
a way that may interrupt the exercise of independent
discretion. Nor being a major shareholder, a
non-independent director, or an executive of a
business holding a relationship with the Company,
subsidiary company, associated company or of
juristic person with a conflict of interest within the
last 2 years.
5) Not being an auditor of the Company, subsidiary
company, associated company or of juristic person
with a conflict of interest, and not being a major
shareholder, non-independent director, executive
or managing partner of the audit firm providing
the auditors of the Company, subsidiary company,
associated company or of juristic person with a
conflict of interest within the last 2 years.
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6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่ า
สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ
เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือ
ไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ทีร่ บั เงินเดือนประจำ� หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของ
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อติดตามและดูแลการดำ�เนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริษทั มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทำ�หน้าที่
ในการบริหารจัดการงานในรายละเอียดเฉพาะด้านของบริษทั
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อันได้แก่ คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ของกลุม่ บริษทั และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของกลุม่
บริษัท โดยมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจ และหน้าที่ของคณะ
กรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว มี  
องค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ดังนี้

6) Not being a professional service provider including
legal or financial adviser receiving service fee of
more than Baht 2 million a year from the Company,
subsidiary company, associated company or from
a juristic person with a conflict of interest within
the last 2 years. In the case that the professional
service provider is a juristic person, it shall include
the major shareholder, non-independent director,
executive or managing partner of such service
provider.
7) Not being a representative director appointed by
the Company’s directors, major shareholders or
shareholders related to major shareholders.
8) Not operating a business with the same nature
and in competition with the Company and its
subsidiaries or not being a partner in a partnership
or a director involved in administration or an
employee, officer, routine consultant or holding
share more than one percent of all shares with
voting rights of other company with the same
nature and in competition with the Company and
its subsidiaries.
9) Not holding other characteristics that prohibit the
expression of independent opinion on the
Company’s operations.
As at 31 December 2017, the Company organized
several committees, including the Executive Committee,
the Audit Committee, Nomination and Compensation
Committee, the Group Investment Committee and the
Group Risk Management Committee in order to administer
specific issues in detail. Each committee is composed of
members with duties and responsibilities as follows:
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(1) คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ห าร 3 ท่ า น มี ร ายชื่ อ
ดังต่อไปนี้
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
2. นายยูจีน เอส. เดวิส
กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการและกรรมการบริหาร

(1) The Executive Committee
consisted of the following 3 members:
1. Mr. Vorasit Pokachaiyapat
Managing Director and Executive Director
2. Mr. Eugene S. Davis
Director and Executive Director
3. Mr. Varah Sucharitakul
Director and Executive Director

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกูห้ รือการขอสินเชือ่ ใดๆ เพือ่
ธุรกรรมตามปกติธรุ กิจของบริษทั เช่น การใช้จา่ ยเงิน
เพือ่ การลงทุน และเพือ่ การดำ�เนินงานต่างๆ ภายใน
วงเงินสำ�หรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 300 ล้านบาท
หรือจำ�นวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
2) จัดตัง้ โครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการ
บริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการ   
คัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง
ของพนักงานของบริษทั ในตำ�แหน่งทีไ่ ม่สงู กว่าตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
3) มีอำ�นาจแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัท
4) มีอ�ำ นาจจัดทำ� เสนอแนะและกำ�หนดนโยบายแนวทาง
ธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
5) กำ�หนดแผนธุรกิจ อำ�นาจการบริหารงาน อนุมัติ
งบประมาณสำ � หรั บ ประกอบธุ ร กิ จ ประจำ � ปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี และดำ�เนินการตามแผน
ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับ
นโยบาย และแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติแล้ว
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
ช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

Scope of Duties of the Executive Committee:
1) To consider and approve any loan or credit
application in the ordinary course of business of
the Company, e.g., expenses for investments or
for any activity with a value not exceeding Baht
300 million or in an equivalent amount or in an
amount authorized by the Board of Directors;
2) To establish organizational, management, and
executive committee structures, which include all
the details of the recruitment, training, employment
and termination of the employees in the
Company whose position is not higher than the
managing director;
3) To appoint or remove any officers of the Company;
4) To prepare, recommend, and prescribe business
policies and strategies to the Board of Directors
for consideration and approval;
5) To formulate business plans, prescribe management
authority, approve annual expenditure budgets
and conduct the business pursuant to the business
plan and strategy which are to be in line with the
policies and directions approved by the Board of
Directors; and
6) To perform any other duties as assigned by the
Board of Directors from time to time.

ทัง้ นี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการ
บริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎ
ระเบียบข้อบังคับของบริษทั และกำ�หนดให้รายการทีก่ รรมการ
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ให้กรรมการบริหารซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น

In this regard, the delegation of authority set forth
above must be in accordance with laws and the Company’s
regulations and the Articles of Association. In the case that
there is a conflict of interest with the Company or           
subsidiaries, the executive directors involved shall not have
voting rights on such conflicting matters.  
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดย นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่
มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำ�หน้าทีใ่ นการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อกำ�หนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      
และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิก จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบภายใน
3) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ต้านการคอร์รปั ชัน
ทบทวนความเหมาะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
และแนวปฏิบตั ติ อ่ ต้านการคอร์รปั ชัน สอบทานรายงาน
การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมิน
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน และรับเรือ่ ง
แจ้งเบาะแสการทำ�ทุจริตคอร์รัปชันและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง
4) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

(2) The Audit Committee consisted of the following
		 3 members:
1. Mr. Vitthya Vejjajiva
Independent Director
and Audit Committee Chairman
2. Mr. Akarat Na Ranong
Independent Director
and Audit Committee member
3. Mr. Nuttawut Phowborom
Independent Director
and Audit Committee member
Mr. Nuttawut Phowborom has adequate expertise
and experience to audit the credibility of financial statements
Scope of Duties of the Audit Committee:
The Audit Committee has the following duties and
responsibilities which are in accordance with the rules and
regulations of the Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee
shall report directly to the Board of Directors:
1) To review the Company’s financial reporting process
to ensure that it is accurate and adequate.
2) To review the Company’s internal control system
and internal audit system to ensure that they are
suitable and efficient, to determine an internal
audit unit’s independence, as well as to approve
the appointment, transfer and dismissal of the
chief of an internal audit unit or any other unit in
charge of an internal audit.
3) To revise the Anti-corruption Policy, reconsider
the appropriateness of any change in Anti-corruption
Policy, verify the report of internal control system,
carry out risk assessment,  receive reports about
staffs violating the Anti-corruption Policy and
investigate the report.
4) To review the Company’s compliance with the
law on securities and exchange, the Exchange’s
regulations, and the laws relating to the Company’s
business.
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5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็น
อิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่ น ใจว่ า รายการดั ง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

5) To consider, select and nominate an independent
person to be the Company’s auditor, and to
propose such person’s remuneration, as well as
to attend a non-management meeting with an
auditor at least once a year.
6) To review connected transactions or transactions
that may lead to conflicts of interests, to ensure
that they are in compliance with the laws and the
Exchange’s regulations, and are reasonable and
for the highest benefit of the Company.
7) To prepare, and to disclose in the Company’s
annual report, an Audit Committee’s report which
must be signed by the Audit Committee’s chairman
and consist of at least the following information:
(a) an opinion on the accuracy, completeness
and creditability of the Company’s financial
report,
(b) an opinion on the adequacy of the Company’s
internal control system,
(c) an opinion on the compliance with the law
on securities and exchange, the Exchange’s
regulations, or the laws relating to the
Company’s business,
(d) an opinion on the suitability of the auditor,
(e) an opinion on transactions that may lead to
conflicts of interests,
(f) the number of Audit Committee meetings,
and the attendance at such meetings by each    
committee member,
(g) an opinion or overview comment received by
the Audit Committee from its performance of
duties in accordance with the charter, and
(h) other transactions which, according to the
Audit Committee’s opinion, should be known
to the shareholders and general investors,
subject to the scope of duties and
responsibilities assigned by the Company’s
board of directors; and
8) To perform any other act as assigned by the
Company’s Board of Directors, with the approval
of the Audit Committee.
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(3) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร
1 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
3. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผูม้ อี �ำ นาจ
ในการจัดการ
1) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
โดยรวมของบริษัท เพื่อให้ได้โครงสร้างที่เหมาะสม
ตลอดจนบุคลากรทีต่ อ้ งการสรรหา โดยสรรหาบุคลากร
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษทั
เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้
หรือนำ�เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
แล้วแต่กรณี
2) สรรหาบุคลากร ดังต่อไปนี้
(2.1) สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษทั โดยคัดเลือก
ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและมี ทั ก ษะที่
เหมาะสมกั บ ตำ � แหน่ ง โดยเลื่ อ นตำ � แหน่ ง
บุคลากรภายในทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ตรงกับตำ�แหน่งงานนั้น
(2.2) สรรหาบุคลากรภายนอก โดยเน้นบุคลากรที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจทีม่ ปี ระสบการณ์ตรง เหมาะสม
กับตำ�แหน่งงาน

(3) The Nomination and Compensation Committee
		
comprises two Independent Directors and one
executive Director as follows:
1. Mr. Vitthya Vejjajiva
Independent Director
and Chairman of the  Nomination
and Compensation Committee
2. Mr. Akarat Na Ranong
Independent  Director and Member
of Nomination and Compensation Committee
3. Mr. Vorasit Pokachaiyapat
Executive Director and Member
of Nomination and Compensation Committee
The Company’s Board of Directors had resolved
to approve an appointment of the Nomination and
Compensation Committee in the Board of Directors Meeting 1/2017 held on February 24, 2017.
Roles, Duties, and Responsibilities in Policy Making
and Guideline in Nominating Director and Authorized
Person:
1) To review the suitability of overall structure and
composition of the Company in order to ensure
its strength and achieve a balanced foundation
for the Company. The Committee shall seek and
select candidates with knowledge and capability
that match with the Company’s businesses in
order to further propose to the Company’s Board
of Directors or the Shareholders’ Meeting as
required by each circumstance.
2) To seek and select candidates from the following:
(2.1) Selecting candidates from the Company’s
personnel by identifying persons with
knowledge, competence, and skills suitable
for the position by ways of promoting
personnel who has knowledge, competence,
and direct experiences suitable for that
certain position.
(2.2) Selecting candidates from outside the
Company, focusing on persons from financial
institutions or financial field with experience
appropriate for the position.
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3) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ เหมาะสม
โดยพิจารณาจาก
(3.1) ต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย
และเกณฑ์ที่ทางการกำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด
(3.2) มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมี
ประสบการณ์ตรงกับความต้องการ พันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของบริษัทในตำ�แหน่งนั้นๆ
(3.3) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท
(3.4) มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
(3.5) สามารถอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่าง
เหมาะสม
4) ดำ�เนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ กี่ �ำ หนดไว้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคคล
ดังกล่าว มีความยินดีจะมารับตำ�แหน่งกรรมการบริษทั
หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
5) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน
เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติ  
ครบถ้ ว น หรื อ คนใดขาดคุ ณ สมบั ติ ใ นการเป็ น
กรรมการอิสระ รวมทัง้ พิจารณาว่าจำ�เป็นต้องสรรหา
กรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระ
ไม่ครบตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท
6) จัดให้มีการพิจารณาประเมินการทำ�งานของคณะ
กรรมการและผูม้ อี �ำ นาจในการจัดการเป็นประจำ�ทุกปี
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์
ในการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอำ�นาจ
ในการจัดการ
1) ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และอยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอทีจ่ ะดึงดูด รักษา
และจู ง ใจกรรมการและผู้ มี อำ � นาจในการจั ด การ
		
รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

3) To Consider the following qualifications in selecting
suitable candidates:
(3.1) Selecting and nominating persons with
appropriate qualifications who are not
restricted by any laws or official regulations.
(3.2) Selecting and nominating persons who have
appropriate knowledge, competency, and
experience in accordance with the Company’s
target and vision for those positions.
(3.3) Selecting and nominating persons who do
not have a conflict of interest with the
Company.
(3.4) Selecting and nominating persons with
integrity, good morality, and honesty.
(3.5) Selecting and nominating persons who can
dedicate time and effort for such roles and
responsibilities.
4) To approach qualified persons as mentioned and
to ensure their interest and disposition in assuming
directorship if they were to be appointed by the
shareholders.
5) To consider independency of each Independent
Director to assess the qualification of an Independent
Director. Also, to consider whether nominating a
new Independent Director is required in the case
of insufficiency in Independent Directors in
accordance with the policies set by the Company’s
Board of Directors.
6) To consider an annual performance evaluation of
Directors and authorized persons.
Roles, Duties, and Responsibilities in Policy Making
and Guideline in Setting Remuneration for Directors
and Authorized Persons:
1) To establish an appropriate structure of remuneration
packages, taking into account their duties and
responsibilities of Directors and authorized person
in order to retain and incentivize appropriately
while fairly reflect the performance results.
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2) กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายค่าตอบแทน
ต้องมีขน้ั ตอนทีโ่ ปร่งใส ปฏิบตั ติ ามหลักของบรรษัทภิบาล
และสามารถตรวจสอบได้
3) กำ�หนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ควรนำ�ปัจจัย
ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบด้วย
(3.1) เปรียบเทียบกับบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือใกล้เคียง
(3.2) เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทและ
ขอบเขต หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
และอยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอทีจ่ ะดึงดูด รักษาและ
จูงใจ ตลอดจนสอดคล้องกับผลการประเมิน
ผลงานประจำ�ปี
(3.3) การจ่ายผลตอบแทนอยูใ่ นระดับทีเ่ ป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้น
(3.4) ต้องอยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของ
หน่วยงานการกำ�กับดูแล มีความโปร่งใส ปฏิบตั ิ
ตามหลักของบรรษัทภิบาล เป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
4) แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดังล่าวต้องคำ�นึง
ถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงให้ความสำ�คัญกับการเพิม่ มูลค่าของส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
(4) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุม่ บริษทั
ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ      
ทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลการลงทุน
ของบริษัทและบริษัทในเครือ
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ        
ทำ � หน้ า ที่ กำ � หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ มาตรการและ
แผนการบริหารจัดการความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทในเครือ

2) The remuneration package must go through a
process and procedure that is transparent, in
compliance with corporate governance, and open
to examination.
3) To determine regulations for the remuneration by
considering the following:
(3.1) Comparing with companies in peer or similar
industry.
(3.2) Suitable with the Company performance,
appointed duties and responsibilities, and
at an appropriate level to retain and incentivize
as well as annual performance evaluation.
(3.3) Being at a level that is fair to shareholders.
(3.4) Being under framework, criteria, and
regulation of the authority concerned. Being  
transparent, in compliance with good
corporate governance and fair with all related
parties.
4) In the evaluation of Directors and authorized
persons, responsibilities and associated risks must
be considered as well as an importance to add
value of shareholders in the long term.
(4) The Group Investment Committee
is comprised of directors from each company in
the group responsible for setting business policies
and supervising investment of the Company and
its affiliates.
(5) The Group Risk Management Committee
is comprised of directors from each company in
the group responsible for setting risk management
guidelines and policies of the Company and its
affiliates.
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
สำ�หรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราช
บัญญัตบิ ริษทั มหาชน จำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังพิจารณาจาก ประสบการณ์ ความรู้ และความ
สามารถ จากนั้ น จึ ง นำ � รายชื่ อ เสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ
พิจารณาแต่งตั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมี
กรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำ�นวน 2 ท่าน คือ
นายยูจีน เอส. เดวิส และนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จาก
จำ�นวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน
ในการเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั จะกระทำ�โดยทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น
ต่อ 1 เสียง
• ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ ๆ จะใช้คะแนนเสียงทีต่ นมีอยูท่ งั้ หมด
เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่า
หรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
• บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็น
ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการเท่ า กั บ จำ � นวน
กรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น
ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ให้ ป ระธานเป็ น ผู้
ออกเสียงชี้ขาด
การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการแต่ละข้อ ได้กำ�หนดระดับ
การประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
0 = ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง หรื อ ไม่ มี ก ารดำ � เนิ น การ
ในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำ�เนินการในเรือ่ งนัน้ เล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดำ�เนินการในเรือ่ งนัน้ พอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำ�เนินการใน
เรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำ�เนินการในเรือ่ งนัน้
อย่างดีเยี่ยม

Selection of Directors and Executives
In 2017 The Board of Directors selected the directors
of the Company in accordance with the qualifications
specified in Section 68 of the Public Company Act, B.E.
2535 and in related notifications of the SEC. In addition,
experience, knowledge and ability were also taken into
consideration. The selected candidates were then       
nominated in a shareholders’ meeting for appointment. As
of 31 December 2017, from the total number of 7 directors,
the Company had 2 directors from the group of major
shareholders, namely Mr. Eugene S. Davis and Mr. Vorasit
Pokachaiyapat.
The election of the members of the Board of Directors
is made at shareholders’ meetings pursuant to the following
procedures:
• Each shareholder has one vote for each share held.
• Each shareholder may cast all of his/her votes to
select one or more candidates, but if selecting
more than one candidate the number of votes
given to each candidate cannot be greater nor
lesser than the number of votes given to the other(s).
• The persons successively receiving the highest
number of votes will be elected as directors until
the permissible number of directors in the
particular election is reached. In the case of an
equal number of votes given to more than one
candidate, which causes the number of directors
to be greater than the permissible number, the
chairman shall cast the deciding vote.

Evaluation of the Company’s Board of Directors,
Sub-Committee and Managing Director
Based on the criteria used for assessing each item,
there are 5 scoring levels of assessment as follows:
0   = Strongly disagree or never conducted
1   = Disagree or seldom conducted
2   =   Fair or moderately conducted
3   =   Agree or well conducted
4   =   Strongly agree or excellently conducted.
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บริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษทั ในภาพรวมทัง้ คณะเป็นประจำ�ทุกปี โดยการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2560 ได้
พิจารณาแบบประเมินโดยอ้างอิงจากแบบประเมินที่ตลาด
หลักทรัพย์จัดทำ�เปิดเผยเมื่อปี 2558 มาปรับให้เหมาะสมกับ
บริษัทในทุกด้าน ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการมีความเหมาะสม ทำ�ให้การทำ�งานของคณะกรรมการ
มีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) ขบวนการในการจัดประชุมคณะ
กรรมการได้ดำ�เนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ใน
การประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3) บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้รบั การทบทวนและ
ปฏิบตั ติ ามอย่างเพียงพอหรือไม่ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างคณะ
กรรมการและฝ่ายจัดการ /การพัฒนาตนเองของกรรมการ
ขั้นตอน
กรรมการบริษทั ทุกคนทำ�การประเมินแบบประเมินดังกล่าว
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในภาพรวมทัง้ คณะ และส่งให้แก่เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ วบรวม
และประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยในปี 2560 สรุปผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86
หรือคิดเป็นร้อยละ 96.55
การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
บริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
รายบุคคลเป็นประจำ�ทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2560 ได้พิจารณาแบบ
ประเมินกรรมการรายบุคคลโดยอ้างอิงจากแบบประเมินของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำ�ปี 2558 โดยครอบคลุมบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ (1)
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ (2) การประชุมของ
คณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

There will be a performance assessment of the
Company’s Board of Directors as a whole every year. The
performance assessment form for the Board of Directors
for the year 2017 was modified according to the form
prepared and disclosed by the SET in 2015 to suit the
company requirement and the following issues will be
covered: 1) the structure and qualifications of the Board
of Directors are adequate to perform tasks efficiently 2)
Meeting’s procedure of the Board of Directors to be considered to ensure the efficient performance 3) Roles, duties
and responsibilities of Board of Directors to be performed
efficiently 4) The relationship between the Board of Directors
and the Management including self-improvement of directors
In the assessing process,
Each of the Board of Directors was required to assess the performance based on such assessment form,
taking into account the performance of the Board of Directors as a whole. The Corporate Secretary Office was responsible for collecting the completed forms and preparing a summary to be submitted to the Board of Directors.
In 2017, the average score of the assessment
summary was 3.86
or 96.55 percent.

Individual performance assessment for each
Member of the Board of Directors
There will be an individual performance assessment
of each member of the Board of Directors every year. An
individual performance assessment form for the year 2017
which was modified from the one disclosed by the SET
in 2015 was prepared and utilized in the assessment
process in order to ensure that the roles and responsibilities
of the Board of Directors in all areas were covered in the
assessment; these include (1) the structure and qualifications
of the Board of Directors, (2) meeting’s procedure of the
Board of Directors, and (3) roles, duties, and responsibilities
of the Board of Directors.
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ขั้นตอน
กรรมการบริษทั ทุกคนทำ�การประเมินแบบประเมินดังกล่าว
โดยพิจารณาการปฏิบตั งิ านหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และ
ส่งให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยในปี 2560 สรุปผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91
หรือคิดเป็นร้อยละ 97.73
การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในภาพรวมทั้ ง คณะเป็ น ประจำ � ทุ ก ปี โดยแบบ
ประเมินคณะกรรมการตรวจสอบอ้างอิงจากแบบประเมินของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำ�ปี 2558  ซึง่ ครอบคลุมบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 1) โครงสร้างและ
คุ ณ สมบั ติข องคณะกรรมการมีค วามเหมาะสม ทำ � ให้ ก าร
ทำ�งานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) การประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยได้ดำ�เนินการเพื่อให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ได้รับการทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่
ขั้นตอน
กรรมการตรวจสอบทุกคนทำ�การประเมินแบบประเมิน
ดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในภาพรวมทั้งคณะ และส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม
และประเมินผลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยในปี 2560 สรุปผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.59
การประเมินผลคณะกรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน
แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำ�ปี 2558  
ซึ่ ง ครอบคลุ ม บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการ ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
มี ค วามเหมาะสม ทำ � ให้ ก ารทำ � งานของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้

In the assessment process
Each member of the Board was required to assess
his own performance, taking into account the performance
of his duties in line with the assigned roles and responsibilities.
The Corporate Secretary Office was responsible for        
collecting the completed forms and preparing a summary
to be submitted to the Board of Directors.
In 2017, the average score of the assessment
summary was 3.91
or 97.73 percent.

Evaluation of the Audit Committee
There will be a performance assessment of the Audit
Committee as a whole every year. The Performance      
Assessment Form for the Audit Committee is modified
from the assessment form of the SET of the year 2015.
The assessment covers the duties and responsibilities of
the Audit Committee as follows: 1) the structure and
qualifications of the Committee are suitable to perform
tasks efficiently 2) Sub-committee meetings to be
conducted with effectiveness 3) Roles, duties and
responsibility of the Sub-committee to be performed with
effectiveness.
In the assessment process,
Each of the Audit Committee members was required
to assess the performance based on such assessment
form, taking into account the performance of the Audit
Committee as a whole. The Corporate Secretary Office
was responsible for collecting the completed forms and
preparing a summary to be submitted to the Board of
Directors.
In 2017, the average score of the assessment
summary was 3.98
or 99.59 percent.

Evaluation of the Nomination
and Compensation Committee
The Performance Assessment Form for the Nomination
and Compensation Committee is modified from the         
assessment form of the SET of the year 2015. The         
assessment covers the duties and responsibilities of the
Committee as follows: 1) the structure and qualifications
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ดำ�เนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3) บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับการทบทวนและ
ปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่
ขั้นตอน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทำ�การประเมิน
แบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนในภาพรวมทั้งคณะ
และส่งให้เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ วบรวมและประเมินผลเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยในปี 2560 สรุปผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94
หรือคิดเป็นร้อยละ 98.53
การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ
แบบประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการอ้างอิงจากแบบ
ประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำ�ปี 2554  โดยครอบคลุม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) ความเป็นผู้นำ� 2)
การกำ�หนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การวางแผน
และผลปฏิบัติทางการเงิน  5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงานและความ
สัมพันธ์กับบุคลากร 8) การสืบทอดตำ�แหน่ง 9) ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ 10) คุณลักษณะส่วนตัว
ขั้นตอน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) ทำ�การ
ประเมินแบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบัติงาน
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และส่งให้แก่เลขานุการบริษัท
เป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยในปี 2560 สรุปผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4
หรือคิดเป็นร้อยละ 100

of the Committee are suitable to perform tasks efficiently
2) Sub-committee meetings are conducted with effectiveness 3) Roles, duties and responsibility of the Sub-committee are performed with effectiveness.
In the assessment process,
The Nomination and Compensation Committee was
required to assess the performance, taking into account
the performance of the Committee as a whole. The Corporate
Secretary Office was responsible for collecting the         
completed forms and preparing a summary to be submitted
to the Board of Directors.
In 2017, the average score of the assessment
summary was 3.94
or 98.53 percent.

Evaluation of the Managing Director
The Performance Assessment Form for the Managing
Director is modified from the assessment form of the SET
of the year 2011. The assessment covers the duties and
responsibilities as follows: 1) Leadership 2) Planning    
strategy 3) Following through the strategy 4) Financial
planning 5) Relationship with the Board of Directors 6)
Communication with outside world 7) Personnel management
and relationship 8) Succession 9) Product and service
knowledge 10) Character
In the assessment process,
Non-executive directors (Independent directors) were
required to assess the performance of the Managing Director,
taking into account the performance of his duties in line
with the assigned roles and responsibilities. The Corporate
Secretary Office was responsible for collecting the         
completed forms and preparing a summary to be submitted
to the Board of Directors.
In 2017, the average score of the assessment
summary was 4
or 100 percent.
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แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทนได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในการจัดเตรียมแผนการ
สืบทอดตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร (ตามนิยาม
ก.ล.ต.) เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ศักยภาพ และความพร้อมของ
แต่ละบุคคลเป็นหลัก ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำ�เป็นตาม
ตำ�แหน่งงานสำ�คัญ ๆ
สำ�หรับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและ
ตำ � แหน่ ง ในสายงานหลั ก จะเน้ น การสรรหาจากบุ ค ลากร  
ภายในองค์กร สำ�หรับการดำ�เนินกลยุทธ์และการวางแผน
สืบทอดตำ�แหน่งของผูบ้ ริหารทีอ่ าจจะมีการเปลีย่ นแปลงหรือ
หมดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งหรือเกษียณอายุ คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทนเป็ น            
ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ตำ � แหน่ ง ผู้ บ ริ ห าร และสำ � หรั บ ตำ � แหน่ ง
กรรมการบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

Succession Plan

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารใหม่
ฝ่ า ยกำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด เตรี ย ม
เอกสารสำ�หรับกรรมการใหม่ ดังนี้
1. ข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย รายงานประจำ�ปีของ
บริษัท ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
2. กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ชุดย่อย ตลอดจนวาระการประชุม ทั้งวาระประจำ�
และวาระพิเศษประจำ�งวด
3. คูม่ อื คุณสมบัตกิ ารดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาร
ประกอบด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนโยบาย
ที่ สำ � คั ญ เช่ น นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
นโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น นโยบายบริ ห าร
ความเสีย่ งนโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก
เป็นต้น รวมทั้งแนบพระราชบัญญัติและประกาศ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจนหน้ า ที่ แ ละข้ อ ควรระวั ง ตาม
กฎหมาย

The Orientation for Newly Appointed Directors
and Executives

Assigned by the Board of Directors, the Nomination
and Remuneration Committee is responsible for ensuring
that there is a succession plan for the Managing Director
position and executives (as defined by the SEC) of the
Company for the continuity in the Company’s management
by recruiting based on performance, capability and
readiness of personnel. In the event, the Company has
prepared employees’ readiness by developing their    
knowledge, ability and skill necessary for significant positions.
For the executives at all levels, especially key positions,
of whom the recruitment will be within the organization,
the Nomination and Remuneration Committee is responsible
for preparing a strategy and succession plan for executives
prior to their completion of term of office or their retirement
and is authorized to approve the replacement of executive
positions. However, the appointment of director positions
of the Company and its subsidiaries will be approved by
the Board of the Directors.

When the composition of the Directors is changed
or there is a newly appointed executive, the Compliance
Unit has a responsibility to prepare necessary documents
for a new Director, which include:
1. The Company’s annual report, which contains
visions, strategies, and goals of the Company.
2. The schedule of the Company’s Board of Directors
meetings and sub-committees meetings as well
as the monthly meeting agendas and special
meeting agendas.
3. The manual of position of directors and executives  
including qualifications and profile prohibited by
laws related to financial institutions, key policies
of Finansa Group such as Good Corporate
Governance Policies, Anti-corruption Policies, risk
management policies , policies in using outsourcing
services, etc. as well as the relevant acts and
notifications.
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การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพือ่ พิจารณาเสนอผูถ้ อื หุน้ ในวาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ
กำ�หนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เห็นสมควรให้มีการ
เลิ ก จ้ า งผู้ ส อบบั ญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบก็ จ ะเป็ น
ผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2560 ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
1. นางนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035
2. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809
3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356
4. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3427
โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ที่เสนอรายชื่อปรากฎเป็นผู้
สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงานก.ล.ต.
ในรอบปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จำ�กัด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
1.1. ค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ น
จำ�นวน 1,455,000 บาท
1.2 ค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ย
2 บริษัท เป็นจำ�นวนรวม 1,010,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�นักงานสอบบัญชีที่
ผูส้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี
และสำ�นักงานสอบบัญชี

Appointment of the External Auditors and
Considering the Auditor Fees
The Audit Committee is responsible for selecting an
independent person to be the Company’s external auditor
and considering the audit fees to propose to the Annual
General Meeting of Shareholders for approval. The Audit
Committee is also responsible for proposing to the Board
of Directors for consideration a dismissal of employment
of the external auditor when necessary.
On April 26, 2017. the shareholders considered and
approved an appointment of Deloitte Touche Tohmatsu
Jaiyos Advisory Co.,Ltd. as the Company’s external auditor.  
The Company’s auditors were the followings:
1. Mrs. Nisakorn sangmanee
Certified Auditor No 5035
2. Mr. Niti Jungnitnirunda
Certified Auditor No 3809
3. Dr. Suphamit techamontrikul
Certified Auditor No 3356
4. Mr. Permsak Wongpatcharapakon
Certified Auditor No 3427
The SEC considered the qualification of the four
aforementioned auditors and granted their approval for the
appointment of auditors.
In 2017, the Company and its subsidiaries paid the
audit fee to Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory
Co., Ltd. with details as follows:
1. Audit Fee
1.1 The Company paid an audit fee totaling Baht
1,455,000.
1.2 2 subsidiaries paid audit fees totaling Baht
1,010,000
2. Non-audit Fee
No non-audit fee was paid to the auditor including
individuals or business entities related to the auditor.
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Social Responsibility
การดำ�เนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั มุง่ มัน่ ให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ แก่กลุม่
ลูกค้าสถาบัน ลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าบุคคลธรรมดา ทั้งใน
ประเทศและภูมภิ าคอินโดจีน  โดยบริษทั ยึดหลักการดำ�เนินงาน
กิจการที่เป็นธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาและเติมเต็มสังคม ร่วมไปกับการสร้าง
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน การดำ�เนินงานทีค่ รอบคลุมประเด็นสำ�คัญต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การดำ�เนินงานของบริษัท ได้แก่
1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. นโยบายการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ป้ อ งกั น การให้
สินบนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ
และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ อ่ แรงงาน
อย่างเป็นธรรม
4. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากการคำ�นึงถึงประเด็นหลักในการปฏิบตั เิ พือ่ แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว การคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ถื อ เป็ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ โดยในการกำ � หนด      
แผนดำ�เนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น
โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง ภาครัฐ
หรือแม้กระทั่งสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม

Social Responsibility practices

1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการต่ อ ต้ า นการ
คอร์ รั ป ชั น โดยยึ ด หลั ก การดำ � เนิ น งานกิ จ การที่ เ ป็ น ธรรม
บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เป็น
ไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น จึงได้ร่วมมือกับ
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector     
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)” ด้วย
การเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการ    
ดังกล่าว และในปี 2560 บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า
จำ�กัด (บริษัทย่อย) ได้ยื่นขอใบรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิก

1. Anti-Fraud and Anti-Corruption measures

The Company is committed to providing a comprehensive range of financial services to our institutional,
corporate, and retail customers in Thailand and throughout
the Indo-China region. The Company adheres to fair business
principles, management with transparency and accountability
to stakeholders, along with social and environmental     
responsibilities in compliance with overall, good corporate
governance. We aim to create, develop, and fulfill our
corporate goal while creating a sustainable balance        
between the economy, society and the environment. The
Company has adopted practices for each of the following:
1. Anti-Fraud and Anti-Corruption.
2. Internal Control Policy to prevent bribery of
government officials, foreign state officials and
staff of international public organizations.
3. Respect for human rights and fair treatment of
workers.
4. Fair business conduct.
5. Consumer responsibility.
6. Social and environmental co-development.
In addition to these core issues of social responsibility,
proper conduct toward stakeholders plays an important
part in establishing a corporate social responsibility action
plan. In creating a plan, all stakeholders including shareholders, creditors, directors, executives, employees, customers, partners, competitors, the public sector, and even
society and the environment are ensured to be treated
properly and with fairness.
The Company is aware of the importance of guarding
against corruption. Therefore, the Company has collaborated
with both the public and private sectors by signing the
declaration under The “Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption (CAC)” Project. Also in 2017,
the Company and its subsidiary, Finansa Securities Ltd.,
applied to join and were certified as members of the CAC
Project by receiving certificates which are valid for 3 years
from 25 May 2017-25 May 2020 and from 18 August
2017-18 August 2020 respectively.
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โครงการดังกล่าวซึง่ ได้รบั ใบรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยใบรับรอง
มี อ ายุ 3 ปี ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2560-วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18 สิงหาคม 2560-วันที่ 18
สิงหาคม 2563 ตามลำ�ดับ
บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน
ซึง่ ประกอบด้วย มาตรการ ขัน้ ตอน และกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
1.1 นิยามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ และ/
หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือให้จากการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ของบริษทั ฯ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้ค�ำ มัน่ เรียกร้อง
หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ทีเ่ ป็นการเอือ้ ประโยชน์ให้แก่ตนเอง
พวกพ้อง และ/หรือผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ผลประโยชน์
อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำ�ใด ๆ ทีข่ ดั หรือแย้ง
กับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
ท้องถิ่น หรือจารีตการค้า ให้กระทำ�ได้
1.2 การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน
บริ ษั ท จั ด ให้ มี ค ณะทำ � งานตามนโยบายต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชัน ทำ�หน้าที่ร่วมกันประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินความเสี่ยง
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น แยกออกจากความเสี่ ย งด้ า นอื่ น ๆ
เป็นการเฉพาะ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานที่สำ�คัญต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และ
เพื่ อ ให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง ให้ ข้ อ      
เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่ดี นอกจากนี้ มีการ
รายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษัท ตามลำ�ดับ
1.3 การฝึกอบรมและการสื่อสาร
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบโดยการอนุมัตินโยบาย
และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน และฝ่ายจัดการได้
สือ่ สารนโยบายดังกล่าวให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และจัดอบรม นอกจากนี้
พนักงานสามารถเข้าถึงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น จรรยาบรรณ
(Code of Conduct) ข้อบังคับการทำ�งาน และคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อนึ่ง บริษัท                                                                       
ได้สอื่ สารนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันให้แก่ ลูกค้า คูค่ า้

The Company developed “Anti-Corruption Policy and
Guidelines” and measures, procedural steps, and related
operational processes for all employees as follows:
1.1 Definition of corruption.
Corruption means any types of bribery and/or using
information received from or provided by the Company’s
operation by offering, agreeing to give, promising, demanding or accepting money, assets, or other inappropriate
benefits from the government officers, private sectors, or
responsible person either in direct or indirect action so
that person, his/her friends, and/or others could achieve
either directly or indirectly an improper benefit in business
or any improper benefit, as well as any act that is against
the Company’s business ethic.
1.2 Corruption Risk Assessment
The Company has set an anti-corruption working
group to cooperate in determining potential corruption risk
every year by assessing the potential for corruption as a
separate issue from other risks. The working group also
assesses internal audit controls and other risk management
issues that involve key operating systems to monitor risk
and prevent corruption from occurring, as well as to     
establish a proper internal control system. The working
group is required to suggest solutions. In addition, all risks
will be reported to the Audit Committee and the Board of
Directors.
1.3 Training and Communication
The Board of Directors has acknowledged and      
approved the Anti-Corruption Policy and Guidelines.   
Management has communicated these policies to all
managers and staff through electronic mail and training.
In addition, employees can access anti-corruption policies
and practices and other related policies, such as the Code
of Conduct and work regulations, from the Company’s
website. Notably, the Company has communicated its
anti-corruption policy to its customers, business counterparts, and other stakeholders via registered mail, which
will help third parties be informed about the Company’s
intention to prevent corruption. The Company publishes
its anti-corruption policy to third parties through its website
(www.finansa.com).
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และผู้มีส่วนได้เสีย โดยจดหมายลงทะเบียนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้
บุคคลภายนอกได้รบั ทราบเจตนารมณ์ของบริษทั ในการต่อต้าน
การคอร์ รั ป ชั น บริ ษั ท จึ ง ได้ เ ผยแพร่ น โยบายต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชันให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.finansa.com)
1.4 แนวปฏิบัติงานต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัทให้ความสำ�คัญกับรูปแบบของการคอร์รัปชันทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การให้ รับ ของขวัญ ของ
กำ�นัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น เพราะอาจนำ�ไป
สู่การคอร์รัปชันได้โดยง่าย จึงได้กำ�หนดไว้ในแนวปฏิบัติงาน
ต่อต้านการคอร์รปั ชันทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ เช่น กำ�หนดมูลค่าของขวัญ
ทีไ่ ด้รบั ตามเทศกาลทีเ่ กิน 3,000 บาท จะต้องกรอกแบบฟอร์ม
ที่ร ะบุชื่อผู้ใ ห้ วัต ถุประสงค์ มูลค่าของขวั ญ และเสนอให้
กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้อำ�นวยการพิจารณาอนุมัติ
จึงรับได้ สำ�หรับการให้ของขวัญของรางวัล การเลี้ยงรับรอง
การให้เงินสนับสนุน และการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องขอ
เบิกโดยกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและเสนอให้กรรมการ      
ผู้จัดการหรือกรรมการผู้อำ�นวยการพิจารณาอนุมัติเช่นกัน
เป็นต้น
1.5 การตรวจสอบการปฏิบัติงานและควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- จั ด ให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในทำ � หน้ า ที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนว
ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการคอร์รปั ชันโดยกำ�หนดเป็น
แผนการตรวจสอบประจำ � ปี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ความเสีย่ งที่ประเมินไว้ นอกจากนี้ ยังตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ เช่น ระบบรายได้
และการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ การจัดซื้อและ
การจ่ายชำ�ระหนี้ และการลงทุนและการให้กู้ยืม
เป็นต้น และรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
ตามลำ�ดับ
- จัดให้มชี อ่ งทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันเป็นการเฉพาะ และ
กำ�หนดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยสำ�หรับบุคคล
ภายนอกและพนักงานภายใน ทีพ่ บเห็นเหตุสงสัย
ทีเ่ ข้าข่ายการกระทำ�ทุจริตคอร์รปั ชัน สามารถแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.4 Anti-corruption practices
The Company takes all forms of corruption                  
seriously, especially the receiving or giving of gifts,
entertainment, and other benefits that could easily lead to
corrupt practices. The Company sets clearly-understood
anti-corruption directives, such as a limit for a single gift
at more than Bt.3,000, a form is required to identify the
giver, his or her objectives, and the value of the gift, which
will be later presented to the Managing Director or          
Executive Directors for consideration. Other gratuities, for
example, a reception, the taking of financial sponsorship,
or a donation for charity, also require a relevant form to
be completed and proposed to the Managing Director or
Executive Directors for approval.
1.5 Auditing operation and internal control to
prevent risk
- Assign an internal audit unit to monitor the
operation as required to comply with
anti corruption policies and practices on a
yearly basis, which is consistent to prior
assessed risks. In addition, the unit also
monitors internal control systems such as revenue
and receivables collection, purchasing and debt
payments, and investment and lending, and
reports the audit results to the Audit Committee
and the Board of Directors.
- Provide a channel for reporting specific
evidence or complaints about corruption and
set secure channels for outsiders, with internal
staff set to report on suspected corruption.
The evidence and complaints can be reported
through the following channels:
Registered mail: Independent Committee
Finansa Public Company Ltd.
20th Floor, Tisco Tower
48/48 North Sathorn, Silom
Sub-district, Bangrak District
Bangkok 10500
Email: id@finansa.com
Website: www.finansa.com

103
Finansa Public Company Limited

จดหมายลงทะเบียน : กรรมการอิสระ
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
48/48 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500
อีเมล :
id@finansa.com
เว็บไซต์บริษัท :
www.finansa.com
ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกส่งไปที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความเป็นธรรม
และให้ความคุ้มครองต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้
การกระทำ�นั้นจะทำ�ให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
2. นโยบายการควบคุมภายในเพือ่ ป้องกันการให้สนิ บน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการป้องกันการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่
ขององค์ ก ารระหว่างประเทศ ดัง นั้น จึง ได้จัดทำ� นโยบาย
ควบคุมภายในเพือ่ ป้องกันการให้สนิ บนแก่บคุ คลต่างๆ ดังกล่าว
เป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน
และเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไข      
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) สรุปได้ดังนี้
2.1 นิยามการให้สินบน
หมายถึงการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อน่ื ใดแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ
หรือเจ้าหน้าทีข่ ององค์การระหว่างประเทศ เพือ่ จูงใจให้กระทำ�การ
ไม่กระทำ�การ หรือประวิงการกระทำ�อันมิชอบด้วยหน้าที่
2.2 ขอบเขต
1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร
และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. บริษทั ย่อย หมายถึง บริษทั ที่ บริษทั ฟินนั ซ่า จำ�กัด
(มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำ�นวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
3. บริษัทฯ คาดหวังให้ตัวแทน และ/หรือตัวกลาง
ทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำ�ในนาม
บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายนี้

The information from the informant will be sent to the
Audit Committee and kept confidential. It will be                 
presented to the Board of Directors as well. In addition,
the Company provides fairness and protection to employees
who refuse to commit corruption even if the action by the
Company will cause the Company to lose a business  
opportunity.

2. Internal control policy to prevent bribery
of government officials, foreign state
officials and staff of international public
organizations
Recognizing the importance of preventing bribery of
government officials, foreign state officials and staff of
international public organizations, the Company has       
established internal control measures to prevent bribe  
offerings to officials of government, foreign state and   
international public organizations with a clear operational
guideline in alignment with Section 123/5 of The Organic
Act on Counter Corruption, B.E. 2542 (1999)(as amended
by (No. 3), B.E. 2558 (2015)) includes:
2.1 Definition of bribery
Bribery means granting, offering to grant, or promising
to grant any property or other benefits to a government
official, a foreign state official or a staff of an international
public organization in order to persuade such person to
wrongfully perform, not perform or delay the performance
of any duty in his or her office
2.2 Scope
1. This policy applies to Directors, Management
Team, and staff of the Company and its
subsidiaries.
2 A subsidiary means a company which the
Company owns more than 50% of its capital
stock having ordinary voting rights.
3. The Company expects its representatives and/
or intermediaries who are related to or are
acting on behalf of the Company to follow
this policy
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2.3 นโยบายการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้
สินบน มีดังนี้
1. กำ�หนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการให้
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. กำ�หนดให้มีมาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยง
สูงที่จะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่
ชัดเจน
3. กำ � หนดให้ มี ม าตรการป้ อ งกั น การให้ สิ น บน
ไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
บริษัท
4. กำ�หนดให้ต้องมีระบบบัญชีที่ดี
5. กำ�หนดให้มแี นวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้สินบน
6. กำ�หนดให้มมี าตรการสนับสนุน ให้มกี ารรายงาน
การกระทำ�ความผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย
7. กำ�หนดให้มกี ารตรวจสอบและประเมินผลการใช้
มาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบต
ั ต
ิ อ่ แรงงาน
อย่างเป็นธรรม
3.1 การจ้างงาน
- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
และ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ตลอด
จนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- กำ�หนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือก ว่าจ้าง
และการจั ด สภาพการจ้ า งพนั ก งานที่ ชั ด เจน
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- มีกระบวนการในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่
เป็นระบบ
3.2 ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
- มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน โดยยึด
หลักความเป็นธรรม เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงอัตรา
ค่าครองชีพ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เป็นหลัก
- กำ�หนดข้อปฏิบัติต่อพนักงานและคู่มือสำ�หรับ
พนักงานทีช่ ดั เจน โดยมุง่ เน้นไม่ให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติ

2.3 The Internal control policy includes the following:
1. Prescribing risk assessment to effectively
identify and evaluate exposure to bribery
2. Prescribing enhanced and detailed measures
for high-risk and vulnerable areas
3. Prescribing application of anti-bribery measures
to business partners
4. Prescribing accurate books and accounting
records
5. Prescribing human resource management
policies complementary to anti-bribery measures
6. Prescribing procedures that encourage reporting
of suspicion of bribery
7. Prescribing periodic review and evaluation of
anti-bribery prevention measures and their
effectiveness

3. Respecting human rights and fair treatment
of workers
3.1 Employment
- Strictly comply with Labour Protection Act
B.E. 2541 and Labour Relation Act B.E. 2518
as well as other related laws.
- Set clear guidelines and criteria for selecting
and recruiting employees, and ensure that
employment conditions are transparent and
verifiable.
- Establish a system to recruit qualified personnel.
3.2 Compensation and welfare
- Compensation is based on fairness primarily
by taking into account the cost of living and
staff performance.
- Set clear rules, regulations and employee
manuals for employees by focusing on
non-discrimination.
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- กำ�หนดสวัสดิการสูงกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนด เพือ่ ลด
ภาระค่าครองชีพและส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็น
อยู่ที่ดีของพนักงาน ดังนี้
1. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ
กรณีพนักงาน คูส่ มรส บุตร หรือบิดา มารดา
ของพนักงานเสียชีวติ และเงินช่วยเหลืออืน่ ๆ
2. สุข ภาพและประกัน ชีวิต ได้แ ก่ การตรวจ
สุขภาพ พนักงานประจำ�ปี สมาชิกสปอร์ตคลับ
การรักษาพยาบาลและทันตกรรม การประกัน
สุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3. กองทุน ได้แก่ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ กองทุน
เงินทดแทน กองทุนประกันสังคม
4. สวัสดิการเงินกู้ ได้แก่ เงินกูด้ อกเบีย้ พิเศษกับ
คู่สัญญาของบริษัท
3.3 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุนการดำ�เนินการที่มี
ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดย
มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. พนักงานทุกคนมีหน้าทีป่ กป้องและรักษาความลับ
อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อ
มิ ใ ห้ ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น รั่ ว ไหล และต้ อ งไม่ นำ �
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท
ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวหรือเพือ่ บุคคลอืน่ โดย
มิได้รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติทรัพย์สนิ
ทางปั ญ ญาของผู้ อ่ื น และไม่ นำ � ผลงานอั น มี
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของผลงาน
3.4 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน
- มุง่ เน้นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้
- มีกระบวนการสอนงาน (Coaching) การแบ่งปัน
ความรู้ (Knowledge Sharing) และการฝึกอบรม
สัมมนากับสถาบันภายนอก

- Set employee benefits to be higher than
required by law to meet the cost of living and
promote the well-being of employees as follows:
1. Welfare grants, including grants to employees,
spouses, children or parents of employees
who pass away.
2. Health and life insurance including annual
health checks, membership of a Sports
Club, Medical treatment and Dental group
health insurance and group accident insurance.
3. Funds including provident funds, compensation
funds and social security funds.
4 Loan benefits including special interest loans
with counter-parties from the Company.
3.3 Non-infringement of intellectual property or
copyrights.
The Company respects and complies with intellectual
property laws and has a policy to withhold support of any
action that is likely to violate intellectual property rights in
every category. The guidelines are as follows:
1. All employees are responsible for protecting
and securing the Company’s intellectual
property from unauthorized use. They must
not use the Company’s intellectual property
in different categories for personal gain or for
the benefit of others without permission.
2. All employees must respect and honor the
intellectual property of others and must not
take the work of the intellectual property of
others, whether all or part of the work, without
its owner’s permission.
3.4 Developing and promoting the capacity of
employees
- Focus on building a learning organization by
promoting the development of employees’
capacity at all levels in an appropriate and
continuous manner.
- Develop a performance evaluation system that
is effective, transparent, fair and verifiable.
- Establish coaching, knowledge sharing and
training sessions by external institutions.
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3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการดำ � เนิ น
กิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในด้านการวางแผน และ
ปฏิบัติงาน
- เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และทั่วถึง
3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ปี 2560
1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษทั จะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ  
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่
เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3. บริษัทจะมอบหมายให้พนักงานผูแ้ ทน ได้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทำ�งาน ตามทีก่ ฎกระทรวงกำ�หนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
4. บริษัทจะดำ�เนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน
และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ทำ�งาน เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำ�เสมอ
5. มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก
ในเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน  แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง
6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำ�เนิน
โครงการ แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการทำ � งานของบริ ษั ท
พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานและวิธีการทำ�งาน
ที่ปลอดภัย
7. ควบคุมการทำ�งานของ Outsource และผูร้ บั เหมา
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยของ
บริษัทและฝ่ายบริหารอาคาร

3.5 Promoting participation
- Encourage employees to participate in social
activities in both the planning and implementation
processes.
- Provide opportunities for comments and
suggestions via various channels appropriately
and thoroughly.
3.6 Safety,occupational health and work
environment in 2017
1. Safety, occupational health, and the working
environment are considered the responsibility
of every employee.
2. The Company shall support the issuance of
appropriate notifications, rules, regulations
and guidelines on occupational safety, health
and the work environment in accordance with
relevant standards and legislation.
3. The Company will assign every employee to
attend a safety officer course according to
Ministerial Regulations, which set standards
in management and administration for safety,
occupational health and the work environment.
4. The Company will regularly monitor, evaluate,
and improve the workplace environment for
the safety and health of employees and its
other stakeholders.
5. Knowledge and awareness of safety,
occupational health and the work environment
must be shared with executives and employees
continuously.
6. All employees must cooperate in implementing
the project regarding safety, occupational
health and the work environment program
with the goal of improving the work environment
and safe work practices.
7. Manage outsourced work and contractors to
comply with safety regulations of the Company
and building management.
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8. เสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการ
ทำ�งานอันจะนำ�ไปสู่การสร้างขวัญและกำ�ลังใจ
แก่พนักงาน ซึง่ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งาน
ของพนักงาน
บริษทั เป็นสถานประกอบการทีม่ คี วามเสีย่ งต่�ำ เมือ่ เทียบ
กับโรงงานอุตสาหกรรม และมีพื้นที่อยู่ในอาคารที่มีนิติบุคคล
เป็นผูบ้ ริหารอาคาร ดูแลในเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในอาคารอยูร่ ะดับหนึง่ อย่างไรก็ตามบริษทั
ไม่ได้เพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
และมีจัดทำ�สถิติการเกิดอุบัติเหตุดังนี้
สถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งาน
Accident statistics from work

8. Ensuring safety at work that will raise employee
morale, which affects employee performance.
The Company is a less risky business establishment
compared with industrial plants, and it occupies a building
that a corporate entity is managing to take care of safety,
occupational health and the building environment to a
specified level. However, the Company does not neglect
to comply with safety laws and records accident statistics
as follows.

ปี 2559/2016

ปี 2560/2017

ชาย (คน)
Men (No.)

หญิง (คน)
Women (No.)

รวม
Total

ชาย (คน)
Men (No.)

หญิง (คน)
Women (No.)

รวม
Total

ไม่หยุดงาน / Not absent

-

1

1

-

-

-

หยุดงาน / Absent

-

-

-

-

-

-

ทุพพลภาพ / Disabled

-

-

-

-

-

-

เสียชีวิต / Deceased

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

รวม / Total

4. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม
4.1 จรรยาบรรณธุรกิจ
- มีการกำ�หนดจรรยาบรรณธุรกิจเพือ่ ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้เป็นคู่มือ
เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นแบบ
อย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็นธรรม
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4.2 การส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- มีหลักการในการคัดเลือกคูค่ า้ ในการดำ�เนินธุรกิจ
ร่วมกันอย่างชัดเจนว่า จะไม่ส่งเสริมคู่ค้าที่ไม่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยการใช้แรงงานเด็ก หรือให้การส่งเสริมการ
ดำ�เนินธุรกิจที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย

4. Conducting business with fairness
4.1 Code of Conduct
- A code of conduct has been prepared as an
operations manual for members of the Board
of Directors, the executives, and employees
of the Company to ensure they treat
themselves, their co-workers, their supervisors,
their subordinates, and all related parties with
fairness and accountability.
4.2 Working with corporate governance-oriented
business counterparts
- A clear principle in selecting business counter
parts has been established under which the
Company will not support those who lack
good corporate governance such as violating
human rights by exploiting child labour or
those that are involved in unethical and
unlawful business practices.
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การคุ้มครองสิทธิลูกค้า
- ให้บริการมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ
- กำ�หนดให้พนักงานเคร่งครัดในการรักษาความลับ
ของลูกค้า และไม่นำ�ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไป
เผยแพร่แก่บุคคลอื่น
- ไม่นำ�ข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท
และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่จำ�เป็นต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผูล้ งทุนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อส่วนงาน
ผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อขอทราบข้อมูล แจ้งข้อมูล
รวมทัง้ แจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะแก่บริษทั
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
โทรศัพท์ :
0-2697-3700
			
เว็บไซต์บริษัท : www.finansa.com
			
อีเมล :
ir@finansa.com
- ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ
กรรมการบริษัทได้โดยตรงเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน
แก่บริษทั
จดหมายลงทะเบียน : กรรมการบริษัท
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
6. การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
การดำ�เนินธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
บริษทั มีสถานทีต่ ง้ั อยูบ่ นอาคารสูง  มีนติ บิ คุ คลฯ ทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตั้งจากเจ้าของร่วมเป็นผู้บริหารอาคาร ซึ่งมีโครงการ
ปรับปรุงสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นมาตรฐานตามกฎหมายกำ�หนด รวม
ถึ ง ความปลอดภั ย อย่ า งเคร่ ง ครั ด มี แ ผนงานบำ � รุ ง รั ก ษา
เครื่ อ งจั ก รที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของอาคาร เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก่ อ
มลภาวะทางกลิ่น เสียง มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ซึ่งมีแผนงาน
พัฒนาระบบและเครื่องจักรที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร
ตรวจสอบและติดตามสม่�ำ เสมอตลอดทัง้ ปี ซึง่ ในส่วนพืน้ ทีข่ อง
บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอาคารก็ได้มกี ารกำ�หนดนโยบายสิง่ แวดล้อม โดย
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

5. Accountability to consumers
Rights protection for consumers
- Provide high-quality services to professional
standards.
- Manage staff to strictly follow disclosure policies
to protect customers’ confidential information.
- Never employ customer data to benefit the
Company nor any parties unless complying with
the law.
- Investors and related parties are advised to
contact the Investor Relations Department to
receive information, suggestions and complaints
via the following channels:
Tel:
0-2697-3700
			
Website: www.finansa.com
			
Email: ir@finansa.com
- Investors and related parties are advised to send
a complaint to Board of Directors via the following
channels
Registered mail: Board of Directors
Finansa Public Company Ltd.
20th Floor, Tisco Tower
48/48 North Sathorn, Silom Sub-district
Bangrak District, Bangkok 10500

6. Contributing to society and the environment
Conducting business under environmental standards
The Company is located in a high-rise building that
is managed by a legal entity appointed by co-residents.
The legal entity maintains the environment to meet a legal
standard, strictly follow safety rules, and provide
maintenance services on a regular, year-round basis for
equipment in the building to avoid odor pollution and noise
pollution. The building has also installed a waste water
treatment system. For indoor areas under the Company’s
supervision, the following environmental policy has been
established for management and staff at all levels:
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1. เผยแพร่ความรู้ในด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมใน
อาคารสำ�นักงาน และร่วมกันปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และเกณฑ์ตา่ ง ๆ เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ที่ดีในบริษัท
2. ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้ำ�  และ
ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
3. มุง่ มัน่ ในการปรับปรุงสิง่ แวดล้อมโดยมีการจัดซือ้
ผลิตภัณฑ์และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกปริ้นเตอร์ เป็นต้น
4. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การตระหนั ก รู้ ใ นการลดและ
ป้องกันการปล่อยขยะของเสียและมลพิษอื่น ๆ
จากกิจกรรมการทำ�งาน เช่น การรณรงค์ลดการ
ใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ไม่ทิ้งกระดาษชำ�ระลง
โถชักโครก เป็นต้น
5. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อพนักงาน และ
เผยแพร่ถงึ ความมุง่ มัน่ ในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ของบริษัท
การส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีแนวนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ลดและป้ อ งกั น ปั ญ หามลภาวะต่ อ                 
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำ�งานของบริษัท ดังนี้
ด้านการใช้ไฟฟ้า
- บริษัทดำ�เนินการลงทุนเพื่อลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยเปลีย่ นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด
36 วัตต์ (T8) ใช้เป็นหลอดผอมชนิด 28 วัตต์ (T5)
เพือ่ เป็นการประหยัดพลังงาน และลดความร้อน
ในพื้นที่สำ�นักงานบริษัท
- การใช้ Software ช่วยในการควบคุมระบบปรับ
อากาศ สามารถตั้ง เวลาทำ � งานเปิ ด -ปิ ด โดย
อัตโนมัติ เพือ่ ควบคุมการใช้งานให้ประสิทธิภาพ
ลดความเสีย่ งในการเปิดใช้งานเอง (Manual) โดย
ไม่ได้รับอนุญาต และลดการสูญเสียพลังงาน
ไฟฟ้าเกินความจำ�เป็น
ด้านแสงสว่าง
บริษทั จัดให้มแี สงสว่างในพืน้ ทีท่ �ำ งานทีเ่ หมาะสมกับการ
ทำ�งานของพนักงาน แสงสว่างไม่ให้น้อยหรือมากเกินไป ซึ่ง
อาจนำ�มาให้เกิดความเครียดในการทำ�งานและเกิดอุบตั เิ หตุได้

1. Provide knowledge of laws concerning the
environment in an office building and comply
with related rules and laws to promote a
high-quality environment in the Company.
2. Encourage the most efficient use of energy,
water and other resources of the Company.
3. Make continued efforts to improve the
environment by supporting procurement from
environmentally friendly suppliers of items such
as photocopiers, printer ink and paper.
4. Raise awareness on reducing/preventing waste
and toxic substances caused by work
activities with efforts such as creating a
campaign to reduce plastic, foam and paper
in toilet bowls.
5. Communicate an environmental policy with
staff on the Company’s efforts to protect the
environment in the workplace.
Promoting the effective use of resources
The Company has guidelines to promote the effective
use of resources to reduce/prevent environmental pollution
in the workplace as follows:
On electricity
- The Company has invested in replacing T8
fluorescent 36-watt lightbulbs with T5
fluorescent 28-Watt tube lightbulbs to reduce
energy consumption and heat in the workplace.
- Using software to control air conditioning with
an automatic switch for effective use, which
reduces risks occurring from unauthorized,
manual switching and reduces the unnecessary
usage and cost of electricity.
On lighting
The Company provides appropriate lighting for the
staff to avoid stress and accidents.
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ด้านคุณภาพน้ำ�
บริษทั ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพน้� 
ำ โดยเฉพาะน้�ำ ดืม่ ได้
จัดซือ้ เครือ่ งทำ�น้�ำ ดืม่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ระบบ Reverse Osmosis
System (RO) เพื่อให้พนักงานได้ดื่มน้ำ�ที่มีคุณภาพ และเป็น
ผลดีตอ่ สุขภาพของพนักงาน เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานด้วย
การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมพนักงานในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
บริษัทได้เล็งเห็นความสำ�คัญในด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ทำ�งาน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจาก
ความไม่เข้าใจทีแ่ ท้จริงของพนักงาน บริษทั จึงมีแนวการปลูกฝัง
จิตสำ�นึกให้พนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้รับการ
อบรมและสัมมนาเกีย่ วกับการจัดการสิง่ แวดล้อม เช่น สัมมนา
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและปลูกฝังค่านิยม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ดังนี้
1. โครงการ CSR ปลูกต้นไม้เพื่อแม่
เมือ่ วันศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม 2560 กลุม่ บริษทั ฟินนั ซ่า
ร่วมกับ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน บางพลี จัด
กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อแม่” บริเวณโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณ
พืน้ ทีว่ า่ งภายในโครงการ โดยภายในโครงการมีการ
ปลูกต้นมะฮอกกานี จำ�นวน 50 ต้น เพื่อช่วยเพิ่ม
อากาศบริสุทธิ์ และเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ในบรรยากาศ ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหา
ภาวะโลกร้ อ นได้ อี ก ทาง นอกจากนี้ ไ ด้ ป ลู ก ต้ น    
ดาวเรือง จำ�นวน 125 ต้น บริเวณพื้นที่ว่างหน้า
สำ�นักงานขาย เพือ่ ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวาย
ความอาลัย และรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่าง
หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ซึ่ ง
กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ตาม
นโยบายของบริษทั ฯ ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

On water quality
The Company has placed importance on drinking
water by purchasing a high-quality Reverse Osmosis
System (RO) water purifier for staff to drink good water
and maintain good health, which helps improve productivity.
Providing knowledge and training on the
environment
The Company considers the workplace environment
to be an important issue. The most important problem
facing this issue comes from misunderstanding among
staff. The Company has brought up awareness in direct
and indirect ways, including a series of staff training and
seminars on environment management, such as a seminar
on procurement of environmentally friendly goods and
services, for example.
Corporate Social Responsibility (CSR)
The Company contributes to society and the environment by encouraging a participation in socially responsible
activities by its staff and instilling in them a values on
social and environmental issues, developing these into an
organizational culture.
1. Corporate Social Responsibility (CSR)-Plant
a tree for Mom
On Friday, August 11, 2017, the Finansa Group
together with Bangkok Free Trade Zone Bang
Phli organized an activity called “Plant a tree
for Mom” at the Bangkok Free Trade Zone Site.
This was to increase the green area of the vacant
space within the Site. 50 mahogany trees were
planted to improve air quality and to absorb
carbon dioxide from the atmosphere. This could
also alleviate global warming. 125 Marigold
Flower trees were also planted in the front area
of the Sales Office to pay tribute to and in
remembrance of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej, King Rama IX. This social activity
(CSR) was one of the company’s policies to help
develop the community and the environment.
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2. โครงการ CSR ทำ�ความสะอาดลานวัด โบสถ์
และห้องน้ำ�
เมือ่ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 พนักงานจิตอาสา
กลุ่มบริษัทฟินันซ่า ร่วมกับ โครงการบางกอกฟรี
เทรดโซน บางพลี ทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์
“ทำ � ความสะอาดลานวั ด โบสถ์ และห้ อ งน้ำ � ”
ณ วั ด มงคลนิ มิ ต ร อำ � เภอบางเสาธง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามและสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชน ในการนี้ พ นั ก งาน
จิตอาสาได้รว่ มถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานให้
กับพระภิกษุสงฆ์ พร้อมอุปกรณ์ทำ�ความสะอาด
เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำ�หรับวัดและชุมชนต่อไป
โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทน
สังคม

2. Corporate Social Responsibility Project (CSR):
Cleaning A Buddhist Temple
On Friday, September 22, 2017, volunteer staff
of the Finansa Group, together with The Bangkok
Free Trade Zone Bang Phli participated in cleaning
the grounds of the temple, the chapel and the
bathrooms at Wat Mongkolnimit, Bang Sao
Thong, Samutprakarn. This was done in order
to improve the surrounding environment and to
build a good relationship with the community.
At the event, the volunteer staff offered food to
the Buddhist monks and gave offerings to the
monks. Cleaning equipment was donated for
further use at the Buddhist temple and the
community. This was one of the Company’s
social responsibility activities.
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการ
บริหารความเสีย่ งแบบรวมกลุม่ โดยมีเป้าหมายให้ธรุ กิจเติบโต
และสร้างผลตอบแทนอย่างมัน่ คงในระยะยาว กลุม่ บริษทั ฟินนั ซ่า
ตระหนักดีว่าความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญ อาจทำ�ให้ผู้ลงทุน
สูญเสียเงินลงทุนทัง้ จำ�นวนหรือบางส่วนหรือไม่ได้รบั ผลตอบแทน
ในอัตราทีค่ วรจะได้รบั จึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
นโยบายเกีย่ วกับมาตรการและแผนงานจัดการความเสีย่ ง
ในการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทกำ�หนดจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ได้จัดให้ฝ่ายบริหาร
รายงานผลการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ต่อคณะกรรมการ
บริษทั เป็นประจำ�ทุกไตรมาส และได้มกี ารทำ�การประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้
ผลการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Finansa Plc. and its subsidiaries exercise collective
risk management strategy to reach the goal of long-term
business growth and sustainable return. Realizing that
potential risks may lead to investors’ partial or complete
loss, and inappropriate return, the Group focuses on
managing the risks to be at an acceptable level approved
by the Group Risk Management Committee.
The Group’s guidelines and policies on risk management are set by the Risk Management Committee and
risk management report is presented to the Board of
Directors every quarter. Annual evaluation and review of
internal control system has been carried out to improve
and enhance the operating performance.

1. ความเสี่ยงจากภาวะตลาด
ความเสีย่ งจากภาวะตลาด หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารทางการเงิน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด ได้แก่ การเคลื่อนไหวของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และภาวะ
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อ
รายได้ของกลุ่มบริษัท
1.1 ความเสีย่ งจากการทีร่ ายได้หลักของกลุม่ ฟินนั ซ่า
อาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน
รายได้ ห ลั ก ของกลุ่ ม ฟิ นั น ซ่ า มาจากธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี ค วาม
สัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน
ทัง้ ในและต่างประเทศ  ซึง่ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีล้ ว้ นอยูน่ อกเหนือ
การควบคุ ม ของบริ ษั ท   หากปั จ จั ย ดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบ         
ในทางลบต่อภาวะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ การระดมทุน
การนำ�หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน รวมถึงความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน
ก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ
ธุรกิจบริหารกองทุน และธุรกิจการลงทุนโดยตรง  อย่างไรก็ตาม
ในภาวะดังกล่าวบริษทั อาจมีโอกาสหารายได้ทป่ี รึกษาด้านอืน่ ๆ
ชดเชย เพือ่ เป็นการกระจายความเสีย่ งด้านรายได้ เช่น รายได้
จากการให้บริการเป็นทีป่ รึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้ รายได้
จากธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้า นอกจากนี้ นโยบายการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั ทีไ่ ม่ได้มงุ่ เน้นธุรกิจภายในประเทศเพียงแห่งเดียว
จะช่วยกระจายความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศได้
ระดับหนึ่ง

Market risk refers to change in value of financial  
instruments results from change in market conditions
such as interest rate, foreign exchange, and economic
condition, which may positively or negatively affect the
Group’s revenue.
1.1 Risks on the Group’s Revenues Affecting by
Economic, Financial and Capital Markets
Conditions
The Finansa Group’s businesses and revenues are
closely related to domestic and global economic, financial,
and capital market conditions, which are not under the
Group’s control. Any severe change in these factors may
result in a negative environment in the Stock Exchange of
Thailand i.e. trading volume, share prices, capital raising
transaction, public offering transaction and investors’
confidence. Thus it could directly affect the Group’s     
revenues from its investment banking business, fund
management business and direct investment business.
However, under this scenario, the Group may diversify
revenue stream by raising the revenue from other types
of advisory, such as financial advisory services for debt
restructuring, and warehouse leasing business. Moreover,
the Finansa Group’s operational policy that not only
concentrates on operations in Thailand, but also in other
countries, will also helps reduce the risk attributable to
market conditions to a certain extent.

Risks Factors for the Group Operation
1. Market Risk
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ในช่วงปลายปี 2557 และในปี 2558 บริษัทได้เข้าลงทุน
ในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงาน    
ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน  ระยะเวลาการเช่าช่วง 24-25
ปี โดยมีพื้นที่เช่ารวม 89,024 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุน
ทั้งหมด 1,423.3 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อ
ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน      
ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง จะทำ � ให้ บ ริ ษั ท มี แ หล่ ง รายได้ ที่
สม่ำ�เสมอ ลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนลงได้
1.2 ความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม
เนื่องจากบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจ
ด้านหนึ่งคือการลงทุนโดยตรงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มี
รายได้จากการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าว ดังนัน้
ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอาจ   
เกิดขึ้นได้ ถ้าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีผลการดำ�เนินงาน
ขาดทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของ
บริษัท  ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินรวม
ได้ถกู บันทึกตามวิธสี ว่ นได้เสีย และเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ประเภทรายได้
Type of Revenue

ด�ำเนินการโดย
Operated by

Around the end of 2014 and in 2015, Finansa acquired
rights to sub-lease land and warehouse/factory buildings
in the Bangkok Free Trade Zone project with the sub-lease
period of 24-25 years.  Total leasable area is 89,024 sqm.  
Total investment value is Baht 1,423.3 million. The objectives
are to operate the business of leasing of warehouses
and factory buildings to operators and to create constantly
income stream for the Company, thus reducing the risk
attributable to market conditions.
1.2 Risk on Investment in Subsidiaries and
Associated Companies
Since Finansa Plc. also engages in direct investments
in subsidiaries and associated companies and in return,
expecting revenue from these investments. Risks on investment
arise when these subsidiaries and associated companies
incur operational loss thus directly affect the Company’s
financial performance. Investments in associated companies
in the consolidated financial statements are accounted for
under equity method while investments in subsidiaries and
associated companies in the separate financial statements
are accounted for under cost method less allowance for
impairment loss (if any).

ร้อยละการถือหุ้น
ของบริษัท
% of Shares
held by FNS

2560 / 2017
รายได้
Revenue

ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ
FNS, FFM,
Investment, Advisory and
100
28.8
FC
Management Business
ธุรกิจวาณิชธนกิจและหลักทรัพย์
FSL
100
245.3
Investment Banking and Securities Business
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
FNS
180.8
Warehouse and Factory Leasing Business
อื่นๆ
27.6
Others				
รวมรายได้ทั้งหมด
482.5
Total Revenue			
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
FSS & FSSIA
25.29
52.1
ในบริษัทร่วม
PD
36.38
Share of gain (loss) from investment
MK
9.78
22.8
in associated companies
รวม / Total		
74.9
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%

2559 / 2016
รายได้
Revenue

%

2558 / 2015
รายได้
Revenue

%

6.0

64.7

15.5

116.5

12.3

50.8

158.0

37.9

238.9

25.3

37.5

187.1

44.9

137.4

14.6

5.7

7.3

1.8

451.2

47.8

100.0

417.1

100.0

944.0

100.0

69.6
30.4

67.8
28.9

70.1
29.9

35.2
17.9
15.9

51.0
26.0
23.0

100.0

96.7

100.0

69.0

100.0

1.3 ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์และผล
ตอบแทน
กลุ่ ม บริ ษั ท ฟิ นั น ซ่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ ผ ลตอบแทนจาก      
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ เนือ่ งมาจาก
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 264.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7
ของสินทรัพย์รวมในกลุ่มฟินันซ่า ลดลง 194.2 ล้านบาทจาก
สิน้ ปี 2559 จากการขายหน่วยลงทุนทีเ่ ป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง
เพื่ อ ชำ � ระคืน หุ้น กู้ทั้ง ระยะสั้น และระยะยาวที่ ครบกำ � หนด   
และการลดลงของมูล ค่าสุทธิของเงิน ลงทุ นในกองทุ นต่ า ง
ประเทศ  
เงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราวในหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า ณ วั น ที่ 31
ธั น วาคม 2560 ทั้ ง จำ � นวนเป็ น เงิ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น
ของกองทุนตลาดเงินในประเทศ เป็นเงินลงทุนทีม่ สี ภาพคล่องสูง
และความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำ�  ส่วนเงินลงทุนชั่วคราวใน
หลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขายเป็ น เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ในความ
ต้องการของตลาดในประเทศ สำ�หรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ระยะยาวเป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกองทุนต่าง
ประเทศ
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
เป็ น ผู้ กำ � หนดแนวทางและนโยบายการจั ด สรรสิ น ทรั พ ย์
นโยบายการอนุมตั วิ งเงินการลงทุนของบริษทั และการควบคุม
ความเสีย่ ง เพือ่ ควบคุมผลขาดทุนทีอ่ าจเกิดจากความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดหลักทรัพย์
1.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั มีบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนในต่างประเทศ
ที่ดำ�เนินการอยู่ 1 แห่ง จึงมีสินทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่ง    
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท
และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
ตามตารางข้างล่างนี้ โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่จะเป็นเงินสดและ
เงินลงทุน
สกุ
ลเงิน / Currency
		

ดอลลาร์สหรัฐ
US Dollars

1.3 Risk on Investment in Securities and Return
Risk of below-expected return from securities investment
arises with domestic and global economic fluctuation.
As at 31 December 2017, the Company and its
subsidiaries held net investment in securities of Baht 264.7
million, accounted for 7% of total assets of the Group,
decreasing by Baht 194.2 million from those of the previous
year resulting from disposals of investment units which
were liquid asset to repay matured short-term and
long-term debentures and a decrease in net asset value
of investment in foreign fund.
As at 31 December 2017, temporary investments in
securities held for trading was in domestic money market
funds, which are highly liquid and pose low investment
risk. The temporary available-for-sale securities were in
domestic marketable equity securities. The long-term
investments in securities were in government bond and
foreign funds.
The Group Investment Committee were assigned to
set business policies in asset allocation, investment
approval limit, and risk management so as to limit negative
return that may arise from volatile economic and market
conditions.
1.4 Foreign Exchange Risk
The Finansa Group consists of 1 operating overseassubsidiary and therefore possesses foreign currency
denominated assets and liabilities. Foreign currency
denominated assets and liabilities of the Company and its
subsidiaries as at 31 December 2017 is shown in the
table below. Most of the assets were in cash and investments.

สินทรัพย์ (พันหน่วย)

ร้อยละของสินทรัพย์รวม

% of Total Assets

Liabilities (Thousand)

% of Total liabilities

2,587

2.4

-

-

Assets (Thousand)
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หนี้สิน (พันหน่วย)

ร้อยละของหนี้สินรวม

1.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อรายได้
และค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมี
ความเสีย่ งในด้านนีต้ � 
ำ่ เนือ่ งจากมีรายได้จากดอกเบีย้ จำ�นวนน้อย
เมือ่ เทียบกับรายได้อนื่ ขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยทีเ่ ป็นดอกเบีย้ เกิดจาก
หนี้สินที่เป็นหุ้นกู้ระยะสั้น และหุ้นกู้ระยะยาว โดย ณ สิ้นปี
2560 มียอดคงค้างจำ�นวน 100 ล้านบาท และ 970 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ การที่บริษัทมีสัดส่วนของหนี้สินระยะยาว  
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้สินระยะสั้น หากอัตราดอกเบี้ย
ตลาดปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลทางบวกต่อบริษัท หรือทำ�ให้
บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ�เมื่อเทียบกับการปรับเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด

1.5 Interest Rate Risk
Interest rate fluctuation affects interest income and
expense of the Finansa Group. The Group has low interest
rate risk as its interest income is relatively low compare
to other types of income. Interest expenses came from
bills of exchange and short-term debentures and long-term
debentures with total outstanding balance of Baht 100
million and Baht 970 million, respectively at year-end 2017.  
As the Company has more of long-term liability than
short-term liability, an increase in interest rate will have a
positive impact on the Company or result in a lower interest
expenses compare with an increase in market rate.

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการทีบ่ ริษทั ไม่สามารถชำ�ระหนีส้ นิ หรือภาระผูกพันเมือ่ ถึง
กำ�หนด เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความ
ต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม
เดิมความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเป็นความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญมาก
ประเภทหนึ่งในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด
(มหาชน) เนือ่ งจากบริษทั มีการพึง่ พาเงินกูร้ ะยะสัน้ ทีร่ ะดมผ่าน
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น โดยใช้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน
และการลงทุน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีนี้ บริษัทได้มีการ
ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อใช้ในการลงทุน      
ในสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานซึ่งเป็นสินทรัพย์
ระยะยาว และลดการออกหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ลง เพือ่ ให้แหล่งระดมทุน
และแหล่งใช้ไปมีความสอดคล้องกันมากยิง่ ขึน้ ช่วยลดความเสีย่ ง
ด้านนี้ให้ต่ำ�ลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน
ประเภทหุน้ กูร้ ะยะสัน้ และหุน้ กูร้ ะยะยาวส่วนทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระ
ภายใน 1 ปี รวมจำ�นวน 340 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 160 ล้านบาท
หรือร้อยละ 32 จากสิ้นปี 2559 และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
ที่ ไ ด้ จ ากการเที ย บสั ด ส่ ว นสิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นต่ อ หนี้ สิ น
หมุนเวียนของกลุ่มฟินันซ่า เท่ากับ 1.01 เท่า สูงขึ้นจากสิ้นปี
2559 ซึง่ เท่ากับ 0.91 เท่า แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องระยะสัน้
ของบริ ษั ท ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยจากการลดลงของหนี้ สิ น   
ระยะสัน้ ในส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวบริษทั มีหนุ้ กูร้ ะยะยาวสุทธิ
จากส่วนทีถ่ งึ กำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี จำ�นวน 730 ล้านบาท     
ลดลง 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2559 โครงสร้าง
เงินทุนของกลุ่มฟินันซ่าประกอบด้วยหนี้สินจำ�นวน 1,312.4
ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 2,279.7 ล้านบาท     
คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.58 เท่า นับว่ายังอยู่
ในระดับต่ำ�

2. Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk that the Company is unable
to meet financial obligations when they become due, as
a result of the failure to obtain sufficient funds at reasonable cost within the deadline.
Previously, the liquidity risk was one of the most
significant risks for Finansa Plc. because the Company
relied on short-term loans in term of bills of exchange and
short-term debentures to maintain working capital and
investments. However, in 2015 and 2016, the Company
raised funds through issuance of long-term debentures to
acquire rights to sub-lease land and warehouse/factory
buildings which were non-current asset generating a steady
stream of income. Moreover, the issuance of short-term
debentures was also decreased. This resulted in a better
maturity profile and reduced liquidity risk.
As at 31 December 2017, the Company reported
current liabilities in short-term debentures and current
portion of long-term debentures of Baht 340 million,     
decreased by Baht 160 million or 32% from the end of
previous year. The liquidity ratio, calculated by dividing
current asset with current liabilities was 1.01, compare to
0.91 in 2016, showing a slightly increase in short-term
liquidity status resulted from a drop in current liabilities.
As for long-term liabilities, the Company had long-term
debentures-net of current portion of Baht 730 million,
decreased by Baht 40 million or 5% from the end of 2016.  
The Group’s capital structure comprised Baht 1,312.4
million in liabilities and Baht 2,279.7 million in equity,    
resulting in a debt to equity ratio of 0.58 which is           
considerably low.
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการ       
ผูจ้ ดั การเป็นผูอ้ อกนโยบายภายในให้มรี ะบบควบคุมการออก
ตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างรัดกุม รวมถึงให้มี
การรายงานจำ�นวนยอดตราสารหนีท้ เ่ี สนอขาย และยอดคงค้าง
ต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นประจำ�ทุกไตรมาสเพือ่ ให้สามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบยอดคงค้าง     
ของตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ที่บริษัทออกได้จาก “รายงานผล    
การขายหุ้นกู้” ของบริษัท จาก www.sec.or.th
กลุ่มฟินันซ่ามีการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์โดย
ฝ่ายบริหารเงิน มีการจัดให้มกี ารกูย้ มื ระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย
และมี ก ารคำ � นวณ Liquidity Gap เพื่ อ วั ด ความเพี ย งพอ       
ของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัท
3. ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านเครดิต หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการ
ที่คู่สัญญา (Counterparty) ของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงือ่ นไขและข้อตกลงในสัญญาทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันไว้ได้ ทำ�ให้ไม่
สามารถชำ�ระหนี้เมื่อครบกำ�หนดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความ  
เสียหายแก่บริษัท  
กลุ่ ม ฟิ นั น ซ่ า มี ค วามเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต อยู่ ใ นระดั บ ต่ำ � 
เพราะธุรกิจปัจจุบนั ไม่มกี ารปล่อยสินเชือ่ และไม่มนี โยบายในการ
ปล่อยสินเชื่อเพิ่ม ดังนั้น ความเสี่ยงด้านเครดิตที่บริษัทยังคง
มีอยู่จึงเกิดจากตราสารหนี้ที่บริษัทลงทุน และความเสี่ยง    
ด้านชำ�ระราคา ในการลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำ�หนดให้ตราสารหนี้หรือ
บริษทั ทีอ่ อกตราสารหนีต้ อ้ งได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) หรือได้อันดับ  
ความน่าเชือ่ ถือไม่ต�ำ่ กว่า BBB- เพือ่ เป็นการควบคุมความเสีย่ ง
ด้านเครดิตของกลุ่มบริษัท
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิด
ความเสี ย หายอัน เนื่อ งมาจากการขาดการกำ � กั บดู แลและ
ควบคุมที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร โดยมีสาเหตุมา
จากกระบวนการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร บุคลากร ระบบงาน
หรือเหตุการณ์จากปัจจัยภายนอก
กลุ่มฟินันซ่าได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ      
ที่ ดี ต ามที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) กำ�หนดมาโดยตลอด โดย  
คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี

The Board of Director assigned the Managing Director
to set an internal policy to control the short-term debt
securities issuance and to report the issued amount and
outstanding amount to the Board of Director in a
quarterly meeting. In this regard, investors can check the
Company’s bills of exchange and short-term debentures
outstanding amount from “Selling Report-Debentures”     
of the Company at www.sec.or.th.
The Group has applied collective liquidity management
policy with intercompany loans and borrowings and liquidity
gap calculation to assess its capital and liquidity adequacy.

3. Credit Risk
Credit risk arises when counterparties of the Company
are not capable to meet obligations and fail to make
payments when become due, which may damage
the Group.
The Finansa Group has a considerably low level of
credit risk as the Group has no lending business and no
policy on additional lending. Credit risks remain are from
debt securities held, as well as clearing and settlement
risk. To control credit risk, the Group Risk Management
Committee limited investment in bonds to investment
grade, or BBB-or higher rating bonds.

4. Operational Risk
Operational risk refers to the risk of loss from lack of
appropriate internal control or good corporate governance
which may result from internal operational processes,
people, workflows, or external events.
The Finansa Group has strictly practiced good
corporate governance as stipulated by the Office of the
Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock
Exchange of Thailand (SET). Compliance with good      
corporate governance principles is reviewed annually by
the Board of Directors.
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สำ�หรับการดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ฟินันซ่า
กำ�หนดนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้
รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายในที่เ กี่ยวกับ ฐานะการเงิน และผลการ
ดำ�เนินงานของบริษทั ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์  
และกำ�หนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์
ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 และบท
กำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
สำ�หรับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกต่างๆ
เช่น ภัยธรรมชาติ และการก่อวินาศภัย กลุ่มบริษัทได้มีการจัด
ทำ�แผนฉุกเฉินหรือแผนการดำ�เนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business
Contingency Plan) เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาให้บริการได้
อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของกลุ่มบริษัท
ฟินนั ซ่าดำ�เนินการผ่านการควบคุมและติดตามผ่านฝ่ายกำ�กับ
ดูแลการปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
จากภายนอก และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ
กลุ่มบริษัทเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
การดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฟินันซ่าเป็นธุรกิจที่ต้อง
พึง่ พาบุคลากรเป็นหลัก โดยบุคลากรในระดับบริหารของบริษทั
เป็นผูม้ คี วามชำ�นาญ และมีประสบการณ์การทำ�งานทีย่ าวนาน  
อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง ในขณะที่
บุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำ�นาญในการประกอบ
ธุรกิจการเงินมีอยูอ่ ย่างจำ�กัด ทำ�ให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรใน
สายงานต่าง ๆ ผูบ้ ริหารมีนโยบายทีจ่ ะว่าจ้างผูบ้ ริหารในระดับสูง
เน้นการพัฒนาพนักงาน สร้างแรงจูงใจในการทำ�งาน รวมทั้ง
จั ด ให้ มี ที ม งานที่ ป ระกอบด้ ว ยบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วาม
สามารถและมีประสบการณ์หลายทีม ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้
สร้างผลงานและช่วยให้ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ดังนัน้ หากขาดผูบ้ ริหารหรือทีมงานหนึง่ ไป ทีมงานอืน่ สามารถ
ดำ�เนินงานแทนได้ โดยจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทในอนาคตไม่มากนัก  นอกจากนี้ ยังให้ความสำ�คัญกับ
ทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและเรียนรู้จากการ
ปฏิบตั งิ านจริงเพือ่ พัฒนาบุคลากรทัง้ ในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมอย่างสม่ำ�เสมอ
และเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อี ก ทั้ ง การให้ ผ ลประโยชน์

As for the procedure against insider information
exploitation, the Group has set a policy to prohibit the
directors and executives from using information related to
the financial and operational performance of the Company
which has not yet been disclosed to public for their
personal benefit, including but not limited to securities
trading. Each director and executive’s securities holding
and holding of securities by one’s spouse and minor
children is required to be reported to the Office of the
Securities and Exchange Commission, in compliance with
Section 59 and the penal provision in Section 275 of the
Securities and Exchange Act B.E. 2535.
The Group has set up the Business Contingency Plan
to cope with the risks from unexpected external events
such as natural disasters and sabotages, in order for the
Group to be able to get back to business within an
appropriate time period.
Operational risk management has been overseen by
the Group’s Compliance Office and outsourced internal
auditors, whom present their reports to the Audit Committee
on quarterly basis.

5. Risk on Personnel Resources
The Finansa Group’s business operations rely primarily
on its people. Executive management requires expert and
experienced personnel. In a highly competitive business
environment, personnel with experience and expertise in
financial services which is in short supply are fiercely sought
after. Finansa’s management has pursued a policy of
recruiting more high-level executive, training and promoting
junior executives, as well as hiring experienced teams of
personnel. This policy proved successful and contributed
to the Group’s continuous growth. It allows the Group to
allocate substitute team in case of current executive or
team absence, lower the effect to the Group’s operation.  
Human resource is highly valued by providing training and
on-the-job learning support, to encourage employees from
executive to operational level to constantly improve
themselves in common direction. Additionally, compensation
relevant to ability and performance is set at motivating
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ตอบแทนจากการทำ�งานทีส่ มั พันธ์กบั ผลงานและความสามารถ
ของพนักงานให้อยู่ในระดับที่จูงใจและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามสภาวะตลาด เพือ่ สร้างหลักประกันและความมัน่ คงในการ
ทำ�งานของพนักงาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสีย
ทีมงานและบุคลากรให้น้อยลง

level, in accordance with market standards. This work
assurance in turn helps reduce the risk of personnel
turnover.

6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฟินันซ่า เช่น รายได้ กำ�ไร
เงินทุน เป็นต้น รวมถึงชื่อเสียงของกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบัน
และอนาคต อั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
แวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจ การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ทผ่ี ดิ พลาด
การนำ�ไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือความเชื่องช้าในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
หรือเทคโนโลยี บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์โดยการ
ติดตามการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยต่างๆ ทีใ่ ช้พจิ ารณาในการ
กำ�หนดกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อนำ�มาทบทวนปรับกลยุทธ์ของ
บริษทั ให้ทนั กับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป รวมถึงมีการจัดทำ�
รายงานผลประกอบการเสนอฝ่ายบริหารเพื่อติดตามว่าการ
ดำ�เนินงานต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้กำ�หนดไว้หรือไม่

Strategy risk arises when the Group is exposed to a
change in business conditions, strategy decision failure,
false implementation, or sluggish response to industry,
economic, or technological change, leading to negative
effects on the Group’s financial performance such as
revenue, profit, capital, as well as reputation. The Company manages strategic risk by monitoring changes in key
assumptions used for strategic formulation in order to
review the Company’s business strategies in a timely and
orderly manner. In addition, financial performance is  
regularly reported to the management to closely monitor
consistency of the performance and the strategies.

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับความ
น่าเชื่อถือ
เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สถาบันจัดอันดับความน่า
เชื่อถือฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิต
ภายในประเทศ (National rating) ระยะยาวของบริษทั ฟินนั ซ่า
จำ�กัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘BBB-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิต   
มีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น      
ที่ ‘F3(tha)’ ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com

On 21 July 2017, Fitch Ratings (Thailand) has affirmed
Finansa Plc.’s National long-term credit rating at BBB-(tha)
with Stable Outlook. It also affirmed the National short-term
credit rating at F3(tha). Additional information is available
on www.fitchratings.com

6. Strategy Risk

7. Risk on the Changing of the Company
Credit Rating
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management
การควบคุมภายใน
บริษทั ดำ�รงไว้ซง่ึ ระบบการกำ�กับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ
ภายใน ดังนี้
(1) บริษทั มีการประเมินปัจจัยเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
ที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นัยสำ�คัญอย่างสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ มีการติดตามและมี
มาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
(2) ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ บริษัท
มี ก ารกำ � หนดขอบเขตอำ � นาจหน้ า ที่ และอำ � นาจ
อนุมตั วิ งเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าทีเ่ พือ่ การ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน
(3) บริษทั มีการกำ�หนดและยึดถือนโยบายทางการบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญ ชีที่เ หมาะสมกับ ธุ ร กิ จของ
บริษทั มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
(4) บริษัทมีการกำ�หนดนโยบายและคู่มือการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน
(5) บริษัทมีการกำ�หนดนโยบายและคู่มือการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ
(6) บริษทั ให้อสิ ระในการทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุล
อย่างเต็มที่แก่บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำ�กัด
ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบภายในอิสระซึง่ บริษทั ได้วา่ จ้างจาก
ภายนอก ในการทำ�หน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินสำ�คัญ
ของบริษทั ได้ด�ำ เนินการตามแนวทางทีก่ �ำ หนดและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อ กำ � หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท
(Compliance Control) โดยให้บริษัท แอคเคาน์ติ้ง
เรฟโวลู ชั่ น จำ � กั ด ขึ้ น ตรงและรายงานต่ อ คณะ
กรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด ผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ยังทำ�หน้าทีส่ อบทานระบบการควบคุมภายใน
ตามวิธกี ารตรวจสอบบัญชี โดยผูต้ รวจสอบบัญชีจาก
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
ได้เข้ารายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส

Internal Control
The Company maintains internal control through the
following procedures:
(1) The Company has consistently evaluated significant
business risks affecting the Company and has
		 pursued a follow-up and risk mitigation process.
(2) In controlling working operations of executives,
		 the Company has stated, in a written document,
		 the scope of duties and budget approval authority
		 for each level of those executives and has
		 allocated responsibility for cross-auditing.
(3) The Company has stated and pursued an
		 accounting policy which is consistent with the
		 Thai accounting standards and considered most
		 appropriate for the business. All documents
		 accompanying accounting records are categorized
		 and maintained.
(4) The Company has set out a policy and guidelines
		 of internal control to prevent corruption
(5) The Company has set out a policy and guidelines
		 of internal control to prevent bribery of government
officials, foreign state officials and staff of
		 International public organizations.
(6) Accounting Revolution Company Limited, an
		 out-sourced independent internal auditor, has true
		 independence in its work in reviewing that all main
business and financial operations are in compliance
		 with relevant laws and regulations and performed
with efficiency. The independent internal auditor
		 is under the supervision of, and reports to, the
		 Audit Committee in considering the adequacy of
		 the internal control system and supervising
		 business operations to comply with relevant laws
		 and regulations. In addition, Deloitte Touche
		 Tohmatsu Jaiyos Audit (Deloitte), the Company’s
		 Auditor, also reviews the internal control system
in accordance with the audit of the financial
		 statements. Deloitte reports the audit results
		 directly to the Audit Committee every quarter.
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บริษทั ยังได้มกี ารทําการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในทีม่ อี ยูเ่ ป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ พิจารณาหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปี 2560 บริษทั ได้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง ยกเว้นนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์  ที่ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม 2 ครัง้ เนือ่ งจากติดภารกิจอืน่ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท และสรุปได้ว่าจากรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในและรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่พบประเด็น
ความผิดพลาดที่สำ�คัญ และเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่ ดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะดู แ ลป้ อ งกั น
ทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำ�ไปใช้โดยมิชอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้ง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง
เรฟโวลูชนั่ จำ�กัด ให้ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในอิสระของ
บริษัทประจำ�ปี 2560 โดยมีนางศศิวิมล สุกใส กรรมการ          
ผูจ้ ดั การ เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบ
ภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คุณสมบัติของบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำ�กัด และ
นางศศิวมิ ล สุกใส แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากมี ค วามเป็ น อิ ส ระและมี
ประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบภายในและการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในมาเป็นเวลานาน ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง หรือถอดถอน
ผู้ทำ�หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบหมายให้ นางสาววิภา นิล
โสภณ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน
(Compliance Department) เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการทีก่ �ำ กับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำ�แนะนำ�และคำ�ปรึกษากับหน่วย
ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ในประเด็ น กฎเกณฑ์ ต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท และ
รายงานคู่ขนานต่อกรรมการผู้จัดการ คุณสมบัติของผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านปรากฏในประวัติ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร  ทง้ั นี้ มีการระบุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของฝ่ า ยกำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านไว้ ใ นจรรยาบรรณของ     
กลุ่มบริษัท

In addition, an annual evaluation and review of the
internal control systems has been carried out in order to
make improvements and enhance their operating
performance.
Four audit committee meetings were held in 2017
and all members attended the meetings, except for
Mr. Nuttawut Phowborom who was absent twice. The
Audit Committee and the Board of Directors evaluated
and reviewed the Company’s internal control systems and
concluded that from the internal audit report and the report
of the auditor, there were no significant areas of concern
and the Company had an internal control system which
was sufficient to safeguard against any use of the Company’s assets by the executives and employees for personal interest.
The Audit Committee Meeting no. 1/2017 on 24
February 2017 appointed Accounting Revolution
Company Limited to act as an out-sourced independent
internal auditor of the Company for the year 2017 with
Mrs. Sasivimon Suksai, Managing Director to be the main
responsible internal auditor. The Audit Committee was of
the opinion that Accounting Revolution Company Limited
and Mrs. Sasivimon Suksai were considered to be qualified
and appropriate as they had true independence and
long-term experience in internal audit and internal control
review. The Audit Committee was responsible for the
appointment or removal of the internal auditor of the
Company.
The Company had also appointed Ms. Wipa Nilsophon
as the Head of Compliance Department to supervise the
conduct of the Company in order to comply with regulatory
requirements and to provide suggestions and advice on
relevant laws and regulations to every business unit of the
Finansa Group. The Compliance Department reported to
the Audit Committee and Board of Directors and also
reported to the Managing Director. The qualification of the
Head of Compliance was disclosed in the Biographies of
Directors and Management section. The role and
responsibility of the Compliance Department was written
in the Code of Conduct of the Finansa Group.
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การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสีย่ งอันอาจส่ง
ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัท โดยมีการประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญอย่างสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ มีการ
ติดตามและมีมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น ทั้งนี้
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ
บริษทั ในเครือทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับมาตรการและ
แผนการบริหารจัดการความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั
และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้ฝ่ายบริหารรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจำ�ทุกไตรมาสด้วย

Risk Management
Realizing the importance of managing risks that may
affect operational performance, the Company regularly
reviews and assesses important risk factors as well as
monitors and establishes measures to lessen these risks.
In this regards, the Company has established the Group
Risk Management Committee which is comprised of directors and management personnel from each company in
the group responsible for setting risk management guidelines and policies of the Company and its affiliates.  The
Group risk management report is presented to the Board
of Directors every quarter.
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
General Information
ชื่อบริษัท
Company Name

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
Finansa Public Company Limited

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
Head Office Location

48/48 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2697 3700  โทรสาร 0 2266 6688
48/48 20th Fl. TISCO Tower, North Sathon Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel. +66 2697 3700 Fax +66 2266 6688

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ธุรกิจหลักของกลุ่มฟินันซ่ามีดังนี้
The Company and its affiliates provide services as listed below
1) ธุรกิจที่ปรึกษาองค์กรและธุรกิจวาณิชธนกิจ / Corporate Advisory and Investment Banking
2) ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารกองทุน / Fund Advisory and Management
3) ธุรกิจการลงทุนโดยตรง / Direct Investment
4) ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน / Warehouses and Factory Leasing
5) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / Securities Brokerage

เลขทะเบียนบริษัท
Registration Number

0107545000080

โฮมเพจบริษัท / Home Page

www.finansa.com

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
Registered and Paid-up Capital

1,235.2 ล้านบาท / Baht 1,235.2 million

จ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
Registered Share Capital

247 ล้านหุ้น / 247 million ordinary shares

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
Par Value per Share

หุ้นละ 5 บาท / Baht 5

นายทะเบียนหลักทรัพย์
Share Registrar

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991               
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand
Tel. +66 2009 9000 Fax +66 2009 9991

ผูส้ อบบัญชี
Auditor

นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 5035 หรือ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3356 หรือ
นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3427 หรือ
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3809
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
11/1 อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 23-27 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66 2034 0000  โทรสาร +66 2034 0100
Mrs. Nisakorn Songmanee, Certified Public Accountant (Thailand) No. 5035 or
Dr. Suphamit Techamontrikul, Certified Public Accountant (Thailand) No. 3356 or
Mr. Permsak Wongpatcharapakorn, Certified Public Accountant (Thailand) No. 3427 or
Mr. Niti Jungnitnirunda, Certified Public Accountant (Thailand) No. 3809
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
AIA Sathorn Tower, 23rd-27th Floor,
11/1 South Sathon Road, Yannawa, Sathon, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66 2034 0000 Fax +66 2034 0100

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
http://www.sec.or.th / Investors can study additional details of the issuer from the Company’s Annual Information Disclosure Form (Form 56-1)
on the SEC’s website at http://www.sec.or.th.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟินันซ่า
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น รวมและเฉพาะกิ จ การ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึง
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำ�เนินงาน
และกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น
อิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนดของจรรยาบรรณของ       
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญ
ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับ
งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

การรับรู้รายได้ - รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์สว่ นใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมจาก
การเป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ ง ใช้ ข้ อ สมมติ ฐ านและ
ดุลยพินจิ ในการประมาณอัตราส่วนของงานทีใ่ ห้บริการสำ�เร็จ
ดังนั้นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือ ความถูกต้องของการ
รับรู้รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นโยบายการบัญชีส�ำ หรับการรับรูร้ ายได้ และรายละเอียดรายได้
จากธุรกิจหลักทรัพย์ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ      
งบการเงินข้อ 3.1 และ 27 ตามลำ�ดับ

วิธีการตรวจสอบที่สำ�คัญรวมถึง
• ทำ�ความเข้าใจกระบวนการรับรูร้ ายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
และการออกแบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูร้ ายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบตั ติ ามการควบคุม
ภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูร้ ายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ และ
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- สอบทานข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการประมาณอัตราส่วน
งานที่ให้บริการสำ�เร็จและทดสอบการคำ�นวณรายได้
จากธุรกิจหลักทรัพย์วา่ มีความถูกต้อง และตรวจสอบ
เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชีสำ�หรับรายได้จาก
ธุรกิจหลักทรัพย์
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์

124
Annual Report 2017

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและค่าความนิยม
การพิจารณาเกีย่ วกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
และการด้อยค่าของค่าความนิยมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อ
สมมติฐานของผู้บริหาร ดังนั้น เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และค่าความ
นิยม และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและ
ค่าความนิยมให้เป็นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นโยบายการบัญชีเรือ่ งเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ค่าความนิยม
การด้อยค่า และรายละเอียดเกีย่ วกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
และค่าความนิยม ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3.5, 3.8, 9.2 และ 12 ตามลำ�ดับ

วิธีการตรวจสอบที่สำ�คัญรวมถึง
• ทำ�ความเข้าใจกระบวนการการพิจารณาการด้อยค่า
ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและค่ า ความนิ ย มและ
การออกแบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
• สอบทานการออกแบบและการปฏิบตั ติ ามการควบคุม
ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ จ ารณาการด้ อ ยค่ า ของ                  
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม
• ทดสอบความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ต าม            
การควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ จ ารณาการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม
และ
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ตรวจสอบหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาของ
ผู้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ ข้ อ บ่ ง ชี้ ข องการด้ อ ยค่ า ของเงิ น
ลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม
- ประเมินความเหมาะสมของวิธกี ารประเมินมูลค่าและ
ข้อสมมติฐานที่สำ�คัญที่ผู้บริหารของบริษัทนำ�มาใช้
ในประมาณค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ใน
บริษัทย่อยและค่าความนิยม

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย
ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจำ�ปี ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การคื อ การอ่ า น      
และพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระสำ�คัญกับงบ
การเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุป  
ได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแล
และฝ่ายบริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับ
ดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาว่ า จำ � เป็ น     
เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่  
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือ
ไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษัท

125
Finansa Public Company Limited

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ     
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็น
ของข้ า พเจ้ า อยู่ ด้ ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ   
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้
เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ
สมผลว่ า รายการที่ขัดต่อ ข้อ เท็จจริง แต่ล ะรายการหรื อทุ ก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตาม
วิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้
และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ �คัญ ซึ่ง เป็น ผลมาจากการทุจริต จะสู งกว่ า
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริต
อาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ ใจละเว้น การแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่
ผูบ้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทำ�ขึน้
โดยผู้บริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
สำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่
แน่ น อนที่ มี ส าระสำ � คั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั
ในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุป
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดย
ให้สงั เกตถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน
หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่
		
กั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ จนถึ ง วั น ที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุม่ บริษทั และบริษทั ต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง
• ประเมิ น การนำ � เสนอ โครงสร้ า งและเนื้ อ หาของ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ
ทีท่ �ำ ให้มกี ารนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
• ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอ
เกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็น
ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนด
แนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่อง
ต่างๆ ทีส่ �ำ คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ แ ละประเด็ น ที่ มี นั ย สำ � คั ญ ที่ พ บจาก        
การตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่ บุ ค คลภายนอกอาจพิ จ ารณาว่ า กระทบ       
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้   
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้า
ได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และ
กำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรือ่ งเหล่านีใ้ นรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อ
บังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผล
กระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

นิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2560

2559

    งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4
98,350
82,548
12,050
6,709
เงินลงทุนชั่วคราว  
5
207,559
380,173
48,486
108,200
รายได้ค่าบริการค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
26.2
267
36
267
36
กิจการอื่น
118,614
24,845
873
6,994
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ
118,881
24,881
1,140
7,030
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
6
20,827
2,312
20,00
1,000
ลูกหนี้อื่น
7,819
45,705
2,789
1,533
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
26.2, 26.3
613
572
47,809
1,269
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
45,220
37,718
26,469
18,667

		รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
499,269
573,909
158,743
144,408
									
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 						
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินลงทุนทั่วไป
ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลหรือกิจการอืน่ - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

8
5
9.1, 9.2
9.2
10
5

620
25,464
1,289,494
73
28,651

615
67,910
1,260,988
80
7,800

620
10,748
1,081,785
1,472,361
-

615
11,009
1,081,785
1,472,361
-

6
11
12
13
14
15

238,617
85,264
156,920
1,259,248
5,404
1,031
2,081

201,816
86,770
156,920
1,316,430   
6,673
606
624

73,462
1,259,248
4,224
1,812

76,793
1,316,430
5,434
356

		รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
		

3,092,867
3,592,136

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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3,107,232
3,681,141

3,904,260
4,063,003

3,964,783
4,109,191

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

หนี้สินหมุนเวียน 							
หุ้นกู้ระยะสั้น
16
100,000
150,000
100,000
150,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
26.2, 26.3
747,000
633,500
หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
16
240,000
350,000
240,000
350,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
9,745
1,986
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
โบนัสค้างจ่าย
58,545
44,851
6,278
7,351
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3,705
3,745
2,066
1,463
เจ้าหนี้อื่น
39,457
41,056
36,877  
40,206
อื่น ๆ
24.1, 26.2
41,065
40,570
57,952
57,973
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
142,772
130,222
103,173
106,993

		รวมหนี้สินหมุนเวียน
492,517
									

632,208

1,190,173

1,240,493

หนี้สินไม่หมุนเวียน							
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายใน 1 ปี
16
730,000
770,000
730,000
770,000
เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า
66,625
70,128
66,625
70,128
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
17
23,314
23,440
16,752
16,407

		รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

819,939
1,312,456

863,568
1,495,776

813,377
2,003,550

856,535
2,097,028

ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 247,039,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
1,235,198
1,235,198
1,235,198
1,235,198
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 247,039,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
ช�ำระครบแล้ว
1,235,198
1,235,198
1,235,198
1,235,198
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
208,455
208,455
208,455
208,455
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
18
40,000
34,800
40,000
34,800
ยังไม่ได้จัดสรร
1,112,045
1,008,756
576,071
535,478
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(316,018)
(301,844)
(271)
(1,768)

		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
2,279,680
2,185,365
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
3,592,136
3,681,141
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2,059,453
4,063,003

2,012,163
4,109,191

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

482,530

417,098

300,552

400,030

รายได้
						
รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ
28,807
64,744
110,836
199,973
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
245,325
157,988
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
180,795
187,072
180,795
187,072
รายได้อื่น
27,603
7,294
8,921
12,985

		รวมรายได้

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย							
ต้นทุนทางการเงิน
52,508
57,702
63,508
68,498
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบ
ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ
38,793
35,257
16,511
14,805
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
108,680
82,086
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
90,149
93,792
90,149
93,792
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
43,038
54,779
30,407
36,165
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
23,753
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
26.4
49,315
52,196
30,655
31,299

406,236

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

15

74,949
151,243
(18,940)
132,303
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375,812

96,637
137,923
(7,242)
130,681

231,230

-     
69,322
-     
69,322

244,559
155,471
155,471

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

132,303
132,303

130,681
130,681

69,322
69,322

155,471
155,471

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านก�ำไรขาดทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
22,745
(22,606)
1,497
1,603
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงาน
ในต่างประเทศ
(36,919)
(4,328)
รายการที่ไม่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านก�ำไรขาดทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
889
(4,536)
1,174
(2,998)
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
(13,285)
(31,470)
2,671
(1,395)
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
119,018
99,211
71,993
154,076
การแบ่งปันก�ำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
119,018
99,211
71,993
154,076
119,018
99,211
71,993
154,076
									
ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		 บาท
0.54
0.53
0.28
0.63
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

หุ้น 247,039,600

247,039,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

131
Finansa Public Company Limited

247,039,600

247,039,600
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ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ส่วนเกินทุน
ส่วนก�ำไร
(ต�่ำกว่าทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ผลต่าง
จากการ
จากการลดสัดส่วน จากการแปลงค่า
เปลี่ยนแปลง
การลงทุน
งบการเงิน
มูลค่าเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

2,110,857
99,211
(24,703)
2,185,365
2,185,365
119,018
-   
(24,703)
2,279,680

1,008,756
133,192
(5,200)
(24,703)
1,112,045

รวม

หน่วย : พันบาท

915,314
126,145
(8,000)
(24,703)
1,008,756

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

1,235,198
208,455
(51,663)
3,509
(226,756)
26,800
(22,606)
(4,328)
18
8,000
19
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,235,198
208,455
(74,269)
3,509
(231,084)
34,800
														
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
1,235,198
208,455
(74,269)
3,509
(231,084)
34,800
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
22,745
(36,919)
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
18
5,200
เงินปันผลจ่าย
19
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,235,198
208,455
(51,524)
3,509
(268,003)
40,000

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

18
19

18
19

หมายเหตุ

208,455
208,455
208,455
208,455

1,235,198
1,235,198

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

1,235,198
1,235,198

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ

(1,768)
1,497
(271)

(3,371)
1,603
(1,768)

34,800
5,200
40,000

26,800
8,000
34,800

535,478
70,496
(5,200)
(24,703)
576,071

415,708
152,473
(8,000)
(24,703)
535,478

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม
ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุน (ต�่ำกว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2,012,163
71,993
-   
(24,703)
2,059,453

1,882,790
154,076
(24,703)
2,012,163

รวม

หน่วย : พันบาท

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท

		

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับรายการที่กระทบก�ำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ส่วนลดรับจากเงินลงทุนตัดจ่าย
ส่วนลดจ่ายจากตั๋วแลกเงินตัดจ่าย
หนี้สูญตัดบัญชี
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน
ก�ำไรจากการคืนทุนเงินลงทุนเผื่อขาย
(ก�ำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายได้ค่าบริการค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้าลดลง
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
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งบการเงินรวม

    งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

151,243

137,923

69,322

155,471

(74,949)
66,758
196
9,917
(7,414)
1,185
23,753
7,644

(96,637)
67,487
190
686
(58)
1,175
(18,527)
(1,203)
-

64,204
196
(361)
-

65,617
190
686
(1,543)
-

31
(192)
1,306
(739)
376
2,755
1,821
2,374
(858)
(535)
52,508
57,016
233,517 151,715
172,991 (87,400)
(94,670)
25,940
(17,429) (199,658)
4,390
73,626
(1,457)
4,811
(1,129)
(206)
(3,503)
(188)
4,851 (80,333)
297,561 (111,693)
(52,456) (57,387)
(24,303) (18,374)
220,802 (187,454)

28
1,519
(71,020)
63,508
127,396
61,638
5,890
(19,000)
(817)
(1,456)
(3,503)
(5,047)
165,101
(62,282)
(8,241)
94,578

(192)
(1,684)
1,222
(127,523)
67,812
160,056
32,441
(2,564)
16,482
(60)
(188)
(767)
205,400
(68,386)
(8,334)
128,680

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท

		

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

    งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 						
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(20,851)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
- (46,540)
12,528
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น
(5)
(5)
(5)
(5)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
- (108,935)
- (108,935)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(6,844) (13,214)
(2,521)
(7,071)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
12
191
12
193
เงินคืนทุนจากการลงทุน
37,072
36,525
เงินสดรับเงินปันผล
47,238
40,414
71,020 127,524
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
56,622 (45,024)
21,966
24,234
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) ส�ำหรับหุ้นกู้
(200,000) 144,000 (200,000)
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
- 113,500
เงินปันผลจ่าย
19
(24,703) (24,703) (24,703)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(224,703) 119,297 (111,203)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(36,919)
(4,328)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)  สุทธิ
15,802 (117,509)
5,341
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
82,548 200,057
6,709
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
4
98,350
82,548
12,050
									
รายการที่มิใช่เงินสด:
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
22,745 (22,606)
1,497
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
(951)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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144,000
(271,904)
(24,703)
(152,607)
-     
307
6,402
6,709
1,603
(951)

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้อมูลทั่วไปและการดำ�เนินงาน
1.1 การดำ�เนินงานของบริษัท
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียน
จัดตั้งเป็นบริษัทจำ�กัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2532 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัดเมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2545 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 โดยสำ�นักงานของ
บริษัทมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้
ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ บริษทั ประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยดำ�เนินธุรกิจหลัก
คือ การลงทุนและการเป็นทีป่ รึกษาและการจัดการให้แก่บริษทั
ในเครือและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวมถึงธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า
และโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังให้บริการด้านการเงิน
ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดจำ�หน่าย
หลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน การค้า
ตราสารหนี้ รวมถึงธุรกิจการลงทุนและที่ปรึกษากองทุน
1.2 การดำ�เนินงานของบริษัทย่อยที่สำ�คัญ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่า จำ�กัด เป็นบริษทั ย่อยซึง่ บริษทั
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำ�กัดตาม
กฎหมายไทย และประกอบกิจการในประเทศไทย เมื่อวันที่
24 เมษายน 2552 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการปรับ
โครงสร้างธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็น
ตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของกลุม่ บริษทั จากการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าว บริษัทย่อยได้ดำ�เนินการขอ
อนุญาตหยุดประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
และการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการ
ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ได้รบั ทราบและอนุญาตการหยุดดำ�เนินการ
ชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ต่อมา บล.ฟินันซ่า ได้เข้าทำ�สัญญาซื้อขายสิทธิการเป็น
สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิทธิการเป็นสมาชิก
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) และสิ ท ธิ ก ารเป็ น สมาชิ ก บริ ษั ท สำ�นั ก หั ก บั ญ ชี
(ประเทศไทย) จำ�กั ด กั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เอสบี ไ อ ไทย
ออนไลน์ จำ�กัด (“SBITO”) และได้รับชำ�ระค่าซื้อสิทธิครบถ้วน
ทั้งสามงวดรวมจำ�นวน 180 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะยังคงดำ�เนินธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจ
จัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วย
ลงทุน การค้าตราสารหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ และธุรกิจอืน่
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจต่อไป

บริษัทย่อยมีท่อี ยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 48/45 อาคาร  
ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Fund Management Ltd. เป็นบริษัทย่อยซึ่ง
บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ100 จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำ�กัด    
ในหมู่เกาะเคย์แมน เพื่อดำ�เนินธุรกิจการลงทุนและที่ปรึกษา
กองทุน โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการร่วมทุนแบบกิจการ
เงินร่วมลงทุน บริษัทย่อยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ P.O
Box 309 Ugland House, South Church Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.
2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำ�เป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นตาม
มาตรฐาน การบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง “การนำ�
เสนองบการเงิ น ” ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ สำ�หรั บ งบการเงิ น ที่ มี        
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
เป็นต้นไป และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
“กำ�หนดรายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท
ฟินนั ซ่า จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ เป็น
บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
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อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2559

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศ

ลักษณะของธุรกิจ

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa (Cambodia) Ltd.
Finansa Hong Kong Limited

(ข) ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระ
สำ�คัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว
(ค) งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 ของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบ
การเงินรวมได้ตรวจสอบแล้ว ยกเว้นงบการเงิน
ของ Finansa Hong Kong Limited บริษทั ฟินนั ซ่า
แคปปิตอล จำ�กัด และ Finansa (Cambodia)
Ltd. ยังไม่ได้ตรวจสอบ ดังนั้น งบการเงินรวม
ได้รวมงบการเงินของบริษัทดังกล่าว โดยอาศัย
ข้ อ มู ล ที่ จั ด ทำ�โดยผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่ อ ย
สินทรัพย์ หนี้สิน และกำ�ไร (ขาดทุน) ของบริษัท
ดังกล่าวข้างต้นไม่มสี าระสำ�คัญต่องบการเงินรวม
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการ
		 รายงานและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น
		 สำ�หรับงวดบัญชีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อย ได้นำ�มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการ      
ให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศ
		 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินจำ�นวน 56 ฉบับที่จะมีผลบังคับใช้สำ�หรับ
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ธุรกิจบริหารลูกหนี้
ธุรกิจวาณิชธนกิจ / ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจการลงทุนและที่ปรึกษากองทุน
ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มี
เนือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์
การตี ค วามและการให้ แ นวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี กั บ ผู้ ใ ช้
มาตรฐาน
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จะนำ�มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงิน
ของบริษัทบริษัทย่อย เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทบริษัทย่อย ได้
ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง
กล่าว และเห็นว่าการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง
กล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
3. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ มีดังต่อไปนี้
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
(ก) รายได้ค่านายหน้า
รายได้คา่ นายหน้าจากการเป็นตัวแทนซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
(ข) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตาม
เกณฑ์คงค้างโดยจะรับรูต้ ามขัน้ ความสำ�เร็จของงาน
(ค) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้คา่ เช่าและค่าบริการทีเ่ กีย่ วข้องรับรูต้ ามระยะ
เวลาของสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง
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(ง) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้กู้ยืม
รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้กู้ยืมรับรู้
ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของเงินให้กยู้ มื โดย
คำ�นวณจากยอดเงินต้นค้างชำ�ระ สำ�หรับเงินให้กยู้ มื
ทีผ่ ดิ นัดชำ�ระจะไม่บนั ทึกยกเลิกรายการดอกเบีย้ ค้างรับ
จากเงินให้กู้ยืมที่ผิดนัดชำ�ระดังกล่าว แต่พิจารณา
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร่วมกับเงินต้นของเงินให้
กู้ยืมแทน
ในกรณีที่ดอกเบี้ยได้คิดรวมอยู่ในเงินให้กู้ยืมแล้ว
ดอกเบีย้ ดังกล่าวจะตัง้ พักไว้และตัดจำ�หน่ายเป็นรายได้
เฉลี่ยเท่าๆ กัน ตลอดระยะเวลาของเงินให้กู้ยืมนั้น
(จ) กำ�ไร (ขาดทุน) จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์/เงินลงทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์/เงินลงทุน
ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(ฉ) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึง
ถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ส่วนเงินปันผลจาก
เงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เมือ่ สิทธิในการรับเงินปันผล
เกิดขึ้น
(ช) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ถือเป็นค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์คงค้าง
(ซ) ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด
และเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
วันทีไ่ ด้มา และไม่มขี อ้ จำ�กัดในการเบิกใช้หรือติดภาระผูกพัน/
ค้ำ�ประกัน
3.3 เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว
บริษัทและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าเงินลงทุนที่มิใช่เงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประเภทของเงินลงทุน
ดังต่อไปนี้
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าจัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนชั่วคราวและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์บนั ทึกเป็นรายการ
กำ�ไรหรือขาดทุนในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็นเงิน
ลงทุนชัว่ คราวและเงินลงทุนระยะยาวแสดงตามมูลค่า
ยุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว

บันทึกเป็นรายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นรายการกำ�ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
จนกระทัง่ จำ�หน่ายหลักทรัพย์ จึงบันทึกการเปลีย่ นแปลง
มูลค่านัน้ ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำ�หนด
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุน
ระยะยาวตามระยะเวลาคงเหลือและแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย ส่วนเกิน/ส่วนต่ำ�กว่า
มูลค่าตราสารหนี้ตัดจำ�หน่ายตามอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง ซึ่งจำ�นวนที่ตัดจำ�หน่ายนี้จะแสดงเป็น
รายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ย
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดซึ่งถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปจัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนระยะยาวแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
(จ) เงินลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนระยะยาวแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
การคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุนใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทและ
บริษทั ย่อยจะปรับเปลีย่ นราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มลู ค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนได้บนั ทึก
เป็นรายการกำ�ไร (ขาดทุน) ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุนจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าในส่วนของผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่ประเภทของเงิน
ลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
3.4 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวม
ดอกเบี้ยค้างรับ และหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายได้    
รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้กยู้ มื ทีย่ งั ไม่รบั รูเ้ ป็น
รายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้กู้ยืม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในแต่ละปี
การตัดจำ�หน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญจะนำ�ไปลดค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ส่วนหนีส้ ญ
ู ทีไ่ ด้รบั คืนจะนำ�ไปเพิม่ ยอดค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญหรือบันทึกเป็นรายได้แล้วแต่กรณี
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3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
งบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งยกเว้นเงินลงทุนที่บริษัทและ
บริษัทย่อยมีความตั้งใจที่จะถือเป็นการชั่วคราวที่แสดงอยู่ใน
งบการเงินรวม แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มที่ แ สดงอยู่ ใ น      
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ทัง้ หมดและมีผล
ขาดทุนเกินทุนจะแสดงส่วนทีข่ าดทุนเกินทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่
ของหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
3.6 อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคา
สะสม ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภทคำ�นวณ
โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการ      
ไว้ดังต่อไปนี้
อาคารสำ�นักงาน
25 และ 30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร
5 ปี
อุปกรณ์สำ�นักงาน
3 และ 5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
5 ปี
ยานพาหนะ
4 และ 5 ปี
ค่าเสือ่ มราคารวมอยูใ่ นงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับสินทรัพย์
ระหว่างทำ�
3.7 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมตาม
อายุสญ
ั ญาเช่าและค่าเผือ่ การลดมูลค่า (ถ้ามี) การตัดจำ�หน่าย
สิทธิการเช่าคำ�นวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการตัดจำ�หน่าย
(ก) ค่าความนิยม
ค่าความนิยมของบริษัทเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนทีเ่ กิดจากการ
ที่บริษัทซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยในราคาที่สูงกว่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทจะ
ทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำ�ทุกปี และตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)

(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้
แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
- ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับซอฟต์แวร์คำ�นวณจาก
ราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
ไม่เกิน 10 ปี
- ค่ า ตั ด จำ�หน่ า ยค่ า สมาชิ ก กอล์ ฟ รอตั ด บั ญ ชี
คำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุของ
สมาชิก
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
จะมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำ�ทุกปี โดยค่าเผื่อการ  
ด้อยค่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
3.9 สัญญาเช่าระยะยาว
(ก) สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่
ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าถือเป็น
		สัญญาเช่าดำ�เนินงาน ค่าเช่าทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาเช่า
ดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ด้วยวิธเี ส้นตรงตามอายุของ
สัญญาเช่า
(ข) สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนมาให้บริษัท
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะ
บันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจำ�นวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบั น ทึ ก ในงบกำ�ไรขาดทุ น และกำ�ไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ตลอดอายุ ข องสั ญ ญาเช่ า สิ น ทรั พ ย์
ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
3.10 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ ในงบแสดง
ฐานะการเงินเมือ่ บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันในปัจจุบนั
ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ทีจ่ ะสูญเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือ่ จ่ายชำ�ระ
ภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนัน้
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
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3.11 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั และบริษทั ย่อย
หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ�นาจควบคุมบริษทั และบริษทั ย่อย
หรื อ ถู ก ควบคุ มโดยบริษัทและบริษัทย่อ ยไม่ว่าจะเป็ น โดย    
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทและบริษัทย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวม
ถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญกับ
บริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ที่ มี อำ�นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่
บุคคลดังกล่าวมีอำ�นาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ
สำ�คัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3.12 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิด
ขึ้นระหว่างปีเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินในสกุล
เงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานเป็ น เงิ น บาทโดยใช้ อั ต ราอ้ า งอิ ง ของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะ
รั บ รู้ เ ป็ น รายได้ ห รื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในงบกำ�ไรขาดทุ น และกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศมีการแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตั ราอ้างอิงของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สำ�หรั บ การแปลงค่ า สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสำ�หรับ
การแปลงค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
และใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสำ�หรับการแปลงค่ารายการ
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลต่างของ
อัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทั ย่อยใน
ต่างประเทศบันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในองค์ประกอบอืน่ ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
3.13 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
บริษทั รับรูร้ ายการของตราสารอนุพนั ธ์เป็นสินทรัพย์หรือ
หนี้สินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เกิดรายการและมีการวัด
มูลค่ายุติธรรมใหม่ของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวทุกวันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน กำ�ไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่มิได้มีไว้เพื่อการป้องกัน

ความเสี่ยงจะถูกรับรู้ทันทีในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
3.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยจะทำ�การประเมินทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษทั ย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า
บริษัทและบริษัทย่อยจะทำ�การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ และหากพบว่ า ราคาตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน บริษทั และบริษทั ย่อย
จะลดมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ นั้ น ลงให้ เ ท่ า กั บ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า        
จะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ มูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน    
ในการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น
แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่า
3.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทและบริษัทย่อยคำ�นวณภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานจากข้ อ สมมติ ฐ านทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ณ       
วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงานด้ ว ยวิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการ
ประมาณการจากมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดของ           
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำ�นวณบน  
พืน้ ฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่
เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงานและปัจจัยอื่นๆ
ทั้งนี้ อัตราคิดลดที่ใช้ในการคำ�นวณภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงานนัน้ อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาล
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
3.16 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ประกอบด้วยจำ�นวนรวม
ของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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(ก) ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คือ จำ�นวนภาษีเงินได้ที่
ต้องชำ�ระโดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีสำ�หรับปี
กำ�ไรทางภาษีแตกต่างจากกำ�ไรที่แสดงในงบกำ�ไร
ขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เนือ่ งจากกำ�ไร
ทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้
หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยทางภาษี ใ นปี อื่ น ๆ และไม่ ไ ด้ ร วม
รายการทีไ่ ม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยทาง
ภาษี หนีส้ นิ ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั คำ�นวณโดยใช้
อัตราภาษีทบ่ี งั คับใช้อยู่ หรือทีค่ าดว่าจะมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่าง
ชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้ สิ น ในงบการเงิ น กั บ มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละ
หนี้สินที่ใช้ในการคำ�นวณกำ�ไรทางภาษี (ฐานภาษี)
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ และ
รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี สำ�หรั บ
ผลแตกต่างชัว่ คราวเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่
ว่ า กำ�ไรทางภาษี จ ะมี จำ�นวนเพี ย งพอที่ จ ะนำ�
ผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยมีการ
ทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับ
ลดลง เมือ่ กำ�ไรทางภาษีทจ่ี ะนำ�มาใช้ประโยชน์ลดลง
การกลับรายการจะทำ�เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่
ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอ
ทีจ่ ะนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วน
หรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริษัทและบริษัทย่อยคำ�นวณมูลค่าสินทรัพย์และ
หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ด้ ว ยอั ต ราภาษี
สำ�หรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือในงวดที่
กิจการคาดว่าจะจ่ายชำ�ระหนีส้ นิ ภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้
หรื อ ที่ ค าดได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ว่ า จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมี
สิทธิตามกฎหมายในการนำ�สินทรัพย์และหนี้สิน
ดังกล่าวมาหักกลบกันและบริษัทและบริษัทย่อย
ตั้งใจจะชำ�ระหนี้สินและรับชำ�ระสินทรัพย์ดังกล่าว
ด้วยยอดสุทธิ

บริษทั และบริษทั ย่อยแสดงรายการค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
หรือรายได้ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับกำ�ไรหรือขาดทุน
ไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้
ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปีบญ
ั ชีเดียวกัน
หรือต่างปี
3.17 กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นที่แสดงในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ เป็นกำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานซึง่ คำ�นวณโดยหารกำ�ไร
สุ ท ธิ ด้ ว ยจำ�นวนถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ำ� หนั ก ของหุ้ น สามั ญ ที่ อ อก
จำ�หน่ายอยู่ในระหว่างปี
3.18 การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารที่สำ�คัญและ
		 แหล่งข้อมูลสำ�คัญเกีย่ วกับความไม่แน่นอนของ
		 การประมาณการ
ในการจั ด ทำ�งบการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน บริษทั และบริษทั ย่อยต้องอาศัยดุลยพินจิ
ของผูบ้ ริหารในการกำ�หนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ
และการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ   
การแสดงจำ�นวนสินทรัพย์ หนีส้ นิ และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวด รวมทั้งการ
แสดงรายได้และค่าใช้จา่ ยของปีบญ
ั ชี ถึงแม้วา่ การประมาณการ
ของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์
ณ ขณะนั้ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อาจมี ค วามแตกต่ า งไปจาก
ประมาณการนั้น
แหล่ ง ข้ อ มู ล สำ�คั ญ เกี่ ย วกั บ ความไม่ แ น่ น อนของการ
ประมาณการ มีดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทำ�การสุ ด ท้ า ยของปี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรรัฐบาล
		และตราสารหนี้ ภ าคเอกชนคำ�นวณโดยใช้ อั ต รา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือ
สถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของ
หน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน
ในการเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
ต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรม ดังนัน้
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินนีจ้ งึ ไม่จำ�เป็นต้องบ่งชีถ้ งึ จำ�นวนเงิน
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ซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้
ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธกี ารประมาณ
ทีแ่ ตกต่างกันอาจมีผลกระทบทีม่ สี าระสำ�คัญต่อมูลค่า
ยุติธรรมที่ประมาณขึ้น
(ข) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- บริษัทและบริษัทย่อยอื่นนอกเหนือจากธุรกิจ
หลักทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยอื่นนอกเหนือจากธุรกิจ
หลักทรัพย์ มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญของเงินให้กู้ยืมจากจำ�นวนหนี้ที่คาดว่า
จะเรียกเก็บจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ทัง้ นีโ้ ดยการพิจารณา
จากระยะเวลาการผิดนัดชำ�ระประกอบกับการ
วิเคราะห์ประเมินฐานะทางการเงิน การพิจารณา
ความเสี่ยง และมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้
แต่ละราย
- บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงใน
งบการเงิ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กำ�หนดโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่ กธ. 33/2543
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมตาม
หนังสือทีก่ ธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544

(ค) ค่าความนิยม
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมจำ�เป็นต้อง
ใช้การประมาณการมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งมีการปันส่วนค่าความนิยมให้
ในการคำ�นวณมูลค่าจากการใช้นน้ั ผูบ้ ริหารของบริษทั
ได้ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตทีค่ าดว่าจะได้รบั
จากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและคำ�นวณ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดทีเ่ หมาะสม
หากกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจริงน้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้ แสดงว่าอาจะมีขาดทุนจากการด้อยค่า
ในจำ�นวนที่เป็นสาระสำ�คัญเกิดขึ้น
(ง) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีทไี่ ม่ได้ใช้ เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่
ว่าบริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนัน้
โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ได้พจิ ารณาจากจำ�นวนกำ�ไร
ทางภาษีทคี่ าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
เพื่อการปะมาณการจำ�นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีทบ่ี ริษทั ควรรับรู้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงาน

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

20
98,330
98,350

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

20
82,528
82,548
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

5
12,045
12,050

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

5
6,704
6,709

5. เงินลงทุน
5.1 จำ�แนกตามประเภทของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั และบริษทั ย่อย
จัดประเภทเงินลงทุนดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน/ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว						
หลักทรัพย์เพื่อค้า						
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุน
201,507
202,912
371,816
374,406
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
1,405
2,590
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
202,912
202,912
374,406
374,406
หลักทรัพย์เผื่อขาย						
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
5,267
4,647
7,949
5,767
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(620)
(2,182)
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
4,647
4,647
5,767
5,767
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
207,559
207,559
380,173
380,173
เงินลงทุนระยะยาว						
หลักทรัพย์เผื่อขาย						
พันธบัตรรัฐบาล
10,398
10,748
10,595
11,009
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
88,855
14,716
129,410
56,901
รวม
99,253
25,464
140,005
67,910
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(22,877)
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(50,912)
(72,095)
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
25,464
25,464
67,910
67,910
เงินลงทุนทั่วไป						
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ในประเทศ
28,651
7,800
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ
24,510
26,873
รวม
53,161
34,673
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(24,510)
(26,873)
รวมเงินลงทุนทั่วไป
28,651
7,800
รวมเงินลงทุนระยะยาว
54,115
75,710
รวมเงินลงทุน
261,674
455,883
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน/ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว						
หลักทรัพย์เพื่อค้า						
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุน
43,805
43,839
102,295
102,433
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
34
138
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
43,839
43,839
102,433
102,433
หลักทรัพย์เผื่อขาย						
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
5,267
4,647
7,949
5,767
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(620)
(2,182)
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
4,647
4,647
5,767
5,767
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
48,486
48,486
108,200
108,200
							
เงินลงทุนระยะยาว						
หลักทรัพย์เผื่อขาย						
พันธบัตรรัฐบาล
10,398
10,748
10,595
11,009
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
350
414
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
10,748
10,748
11,009
11,009
รวมเงินลงทุนระยะยาว
10,748
10,748
11,009
11,009
รวมเงินลงทุน
59,234
119,209

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้นำ�เงิน
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล จำ�นวน 10.75 ล้านบาท และจำ�นวน
11.01 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ไปค้ำ�ประกันวงเงินกู้ยืมเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

5.2 จำ�แนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั และบริษทั ย่อย
มี เ งิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ มิ ใ ช่ ห ลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า จำ�แนก    
ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ครบก�ำหนดภายในระยะเวลา
น้อยกว่า

หลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตรรัฐบาล
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ครบก�ำหนดภายในระยะเวลา

1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

-

10,398
10,398
350
10,748
10,748

-

10,398
10,398
350
10,748
10,748
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น้อยกว่า

1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

-

10,595
10,595
414
11,009
11,009

-

10,595
10,595
414
11,009
11,009

6. ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
เพือ่ ให้การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตาม
ข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งต้องแยก
แสดงรายการที่ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี ให้เป็นสินทรัพย์

หมุนเวียน และรายการที่ครบกำ�หนดเกิน 1 ปี เป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน บริษทั และบริษทั ย่อยจึงแยกแสดงรายการ ลูกหนี้
และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
(ดูหมายเหตุข้อ 6.2)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุข้อ 7)
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

430,587
(171,143)
259,444
(20,827)

375,271
(171,143)
204,128
(2,312)

33,000
(13,000)
20,000
(20,000)

14,000
(13,000)
1,000
(1,000)

238,617

201,816

-

-

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยได้เข้าทำ�สัญญา
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งจำ�นวน 237 ล้านบาทโดยมี
เงื่อนไขแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทนั้นได้ โดยมีระยะเวลาเงินให้กู้ยืม 5 ปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวมีเงินให้กู้ยืม
237 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยบริษัทย่อย
ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษทั ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบ
เงินกู้ให้แก่บริษัทหนึ่งเป็นยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 จำ�นวน 20 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเงินให้กู้ยืมไม่เกิน
6 เดือน
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6.1 จำ�แนกตามประเภทสัญญา
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

เงินให้กู้ยืมธุรกิจบริหารลูกหนี			
้
เงินให้กู้ยืม
136,802
137,510
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
1,181
1,181
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
137,983
138,691
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
(81)
(81)
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
137,902
138,610
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(135,458)
(135,458)
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมธุรกิจบริหารลูกหนี้
2,444
3,152
			
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			
ลูกหนี้อื่น
22,685
22,685
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุข้อ 6.3)
(22,685)
(22,685)
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
			
เงินให้กู้ยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
13,000
13,000
เงินให้กู้ยืม
257,000
200,976
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น
270,000
213,976
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(13,000)
(13,000)
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น
257,000
200,976
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
259,444
204,128

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยลูกหนี้อื่นซึ่งรวมลูกหนี้ที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วย
เงินสดโดยไม่สามารถชำ�ระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กู้ยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
เงินให้กู้ยืม
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

13,000
20,000
33,000
(13,000)
20,000

13,000
1,000
14,000
(13,000)
1,000

6.2 จำ�แนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น					
เมื่อทวงถาม (รวมสัญญาที่ครบก�ำหนดแล้ว)
171,766
171,766
13,000
13,000
ไม่เกิน 1 ปี
20,000
1,000
20,000
1,000
เกิน 1 ปี
238,821
202,505
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
430,587
375,271
33,000
14,000

6.3 ลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ จั ด ชั้ น ตามประกาศ
		 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
		 ตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยที่เป็น
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ จำ�แนกลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ตาม
ประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำ�บัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อย
คุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การจัดชั้น

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

จ�ำนวนมูลหนี้

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ที่ตั้งโดย
บริษัทย่อย

22,685
22,685

22,685
22,685

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ส่วนเกินจากที่
กลต. ก�ำหนด

-

จ�ำนวนมูลหนี้

22,685
22,685

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ที่ตั้งโดย
บริษัทย่อย

22,685
22,685

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ส่วนเกินจากที่
กลต. ก�ำหนด

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
เป็นจำ�นวนเงิน 22.68 ล้านบาท
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7. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ยอดต้นปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ตัดบัญชี)
ยอดปลายปี

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

171,201
(58)
171,143

13,000
13,000

171,143
171,143

8. เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีเงินฝาก
ธนาคารจำ�นวน 0.62 ล้านบาท ที่วางไว้เป็นประกันสำ�หรับ
หนังสือค้ำ�ประกันที่ธนาคารออกให้แก่บริษัท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

13,000
13,000

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
9.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั และบริษทั ย่อย
มีเงินลงทุนในกิจการที่เป็นบริษัทร่วมซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนได้เสียในงบการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัทร่วม
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ. มัน่ คงเคหะการ
ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
Siam Investment Partners, L.P.(1)
บล. ทีป่ รึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด(2)
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(1)
(2)

หุ้นส่วนทั่วไป
ของกองทุน
ที่ปรึกษา
การลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ราคาทุน

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

2560

2559

2560

2559

2560

2559

ไทย

29.29

29.29

536,350

536,350

717,261

687,583

ไทย

9.78

9.78

545,435

545,435

571,097

572,539

Cayman
Islands

50

50

3,813

4,180

664

728

ไทย

3.75

3.75

ประเทศ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

300
300
472
138
1,085,898 1,086,265 1,289,494 1,260,988

Siam Investment Partners, L.P. อยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนใน บล.ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด อยู่ที่ร้อยละ 96.25 ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย
จึงมีสัดส่วนการลงทุนใน บล. ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 31.94
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9.2 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มในงบ
		 การเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั มีเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย
บล. ฟินันซ่า
บจก. ฟินันซ่า แคปปิตอล
Finansa Fund Management Ltd.

ประเภทกิจการ

มูลค่าตามบัญชี
ตามราคาทุน

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ประเทศ 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559

เงินปันผลรับ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

ไทย
700,000
700,000
ไทย
511,000
511,000
Cayman
690
690
Islands (หุ้นสามัญ) (หุ้นสามัญ)

100
51
100

100
51
100

734,709
467,787
151,790

734,709
467,787
151,790

24,500
-

87,500
-

5,732
5,732
					 (หุ้นบุริมสิทธิ) (หุ้นบุริมสิทธิ)
Finansa (Cambodia) Ltd.
ธุรกิจที่ปรึกษา
การลงทุน
กัมพูชา
192
192
Finansa Hong Kong Limited
ธุรกิจทีป่ รึกษาธุรกิจ ฮ่องกง
512
512
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

100

100

573,198

573,198

-

-

100
100

100
100

204
204
512
512
1,928,200 1,928,200
(455,839) (455,839)
1,472,361 1,472,361

24,500

87,500

9.78
29.29

9.78
29.29

545,435 545,435
536,350 536,350
1,081,785 1,081,785
2,554,146 2,554,146

24,244
22,135
46,379

17,744
22,135
39,879

บริษัทร่วม
บมจ. มั่นคงเคหะการ

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจบริหารลูกหนี้
ธุรกิจที่ปรึกษา
และธุรกิจบริหาร
การลงทุน

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ไทย
ไทย

992,010
930,245

992,010
930,245
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10. เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

Siam Investment Fund II, L.P.(1)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
(1)
(2)

ประเภทกิจการ

ประเทศ

กองทุน

Cayman  Islands

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

5.87(2)

5.87(2)

(หน่วย : พันบาท)

เงินลงทุนในราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

19,089
(19,016)

20,929
(20,849)

73

80

Siam Investment Fund II, L.P. อยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี
คิดคำ�นวณโดยรวมหุ้นทั้งที่ถือโดยตรงในฐานะ limited partner และที่ถือโดยอ้อมในฐานะ general partner

11. อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

ราคาทุน 								
31 ธันวาคม 2559
154,864
66,155
22,421
9,668
253,108
ซื้อ/โอนเข้า
1,770
38
3,731
767
6,306
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
(10,875)
(38)
(767)
(11,680)
31 ธันวาคม 2560
154,864
57,050
22,421
13,399
247,734
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
31 ธันวาคม 2559
(89,586)
(55,978)
(18,345)
(2,429)
(166,338)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
(4,343)
(1,822)
(865)
(7,030)
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
10,860
38
10,898
31 ธันวาคม 2560
(89,586)
(49,461)
(20,129)
(3,294)
(162,470)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2560
65,278
7,589
2,292
10,105
85,264
31 ธันวาคม 2559
65,278
10,177
4,076
7,239
86,770
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2558
ซื้อ/โอนเข้า
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2559

154,864
154,864

65,596
939
(380)
66,155

22,193
228
22,421

5,465
5,356
(1,153)
9,668

37
(37)
-

248,118
6,560
(1,570)
253,108

(88,671)
(915)
(89,586)

(52,052)
(4,306)
380
(55,978)

(16,534)
(1,811)
(18,345)

(3,326)
(256)
1,153
(2,429)

-

(160,583)
(7,288)
1,533
(166,338)

65,278
66,193

10,177
13,544

4,076
5,659

7,239
2,139

-

86,770
87,535

ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

7,030
7,288
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อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ
และติดตั้ง

(หน่วย : พันบาท)
สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2559
ซื้อ/โอนเข้า
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2560

154,864
154,864

53,482
1,436
(10,350)
44,568

12,506
38
(38)
12,506

400
400

767
(767)
-

221,252
2,241
(11,155)
212,338

(89,586)
(89,586)

(45,343)
(3,417)
10,337
(38,423)

(9,450)
(1,297)
38
(10,709)

(80)
(78)
(158)

-

(144,459)
(4,792)
10,375
(138,876)

65,278
65,278

6,145
8,139

1,797
3,056

242
320

-

73,462
76,793

ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2558
ซื้อ/โอนเข้า
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2559

154,864
154,864

53,607
255
(380)
53,482

12,335
171
12,506

1,553
(1,153)
400

-

222,359
426
(1,533)
221,252

(88,672)
(914)
(89,586)

(42,286)
(3,437)
380
(45,343)

(8,160)
(1,290)
(9,450)

(1,155)
(78)
1,153
(80)

-

(140,273)
(5,719)
1,533
(144,459)

65,278
66,192

8,139
11,321

3,056
4,175

320
398

-

76,793
82,086

ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

4,792
5,719
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ราคาทุนเดิมก่อน
หักค่าเสือ่ มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ หักค่าเสือ่ ม
ราคาเต็มจำ�นวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูม่ จี ำ�นวน 62.65 ล้านบาท
และ 73.49 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (เฉพาะบริษทั : 47.07 ล้านบาท
และ 56.52 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ได้นำ�ห้องชุด
สำ�นักงานซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 65.28
ล้านบาท ไปค้ำ�ประกันวงเงินทุนหมุนเวียนจำ�นวน 150 ล้านบาท
ที่ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ
ข้อ 23)

12. ค่าความนิยม
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันซ่า จ�ำกัด

Finansa Fund
Management Limited

บริษัท ฟินันซ่า
แคปปิตอล จ�ำกัด

รวม

ค่าความนิยม ณ วันซื้อหุ้นสามัญ
ราคาทุน
หัก ราคาตามบัญชี ณ วันซื้อหุ้น
ค่าความนิยม
หัก ค่าความนิยมตัดจ�ำหน่ายสะสม
ค่าความนิยมสุทธิก่อนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

234,709
(49,021)
185,688
(74,124)
111,564

108,000
(44,879)
63,121
(17,765)
45,356

287,231
(114,007)
173,224
(45,471)
127,753

629,940
(207,907)
422,033
(137,360)
284,673

-

-

(127,753)
(127,753)

(127,753)
(127,753)

111,564
111,564

45,356
45,356

-

156,920
156,920

ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2559
ตั้งส�ำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2560
ค่าความนิยมสุทธิ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
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13. สิทธิการเช่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

ราคาทุน
สิทธิการเช่าที่ดิน
รวม
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สิทธิการเช่าที่ดิน
รวม
สิทธิการเช่า

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

ลดลง

1,415,875
1,415,875

-

-

1,415,875
1,415,875

(99,445)
(99,445)
1,316,430

(57,182)
(57,182)

-

(156,627)
(156,627)
1,259,248

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

ราคาทุน
สิทธิการเช่าที่ดิน
รวม
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สิทธิการเช่าที่ดิน
รวม
สิทธิการเช่า

(หน่วย : พันบาท)

เพิ่มขึ้น

(หน่วย : พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

ลดลง

1,415,875
1,415,875

-

-

1,415,875
1,415,875

(42,265)
(42,265)
1,373,610

(57,180)
(57,180)

-

(99,445)
(99,445)
1,316,430

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

57,182
57,180
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ราคาทุน

- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

เพิ่มขึ้น

ลดลง

89,352
2,809
92,161

1,291
14
1,305

(12,574)
(12,574)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2560

78,069
2,823
80,892

(59,484)
(1,938)
(61,422)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(2,315)
(231)
(2,546)

12,546
12,546

ราคาทุน

- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

85,975
2,653
88,628

9,816
156
9,972

(6,439)
(6,439)

(49,253) (24,066)
(2,169)
(51,422) (24,066)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2559

89,352
2,809
92,161

(58,995)
(1,770)
(60,765)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อ
ณ วันที่
ณ วันที่
การด้
อ
ยค่
า
31 ธันวาคม สินทรัพย์ 31 ธันวาคม
2559
2559

(2,851)
(168)
(3,019)

2,362
2,362

(59,484) (24,066)
(1,938)
(61,422) (24,066)

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

5,802
871
6,673
2,546
3,019

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

4,750
654
5,404

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อ
ณ วันที่
ณ วันที่
การด้
อ
ยค่
า
31 ธันวาคม สินทรัพย์ 31 ธันวาคม
2560
2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

เพิ่มขึ้น

ลดลง

87,527
613
88,140

1,047
1,047

(11,937)
(11,937)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2560

76,637
613
77,250

(58,089)
(551)
(58,640)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(2,199)
(31)
(2,230)

11,910
11,910
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ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อ
นที่
ณ วันที่
อยค่า 31ณธันวัวาคม
31 ธันวาคม การด้
สินทรัพย์
2560
2560

(48,378) (24,066)
(582)
(48,960) (24,066)

4,193
31
4,224

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2559

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

เพิ่มขึ้น

ลดลง

84,196
613
84,809

9,771
9,771

(6,440)
(6,440)

87,527
613
88,140

(57,763)
(521)
(58,284)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อ
ณ วันที่
ณ วันที่
การด้
อ
ยค่
า
31 ธันวาคม สินทรัพย์ 31 ธันวาคม
2559
2559

(2,688)
(30)
(2,718)

2,362
2,362

(58,089) (24,066)
(551)
(58,640) (24,066)

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

5,372
62
5,434
2,230
2,718

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าภาษีเงินได้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้
งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

1,313
(282)
1,031

1,117
(511)
606

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หัก หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ   
ตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ผลแตกต่างชั่วคราว

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

149
583

84
575

148
543

84
542
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวม ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการที่บันทึก
ในก�ำไรขาดทุน

รายการที่บันทึก
ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

1,117
1,117

125
125

71
71

1,313
1,313

(491)
(20)
(511)
606

218
11
229
354

71

(273)
(9)
(282)
1,031

(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการที่บันทึก
ในก�ำไรขาดทุน

รายการที่บันทึก
ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

696
696

37
37

384
384

1,117
1,117

(225)
(4)
(229)
467

(266)
(16)
(282)
(245)

384

(491)
(20)
(511)
606

ภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

354
(19,294)
(18,940)
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(245)
(6,997)
(7,242)

การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของบริษทั ย่อยในการหาผลกำ�ไร
ทางภาษีในอนาคตภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงได้ใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ 20
ในการคำ�นวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามลำ�ดับ

16. หุ้นกู้
16.1 หุ้นกู้ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงค้างของ
หุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกโดยบริษัท ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราอ้างอิง
กับอัตราตลาดเงิน (Money Market Rate) มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
100,000
150,000
100,000
150,000

หุ้นกู้ระยะสั้น
รวม

16.2 หุ้นกู้ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงค้างของ
หุน้ กูร้ ะยะยาวทีอ่ อกโดยบริษทั ซึง่ คิดดอกเบีย้ ในอัตราอ้างอิง
กับอัตราตลาดเงิน (Money Market Rate) มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
หุ้นกู้ระยะยาว
ครบก�ำหนดปี 2560
ครบก�ำหนดปี 2561
ครบก�ำหนดปี 2563
ครบก�ำหนดปี 2564
ครบก�ำหนดปี 2565
รวม

240,000
230,000
400,000
100,000
970,000

17. ประมาณการหนี้ สิ น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน
หลังออกจากงาน
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี โ ครงการผลประโยชน์ ข อง
พนั ก งานหลั ง ออกจากงานตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
แรงงาน ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ที่ไม่ได้  
จัดตั้งเป็นกองทุน

350,000
240,000
130,000
400,000
1,120,000

จำ�นวนที่ บั น ทึ ก ในกำ�ไรหรื อ ขาดทุ น ตามโครงการ          
ผลประโยชน์ทก่ี ำ�หนดไว้ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีดังนี้
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งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
รวม

1,387
434
1,821

1,842
532
2,374

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

1,137
382
1,519

939
283
1,222

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 มีดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
23,440
16,352
16,407
12,187
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
1,387
1,842
1,137
939
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
434
532
382
283
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 						
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
(194)
1,181
(295)
693
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
(624)
3,739
(879)
2,305
หัก ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
(1,129)
(206)
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
23,314
23,440
16,752
16,407

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำ�นวณภาระผูกพันภายใต้โครงการ
ผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ข้อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
ร้อยละ 1.95 - 2.70 ร้อยละ 2.33 - 3.15
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนถัวเฉลี่ยในอนาคต
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ยของพนักงาน
ร้อยละ 7.58 - 18.95 ร้อยละ 0.00 - 19.16
เกษียณอายุ
55 ปี
55 ปี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ร้อยละ 1.95
ร้อยละ 5
ร้อยละ 7.58
55 ปี

ร้อยละ 2.33
ร้อยละ 5
ร้อยละ 6.83
55 ปี

การวิเคราะห์ข้อสมมติฐานทางการเงินที่มีผลกระทบเพิ่มขึ้น / (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ             
ผลประโยชน์
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการลาออก - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราการลาออก - ลดลงร้อยละ 1

(866)
927
892
(851)
(1,003)
1,061

18. ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี หั ก ด้ ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ า มี ) จนกว่ า
ทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ทุนสำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่าย
เงินปันผลได้
ในปี 2560 บริษทั ได้จดั สรรส่วนหนึง่ ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
2560 เป็ น จำ�นวน 5.20 ล้ า นบาท ไว้ เ ป็ น ทุ น สำ�รองตาม
กฎหมาย ทำ�ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนสำ�รอง
ตามกฎหมายจำ�นวน 40 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษทั ได้จดั สรรส่วนหนึง่ ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
2559 เป็นจำ�นวน 8 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ทำ�ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนสำ�รองตาม
กฎหมายจำ�นวน 34.80 ล้านบาท
19. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติให้จ่ายปันผลประจำ�ปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 24.70 ล้านบาท โดยบริษทั ได้จา่ ยเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 แล้ว
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติให้จ่ายปันผลประจำ�ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 24.70 ล้านบาท โดยบริษทั ได้จา่ ยเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 แล้ว

(814)
873
844
(804)
(937)
991

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

(609)
651
626
(598)
(677)
713

(555)
592
571
(546)
(614)
645

20. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงิน
ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 และ    
ร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพดังกล่าวบริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำ�กัด  
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว สำ�หรับปี 2560 และ 2559
บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เป็นจำ�นวนเงิน 5.29 ล้านบาท และ 4.94 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
(เฉพาะบริษทั : 2.25 ล้านบาท และ 2.11 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
21. การจัดการส่วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทั และบริษทั ย่อย
คือ เพือ่ ดำ�รงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
ของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำ�รงไว้ซึ่ง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำ�คัญสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์อื่น
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

52,508
109,573
66,758
24,016
3,032
49,315
28,082
23,753

23. ทรัพย์สินที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ได้นำ�ห้องชุด
สำ�นักงานซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 65.28
ล้านบาท ไปค้ำ�ประกันวงเงินทุนหมุนเวียนจำ�นวน 150 ล้านบาท
ทีไ่ ด้รบั จากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึง่ (ดูหมายเหตุขอ้ 11)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้นำ�หุ้น
บริษัทร่วมมูลค่าตามราคาตลาดรวมทั้งสิ้นจำ�นวน  154.44
ล้านบาท ไปค้ำ�ประกันวงเงินทุนหมุนเวียนจำ�นวน 100 ล้านบาท
ที่ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
24.1 ภาระผูกพันตามสัญญาค้ำ�ประกันและสัญญาอืน่
บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจบริหารลูกหนีไ้ ด้ถกู ฟ้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจำ�นวน 15.73 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ออกหนังสือค้ำ�ประกันให้แก่ลูกหนี้เดิมของบริษัทย่อย โดยมี
วงเงินตามหนังสือค้ำ�ประกันจำ�นวน 40 ล้านบาท ฝ่ายบริหาร
ของบริษทั ย่อยได้ประมาณการหนีส้ นิ จำ�นวนดังกล่าวจากภาระ
คงค้างของหนังสือค้ำ�ประกันและโอกาสทีค่ าดว่าจะถูกเรียกร้อง

57,702
91,099
67,487
25,845
3,018
52,196
44,114
-

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

63,508
16,511
64,204
21,924
2,726
30,655
22,364
-

68,498
14,805
65,617
23,625
2,727
31,299
25,427
-

จากผู้รับผลประโยชน์จากหนังสือค้ำ�ประกัน บริษัทย่อยได้
บันทึกประมาณการหนี้สินจำ�นวน 13.36 ล้านบาท โดยแสดง
เป็นส่วนหนึง่ ของบัญชี “หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองชั้นต้น
ได้มีคำ�พิพากษาให้บริษัทย่อยรับผิดชอบความเสียหายให้แก่
ผูฟ้ อ้ งคดี โดยบริษทั ย่อยได้ยนื่ อุทธรณ์ ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด โดยฝ่ายบริหารของบริษทั ย่อย
ได้ประมาณการหนี้สินและบริษัทย่อยได้บันทึกประมาณการ
หนี้สินเพิ่มเติมจำ�นวน 7.64 ล้านบาท ทำ�ให้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 มีประมาณการหนีส้ นิ รวมจำ�นวน 21 ล้านบาท
24.2 สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยต่างประเทศมี
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญา
ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเพื่อ
สร้างผลกำ�ไรในตลาดการเงินโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระตามสัญญา
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินบาท

2,000,000
50,000,000
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1,387,732
71,630,000

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยไม่มีสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลืออยู่ (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 : บริษัทย่อยมีกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำ�นวน 0.38
ล้านบาท)

ไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่ หรือผลการดำ�เนินงานซึ่งอาจ
เกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่ บริ ษัท ได้ ดำ�เนิ น งานโดยปราศจากความ
สัมพันธ์กันดังกล่าว
26.1 รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ในระหว่างปี บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ ำ�คัญกับบุคคลและ/
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขและเกณฑ์ทางการค้าที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและ
บุคคลและ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
26.1.1 จำ�นวนเงินของรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีดังนี้

25. หนังสือค้ำ�ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีหนังสือ
ค้ำ�ประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามบริษทั จำ�นวน 0.29  ล้าน
บาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตาม
ปกติธุรกิจ
26. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำ�คัญกับ
บริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนัน้ งบการเงินนีอ้ าจจะ

(หน่วย : พันบาท)

ความสัมพันธ์

รายได้จากธุรกิจการลงทุน ทีป่ รึกษาและการจัดการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
Finansa Fund Management Ltd.
บริษัทย่อย
		บริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด   กรรมการร่วม
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
รายได้เงินปันผล
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
		บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
           
รายได้ดอกเบี้ย
Finansa Fund Management Ltd.
บริษัทย่อย
		

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

9,000
3,000
12,000

8,667
1,125
9,792

17,600
800
8,000
9,000
3,000
38,400

17,600
800
8,000
8,667
1,125
36,192

-

-

24,500
22,135
24,244
70,879

87,500
22,135
17,744
127,379

-

-

469
469

-

นโยบายการก�ำหนดราคา

ดูหมายเหตุข้อ 26.1.2,
26.1.4, 26.1.5

ตามอัตราที่จ่ายให้
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
ร้อยละ 2 ต่อปี

รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
รายได้คา่ ธรรมเนียมการจัดจ�ำหน่ายและค่าธรรมเนียมอืน่ 									
		บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม
45
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
1,021
2,612
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด กรรมการร่วม
6,030
1,132
7,096
3,744
-
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(หน่วย : พันบาท)

ความสัมพันธ์

รายได้อื่น
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
		บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด กรรมการร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
		บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
		Finansa Fund Management Ltd.  

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

2,887
2,887

2,807
2,807

5,230
146
2,887
8,263

5,048
138
2,807
7,993

-

-

8,665
2,386
11,051

7,707
2,563
528
10,798

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

นโยบายการก�ำหนดราคา

ราคาตลาด

ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ร้อยละ 0.50 - 1.00 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์
และค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด กรรมการร่วม 19,255
20,324
19,255
20,324
				
19,255
20,324
19,255
20,324
ค่าธรรมเนียมการจัดจ�ำหน่ายและค่าธรรมเนียมอื่น
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
1,983
4,068
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม
2,200
109
411
109
2,200
109
2,394
4,177

ดูหมายเหตุข้อ 26.1.3
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

อั ต ราการให้ บ ริ ก ารแต่ ล ะบริ ษั ท ตามที่
ตกลงกัน ซึง่ อ้างอิงจากประมาณการเวลา
และต้นทุนทีใ่ ช้ไปบวกด้วยส่วนเพิม่ ค่าบริการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีอัตราดังต่อไปนี้

26.1.2 บริษัทได้ทำ�สัญญาบริการกับบริษัทย่อย
และบริษทั ร่วมเพือ่ ให้ความช่วยเหลือด้าน
การบริหาร การจัดการการตลาด และการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของธุรกิจอื่นแก่
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าว โดยคิด

(หน่วย : พันบาท)
2560
ชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
Finansa Fund Management Ltd.
บริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

ระยะเวลาของสัญญา

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
1 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560
1 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2561

2559
ค่าบริการต่อปี

16,000
800
8,000
9,000
9,000

ระยะเวลาของสัญญา

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม - 30 เมษายน 2559
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ค่าบริการต่อปี

16,000
800
8,000
8,000

26.1.3 บริ ษั ท ได้ ทำ�สั ญ ญาว่ า จ้ า งผู้ บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ กั บ บริ ษั ท พรอสเพค
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด โดยพรอสเพคจะ
เป็นผู้บริหารพื้นที่คลังสินค้าและโรงงาน
ให้ เ ช่ า ที่ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท โดย
ค่าบริการคำ�นวณจากรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการที่บริษัทได้รับและกำ�ไรจากการ
ดำ�เนินงาน
26.1.4 บริษัทได้ทำ�สัญญาบริการกับบริษัทย่อย
เพือ่ ให้บริการงานสนับสนุนด้านการกำ�กับ
ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านและงานด้ า นสำ�นั ก
กรรมการ โดยคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มการให้
บริการตามทีต่ กลงกันในอัตรา 1,600,000
บาทต่อปี

26.1.5 บริษัทได้ทำ�สัญญาบริการกับบริษัทร่วม
เพือ่ ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บริษทั ร่วมและบริษทั ในเครือ โดยคิดค่า
ธรรมเนียมการให้บริการตามทีต่ กลงกันใน
อัตราเดือนละ 250,000 บาท
26.2 ยอดคงค้ า งระหว่ า งกั น ณ วั น ที่ ใ นงบแสดง
		 ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของ
รายการที่ บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อยมี กับกิ จ การที่เ กี่ย วข้อ งกั น
มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

รายได้ค่าบริการค้างรับ
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
ลูกหนี้อื่น
Finansa Fund Management Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด  
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
Finansa Fund Management Ltd.
Siam Investment Fund II, L.P.
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

267
267

36
36

267
267

36
36

146
146

282
10
292

469
469

10
10

492
121
613

540
32
572

47,809
47,809

1,237
32
1,269

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน						
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
597,000
462,000
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
150,000
171,500
747,000
633,500
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
เงินมัดจ�ำค่าเช่า
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

-

-

2,306
1,233

1,633
682

3,291

3,990

3,291

3,990

589
3,880

589
4,579

1,044
26
589
8,489

1,044
26
589
7,964
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-

26.3 รายการเคลือ่ นไหวของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื
		 ระหว่างกัน
26.3.1 เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อย
มีรายการเคลือ่ นไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

Siam Investment Fund II, L.P.
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

540
32
572

เพิ่มขึ้น

3,912
3,912

ลดลง

ผลจากการปรับ
อัตราแลกเปลี่ยน

(3,823)
(3,823)

(48)
(48)

Finansa Fund Management Ltd.
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1,237
32
1,269

เพิ่มขึ้น

ลดลง

48,575
3,791
52,366

(2,003)
(3,823)
(5,826)

492
121
613

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ผลจากการปรับ
อัตราแลกเปลี่ยน

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

47,809
47,809

26.3.2 เงินกู้ยืม
ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืม
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ผลจากการรับรู้
ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)/
ปรับอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
462,000
174,000
(39,000)
597,000
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
171,500
(21,500)
150,000
633,500
174,000
(60,500)
747,000
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26.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระยะสั้น
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระยะยาว

47,953
1,362
49,315

นอกจากนี้ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จ่ายต้นทุนค่าที่ปรึกษาให้แก่        
ผู้บริหาร รวมเป็นจำ�นวน 3.66 ล้านบาท และ 3.81 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ โดยต้นทุนดังกล่าวแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนในการประกอบธุรกิจการลงทุน ทีป่ รึกษาและการจัดการ
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยดำ�เนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลัก คือ
(1) ธุรกิจการลงทุน ทีป่ รึกษาและการจัดการ (2) ธุรกิจหลักทรัพย์

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

50,718
1,478
52,196

29,503
1,152
30,655

30,387
912
31,299

และ (3) ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน ซึ่งดำ�เนินการ     
และบริหารงานในหลายภูมิภาค ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยจะจด
ทะเบียนและจัดตัง้ ในหลายประเทศแต่สนิ ทรัพย์และเงินลงทุน
ส่วนใหญ่ของบริษทั และบริษทั ย่อยอยูใ่ นภูมภิ าคเอเชีย ดังนัน้
จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานทางธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้จากภายนอก
รายได้จากระหว่างส่วนงาน
รายได้ทั้งสิ้น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษา
และการจัดการ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน

28,807
100,134
128,941
81,439

245,325
10,609
255,934
142,019

180,795
180,795
90,646

74,949
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การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน งบการเงินรวม

(110,743)
(110,743)
(96,799)

454,927
454,927
217,305
27,603
(92,353)
(23,753)
74,949
(52,508)
(18,940)
132,303

(หน่วย : พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้จากภายนอก
รายได้จากระหว่างส่วนงาน
รายได้ทั้งสิ้น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษา
และการจัดการ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน

64,744
29,491
94,235
50,274

157,988
11,638
169,626
82,531

187,072
187,072
93,280

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน งบการเงินรวม

(41,129)
(41,129)
(27,416)

7,294
(106,975)
96,637
(57,702)
(7,242)
130,681

96,637

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยใช้ เ กณฑ์ ใ นการกำ�หนดราคา
ระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    
ข้อ 26

409,804
409,804
198,669

สินทรัพย์และหนี้สินจำ�แนกตามส่วนงานทางธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
เป็นดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : พันบาท)

ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษา
และการจัดการ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน

รายการ
ตัดบัญชี

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
เงินลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

259,444
3,116,699
73,462
4,223
318,340
3,772,168

167,173
11,802
1,181
752,908
933,064

1,259,248
3,246
1,262,494

(1,732,631)
(642,959)
(2,375,590)

259,444
1,551,241
85,264
1,259,248
5,404
431,535
3,592,136

หนี้สินรวม

2,043,589

73,532

78,357

(883,022)

1,312,456
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : พันบาท)

ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษา
และการจัดการ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน

รายการ
ตัดบัญชี

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
เงินลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

204,128
3,155,428
76,793
5,434
259,976
3,701,759

280,072
9,977
1,239
569,836
861,124

1,316,430
1,570
1,318,000

(1,718,549)
(481,193)
(2,199,742)

204,128
1,716,951
86,770
1,316,430
6,673
350,189
3,681,141

หนี้สินรวม

2,089,504

50,534

81,318

(725,580)

1,495,776

28. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ที่จะทำ�ให้
สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษทั และบริษทั ย่อยมีเครือ่ งมือทางการเงินตามคำ�นิยาม
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เรือ่ ง “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน” ซึ่งรายการที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลและ
กิจการอืน่ เงินให้กยู้ มื และเงินทดรองจ่ายแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายได้ค่าบริการค้างรับ เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกันหุ้นกู้
ระยะสั้น หุ้นกู้ระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยมีความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบาย
ในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
(ก) การให้กู้ยืม (ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ (ค) การ        
ให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการกำ�หนดให้มนี โยบายในการให้สนิ เชือ่ และการลงทุน วิธกี าร
ในการควบคุมสินเชื่อ และการกำ�หนดระยะเวลาในการชำ�ระ
เงินของลูกค้า ดังนั้น บริษัทและบริษทั ย่อยคาดว่าความเสีย่ ง
ดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับที่ควบคุมได้
จำ�นวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยอาจต้องสูญเสีย
อันเกิดจากความเสีย่ งด้านเครดิต คือมูลค่าตามบัญชีของยอด
คงค้างจากรายการดังกล่าวข้างต้นทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะ

การเงิน  นอกจากนั้นแล้ว บริษัทย่อยแห่งหนึ่งยังมีความเสี่ยง
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการให้กยู้ มื ซึง่ ได้แก่ความเสีย่ งจากภาระผูกพัน
ที่เกิดจากการที่บริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการการค้ำ�ประกัน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ย่อยมีภาระผูกพัน
จากการออกหนังสือค้ำ�ประกันจำ�นวนรวม 40  ล้านบาท และ
ได้ประมาณการหนี้สินจำ�นวนประมาณ 21 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ำ�ประกันที่
ออกตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 24.1
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในงบการเงินนั้น เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบ
ต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิในงวดปัจจุบนั และในอนาคต ความเสีย่ ง
ของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างและลักษณะ
ของรายการในสินทรัพย์ หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้
ยังเกิดจากระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำ�ธุรกรรมอนุพันธ์
ทางการเงินเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการบริหารและจัดการความเสีย่ ง
อันเกิดจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของบริษทั และบริษทั ย่อย และ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย
ตารางต่อไปนีแ้ สดงถึงช่วงระยะเวลาในการเปลีย่ นอัตรา
ดอกเบี้ ย คื อ ตามวั น ที่ ใ นสั ญ ญาที่ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นอั ต รา
ดอกเบี้ ย หรื อ วั น ที่ ค รบกำ�หนดตามสั ญ ญาแล้ ว แต่ วั น ใด         
จะถึงก่อนของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินของบริษทั และ
บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึน้ ลงตามอัตราตลาด

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุน
รายได้ค่าบริการค้างรับ
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
หุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะยาว
(1) เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จำ�นวน

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

75
2

11
429

23
251
119
-

98
262
119
431

-

1

1
-

1
1

-

100
970

-

100
970

172 ล้านบาท  เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการ

มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
54
เงินลงทุน
รายได้ค่าบริการค้างรับ
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)
2
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
หุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะยาว
(1)  เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จำ�นวน

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

11
373
1

29
445
25
1
-

83
456
25
375
1
1

150
1,120

-

150
1,120

172 ล้านบาท  เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการ

มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
6
12
เงินลงทุน
11
48
59
รายได้ค่าบริการค้างรับ
1
1
(1)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
33
33
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
39
9
48
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
1
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
หุ้นกู้ระยะสั้น
100
100
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
747
747
หุ้นกู้ระยะยาว
970
970
(1)  เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จำ�นวน

13 ล้านบาท  เป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการ

มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4
3
7
เงินลงทุน
11
108
119
รายได้ค่าบริการค้างรับ
7
7
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)
14
14
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
หุ้นกู้ระยะสั้น
150
150
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
634
634
หุ้นกู้ระยะยาว
1,120
1,120
(1)  เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จำ�นวน

13 ล้านบาท  เป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เครือ่ งมือทางการ
เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีวันที่มีการกำ�หนดอัตราใหม่หรือ

วันครบกำ�หนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) นับจากวันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน 							
เงินลงทุน
11
11
5.375
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคล
หรือกิจการอื่น(1)
172
20
237
429
2.00-10.75
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
1.30
หนี้สินทางการเงิน 							
หุ้นกู้ระยะสั้น
100
100
3.50
หุ้นกู้ระยะยาว
240
730
970
4.25-5.15
(1)  ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่มีระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำ�หนด

(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ประเภทเมื่อทวงถามเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน 							
เงินลงทุน
11
11
5.375
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคล
หรือกิจการอื่น(1)
172
1
200
373
2.00-10.75
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
1.30
หนี้สินทางการเงิน 							
หุ้นกู้ระยะสั้น
150
150
3.50
หุ้นกู้ระยะยาว
350
770
1,120
4.95-5.30
(1)  ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่มีระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำ�หนด

(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ประเภทเมื่อทวงถามเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน
						
เงินลงทุน
11
11
5.375
(1)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
13
20
33
6.00-10.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
39
39
2.00
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
1
1
2.00
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
1.30
หนี้สินทางการเงิน							
หุ้นกู้ระยะสั้น
100
100
3.50
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
747
747
1.50
หุ้นกู้ระยะยาว
240
730
970
4.25-5.15
(1)  เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำ�หนด

(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ประเภทเมื่อทวงถามเป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน
						
เงินลงทุน
11
11
5.375
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)
13
1
14
3.00-10.00
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
1.30
หนี้สินทางการเงิน							
หุ้นกู้ระยะสั้น
150
150
3.50
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
634
634
1.50
หุ้นกู้ระยะยาว
350
770
1,120
4.95-5.30
(1)  เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำ�หนด

(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ประเภทเมื่อทวงถามเป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่บริษัทและ
บริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหาย อันสืบเนื่องมาจากการที่
บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด
และ/หรื อ ไม่ ส ามารถจั ด หาเงิ น ทุ น ได้ เ พี ย งพอตามความ
ต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องนำ�ไป
ชำ�ระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำ�หนด

วันทีท่ คี่ รบกำ�หนดของเครือ่ งมือทางการเงินนับจากวันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

ไม่มีก�ำหนด

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
98
เงินลงทุน
207
32
23
รายได้ค่าบริการค้างรับ
119
(1)
ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลหรือกิจการอืน่
172
20
237
2
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
หนี้สินทางการเงิน						
หุ้นกู้ระยะสั้น
100
หุ้นกู้ระยะยาว
240
730
(1)

98
262
119
431
1
1
100
970

ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ทีค่ รบกำ�หนดประเภทเมือ่ ทวงถามเป็นจำ�นวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายทีผ่ ดิ นัดชำ�ระและเป็นลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ทีร่ ะงับการรับรูร้ ายได้ ทัง้ นีร้ ะยะ
เวลาการชำ�ระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
83
83
เงินลงทุน
380
11
65
456
รายได้ค่าบริการค้างรับ
25
25
(1)
ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลหรือกิจการอืน่
172
1
200
2
375
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
หุ้นกู้ระยะสั้น
150
150
หุ้นกู้ระยะยาว
350
770
1,120
(1)

ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ทีค่ รบกำ�หนดประเภทเมือ่ ทวงถามเป็นจำ�นวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายทีผ่ ดิ นัดชำ�ระและเป็นลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ทีร่ ะงับการรับรูร้ ายได้ ทัง้ นีร้ ะยะ
เวลาการชำ�ระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
12
12
เงินลงทุน
48
11
59
รายได้ค่าบริการค้างรับ
1
1
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)
13
20
33
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
48
48
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
1
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
หุ้นกู้ระยะสั้น
100
100
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
747
747
หุ้นกู้ระยะยาว
240
730
970
(1) เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การอืน่ ทีค่ รบกำ�หนดประเภทเมือ่ ทวงถามเป็นจำ�นวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายทีผ่ ดิ นัดชำ�ระและเป็นเงินให้กยู้ มื ทีร่ ะงับการรับรูร้ ายได้ ทัง้ นีร้ ะยะเวลาการ
ชำ�ระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
7
เงินลงทุน
108
11
119
รายได้ค่าบริการค้างรับ
7
7
(1)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
13
1
14
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
หุ้นกู้ระยะสั้น
150
150
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
634
634
หุ้นกู้ระยะยาว
350
770
1,120
(1) เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การอืน่ ทีค่ รบกำ�หนดประเภทเมือ่ ทวงถามเป็นจำ�นวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายทีผ่ ดิ นัดชำ�ระและเป็นเงินให้กยู้ มื ทีร่ ะงับการรับรูร้ ายได้ ทัง้ นีร้ ะยะเวลาการ
ชำ�ระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งอาจจะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของเครื่องมือ
ทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั และบริษทั ย่อย
มี สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้        
ทำ�สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย : พัน)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์				
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
2,587
2,988
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยสรุปได้ดังนี้

บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของราคาของ
ตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซึ่งอาจจะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้
และ/หรือมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน บริษทั และบริษทั ย่อย
มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ อ ยู่ ใ นความ  
ต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ บริษทั และ
บริษัทย่อยรับรู้เงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน จำ�นวนเงินสูงสุดทีเ่ กิดจากความเสีย่ ง
ดังกล่าวคือมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารทุนใน
ความต้องการของตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขาย
ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคา
กันได้อย่างเป็นอิสระ บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

32.6809

35.8307

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประมาณเท่ากับราคาตามบัญชี
เงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคิดคำ�นวณตามหลักเกณฑ์
การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ
3.3 ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกำ�หนดประมาณเท่ า กั บ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของกระแส
เงินสดที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับโดยคิดลดด้วย
อัตราตลาด
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
มูลค่ายุตธิ รรมของลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ประมาณเท่ากับ
ราคาตามบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแสดงมูลค่าของ
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3.4 และ
ข้อ 3.18
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันถือตามราคาตามบัญชี เนื่องจาก        
มีกำ�หนดชำ�ระระยะสัน้ และ/หรือคิดดอกเบีย้ ในอัตราใกล้เคียง
กับอัตราตลาด
หุ้นกู้ระยะสั้น/หุ้นกู้ระยะยาว/เงินกู้ยืมระยะสั้นและ
เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ กูร้ ะยะสัน้ หุน้ กูร้ ะยะยาว เงินกูย้ มื
ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ประมาณ
เท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดปัจจุบนั และ/หรือมีระยะเวลาครบกำ�หนดระยะสัน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  และ 2559 มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่าง
จากราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสำ�คัญ
29. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิ น
ทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยซึง่ การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
เกิดขึ้นประจำ� 
รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ นิ ทางการเงินบาง
รายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้
แสดงถึงข้อมูลเกีย่ วกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ล�ำดับชัน้
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม มูลค่า
2560
2559
2560
2559
ยุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
- หน่วยลงทุน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตรรัฐบาล
หน่วยลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศ
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น

202,912 374,406

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

43,839

102,433 ล�ำดับ 2 ค�ำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน
ณ วันสิ้นงวด
5,767 ล�ำดับ 1 ค�ำนวณจากราคาปิด ณ วันสิ้นงวดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ล�ำดับ 2 ค�ำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้นงวด
1,000 ล�ำดับ 3 ยอดคงเหลือตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

4,647

5,767

4,647

-

376

-

20,827

2,312

20,000

10,748

11,009

10,748

14,716

56,901

-

240,419 197,357

-

11,009 ล�ำดับ 2 ค�ำนวณจากกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
- ล�ำดับ 2 ค�ำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน
ณ วันสิ้นงวด
- ล�ำดับ 3 ค�ำนวณจากกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยตราสารหนี้

หนี้สินทางการเงิน		
หุ้นกู้ระยะยาว
976,448 1,117,089 976,448 1,117,089 ล�ำดับ 2 ค�ำนวณจากราคาหุ้นกู้ระยะยาวที่ไม่รวมดอกเบี้ย
ค้างรับ ณ วันสิ้นงวด
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เพือ่ วัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน การวัดมูลค่า
ยุตธิ รรมต้องจัดประเภทเป็นข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 และ
ข้อมูลระดับ 3 ขึ้นอยู่กับระดับของข้อมูลที่นำ�มาใช้วัดมูลค่า
ยุติธรรมที่สามารถสังเกตได้และความมีนัยสำ�คัญของข้อมูลที่
นำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งหมด ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง)
ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ
อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น
ณ วันที่วัดมูลค่า
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอืน่ ทีส่ งั เกตได้ไม่วา่ โดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อมสำ�หรับสินทรัพย์นนั้ หรือหนีส้ นิ นัน้
นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยูใ่ นข้อมูล
ระดับ 1 และ
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้
สำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มี
อำ�นาจเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
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REPORT OF THE INDEPENDENT CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS
TO THE SHAREHOLDERS AND BOARD OF DIRECTORS
FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
Opinion

Basis for Opinion

We have audited the consolidated financial statements
of Finansa Public Company Limited and its subsidiaries
(the “Group”) and the separate financial statements of
Finansa Public Company Limited (the “Company”), which
comprise the consolidated and separate statements of
financial position as at December 31, 2017, and the
related consolidated and separate statements of profit or
loss and other comprehensive income, changes in
shareholders’ equity and cash flows for the year then
ended, and notes to the financial statements, including a
summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying consolidated and
separate financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of Finansa Public Company
Limited and its subsidiaries and of Finansa Public Company
Limited as at December 31, 2017, and its financial
performance and its cash flows for the year then ended
in accordance with Thai Financial Reporting Standards
(“TFRSs”).

We conducted our audit in accordance with Thai
Standards on Auditing (“TSAs”). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s
Responsibilities for the Audit of the Consolidated and
Separate Financial Statements section of our report. We
are independent of the Group in accordance with the
Federation of Accounting Professions’ Code of Ethics
for Professional Accountants together with the ethical
requirements that are relevant to the audit of the
consolidated and separate financial statements, and
we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with these requirements. We believe that the
audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our
professional judgement, were of most significance in our
audit of the consolidated and separate financial statements
of the current period. These matters were addressed in
the context of our audit of the consolidated and separate
financial statements as a whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide a separate
opinion on these matters.
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Key Audit Matters

Audit Responses

Revenue recognition - Revenue from
securities business
Revenue from securities business is mostly derived from
financial advisory fees for which the Company applied
assumptions and used management’s judgments to
estimate percentage of completion. Therefore, the key
audit matter is whether the revenue from financial
advisory has been accurately recorded in accordance
with TFRSs.
The accounting policy regarding revenue recognition and
details of revenue from securities business information
were disclosed in the Note 3.1 and Note 27 to the
financial statements, respectively.

Impairment of investment in subsidiaries
and goodwill
The consideration of impairment of investment
in subsidiaries and goodwill is depended on the
management’s judgements and assumptions. Therefore,
the key audit matter is whether the valuation of investment
in subsidiaries and goodwill and impairment of investment
in subsidiaries and goodwill has been recognized
in accordance with TFRSs.
The accounting policies of investments, goodwill and
impairment and details of investments in subsidiaries and
goodwill were disclosed in the Note 3.5, Note 3.8, Note
9.2 and Note 12 to the financial statements, respectively.

Key audit procedures included
• Understanding the process relating to recognition of revenue from
securities business and the design of the related internal control
• Reviewing the design and implementation of the internal controls
relating to recognition of  revenue from securities business
• Performing the operating effectiveness testing over the internal
controls relating to recognition of revenue from securities
business, and
• Performing substantive testing as follows:
- Reviewing assumptions and management’s judgments to
estimate percentage of completion and recalculating the
revenue from securities business whether it has been
recorded appropriately and examining the related supporting
documents of the revenue from securities business,
- Performing substantive analytical procedures relating to
the revenue from securities business.

Key audit procedures included
• Understanding the process relating to consideration of
impairment of investment in subsidiaries and goodwill and the
design of the related internal controls
• Reviewing the design and implementation of the internal
controls relating to the consideration of  impairment of investment
in subsidiaries and goodwill
• Performing the operating effectiveness testing over the
internal controls relating to the consideration of impairment
of investment in subsidiaries and goodwill, and
• Performing substantive testing as follows:
- Examining the supporting documents in relation to the
management’s consideration of impairment indicators for
investment in subsidiaries and goodwill,
- Evaluating the appropriateness of valuation model and key
assumptions that the management used in the estimation
of the impairment provision for investment in subsidiaries
and goodwill.
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Consolidated and Separate Financial Statements

Other Information
Management is responsible for the other information.
The other information comprises information in the annual
report, which is expected to be made available to us after
the date of this auditors’ report.
Our opinion on the consolidated and separate financial
statements does not cover the other information and we
do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated and
separate financial statements, our responsibility is to read
the other information identified above when it becomes
available and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated.
When we read the annual report, if we conclude that
there is a material misstatement therein, we are required
to communicate the matter to those charged with
governance and the management of the Company.

Responsibilities of Management and Those
Charged with Governance for the Consolidated
and Separate Financial Statements
Management is responsible for the preparation and
fair presentation of the consolidated and separate financial
statements in accordance with TFRSs, and for such
internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of consolidated and separate
financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial
statements, management is responsible for assessing the
Group’s and the Company’s ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for
overseeing the Company’s financial reporting process.

Our objectives are to obtain reasonable assurance
about whether the consolidated and separate financial
statements as a whole are free from material misstatement,
whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s
report that includes our opinion. Reasonable assurance is
a high level of assurance, but is not a guarantee that an
audit conducted in accordance with TSAs will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements
can arise from fraud or error and are considered material
if, individually or in the aggregate, they could reasonably
be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these consolidated and separate
financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs,
we exercise professional judgement and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement
of the consolidated and separate financial
statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient
and appropriate to provide a basis for our opinion.
The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant
to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not
for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Group’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by
management.
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• Conclude on the appropriateness of management’s

use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a
material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the
Group’s and the Company’s ability to continue as
a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention
in our auditor’s report to the related disclosures in
the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions
are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditor’s report. However, future
events or conditions may cause the Group and the
Company to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and
content of the consolidated and the separate
financial statements, including the disclosures, and
whether the consolidated and separate financial
statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair
presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence
regarding the financial information of the entities or
business activities within the Group to express an
opinion on the consolidated financial statements.
We are responsible for the direction, supervision
and performance of the group audit. We remain
solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance
regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including
any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
We also provide those charged with governance with
a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may
reasonably be thought to bear on our independence, and
where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged
with governance, we determine those matters that were
of most significance in the audit of the consolidated and
separate financial statements of the current period and
are therefore the key audit matters. We describe these
matters in our auditors’ report unless law or regulation
precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, we determine that a matter
should not be communicated in our report because the
adverse consequences of doing so would reasonably be
expected to outweigh the public interest benefits of such
communication.

BANGKOK
February 26, 2018

Nisakorn  Songmanee
Certified Public Accountant (Thailand)
Registration No. 5035
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD.
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2017

Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Notes

2017

2016

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2017

2016

ASSETS
CURRENT ASSETS							
Cash and cash equivalents
4
98,350
82,548
12,050
6,709
Temporary investments
5
207,559
380,173
48,486
108,200
Service income receivables						
		 Related parties		
26.2
267
36
267
36
		 Other parties		
118,614
24,845
873
6,994
		 Total service income receivables		
118,881
24,881
1,140
7,030
Receivables and loans to others,
		 current portion		
6
20,827
2,312
20,000
1,000
Other receivables		
7,819
45,705
2,789
1,533
Short-term loans and advances
		 to related parties		
26.2, 26.3
613
572
47,809
1,269
Other current assets		
45,220
37,718
26,469
18,667
		 TOTAL CURRENT ASSETS		
499,269
573,909
158,743
144,408
								
NON-CURRENT ASSETS						
Deposits subject to restrictions
8
620
615
620
615
Long-term investments - Available-for-sale 						
		 securities			
5
25,464
67,910
10,748
11,009
Investment in associates
9.1, 9.2
1,289,494
1,260,988
1,081,785
1,081,785
Investment in subsidiaries
9.2
1,472,361
1,472,361
Long-term investments in related parties
10
73
80
Other long-term investments - General
		 investments		
5
28,651
7,800
Receivables and loans to others,
		 net of current portion
6
238,617
201,816
Premises and equipment
11
85,264
86,770
73,462
76,793
Goodwill				
12
156,920
156,920
Leasehold rights		
13
1,259,248
1,316,430
1,259,248
1,316,430
Intangible assets		
14
5,404
6,673
4,224
5,434
Deferred tax assets		
15
1,031
606
Other non-current assets 		
2,081
624
1,812
356
		 TOTAL NON-CURRENT ASSETS		
3,092,867
3,107,232
3,904,260
3,964,783
TOTAL ASSETS		
		
3,592,136
3,681,141
4,063,003
4,109,191

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2017

Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Notes

2017

2016

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2017

2016

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY								
CURRENT LIABILITIES
							
Short-term debentures
16
100,000
150,000
100,000
150,000
Short-term loans and advances from
		 related parties		
26.2, 26.3
747,000
633,500
Long-term debentures, current portion
16
240,000
350,000
240,000
350,000
Corporate income tax payable		
9,745
1,986
Other current liabilities								
		 Accrued bonus		
58,545
44,851
6,278
7,351
		 Accrued expenses		
3,705
3,745
2,066
1,463
		 Other accounts payable		
39,457
41,056
36,877
40,206
		 Others			
24.1, 26.2
41,065
40,570
57,952
57,973
			 Total other current liabilities		
142,772
130,222
103,173
106,993
		 TOTAL CURRENT LIABILITIES		
492,517
632,208
1,190,173
1,240,493

NON-CURRENT LIABILITIES								
Long-term debentures, net of current portion
16
730,000
770,000
730,000
770,000
Deposits from customers		
66,625
70,128
66,625
70,128
Provision for post-employment benefits
17
23,314
23,440
16,752
16,407
		 TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES		
819,939
863,568
813,377
856,535
TOTAL LIABILITIES		
1,312,456
1,495,776
2,003,550
2,097,028
								
SHAREHOLDERS’ EQUITY								
Share capital 								
Authorized share capital								
		 247,039,600 ordinary shares of Baht 5 each 		
1,235,198
1,235,198
1,235,198
1,235,198
Issued and paid-up share capital								
		 247,039,600 ordinary shares of Baht 5 each,
								
		 fully paid		
		
1,235,198
1,235,198
1,235,198
1,235,198
Premium on ordinary shares		
208,455
208,455
208,455
208,455
Retained earnings								
Appropriated 								
		 Legal reserve		
18
40,000
34,800
40,000
34,800
Unappropriated		
1,112,045
1,008,756
576,071
535,478
Other components of shareholders’ equity		
(316,018)
(301,844)
(271)
(1,768)
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY		
2,279,680
2,185,365
2,059,453
2,012,163
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY		
3,592,136
3,681,141
4,063,003
4,109,191

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Notes

2017

2016

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2017

2016

REVENUES									
Revenues from investment, advisory
		 and management business		
28,807
64,744
110,836
199,973
Revenues from securities business 		
245,325
157,988
Revenues from warehouse and factory leasing business 		
180,795
187,072
180,795
187,072
Other income			
27,603
7,294
8,921
12,985
		 Total Revenues			
482,530
417,098
300,552
400,030
COSTS AND EXPENSES						
Finance costs			
52,508
57,702
63,508
68,498
Investment, advisory and management
		 business costs and expenses		
38,793
35,257
16,511
14,805
Securities business costs and expenses 		
108,680
82,086
Warehouse and factory leasing business
		 costs and expenses		
90,149
93,792
90,149
93,792
Servicing and administrative expenses		
43,037
54,779
30,407
36,165
Loss on impairment of investment		
23,754
Directors and managements remuneration
26.4
49,315
52,196
30,655
31,299
		 Total Costs and Expenses		
406,236
375,812
231,230
244,559
Share of gain from investments in associated companies 		
74,949
96,637
PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE		
151,243
137,923
69,322
155,471
INCOME TAX EXPENSE
15
(18,940)
(7,242)
NET PROFIT FOR THE YEAR		
132,303
130,681
69,322
155,471		
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
		

2017

2016

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2017

2016

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss					
			 Gain (loss) on remeasuring available-for-sale investments
22,745
(22,606)
1,497
1,603
			 Loss from translation of financial statement differences
(36,919)
(4,328)
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss					
		 Actuarial gain (loss) on defined employee benefit plans
889
(4,536)
1,174
(2,998)
OTHER COMPREHENSIVE GAIN (LOSS)
FOR THE YEAR, NET OF TAX		
(13,285)
(31,470)
2,671
(1,395)
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR		
119,018
99,211
71,993
154,076
PROFIT ATTRIBUTABLE TO						
Owners of the Company		
132,303
130,681
69,322
155,471
								
132,303
130,681
69,322
155,471
										
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO					
Owners of the Company		
119,018
99,211
71,993
154,076
								
119,018
99,211
71,993
154,076
BASIC EARNINGS ATTRIBUTABLE TO 						
OWNERS OF THE COMPANY PER SHARE
Baht
0.54
0.53
0.28
0.63
WEIGHTED AVERAGE NUMBER
OF ORDINARY SHARES
Shares
247,039,600
247,039,600
247,039,600
247,039,600

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
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208,455
208,455

1,235,198
1,235,198

Beginning balance, January 1, 2017		
Total comprehensive income (loss) for the year		
Legal reserve			
18
Dividends paid			
19
Ending balance, December 31, 2017		

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

208,455
208,455

1,235,198
1,235,198

Beginning balance, January 1, 2016		
Total comprehensive income (loss) for the year		
Legal reserve			
18
Dividends paid			
19
Ending balance, December 31, 2016		

Notes

Issue and
paid-up
share capital

(74,269)
22,745
(51,524)

(51,663)
(22,606)
(74,269)
3,509
3,509

3,509
3,509
(231,084)
(36,919)
(268,003)

(226,756)
(4,328)
(231,084)

34,800
5,200
40,000

26,800
8,000
34,800

1,008,756
133,192
(5,200)
(24,703)
1,112,045

915,314
126,145
(8,000)
(24,703)
1,008,756

2,185,365
119,018
(24,703)
2,279,680

2,110,857
99,211
(24,703)
2,185,365

Total

Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Other components of shareholders’ equity
Revaluation Unrealized gain Translation
surplus
on dilution of of financial
Retained earnings
statement
(deficit)
investment
Premium on
ordinary shares on investments in an associate differences Legal reserve Unappropriated

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
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208,455
208,455
208,455
208,455

1,235,198
1,235,198
1,235,198
1,235,198

Notes

Beginning balance, January 1, 2016		
Total comprehensive income for the year		
Legal reserve			
18
Dividends paid			
19
Ending balance, December 31, 2016		

Beginning balance, January 1, 2017		
Total comprehensive income for the year		
Legal reserve			
18
Dividends paid			
19
Ending balance, December 31, 2017		

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

Premium on
ordinary shares

Issued and
paid-up
share capital

(1,768)
1,497
(271)

(3,371)
1,603
(1,768)

Other components of
shareholders’ equity revaluation surplus
(deficit)
on investments

34,800
5,200
40,000

26,800
8,000
34,800

535,478
70,496
(5,200)
(24,703)
576,071

415,708
152,473
(8,000)
(24,703)
535,478

2,012,163
71,993
(24,703)
2,059,453

1,882,790
154,076
(24,703)
2,012,163

Total

Unit : Thousand Baht

Retained earnings
Legal reserve Unappropriated

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL STATEMENTS
		 2017

2016

2017

2016

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit before income tax expense		
151,243
137,923
69,322
155,471
Adjustment to reconcile profit (loss) to net cash provided by (used in)						
		 Shares of profit from investment in associates		
(74,949)
(96,637)
		 Depreciation and amortization		
66,758
67,487
64,204
65,617
		 Amortization of discounts received on investments		
196
190
196
190
		 Amortization of discounts paid on bills of exchange		
686
686
		 Bad debt expense 		
(58)
		 Unrealized loss on exchange rate		
9,917
1,175
		 Gain from distribution from available-for-sale investments		
(7,414)
(18,527)
		 Unrealized (gain) loss on revaluation of investments		
1,185
(1,203)
(361)
(1,543)
		 Loss on impairment of investment		
23,753
		 Loss on provision for litigation		
7,644
		 (Gain) loss from disposal and amortization of fixed assets 						
			 and intangible assets		
31
(192)
28
(192)
		 (Gain) loss on exchange rate		
1,306
(739)
(1,684)
		 Loss on foreign currency Forward contract		
376
2,755
		 Service and interest costs on employees benefits		
1,821
2,374
1,519
1,222
		 Dividends income		
(858)
(535)
(71,020) (127,523)
		 Finance costs			
52,508
57,016
63,508
67,812
								
233,517
151,715
127,396
160,056
		 (Increase) decrease in temporary investments		
172,991
(87,400)
61,638
32,441
		 (Increase) decrease in service income receivables		
(94,670)
25,940
5,890
(2,564)
		 Increase in receivables and loans to others		
(17,429)
(199,658)
(19,000)
		 (Increase) decrease in other current assets		
4,390
73,626
(817)
16,482
		 (Increase) decrease in other non-current assets		
(1,457)
4,811
(1,456)
(60)
		 Employees benefits paid out		
(1,129)
(206)
		 Decrease in deposits from customers		
(3,503)
(188)
(3,503)
(188)
		 Increase (decrease) in other current liabilities		
4,851
(80,333)
(5,047)
(767)
			 Cash received (paid) from operations		
297,561
(111,693)
165,101
205,400
		 Interest paid			
(52,456)
(57,387)
(62,282)
(68,386)
		 Income tax paid			
(24,303)
(18,374)
(8,241)
(8,334)
			 Net cash provided by (used in) operating activities		
220,802
(187,454)
94,578
128,680
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL STATEMENTS
Notes

2017

2016

2017

2016

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 						
Cash paid for other long-term investments		
(20,851)
(Increase) decrease in short-term loans and 						
		 advance to related parties		
(46,540)
12,528
Increase in deposits subject to restrictions		
(5)
(5)
(5)
(5)
Cash paid for investment in associates		
(108,935)
- (108,935)
Cash paid for acquisition of fixed assets and intangible assets		
(6,844)
(13,214)
(2,521)
(7,071)
Proceeds from disposal of fixed assets and intangible assets		
12
191
12
193
Distribution from investment		
37,072
36,525
Dividends received			
47,238
40,414
71,020
127,524
		 Net cash provided by (used in) investing activities		
56,622
(45,024)
21,966
24,234
		
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 						
Cash received (paid) on debenture issued 		
(200,000)
144,000 (200,000)
144,000
Increase (decrease) in short-term loans and advances						
		 from related parties		
113,500 (271,904)
Dividends paid		
19
(24,703)
(24,703)
(24,703)
(24,703)
		 Net cash provided by (used in) financing activities		
(224,703)
119,297 (111,203) (152,607)
Differences on translation of financial statements		
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents		
Cash and cash equivalents as at January 1,		
Cash and cash equivalents as at December 31,
4

(36,919)
15,802
82,548
98,350

(4,328)
(117,509)
200,057
82,548

5,341
6,709
12,050

307
6,402
6,709

Non-cash items:								
Revaluation surplus on investments increase (decrease)		
22,745
(22,606)
1,497
1,603
Payable for acquisition of fixed assets and intangible assets 						
		 increase		
		
(951)
(951)

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
1. OPERATIONS AND GENERAL INFORMATION
1.1 The Company’s information
Finansa Public Company Limited (“the Company”)
was incorporated as a limited company under Thai law
on December 7, 1989, registered the change of its status
to a public limited company on June 19, 2002 and listed
on the Stock Exchange of Thailand on September 25,
2002. Its registered office is located at 48/48 TISCO
Tower, 20th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak,
Bangkok. The Company operates its business in Thailand
and its principal activity is to invest in and provide finance
and management advisory services to its affiliated and
related parties as well as to provide warehouse and
factory leasing business. Furthermore, the Company’s
subsidiaries also provide financial services, including
investment banking, underwriting, selling agent of mutual
funds, bond trading as well as investment and fund advisory service.
1.2 The significant subsidiaries’ operations
Finansa Securities Limited
Finansa Securities Limited, which is a 100%
owned subsidiary of the Company, is incorporated as a
limited company under Thai law and operates in Thailand.
By the Company’s Board of Directors’ resolution on April
24, 2009, the Board of Directors approved the reorganization of the securities and futures brokerage businesses of the
group company. According to the business reorganization,
the subsidiary has temporarily ceased its securities and
futures brokerage businesses since July 4, 2009. The Stock
Exchange of Thailand and the Office of the Securities and
Exchange Commission acknowledged and approved
the temporary cessation of operations until December 31,
2015.
Subsequently, FSL entered into an agreement to
dispose its membership of the Stock Exchange of Thailand,
membership of Thailand Futures Exchange Public Company
Limited and membership of Thailand Clearing House Co.,
Ltd. to SBI Thai Online Securities Company Limited
(“SBITO”) and already received all three payments totally
Baht 180 million.

The subsidiary still maintains its investment banking,
underwriting, selling agent of mutual fund, bond trading,
proprietary trading businesses and any other business the
subsidiary has licenses to operate.
Registered office of the subsidiary is located at 48/45
TISCO Tower, 20th Floor, North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok.
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Fund Management Ltd., which is a 100%
owned subsidiary of the Company, is incorporated as an
exempted company with limited liability in the Cayman
Islands. Its principal activity is to provide investment and
fund advisory services with specific expertise in Private
Equity Investment business. Its registered address is P.O.
Box 309, Ugland House, South Church Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.

2. BASIS FOR PREPARATION OF THE FINANCIAL
STATEMENTS
2.1 Basis of preparation and presentation of
financial statements
The statutory financial statements are prepared in
Thai Baht and in the Thai language in conformity with Thai
Financial Reporting Standards and accounting practices
generally accepted in Thailand.
The Company’s and its subsidiaries’ financial statements have been prepared in accordance with the Thai
Accounting Standard (TAS) No.1 (Revised 2016) “Presentation of Financial Statements”, which was effective for
financial periods beginning on or after January 1, 2017
onward and the Notification of the Department of Business
Development regarding “The Brief Particulars in the Financial Statements” (No.2) B.E 2559” dated October 11, 2016.
The financial statements have been prepared under
the historical cost convention except as disclosed in the
significant accounting policies.
2.2 Basis for preparation of consolidated financial
		statements
(a) These consolidated financial statements include
		 the financial statements of Finansa Public
		 Company Limited and the following subsidiaries,
		 which were incorporated in Thailand and
		overseas:
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Percentage of shareholding
as at
December 31, December 31,
2017
2016
Subsidiaries held directly and indirectly by
the Company
		 Finansa Capital Limited
		 Finansa Securities Ltd.
		 Finansa Fund Management Ltd.
		 Finansa (Cambodia) Ltd.
		 Finansa Hong Kong Limited

100
100
100
100
100

(b) Material balances and transactions between the
		 Company and its subsidiaries have been
		 eliminated from the consolidated financial
		statements.
(c) The financial statements of the subsidiaries for
		 the years ended December 31, 2017 and 2016,
		 included in the consolidated financial statements
		 were audited except for the financial statements
		 of Finansa Hong Kong Limited, Finansa Capital
		 Co., Ltd. and Finansa (Cambodia) Ltd. which
		 were not audited and therefore the management
		 accounts for these subsidiaries are included in
		 the consolidated financial statements. These
		 subsidiaries’ assets, liabilities and net profit (loss)
		 are not significant to the consolidated financial
		statements.
2.3 Thai Financial Reporting Standards affecting
		 the presentation and disclosure in the current
period financial statements
During the year the Company and its subsidiaries
have adopted the revised and new financial reporting
standards issued by the Federation of Accounting Professions
which become effective for fiscal years beginning on
or after January 1, 2017. These financial reporting
standards were aimed at alignment with the corresponding
International Financial Reporting Standards, with most of
the changes directed towards revision of wording and
terminology, and provision of interpretations and accounting
guidance to users of standards. The adoption of these
financial reporting standards does not have any significant
impact on the Company’s and its subsidiaries’ financial
statements.

100
100
100
100
100

Country of
registration

Nature of business

Thailand
Loan management business
Thailand Investment banking / Securities business
Cayman Islands Investment and fund advisory business
Cambodia
Investment advisory business
Hong Kong
Advisory business

2.4 Thai Financial Reporting Standards announced
in the Royal Gazette but not yet effective
The Federation of Accounting Professions has issued
the Notification regarding 56 Thai Financial Reporting
Standards (“TFRSs”) that will be effective for the financial
statements for the period beginning on or after January
1, 2018 onwards, which has been announced in the
Royal Gazette on September 26, 2017. These financial
reporting standards were aimed at alignment with the
corresponding International Financial Reporting Standards,
with most of the changes directed towards revision of
wording and terminology, and provision of interpretations
and accounting guidance to users of standards.
The Company’s and its subsidiaries’ management
will adopt such TFRSs in the preparation of the Company’s
and its subsidiaries’ financial statements when it becomes
effective. The Company’s and its subsidiaries’ management
has assessed the impact of these TFRSs and considered
that the adoption of these financial reporting standards
does not have any significant impact on the financial
statements of the Company and its subsidiaries in the
period of initial application.
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The significant accounting policies are summarized
below:
3.1 Revenue and expense recognition
(a) Commission fees
		 Commission fees from selling agent are
		 recognized as income on an accrual basis.
(b) Fees and service income
		 Fees and service income are recognized as
		 revenue on an accrual basis with reference to
		 the stage of completion.
(c) Rental and service income
		 Rental and service income are recognized as
		 revenue base on period of rental agreement on
		 a straight line basis.
(d) Interest and discounts on loans
		 Interest and discounts on loans are recognized
		 on an accrual basis over the term of the loans,
		 based on the amount of principal outstanding.
		 Accrued interests from defaulted loans are not
		 reversed, but will consider providing allowance
		 for accrued interest together with the loan
		principal.
		 Interest which was already included in the face
		 value of loans was deferred and taken up as
		 income evenly over the term of loans.
(e) Gains (losses) on trading in securities/investments
		 Gains (losses) on trading in securities/investments
		 are recognized as revenue or expenses on the
		 transaction dates.
(f) Interest and dividends on investments
		 Interest is recognized as interest accrued based
		 on the effective yield rate method. Dividends
		 income is recognized when the right to receive
		 the dividends is established.
(g) Interest on borrowings
		 Interest on borrowings is charged as expense
		 on an accrual basis.
(h) Expenses
		 Expenses are recognized on an accrual basis.

3.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash on hand,
cash at banks and all highly liquid investments with an
original maturity of three months or less and not subject
to withdrawal restrictions or pledge/guarantee commitments.
3.3 Temporary and long-term investments
The Company and its subsidiaries present the values
of investments, which are not investments in subsidiaries
and associated companies, according to their types as
follows:
(a) Investments in securities held for trading
		 are classified as temporary investments and
		 presented at fair value. Gains or losses arising
		 from changes in the carrying amounts of
		 securities are included in the statements of
		 profit or loss and other comprehensive income.
(b) Investments in available-for-sale securities, both
		 those held as temporary and long-term
		 investments, are determined at fair value.
		 Changes in the carrying amounts of securities
		 are recorded in other components of shareholders’
		 equity through other comprehensive income
		 until the securities are sold, when the changes
		 are then included in the statements of profit or
		 loss and other comprehensive income.
(c) Investments in debt securities expected to be
		 held to maturity, which are classified as tempo
		 rary or long-term investments according to their
		 remaining periods to maturity, are recorded at
		 amortized cost. The premium/discount on debt
		 securities is amortized by the effective interest
		 rate method with the amortized amount presented
		 as an adjustment to interest income.
(d) Investments in non-marketable equity securities,
		 which are treated as general investments, are
		 classified as long-term investments and valued
		 at cost less allowance for impairment loss (if any).
(e) Investments in related parties are classified as
		 long-term investments and valued at cost less
		 allowance for impairment loss (if any).
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The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
In the event the Company and its subsidiaries reclassify investments in securities, such investments are adjusted to their fair value as at the reclassification dates.
Differences between the carrying amount of the investments
and their fair value on those dates are recognized as gains
(losses) in the statements of profit or loss and other comprehensive income or recorded as a revaluation surplus
(deficit) on investments in shareholders’ equity, depending
on the type of the reclassified investment.
3.4 Receivables and loans
Receivables and loans are presented at principal
balances, excluding accrued interest receivable, less
allowance for doubtful accounts. Unrecognized deferred
income and discounts on loans are deducted from the
principal balances.
Provision additionally set aside is recognized as an
expense in the statements of profit or loss and other
comprehensive income for each relevant year.
Amounts written off as bad debts are deducted from
the allowance for doubtful accounts and if recovery is
made from bad debts, the recovered amount is added to
the allowance for doubtful accounts or taken up as income,
as appropriate.
3.5 Investments in subsidiaries and associated
		companies
Consolidated financial statements
Investments in associated companies except for
investments which the Company and its subsidiaries intend
to hold temporarily, as presented in the consolidated
financial statements, are accounted for under the equity
method.
Separate financial statements
Investments in subsidiaries and associated companies
as presented in the separate financial statement are
presented at cost less allowance for impairment loss (if any).
For investments in subsidiaries, which are wholly
owned by the Company and have deficits on equities,
such deficits are presented as a part of other current liabilities in the separate statements of financial position.

3.6 Premises and equipment/depreciation
Premises and equipment are stated at cost less
accumulated depreciation. Depreciation of premises and
equipment is calculated by reference to their costs on a
straight-line basis over the estimated useful lives as follows:
Office buildings 				
25 and 30 years
Office buildings improvement		
5 years
Office equipment				
3 and 5 years
Furniture & fixtures					
5 years
Vehicles						
4 and 5 years
Depreciation is included in statements of profit or
loss and other comprehensive income and no depreciation
is provided for assets in progress.
3.7 Leasehold rights
Leasehold rights are stated at cost less accumulated
amortization and allowance for devaluation, if any. Amortization charge is calculated by the straight-line method,
based on the lease periods.
3.8 Intangible assets and amortization
(a) Goodwill
		 The Company’s goodwill is an intangible asset
		 with indefinite useful life occurring from an
		 investment amount in a subsidiary over the
		 subsidiary’s net book value. The Company now
		 tests the impairment of goodwill on an annual
		 basis and allowance for impairment will be
		 provided, (if any).
(b) Other intangible assets
		 Intangible assets with definite useful life are
		 stated at cost less accumulated amortization.
		 - Software amortizations are calculated by
			 reference to their cost on a straight-line basis
			 not exceeds 10 years.
		 - Amortization of deferred golf membership fees
			 is made on a straight-line basis over the
			 period of the membership term.
Intangible assets with indefinite useful life are tested
for impairment annually and any provisions made for
impairment are recorded as expenses in the statements
of profit or loss and other comprehensive income.
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3.9 Long-term lease agreements
(a) Operating lease agreements
		 Leases in which substantially all risks and rewards
		 of ownership of assets remain with the lessor
		 are accounted for as operating lease. Rentals
		 applicable to such operating leases are charged
		 to the statements of profit or loss and other
		 comprehensive income on a straight-line basis
		 over the lease term.
(b) Financial lease agreements
		 Leases of assets for which substantially all the
		 risks and rewards of ownership are transferred
		 to the Company are classified as finance leases.
		 Finance leases are capitalized at the lower of the
		 fair value of the leased property or the present
		 value of the minimum lease payments. The
		 outstanding rental obligations, net of finance
		 charges, are recorded as long-term liabilities,
		 while the interest element is charged to the
		 statements of profit or loss and other compre
		 hensive income over the lease periods. The
		 assets acquired under the finance lease are
		 depreciated over the useful lives of the leased
		assets.
3.10 Provisions
Provisions are recognized in the statement of
financial position when the Company and its subsidiaries
have a present obligation as a result of a past event and,
it is probable that an outflow of resources embodying
economic benefits will be required to settle the obligation
and a reliable estimate of the amount of the obligation
can be made.
3.11 Related parties
Related parties comprise enterprises or individuals
that control or are controlled by the Company and
its subsidiaries, whether directly or indirectly, or which
are under common control with the Company and its
subsidiaries.
In addition, related parties include associated
companies and individuals which have significant influence
over the Company and its subsidiaries, key management

personnel, and directors and officers with authority in
the planning and direction of the Company and its
subsidiaries operations, together with close members
of the families of such persons and companies which are
controlled or influenced by them, whether directly or
indirectly.
3.12 Foreign currency transactions
Transactions during the year denominated in foreign
currencies are translated into Baht at the rates of exchange
on the transaction dates. Monetary assets and liabilities
at the end of the year denominated in foreign currencies
are translated into Baht at the reference exchange rates
announced by the Bank of Thailand on that date.
All foreign exchange gains or losses are recognized
as income or expense in the statements of profit or loss
and other comprehensive income.
The financial statements of foreign subsidiaries are
translated into Baht using the reference exchange rate
established by the Bank of Thailand at the end of the year
for the translation of foreign assets and liabilities, the
historical exchange rate for the translation of foreign
shareholders’ equity and the average exchange rate for
the translation of transactions in the statements of profit
or loss and other comprehensive income. Differences in
exchange rates from the translation of the financial
statements of foreign subsidiaries are recognized in other
comprehensive income and presented as translation of
financial statements differences in other components of
shareholders’ equity.
3.13  Derivative financial instruments
The Company initially recognizes derivatives as assets
or liabilities at fair value on the date on which a derivative
contract is entered into and is subsequently remeasured
at fair value on the financial position date. Gains or losses
arising from changes in fair value on derivatives which are
not designated as hedging are immediately recognized in
the statements of profit or loss and other comprehensive
income.
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3.14 Impairment of assets
The Company and its subsidiaries assess at each
reporting date whether there is an indication that an asset
may be impaired. If any such indication exists, the Company and its subsidiaries make an estimate of the asset’s
recoverable amount. Where the carrying amount of the
asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable
amount. Impairment losses are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.
An asset’s recoverable amount is the higher of fair value
less costs to sell and value in use.
3.15  Employee benefits
Salary, wages, bonuses and contributions to the
social security fund and provident fund are recognized as
expenses when incurred.
Post-employment benefits obligation
The Company and its subsidiaries calculated the
post-employment benefits obligation under the Thai Labor
Protection Act based on actuarial assumptions at the end
of reporting period using Projected Unit Credit Method,
which is estimated based on the present value of expected
cash flows of benefits to be paid in the future taken into
account the actuarial assumptions, including salaries,
turnover rate, years of service and other factors. Discount
rate used to calculate the post-employment benefit obli
gations is based on yield rate of government bond.
The expenses for the defined benefit plan are
recognized as personnel expenses in the statements
of profit or loss and other comprehensive income.
3.16 Taxation
Income tax expenses (income) represent the sum of
the tax currently payable and deferred tax.
(a) Current tax
		 The tax currently payable is based on taxable
		 profit for the year. Taxable profit differs from
		 profit as reported in the statements of profit or
		 loss and other comprehensive income because
		 it excludes items of income or expense that are
		 taxable or deductible in other years and it further
		 excludes items that are never taxable or

		 deductible. The liability for current tax is
		 calculated using tax rates that have been
		 enacted or substantively enacted at the statement
		 of financial position date.
(b) Deferred tax
		 Deferred tax is recognized on temporary
		 differences between the carrying amounts of
		 assets and liabilities in the financial statements
		 and the corresponding tax basis used in the
		 computation of taxable profit (tax base). Deferred
		 tax liabilities are generally recognized for all
		 taxable temporary differences, and deferred tax
		 assets are generally recognized for temporary
		 differences to the extent that it is probable that
		 taxable profits will be available against which
		 those temporary differences can be utilized. The
		 carrying amount of deferred tax assets is reviewed
		 at each statement of financial position date.
		 Deferred tax asset shall be reduced to the extent
		 that utilized taxable profits are decreased. Any
		 such reduction shall be reversed to the extent
		 that it becomes probable that sufficient taxable
		 profit will be available to allow total or part of the
		 asset to be recovered.
		 Deferred tax assets and liabilities are measured
		 at the tax rates that are expected to apply to
		 the period when the asset is realized or the
		 liability is settled, based on tax rates that have
		 been enacted or substantively enacted at the
		 statement of financial position date.
		 Deferred tax assets and liabilities are offset when
		 there is a legally enforceable right to set off the
		 recognized amounts and the Company and
		 subsidiaries intend to settle on a net basis or to
		 realize the asset and settle the liability
		simultaneously.
		 Income tax expense or income related to profit
		 or loss is presented in the statement of profit
		 or loss and other comprehensive income. For
		 current income taxes and deferred taxes related
		 to items recognized directly in shareholders’
		 equity in the same or different year, they will be
		 recognized directly in shareholders’ equity.
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3.17 Earning per share
Earning per share as presented in the statements of
profit or loss and other comprehensive income is basic
earning per share, which is determined by dividing net
profit by the weighted average number of ordinary shares
issued during the year.
3.18 Critical accounting estimates and assumptions
used that are significant to the financial
		 statements
Preparation of financial statements in conformity with
Thai Financial Reporting Standards requires the Company
and its subsidiaries’ management to make estimates and
assumptions in certain circumstances, affecting amounts of
assets, liabilities and related notes of contingent assets
and liabilities at the date of financial statement and reported
amounts of revenues and expenses during the year reported.
Although the management’s estimation is reasonably
determined given recent circumstances, actual results
could differ from these estimates.
Significant sources of estimation uncertainty are as
follows:
(a) Fair value
		 The fair value of marketable securities is based
		 on the latest bid price on the last working day
		 of the year as quoted on the Stock Exchange
		 of Thailand. The fair values of government bonds,
		 state enterprise bonds and private sector debt
		 securities are determined based on the yield
		 rates quoted by the Thai Bond Market Association
		 or other financial institutions, as appropriate. The
		 fair value of investment units is determined from
		 their net asset value.
		 For the fair value of financial instrument disclosures,
		 considerable judgment is necessarily required in
		 estimation of fair value. Accordingly, the estimated
		 fair value presented herein is not necessarily
		 indicative of the amount that could be realized
		 in a current market exchange. The use of different
		 market assumptions and/or estimation
		 methodologies may have a material effect on the
		 estimated fair value.

(b) Allowance for doubtful accounts
		 - The Company and its subsidiaries excluding
			 securities business subsidiary
			 Allowance for doubtful accounts is provided
			 based on expected uncollectible amount based
			 on a review of defaulted payment period and
			 assessment of the current financial position,
			 taking into consideration the recovery risk and
			 the value of collateral of each debtor.
		 - Securities business subsidiary
			 A subsidiary has provided an allowance for
			 doubtful accounts in accordance with the
			 Notification No. Kor Thor. 33/2543 of the Office
			 of the Securities and Exchange Commission,
			 dated August 25, 2000, which was amended
			 by the Notification No. Kor Thor. 5/2544
			 dated February 15, 2001.
(c) Goodwill
		 Determining whether goodwill is impaired requires
		 an estimation of the value in use of the cash		 generating units to which goodwill has been
		 allocated. The value in use calculation requires
		 the Company’s management to estimate the
		 future cash flows expected to arise from the
		 cash-generating unit and a suitable discount rate
		 in order to calculate present value where the
		 actual future cash flows are less than expected,
		 a material impairment loss may arise.
(d) Deferred tax assets
		 The Company recognizes deferred tax assets for
		 deductible temporary differences and unused tax
		 losses to the extent that it is probable that
		 taxable profit will be available against which the
		 temporary differences and losses can be utilized
		 The Company’s management uses judgements
		 based upon the likely timing and level of estimate
		 future taxable profits to determine the amount
		 of deferred tax assets that can be recognized.
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4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
(Unit : Thousand Baht)

Cash		
Deposits at financial institutions
Total cash and cash equivalents

Consolidated
financial statements
As at
As at
December 31,
December 31,
2017
2016
20
20
98,330
82,528
98,350
82,548

Separate
financial statements
As at
As at
December 31,
December 31,
2017
2016
5
5
12,045
6,704
12,050
6,709

5. INVESTMENTS
5.1 Classified by investment type
As at December 31, 2017 and 2016, the Company and its subsidiaries had classified their investments as
follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consoildated financial statements
As at December 31, 2017
As at December 31, 2016
Cost/Carrying value
Fair value
Cost/Carrying value
Fair value
Temporary investments						
Trading securities
Domestic marketable equity securities
Investment units
201,507
202,912
371,816
374,406
Add Allowance for revaluation
1,405
2,590
Total trading securities
202,912
202,912
374,406
374,406
Available-for-sale securities						
Domestic marketable equity securities
5,267
4,647
7,949
5,767
Add Allowance for revaluation
(620)
(2,182)
Total available-for-sale securities
4,647
4,647
5,767
5,767
Total temporary investments, net
207,559
207,559
380,173
380,173
							
Long-term investments
Available-for-sale securities
Government bond
10,398
10,748
10,595
11,009
Investment units in foreign funds
88,855
14,716
129,410
56,901
Total		
99,253
25,464
140,005
67,910
Less Provision for impairment
(22,877)
Add Allowance for revaluation
(50,912)
(72,095)
Total available-for-sale securities
25,464
25,464
67,910
67,910
General investments
Domestic non-marketable equity securities
Overseas non-marketable equity securities
Total		
Less Allowance for impairment
Total general investment
Total long-term investments
Total investments

28,651		
7,800
24,510		
26,873
53,161		
34,673
(24,510)		
(26,873)
28,651		
7,800
54,115		75,710
261,674		455,883		
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(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
As at December 31, 2017
As at December 31, 2016
Cost/Carrying value
Fair value
Cost/Carrying value
Fair value
Temporary investments						
Trading securities
Domestic marketable equity securities
Investment units
43,805
43,839
102,295
102,433
Add Allowance for revaluation
34
138
Total trading securities
43,839
43,839
102,433
102,433
Available-for-sale securities						
Domestic marketable equity securities
5,267
4,647
7,949
5,767
Add Allowance for revaluation
(620)
(2,182)
Total available-for-sale securities
4,647
4,647
5,767
5,767
Total temporary investments
48,486
48,486
108,200
108,200
							
Long-term investments
Available-for-sale securities
Government bond
10,398
10,748
10,595
11,009
Add Allowance for revaluation
350
414
Total available-for-sale securities
10,748
10,748
11,009
11,009
Total long-term investments
10,748
10,748
11,009
11,009
Total investments
59,234		119,209		

As at December 31, 2017 and 2016, the Company
had pledged investments in government bond amounting
to Baht 10.75 million and Baht 11.01 million, respectively,
to secure bank overdrafts limit with a commercial bank.

5.2 Debt securities classified by remaining period
		 to maturity
As at December 31, 2017 and 2016, the Company
and its subsidiaries had investments in debt securities,
except those held as trading securities, classified by remaining periods to maturity as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Within
1 year
Available-for-sale securities
Government bond
Total		
Add Allowance for revaluation
Total available-for-sale securities
Total investments in debt securities

-

Consolidated and Separate financial statements
As at December 31, 2017
As at December 31, 2016
Remaining periods
Remaining periods
1-5
Over		
Within
1
5
Over
Total
years
5 years
1 year
years
5 years
Total
10,398
10,398
350
10,748
10,748

-

10,398
10,398
350
10,748
10,748
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-

10,595
10,595
414
11,009
11,009

-

10,595
10,595
414
11,009
11,009

6. RECEIVABLES AND LOANS TO OTHERS
In order to present the statement of financial position
in compliance with the Notification of the Department of
Business Development, items due within one year are to
be presented as current assets and items due longer than

one year are to be presented as non-current assets.
The Company and its subsidiaries therefore present
“Receivables and loans to others” as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Separate financial statements
As at
As at
As at
As at
December 31, 2017 December 31, 2016 December 31, 2017 December 31, 2016
Receivables and loans to others (see Note 6.2)
430,587
375,271
33,000
14,000
Less Allowance for doubtful accounts						
		 (see Note 7)
(171,143)
(171,143)
(13,000)
(13,000)
Receivables and loans to others
259,444
204,128
20,000
1,000
Less Current portion
(20,827)
(2,312)
(20,000)
(1,000)
Receivables and loans to others, 						
net of current portion
238,617
201,816
-

On December 14, 2016, a subsidiary has entered
into an agreement to provide a loan amounting to Baht
237 million to a company with a convertible option
to exchange into common shares of the company. The
loan has a maturity for 5 years. As at December 31, 2017
and 2016, the subsidiary has loan balance amouting to
Bath 237 million and Bath 200 million, respectively.
The subsidiary does not exercise a convertible option.

The Company also provided financial assistance
in the form of loan to a company with an outstanding
amount as at December 31, 2017 of Bath 20 million with
a maturity of less than 6 mounths.
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6.1 Classified by loan type
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
As at December 31, 2017 As at December 31, 2016
Loan management business receivables 			
Loans		
136,802
137,510
Hire-purchase receivables
1,181
1,181
Total receivables and loans
137,983
138,691
Less Unearned income
(81)
(81)
Total receivables and loans
137,902
138,610
Less Allowance for doubtful accounts
(135,458)
(135,458)
Total loan management business receivables
2,444
3,152
			
Securities business receivables			
Other receivables
22,685
22,685
Less Allowance for doubtful accounts (see Note 6.3)
(22,685)
(22,685)
Total securities business receivables
-					
Other loans			
Bills of exchange
13,000
13,000
Loans		
257,000
200,976
Total other loans
270,000
213,976
Less Allowance for doubtful accounts
(13,000)
(13,000)
Total other loans
257,000
200,976
Total receivables and loans to others
259,444
204,128

Securities business receivables as of December 31, 2017 and 2016 comprise other receivables including overdue
receivables from securities business.
(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
As at December 31, 2017
As at December 31, 2016
Other loans
Bills of exchange
Loans		
Total other loans
Less Allowance for doubtful accounts
Total other loans

13,000
20,000
33,000
(13,000)
20,000
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13,000
1,000
14,000
(13,000)
1,000

6.2 Classified by the remaining period of the contract
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Separate financial statements
As at
As at
As at
As at
December 31, 2017 December 31, 2016 December 31, 2017 December 31, 2016
Receivables and loans to others 						
At call (including defaulted contracts)
171,766
171,766
13,000
13,000
Not over 1 year
20,000
1,000
20,000
1,000
Over 1 year
238,821
202,505
Total receivables and loans to others
430,587
375,271
33,000
14,000

6.3 Securities business receivables classified in
accordance with the Notification of the Office
		 of the Securities and Exchange Commission
As at December 31, 2017 and 2016, a subsidiary
engaging in securities business had classified securities
business receivables in accordance with the Notification

of the Office of the Securities and Exchange Commission
regarding accounting for non-performing receivables of
securities company as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Classification
Doubtful
Total		

Debt
Balances
22,685
22,685

Consolidated financial statements
As at
As at
December 31, 2017
December 31, 2016
Allowance for
Allowance for
Allowance for
Allowance for
Debt
doubtful accounts doubtful accounts
doubtful accounts doubtful accounts
Balances
set up by the in excess of the
set up by the in excess of the
subsidiary
SEC requirement
SEC requirement
subsidiary
22,685
22,685

As at December 31, 2017 and 2016, the subsidiary
has securities business receivables of approximately Baht

-

22,685
22,685

22,685
22,685

-

22.68 million, of which income recognition on an accrual
basis are ceased.
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7. ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Separate financial statements
As at
As at
As at
As at
December 31, 2017 December 31, 2016 December 31, 2017 December 31, 2016
Balance - beginning of the years
Less Allowance for doubtful accounts
(written off)
Balance – ending of the years

171,143

171,201

13,000

13,000

171,143

(58)
171,143

13,000

13,000

9. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES AND
ASSOCIATES

8. DEPOSITS SUBJECT TO RESTRICTIONS
As at December 31, 2017 and 2016, the Company
had pledged bank deposits amounting to Baht 0.62 million
to secure bank guarantee issued by the bank on behalf
of the Company.

9.1 Investments in associates in the consolidated
financial statements
		 As at December 31, 2017 and 2016, the
		 Company and its subsidiaries had investments
		 in the following entities and funds which are
		 associated companies and accounted for
		 under equity method in the consolidated financial
		statements.
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Percentage of
Shareholding
Company name

Nature of
business

Carrying value under
equity method

Cost

As at

As at

As at

As at

As at

As at

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Country December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31,

Associated companies
Finansia Syrus Securities Plc. Securities business Thailand
29.29
29.29 536,350 536,350
717,261 687,583
MK Real Estate Development Plc. Land and building
			
development Thailand
9.78
9.78 545,435 545,435
571,097 572,539
				
Subsidiaries’ associated companies
Siam Investment Partners, L.P.(1) General Partner Cayman
			
of a fund
Islands
50
50
3,813
4,180
664
728
FSS International Investment
Advisory Securities Company Investment
Limited(2)
Advisory
Thailand
3.75
3.75
300
300
472
138
Total investments in associate companies					 1,085,898 1,086,265 1,289,494 1,260,988
(1)
(2)

Siam Investment Partners, L.P. is under liquidation process.
Finansia Syrus Securities Public Company Limited holds an investment in FSS International Investment Advisory Securities Co., Ltd. at the portion of 96.25%;
therefore, the Company and its subsidiaries hold an investment in FSSIA at the portion of 31.94% in totals.
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9.2 Investments in subsidiaries and associates in
the separate financial statements
As at December 31, 2017 and 2016, the Company
had investments in the following subsidiaries and associates

which are accounted for under the cost method in the
separate financial statements.
(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Paid-up share
capital
Company name

Nature of
business

Percentage of
shareholding

Carrying value under
cost method

As at
As at
As at
As at
As at
As at
Country December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31,
2017
2016
2017
2016
2017
2016

Dividends
received

For the years
ended
December 31,
2017
2016

Subsidiaries
Finansa Securities Ltd.
Securities
Thailand 700,000 700,000
100
100
734,709 734,709 24,500 87,500
Finansa Capital Limited
Loan management Thailand 511,000 511,000
51
51
467,787 467,787
Finansa Fund Management Ltd.
Investment
Cayman
690
690
100
100
151,790 151,790
			
advisory and
Islands (ordinary (ordinary
			
investment		
shares)
shares)
					
5,732
5,732
100
100
573,198 573,198
					 (preference (preference							
					
shares)
shares)
Finansa (Cambodia) Ltd.
Investment advisory Cambodia
192
192
100
100
204
204
Finansa Hong Kong Limited
Advisory
Hong Kong
512
512
100
100
512
512
Investments in subsidiaries							 1,928,200 1,928,200 24,500 87,500
Less Allowance for impairment							 (455,839) (455,839)			
Investments in subsidiaries							 1,472,361 1,472,361

Associated companies
M.K. Real Estate Development Plc. Land and building										
			
development Thailand 992,010 992,010
9.78
9.78
545,435 545,435 24,244 17,744
Finansia Syrus Securities Plc.
Securities
Thailand 930,245 930,245
29.29
29.29
536,350 536,350 22,135 22,135
Investment in associated companies							 1,081,785 1,081,785 46,379 39,879
Total investment in subsidiaries and associated companies						 2,554,146 2,554,146
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10. LONG-TERM INVESTMENTS IN RELATED PARTIES
(Unit : Thousand Baht)

Nature of
business

Company name

Country

Consolidated financial statements
Percentage of shareholding Investments under cost method
As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31,
2017
2016
2017
2016

Siam Investment Fund II, L.P.(1)
Fund
Cayman Islands
5.87(2)
5.87(2)
Less Allowance for impairment					
Long-term investment in related parties					
(1)
(2)

19,089
(19,016)
73

20,929
(20,849)
80

Siam Investment Fund II, L.P. is in liquidation.
Determined based on shares held directly as a limited partner and indirectly as a general partner.

11. PREMISES AND EQUIPMENT
(Unit : Thousand Baht)

Building and
building
improvement

Consolidated financial statements
Assets
Office
Furniture
Vehicle
in progress
equipment
and fixture

Total

Cost
December 31, 2016
Additions/transfer in
Disposals/transfer out
December 31, 2017

154,864
154,864

66,155
1,770
(10,875)
57,050

22,421
38
(38)
22,421

9,668
3,731
13,399

767
(767)
-

253,108
6,306
(11,680)
247,734

Accumulated depreciation
December 31, 2016
Depreciation
Disposals/transfer out
December 31, 2017

(89,586)
(89,586)

(55,978)
(4,343)
10,860
(49,461)

(18,345)
(1,822)
38
(20,129)

(2,429)
(865)
(3,294)

-

(166,338)
(7,030)
10,898
(162,470)

Net book value
December 31, 2017
December 31, 2016

65,278
65,278

7,589
10,177

2,292
4,076

10,105
7,239

-

85,264
86,770
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(Unit : Thousand Baht)

Building and
building
improvement

Consolidated financial statements
Assets
Office
Furniture
Vehicle
in progress
equipment
and fixture

Total

Cost
December 31, 2015
Additions/transfer in
Disposals/transfer out
December 31, 2016

154,864
154,864

65,596
939
(380)
66,155

22,193
228
22,421

5,465
5,356
(1,153)
9,668

37
(37)
-

248,118
6,560
(1,570)
253,108

Accumulated depreciation
December 31, 2015
Depreciation
Disposals/transfer out
December 31, 2016

(88,671)
(915)
(89,586)

(52,052)
(4,306)
380
(55,978)

(16,534)
(1,811)
(18,345)

(3,326)
(256)
1,153
(2,429)

-

(160,583)
(7,288)
1,533
(166,338)

65,278
66,193

10,177
13,544

4,076
5,659

7,239
2,139

-

86,770
87,535

Depreciation for the years ended
December 31, 2017						
December 31, 2016						

7,030
7,288

Net book value
December 31, 2016
December 31, 2015

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Furniture
Vehicle
and fixture

Building and
building
improvement

Office
equipment

Cost
December 31, 2016
Additions/transfer in
Disposals/transfer out
December 31, 2017

154,864
154,864

53,482
1,436
(10,350)
44,568

12,506
38
(38)
12,506

400
400

767
(767)
-

221,252
2,241
(11,155)
212,338

Accumulated depreciation
December 31, 2016
Depreciation
Disposals/transfer out
December 31, 2017

(89,586)
(89,586)

(45,343)
(3,417)
10,337
(38,423)

(9,450)
(1,297)
38
(10,709)

(80)
(78)
(158)

-

(144,459)
(4,792)
10,375
(138,876)

65,278
65,278

6,145
8,139

1,797
3,056

242
320

-

73,462
76,793

Net book value
December 31, 2017
December 31, 2016
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Assets
in progress

Total

(Unit : Thousand Baht)

Building and
building
improvement

Office
equipment

Separate financial statements
Furniture
Vehicle
and fixture

Assets
in progress

Total

Cost
December 31, 2015
Additions/transfer in
Disposals/transfer out
December 31, 2016

154,864
154,864

53,607
255
(380)
53,482

12,335
171
12,506

1,553
(1,153)
400

-

222,359
426
(1,533)
221,252

Accumulated depreciation
December 31, 2015
Depreciation
Disposals/transfer out
December 31, 2016

(88,672)
(914)
(89,586)

(42,286)
(3,437)
380
(45,343)

(8,160)
(1,290)
(9,450)

(1,155)
(78)
1,153
(80)

-

(140,273)
(5,719)
1,533
(144,459)

65,278
66,192

8,139
11,321

3,056
4,175

320
398

-

76,793
82,086

Depreciation for the years ended
December 31, 2017						
December 31, 2016						

4,792
5,719

Net book value
December 31, 2016
December 31, 2015

As at December 31, 2017 and 2016, the original
costs of fully-depreciated equipment that is still in use were
Baht 62.65 million and Baht 73.49 million, respectively
(the Company only: Baht 47.07 million and Baht 56.52
million, respectively).

As at December 31, 2017 and 2016, the Company
had mortgaged office condominium units with net book
value of Baht 65.28 million to secure a working capital
credit facility of Baht 150 million from a local financial
institution (see Note 23).
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12. GOODWILL
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Finansa Capital
Finansa Fund
Limited
Management Limited

Finansa
Securities Limited

Total

Goodwill as at acquisition date
Cost
Less Book value as at acquisition date
Goodwill
Less Accumulated amortization of goodwill
Goodwill, net before impairment

234,709
(49,021)
185,688
(74,124)
111,564

108,000
(44,879)
63,121
(17,765)
45,356

-

-

111,564
111,564

45,356
45,356

287,231
(114,007)
173,224
(45,471)
127,753

629,940
(207,907)
422,033
(137,360)
284,673

Allowance for impairment
December 31, 2016
Provision for loss on impairment
December 31, 2017

(127,753)
(127,753))
-		(127,753)
(127,753)

Goodwill, net
December 31, 2017
December 31, 2016

-

156,920
156,920

13. LEASEHOLD RIGHTS
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated and Separate financial statements
For the year ended December 31, 2017
Balance as at
December 31, 2016

Additions

Disposals

Balance as at
December 31, 2017

Cost
Land leasehold rights
1,415,875
1,415,875
		 Total
1,415,875
1,415,875
Accumulated amortization						
Land leasehold rights
(99,455)
(57,182)
(156,627)
		 Total
(99,455)
(57,182)
(156,627)
Leasehold rights
1,316,430			
1,259,248
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(Unit : Thousand Baht)

Consolidated and Separate financial statements
For the year ended December 31, 2016
Balance as at
December 31, 2015

Additions

Disposals

Balance as at
December 31, 2016

Cost
Land leasehold rights
1,415,875
1,415,875
		 Total
1,415,875
1,415,875
Accumulated amortization						
Land leasehold rights
(42,265)
(57,180)
(99,445)
		 Total
(42,265)
(57,180)
(99,445)
Leasehold rights
1,373,610			
1,316,430
Amortization for the years ended
December 31, 2017				
December 31, 2016				

57,182
57,180

14. INTANGIBLE ASSETS
Intangible assets as at December 31, 2017 and 2016 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Accumulated amortization

Cost
Balance
as at
December 31, Additions
2016

- Computer software
- Golf membership
Total

89,352
2,809
92,161

1,291
14
1,305

Balance
Balance
as at
as at
Disposals December
31, December 31, Additions
2017
2016

Balance
Provision
Balance
as at
for
as at
Disposals December
31, impairment December 31,
2017
of assets
2017

(12,574)
(12,574)

12,546
12,546

78,069 (59,484)
2,823 (1,938)
80,892 (61,422)

(2,315)
(231)
(2,546)

(49,253) (24,066)
(2,169)
(51,422) (24,066)

4,750
654
5,404

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Accumulated amortization

Cost

- Computer software
- Golf membership
Total

Balance
as at
December 31, Additions
2015

85,975
2,653
88,628

9,816
156
9,972

Balance
Balance
as at
as at
Disposals December
31, December 31, Additions
2016
2015

(6,439)
(6,439)

89,352 (58,995)
2,809 (1,770)
92,161 (60,765)

(2,851)
(168)
(3,019)

Provision
Balance
Balance
for
as
at
as at
Disposals December 31, impairment December
31,
of assets
2016
2016

2,362
2,362

(59,484) (24,066)
(1,938)
(61,422) (24,066)

5,802
871
6,673

Amortization for the years ended
December 31, 2017										
2,546
December 31, 2016										
3,019
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(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Accumulated amortization

Cost
Balance
as at
December 31, Additions
2016

- Computer software
- Golf membership
Total

87,527
613
88,140

1,047
1,047

Balance
Balance
as
at
as at
Disposals December 31, December
31, Additions
2017
2016

Balance
Provision
Balance
as
at
for
as at
Disposals December 31, impairment December
31,
2017
of assets
2017

(11,937)
(11,937)

11,910
11,910

76,637 (58,089)
613
(551)
77,250 (58,640)

(2,199)
(31)
(2,230)

(48,378) (24,066)
(582)
(48,960) (24,066)

4,193
31
4,224

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Accumulated amortization

Cost

- Computer software
- Golf membership
Total

Balance
as at
December 31, Additions
2015

84,196
613
84,809

9,771
9,771

Balance
Balance
as
at
as at
Disposals December 31, December
31, Additions
2016
2015

(6,440)
(6,440)

87,527 (57,763)
613
(521)
88,140 (58,284)

(2,688)
(30)
(2,718)

Provision
Balance
Balance
for
as
at
as at
Disposals December 31, impairment December
31,
of assets
2016
2016

2,362
2,362

(58,089) (24,066)
(551)
(58,640) (24,066)

5,372
62
5,434

Amortization for the years ended
December 31, 2017										
2,230
December 31, 2016										
2,718

15. DEFERRED TAX ASSETS AND INCOME TAX
Deferred tax assets are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Deferred tax assets
Less Deferred tax liabilities
Deferred tax assets

Consolidated financial statements
As at
As at
December 31, 2017
December 31, 2016
1,313
1,117
(282)
(511)
1,031
606
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The deductible temporary differences and unused tax losses which have not been recognized as deferred tax
assets in the statements of financial position as at December 31, 2017 and 2016 are as follows:
(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statements
Separate financial statements
As at
As at
As at
As at
December 31, 2017 December 31, 2016 December 31, 2017 December 31, 2016
Unused tax losses
Temporary differences

149
583

84
575

148
543

84
542

Movements of deferred tax assets and liabilities in the consolidated financial statements incurred during the years
are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

As at
January 1, 2017

Recognized in
statements of
profit or loss

Recognized in
As at
other comprehensive December
31, 2017
income

Deferred tax assets
Provision for post-employment benefits
Total		

1,117
1,117

125
125

71
71

1,313
1,313

Deferred tax liabilities
Allowance for revaluation of investments
Liabilities under finance lease agreements
Total		
Deferred tax asset

(491)
(20)
(511)
606

218
11
229
354

71

(273)
(9)
(282)
1,031

(Unit : Thousand Baht)

As at
January 1, 2016
Deferred tax assets
Provision for post-employment benefits
Total		
Deferred tax liabilities
Allowance for revaluation of investments
Liabilities under finance lease agreements
Total		
Deferred tax asset

Recognized in
statements of
profit or loss

Recognized in
As at
other comprehensive December
31, 2016
income

696
696

37
37

384
384

1,117
1,117

(225)
(4)
(229)
467

(266)
(16)
(282)
(245)

384

(491)
(20)
(511)
606
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Income tax in the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as
follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
For the years ended December 31,
2017
2016
345
(245)
(19,294)
(6,997)
(18,940)
(7,242)

Deferred tax (expenses) income
Current income tax expenses for the years
Income tax expenses

The utilization of the deferred tax assets is subject
to the ability of a subsidiary to generate future taxable
profits within the timeframe required by laws.
The Company and its subsidiaries use tax rates of
20% for the corporate income tax calculation for the years
ended December 31, 2017 and 2016, respectively.

16. DEBENTURES
16.1 Short-term debentures
As at December 31, 2017 and 2016, short-term
debentures issued by the Company which are charged
interest at the rates with reference to the Money Market
rate are summarized as follows:
(Unit : Thousand Baht)
		

Short-term debentures			
Total 					

16.2 Long-term debentures
As at December 31, 2017 and 2016, outstanding of
long-term debentures issued by the Company which are

Consolidated financial statements
As at
As at
December 31, 2017 December 31, 2016
100,000
150,000
100,000
150,000

charged interest at the rates with reference to the Money
Market rate are summarized as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated and Separate financial statements
As at
As at
December 31, 2017
December 31, 2016
Long-term debentures
Mature in 2017
Mature in 2018
Mature in 2020
Mature in 2021
Mature in 2022
		 Total

240,000
230,000
400,000
100,000
970,000
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350,000
240,000
130,000
400,000
1,120,000

17. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT
BENEFITS
The Company and its subsidiaries operate postemployment benefits plans under the Thai Labor Protection
Act, which are considered as unfunded defined benefit
plans.

Amounts recognized in profit or loss in respect of
the defined benefit plans for the years ended December
31, 2017 and 2016 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Current service cost
Interest on obligation
Total 		

Consolidated financial statements
For the years ended December 31,
2017
2016
1,387
1,842
434
532
1,821
2,374

Separate financial statements
For the years ended December 31,
2017
2016
1,137
939
382
283
1,519
1,222

Movements in the present value of the defined benefit obligation for the years ended December 31, 2017 and
2016 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Separate financial statements
As at
As at
As at
As at
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
2017
2016
2017
2016
Defined benefit obligation brought forward
23,440
16,352
16,407
12,187
Current service cost
1,387
1,842
1,137
939
Interest cost
434
532
382
283
Actuarial (gain) loss on defined employee						
benefit plan recognized in other comprehensive income						
- From change in financial assumptions
(194)
1,181
(295)
693
- From change in demographic assumptions
(624)
3,739
(879)
2,305
Less Employee benefits paid out
(1,129)
(206)
Defined benefit obligation carried forward
23,314
23,440
16,752
16,407

The principle actuarial assumptions used to calculate the obligations under the defined benefit are as follows:
Consolidated financial statements
As at
As at
December 31, 2017
December 31, 2016
Financial assumptions
Discount rate
Expected rate of salary increase
Employees’ turnover rate
Retirement age

1.95% - 2.70%
5%
7.58% - 18.95%
55 years

2.33% - 3.15%
5%
0.00% - 19.16%
55 years
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Separate financial statements
As at
As at
December 31, 2017
December 31, 2016
1.95%
5%
7.58%
55 years

2.33%
5%
6.83%
55 years

Significant actuarial assumptions - Impact on increase / (decrease) in present value of defined benefit obligation
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
As at December 31,
2017
2016
Discount rate - 1% increase
Discount rate - 1% decrease
Salary incremental rates - 1% increase
Salary incremental rates - 1% decrease
Employee’s turnover rate - 1% increase
Employee’s turnover rate - 1% decrease

(866)
927
892
(851)
(1,003)
1,061

Separate financial statements
As at December 31,
2017
2016

(814)
873
844
(804)
(937)
991

(609)
651
626
(598)
(677)
713

(555)
592
571
(546)
(614)
645

18. LEGAL RESERVE

20. PROVIDENT FUND

Pursuant to Section 116 of the Public Limited
Companies Act B.E. 2535, the Company is required to
set aside a legal reserve at least 5 percent of its net
profit after deducting accumulated deficit brought forward
(if any) until the reserve reaches 10 percent of the registered
capital. The legal reserve is not available for dividends
distribution.
In 2017, the Company transferred a portion of Baht
5.20 million from its net profit for the year 2017 to legal
reserve. As at December 31, 2017, the Company had
legal reserve of Baht 40 million.
In 2016, the Company transferred a portion of Baht
8 million from its net profit for the year 2016 to legal
reserve. As at December 31, 2016, the Company had
legal reserve of Baht 34.80 million.

The Company, its subsidiaries and employees have
jointly established provident funds in accordance with the
Provident Fund Act B.E. 2530. Contributions to the funds
are from the Company and its subsidiaries at the rate of
5 % and 7 % of basic salary and from the employees.
The funds, which are managed by CIMB Principal Asset
Management Co., Ltd., will be paid to employees upon
termination in accordance with the funds’ rules. For 2017
and 2016, the Company and its subsidiaries contributed
Baht 5.29 million and Baht 4.94 million, respectively (the
Company only : Baht 2.25 million and Baht 2.11 million,
respectively) to the funds.

19. DIVIDENDS
On April 26, 2017, the ordinary shareholders’ meeting passed a resolution to pay dividends for the year 2016
at Baht 0.10 per share totally of Baht 24.70 million.
The Company paid such dividends on May 24, 2017.
On April 25, 2016, the ordinary shareholders’
meeting passed a resolution to pay dividends for the year
2015 at Baht 0.10 per share totally of Baht 24.70 million.
The Company paid such dividends on May 19, 2016.

21. CAPITAL MANAGEMENT
The objective of the capital management of the
Company and its subsidiaries is to sustain the ability to
continue as a going concern in order to generate returns
to the shareholders and benefits for other stakeholders,
and to maintain an optimal capital structure.

22. EXPENSES BY NATURE
Significant expenses by nature for the years ended
December 31, 2017 and 2016 are as follows:
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(Unit : Thousand Baht)

Finance costs
Personnel expenses
Depreciation and amortization
Other premises and equipment expenses
Taxes and duties
Directors and management remuneration
Fees and services expenses
Loss on impairment of investment

Consolidated financial statements
For the years ended December 31,
2017
2016
52,508
57,702
109,573
91,099
66,758
67,487
24,016
25,845
3,032
3,018
49,315
52,196
28,082
44,114
23,753
-

Separate financial statements
For the years ended December 31,
2017
2016
63,508
68,498
16,511
14,805
64,204
65,617
21,924
23,625
2,726
2,727
30,655
31,299
22,364
25,427
-		-

23. ENCUMBRANCE OF ASSETS
As at December 31, 2017 and 2016, the Company
has mortgaged office condominium units with net book
value of Baht 65.28 million to secure working capital
credit facility of Baht 150 million from a local financial institution (see Note 11).
As at December 31, 2017 and 2016, the Company
has pledged investment in common shares of its associated company with total market value of Baht 154.44
million to secure working capital credit facility of Baht 100
million from a local financial institution.

24. COMMITMENTS AND CONTINGENT
LIABILITIES
24.1 Commitments on guarantee agreements
			 and other contracts
A subsidiary engaging in loan management business
was sued by the beneficiary, seeking compensation of
Baht 15.73 million, with respect to outstanding letters of
guarantee issued to a debtor. The subsidiary’s management
estimated such provision from the outstanding guarantees

and the possibility of claims that might be called against
the subsidiary from the beneficiary of such letter of
guarantees. The subsidiary recorded provisions of the
liabilities approximately Baht 13.36 million as a part of
“other current liabilities” in the statement of financial
position as at December 31, 2016.
Subsequently, on August 29, 2017, the First
Administrative Court had judged that the subsidiary was
liable for the claim by the plaintiff; however, the subsidiary
appealed this decision to the Supreme Administrative Court.
Furthermore, the subsidiary’s management estimated such
provisions and the subsidiary recorded additional provisions
of Baht 7.64 million; therefore, total provisions as at
December 31, 2017 was Baht 21 million.
24.2 Foreign currency forward contracts
As at December 31, 2016, a foreign subsidiary entered
into foreign currency forward contracts with a maturity of
less than 1 year for the purpose of currencies hedging
and generating gains in the financial market. The details
are as follows:

		
			

As at December 31, 2016
Amount per contract
Bought
Sold

USD			2,000,000
Thai Baht			
50,000,000
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1,387,732
71,630,000

As at December 31, 2017, the subsidiary had no
outstanding of foreign currency forward contract. (As at
December 31, 2016: unrealized gain on fair value of
currency forward contracts amounting to Baht 0.38 million).

25. BANK GUARANTEES
As at December 31, 2017 and 2016, there were
outstanding bank guarantees of Baht 0.29 million issued
by banks on behalf of the Company in the normal course
of business.

26. RELATED PARTY TRANSACTIONS
The Company has extensive transactions and relationships with its subsidiaries and related companies.
Accordingly, the accompanying financial statements may
not necessary be indicative of the conditions that would
have existed or the results of operations that would have
occurred had the Company operated without such affiliations.

26.1 significant business transactions incurred
			 during the years
During the years, the Company had significant business transactions with its related parties which have been
concluded on commercial terms and bases agreed upon
in the ordinary courses of businesses between the
Company and those parties. Below is a summary of those
transactions.
			 26.1.1 Amounts of related party transactions
					 incurred during the years ended
					 December 31, 2017 and 2016 were
					as follows:
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Consolidated financial
statements
For the years ended
December 31,
Relationship 2017
2016

Separate financial
statements
For the years ended
December 31,
2017
2016

(Unit : Thousand Baht)

Pricing policies

Revenues from financial, investment
advisory businesses
			 Management fee and service income
				Finansa Securities Limited
Subsidiary
17,600
17,600			
				Finansa Capital Limited
Subsidiary
800
800			
				 Finansa Fund Management Ltd.
Subsidiary
8,000
8,000
see Note 26.1.2, 26.1.4,
				 Prospect Development Co., Ltd.
Common director 9,000
8,667
9,000
8,667		
26.1.5
				 M.K. Real Estate Development Plc.
Associate
3,000
1,125
3,000
1,125
						
12,000
9,792
38,400
36,192
			Dividend income
				Finansa Securities Limited
Subsidiary
24,500
87,500			
				 Finansia Syrus Securities Plc.
Associate
22,135
22,135
As paid to other shareholders
				 M.K. Real Estate Development Plc.
Associate
24,244
17,744			
						
70,879
127,379			
			Interest income										
				 Finansa Fund Management Ltd.
Subsidiary
469
2% per annum
						
469
-			
Revenues from securities business										
			 Selling agent fee and other fee income										
				 Finansia Syrus Securities Plc.
Associate
45
-			
				 M.K. Real Estate Development Plc.
Associate
1,021
2,612
As agreed by both parties
				 Prospect Development Co., Ltd.
Common director 6,030
1,132
-			
						
7,096
3,744
-			
Other income										
			 Rental and service income										
			 Finansa Securities Limited
Subsidiary
5,230
5,048
			 Finansa Capital Limited
Subsidiary
146
138
Market prices		
			 Prospect Development Co., Ltd.
Common director 2,887
2,807
2,887
2,807
						
2,887
2,807
8,263
7,993			
Finance costs										
			 Finansa Securities Limited
Subsidiary
8,665
7,707
1.50% per annum
			 Finansa Capital Limited
Subsidiary
2,386
2,563
1.50% per annum
			 Finansa Fund Management Ltd.
Subsidiary
528
0.50% - 1.00% per annum
						
11,051
10,798			
Property management fee and other expenses										
		 Prospect Development Co., Ltd.
Common director 19,255 20,324
19,255
20,324
see Note 26.1.3
						
19,255 20,324
19,255
20,324			
Selling agent fee and other fees										
			 Finansa Securities Limited
Subsidiary
1,983
4,068
As agreed by both parties
			 Finansia Syrus Securities Plc.
Associate
2,200
109
411
109
As agreed by both parties
						
2,200
109
2,394
4,177			
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		 26.1.2 The Company has entered into service
				 agreements with its subsidiaries and an
				 associated company. These contracts
				 require the Company to provide services,
				 including management, marketing, and
				 other business operation support, to the
				 subsidiaries and an associated company.
				 The Company charged service fees as

				
				
				
				
				

agreed by both parties based on
estimated time spent and cost incurred
for each subsidiary plus margin. Service
fees for the years ended December 31,
2017 and 2016 are as follows.

(Unit : Thousand Baht)

Company Name
Finansa Securities Limited
Finansa Capital Limited
Finansa Fund Management Ltd.
Prospect Development Co., Ltd.
Prospect Development Co., Ltd

Period of contract
1 January - 31 December 2017
1 January - 31 December 2017
1 January - 31 December 2017
1 May 2016 - 30 April 2017
1 May 2017 - 30 April 2018

		 26.1.3		 The Company has entered into a
						 property management service agreement
						 with Prospect Development Co., Ltd. to
						 manage the Company’s warehouse and
						 factory buildings for lease. The fee is
						 determined based on rental and service
						 fee income and profit from leasing
						 operation of the Company.
		 26.1.4		 The Company has entered into a service
						 agreement with its subsidiary of which
						 the Company will provide compliance
						 and board secretary services. The
						 Company charged service fee as agreed
						 by both parties at Baht 1,600,000 per
						 annum.

2017
Annual Fee

2016

Annual Fee
Period of contract
16,000
1 January - 31 December 2016
16,000
800
1 January - 31 December 2016
800
8,000
1 January - 31 December 2016
8,000
9,000
1 January - 30 April 2016
8,000
9,000				

		 26.1.5		 The Company has entered into a service
						 agreement with its associated company
						 of which the Company will provide
						 information technology services to the
						 associate and its affiliates. The Company
						 charged service fee as agreed by both
						 parties at Baht 250,000 per month.
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26.2 Outstanding balances at the statements of
financial position dates
The outstanding balances of transactions between
the Company and its subsidiaries with their related parties

as at December 31, 2017 and 2016 can be summarized
as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
As at
As at
December 31,
December 31,
2017
2016

Separate financial statements
As at
As at
December 31,
December 31,
2017
2016

Service income receivables
		 Prospect Development Co., Ltd.
36
36
		 M.K. Real Estate Development Plc.
267
267
					
267
36
267
36
Other receivables
		 Finansa Fund Management Ltd.
469
		 Finansia Syrus Securities Plc.
146
282
		 Prospect Development Co., Ltd.
10
10
					
146
292
469
10
Short-term loans and advances to related parties						
		 Finansa Fund Management Ltd.
47,809
1,237
		 Siam Investment Fund II, L.P.
492
540
		 Related persons
121
32
32
					
613
572
47,809
1,269
Short-term loans and advances from related parties						
		 Finansa Securities Limited
597,000
462,000
		 Finansa Capital Limited
150,000
171,500
					
747,000
633,500
Other current liabilities						
Accrued interest payables						
		 Finansa Securities Limited
2,306
1,633
		 Finansa Capital Limited
1,233
682
Fee and service payables 						
		 Prospect Development Co., Ltd.
3,291
3,990
3,291
3,990
Rental deposit 						
		 Finansa Securities Limited
1,044
1,044
		 Finansa Capital Limited
26
26
		 Prospect Development Co., Ltd.
589
589
589
589
					
3,880
4,579
8,489
7,964
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26.3 Movements of intercompany loans and
			borrowings
			 26.3.1 Short-term loans and advances to
					 related parties During the year ended
					 December 31, 2017, the Company

					
					
					

and its subsidiaries had movements
of short-term loans and advances to
related parties as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Siam Investment Fund II, L.P.
Related persons
		

As at
December 31,
2016
540
32
572

Consolidated financial statements
Effect from
Increase
Decrease
exchange rate
3,912
3,912

(3,823)
(3,823)

As at
December 31,
2017
492
121
613

(48)
(48)

(Unit : Thousand Baht)

Finansa Fund Management Ltd.
Related persons
		

As at
December 31,
2016
1,237
32
1,269

Separate financial statements
Effect from
Increase
Decrease
exchange rate
48,575
3,791
52,366

(2,003)
(3,823)
(5,826)

-

As at
December 31,
2017
47,809
47,809

			 26.3.2 Borrowings
					 During the year ended December 31,
					 2017, the Company had movements
					 of borrowings from related parties as
					follows:
(Unit : Thousand Baht)

As at
December 31,
2016
Short-term loans and advances
from related parties
Finansa Securities Limited
Finansa Capital Limited
		

462,000
171,500
633,500

Separate financial statements
Amortization
of premium
Increase
Decrease
(discount)/
exchange rate
174,000
174,000

(39,000)
(21,500)
(60,500)
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-

As at
December 31,
2017

597,000
150,000
747,000

26.4 Directors and management remuneration
Directors and management remuneration for the years ended December 31, 2017 and 2016 consist of the following:
(Unit : Thousand Baht)

Short-term management remuneration
Long-term management remuneration
					

Consolidated financial statements
For the years ended
December 31,
2017
2016
47,953
50,718
1,362
1,478
49,315
52,196

Separate financial statements
For the years ended
December 31,
2017
2016
29,503
30,387
1,152
912
30,655
31,299

27. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT
In addition, for the years ended December 31, 2017
and 2016, a subsidiary had paid for advisory fee to
managements, totaling Baht 3.66 million and Baht 3.81
million, respectively. Such cost is presented as part of
investment, advisory and management business costs in
the consolidated statement of profit or loss and other
comprehensive income.

The Company and its subsidiaries have been
operating in three principal business segments: (1) Investment,
advisory and management business, (2) Securities business
and (3) Warehouse and factory leasing business, which
are organized and managed separately and carried out in
various geographical areas. Although its subsidiaries are
registered and incorporated in various countries, their
ultimate assets and investments are mainly in Asia. Therefore,
no geographical segment information is presented.
The financial information of the Company and its
subsidiaries for the years ended December 31, 2017 and
2016 were presented by business segment as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Investment,
advisory and
management
business
28,807
100,134
128,941
81,439

For the year ended December 31, 2017
Warehouse Elimination of Consolidated
Securities
and factory inter-segment
financial
business
leasing
revenues
statements
business

Revenue from external customers
245,325
180,795
Inter - segment revenues
10,609
(110,743)
Total revenues
255,934
180,795
(110,743)
Segment income
142,019
90,646
(96,799)
Unallocated income and expenses :
Other income 					
Servicing and administrative expenses					
Loss on impairment of investment					
Share of profit in associated companies
74,949				
Finance costs 					
Income tax expense					
Net profit					
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454,927
454,927
217,305
27,603
(92,353)
(23,753)
74,949
(52,508)
(18,940)
132,303

(Unit : Thousand Baht)

For the year ended December 31, 2016
Investment,
Warehouse Elimination of Consolidated
Securities
advisory and
and factory inter-segment
financial
business
management
leasing
revenues
statements
business
business
Revenue from external customers
64,744
157,988
187,072
409,804
Inter - segment revenues
29,491
11,638
(41,129)
Total revenues
94,235
169,626
187,072
(41,129)
409,804
Segment income
50,274
82,531
93,280
(27,416)
198,669
Unallocated income and expenses :						
Other income 					
7,294
Servicing and administrative expenses					
(106,975)
Share of profit in associated companies
96,637				
96,637
Finance costs 					
(57,702)
Income tax expense					
(7,242)
Net profit					
130,681

Transfer prices between the Company and its subsidiaries are set out in Note 26 to the financial statements.

Asset and liability information of the Company and
its subsidiaries as at December 31, 2017 and 2016 presented by business segment are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Investment,
advisory and
management
business

As at December 31, 2017
Warehouse
Securities
and factory Eliminations
business
leasing
business

Consolidation

Assets
Receivables and loans to others
259,444
259,444
Investments
3,116,699
167,173
- (1,732,631)
1,551,241
Premises and equipment
73,462
11,802
85,264
Leasehold rights
1,259,248
1,259,248
Intangible assets
4,223
1,181
5,404
Other assets
318,340
752,908
3,246
(642,959)
431,535
Total assets
3,772,168
933,064
1,262,494 (2,375,590)
3,592,136
								
Total liabilities
2,043,589
73,532
78,357
(883,022)
1,312,456
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(Unit : Thousand Baht)

As at December 31, 2016
Investment,
Warehouse
Securities
advisory and
and factory Eliminations Consolidation
business
management
leasing
business
business
Assets							
Receivables and loans to others
204,128
204,128
Investments
3,155,428
280,072
- (1,718,549)
1,716,951
Premises and equipment
76,793
9,977
86,770
Leasehold rights
1,316,430
1,316,430
Intangible assets
5,434
1,239
6,673
Other assets
259,976
569,836
1,570
(481,193)
350,189
Total assets
3,701,759
861,124
1,318,000 (2,199,742)
3,681,141
Total liabilities

2,089,504

50,534

81,318

(725,580)

1,495,776

28. FINANCIAL INSTRUMENTS
A financial instrument is any contract that gives rise
to both financial assets of one enterprise and financial
liabilities or equity instrument of another enterprise at the
same time.
28.1 Financial risk management
The Company’s and its subsidiaries’ financial
instruments, as defined under Thai Accounting Standard
No. 107 “Financial Instruments: Presentation and
Disclosure”, principally presented in statement of financial
position comprise cash and cash equivalents, investments,
receivables and loans to others, loans and advances to
related parties, service income receivables, deposits
subject to restrictions, short-term debentures, long-term
debentures and short-term loans and advances from
related parties. The financial risks associated with these
financial instruments and how they are managed is
described below.
Credit risk
The Company and its subsidiaries are exposed to
credit risk with respect to (a) lending and loans, (b) investments in debt securities and (c) credit terms given to
customers. The Company and its subsidiaries therefore
manage and control the risk by having in place lending
and investment policies, credit control procedures and
credit term policies. The Company and its subsidiaries
therefore expect such risk to be at a manageable level.

The maximum exposure to credit risk is limited to
the carrying amounts of the outstanding balances of those
transactions as stated in the statement of financial position.
In addition, a subsidiary has credit-related risk, which
relates to commitments incurred as a result of guarantees.
As at December 31, 2017 and 2016, the subsidiary had
commitments from letter of guarantees totaling Baht 40
million and a provision for liabilities of approximately Baht
21 million was recorded by the subsidiary based on an
estimation of losses for letter of guarantee as described
in Note 24.1.
Interest rate risk
Interest rate risk in the financial statements arises
from the potential change in interest rates which may have
an adverse effect on the net interest earnings in the current
and future reporting period. Interest rate risk arises from
the structure and characteristics of the Company and its
subsidiaries’ assets, liabilities and shareholders’ equity,
and in the mismatch in repricing dates of their assets and
liabilities.
The Company and its subsidiaries have a policy to
use various derivative transactions to manage their assets
and liabilities position in order to manage interest rate
exposure.
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The following table presents the Company’s and its
subsidiaries’ financial assets and financial liabilities repricing
profile, counting from the earlier of contractual repricing
date or maturity date, as at December 31, 2017 and 2016:
(Unit : Million Baht)

Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments
Service income receivables
Receivables and loans to others(1)
Short-term loans and advances to related parties
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term debentures
Long-term debentures
(1)

Consolidated financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2017
Fixed
Floating
Non-interest
interest rate
interest rate
Bearing

Total

75
2
-

11
429
1

23
251
119
1
-

98
262
119
431
1
1

-

100
970

-

100
970

Baht 172 million of total receivables and loans to others carrying fixed interest rates are receivables and loans to others of which income recognition is ceased.

(Unit : Million Baht)

Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments
Service income receivables
Receivables and loans to others(1)
Short-term loans and advances to related parties
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term debentures
Long-term debentures
(1)

Consolidated financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2016
Fixed
Floating
Non-interest
interest rate
interest rate
Bearing

Total

54
2
-

11
373
1

29
445
25
1
-

83
456
25
375
1
1

-

150
1,120

-

150
1,120

Baht 172 million of total receivables and loans to others carrying fixed interest rates are receivables and loans to others of which income recognition is ceased.
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(Unit: Million Baht)

Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments
Service income receivables
Loans to others(1)
Short-term loans and advances to related parties
Accrued interest income
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term debentures
Short-term loans and advances from
related parties
Long-term debentures
(1)

Separate financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2017
Fixed
Floating
Non-interest
interest rate
interest rate
Bearing

Total

6
-

11
33
39
1
1

6
48
1
9
-

12
59
1
33
48
1
1

-

100

-

100

-

747
970

-

747
970

Baht 13 million of the total loans to others carrying fixed interest rates is loan to other of which income recognition is ceased.

(Unit: Million Baht)

Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments
Service income receivables
Loans to others(1)
Short-term loans and advances to related parties
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term debentures
Short-term loans and advances from
related parties
Long-term debentures
(1)

Separate financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2016
Fixed
Floating
Non-interest
interest rate
interest rate
Bearing

Total

4
-

11
14
1

3
108
7
1
-

7
119
7
14
1
1

-

150

-

150

-

634
1,120

-

634
1,120

Baht 13 million of total loans to others carrying fixed interest rates is loans to others of which income recognition is ceased.
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As at December 31, 2017 and 2016, the fixed interest
rate financial instruments which have new repricing dates

or maturity dates (whichever are sooner) after the statement
of financial position dates, are as follows:

(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement
As at December 31, 2017
Remaining periods to repricing dates or
maturity dates
Within
5
No
Interest rate
1-5 years Over
Total
At call
Description
1 year
years
maturity
(%)
Financial assets									
Investments
11
11
5.375
Receivable and loans to others(1)
172
20
237
429
2-10.75
Deposits subject to restrictions
1
1
1.30
Financial liabilities
Short-term debentures
Long-term debentures
(1)

-

100
240

730

-

-

100
970

3.50
4.25-5.150

Receivables and loans for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) under “at call” are receivables and loans of which income
recognition is ceased.

(Unit : Million Baht)

Description
Financial assets
Investments
Receivable and loans to others(1)
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term debentures
Long-term debentures
(1)

Consolidated financial statement
As at December 31, 2016
Remaining periods to repricing dates or
maturity dates
Within
5
No
1-5 years Over
At call
1 year
years
maturity

Total

Interest rate
(%)

172
-

1
1

11
200
-

-

-

11
373
1

5.375
2.00-10.75
1.30

-

150
350

770

-

-

150
1,120

3.50
4.95-5.30

Receivables and loans for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) under “at call” are receivables and loans of which income
recognition is ceased.
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Description
Financial assets
Investments
Loans to others(1)
Short-term loans and advances
to related parties
Accrued interest income
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term debentures
Short-term loan and advance
from related parties
Long-term debentures
(1)

(Unit : Million Baht)

Total

Interest rate
(%)

13

20

11
-

-

-

11
33

5.375
6.00-10.00

39
1
-

1

-

-

-

39
1
1

2.00
2.00
1.30

-

100

-

-

-

100

3.50

747
-

240

730

-

-

747
970

1.50
4.25-5.15

Loans to others for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) under “at call” is loans to others of which income recognition is ceased.

Description
Financial assets
Investments
Loans to others(1)
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term debentures
Short-term loan and advance from
related parties
Long-term debentures
(1)

Separate financial statement
As at December 31, 2017
Remaining periods to repricing dates or
maturity dates
No
Within
5
1-5 years Over
At call
maturity
1 year
years

Separate financial statement
As at December 31, 2016
Remaining periods to repricing dates or
maturity dates
Within
No
5
1-5 years Over
At call
1 year
maturity
years

(Unit : Million Baht)

Total

Interest rate
(%)

13
-

1
1

11
-

-

-

11
14
1

5.375
3.00-10.00
1.30

-

150

-

-

-

150

3.50

634
-

350

770

-

-

634
1,120

1.50
4.95-5.30

Loans to others for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) under “at call” is loans to others of which income recognition is ceased.
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Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Company and its
subsidiaries might be unable to liquidate financial assets
and/or procure sufficient funds to discharge obligations in
a timely manner, resulting in a financial loss.

The periods to the maturity dates of financial instruments held as of December 31, 2017 and 2016, counting
from the statements of financial position date, are as
follows:
(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement
As at December 31, 2017
Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments
Service income receivables
Receivables and loans to others(1)
Short-term loans and advances
to related parties
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term debentures
Long-term debentures
(1)

At call

Within
1 year

98
207
172

119
20

1
-

Over 5 years

No
maturity

Total

32
237

2

23
-

98
262
119
431

1

-

-

-

1
1

100
240

730

-

-

100
970

1-5 years

Receivables and loans which mature at call represent default loans of which income recognition is ceased. Therefore, the term of loan repayment depends upon
the result of debt restructuring.

(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statement
As at December 31, 2016
Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments
Service income receivables
Receivables and loans to others(1)
Short-term loans and advances
to related parties
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term debentures
Long-term debentures
(1)

At call

Within
1 year

83
380
172

25
1

1
-

Over 5 years

No
maturity

Total

11
200

2

65
-

83
456
25
375

1

-

-

-

1
1

150
350

770

-

-

150
1,120

1-5 years

Receivables and loans which mature at call represent default loans of which income recognition is ceased. Therefore, the term of loan repayment depends upon
the result of debt restructuring.
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(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
As at December 31, 2017
Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments
Service income receivables
Loans to others(1)
Short-term loans and advances
to related parties
Accrued interest income
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term debentures
Short-term loan and advance
from related parties
Long-term debentures
(1)

Within
1 year

1-5 years

Over 5 years

12
48
13

11
1
20

-

-

-

12
59
1
33

48
1
-

1

-

-

-

48
1
1

-

100

-

-

-

100

747
-

240

730

-

-

747
970

At call

No
maturity

Loans to others which mature at call represent default loans of which income recognition is ceased. Therefore, the term of loan repayment depends upon the
result of debt restructuring.

(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
As at December 31, 2016
Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments
Service income receivables
Loans to others(1)
Short-term loans and advances
to related parties
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term debentures
Short-term loan and advance
from related parties
Long-term debentures
(1)

Total

At call

Within
1 year

1-5 years

Over 5 years

No
maturity

Total

7
108
13

7
1

11
-

-

-

7
119
7
14

1
-

1

-

-

-

1
1

-

150

-

-

-

150

634
-

350

770

-

-

634
1,120

Loans to others which mature at call represent default loans of which income recognition is ceased. Therefore, the term of loan repayment depends upon the
result of debt restructuring.
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Foreign exchange risk
Foreign exchange risk is the risk arising from
changes in foreign exchange rates which may result in
changes in the value of financial instruments, fluctuations
in revenues or value of financial assets and liabilities.

As at December 31, 2017 and 2016, the Company
and its subsidiaries had foreign currency-denominated
assets and liabilities, which had not been hedged against
foreign exchange risk, as follows:
(Unit: Thousand)

Consolidated financial statements
As at
As at
December 31, 2017
December 31, 2016
Asset
US dollars

2,587

Separate financial statements
As at
As at
December 31, 2017
December 31, 2016

2,988

-

-

As at December 31, 2017 and 2016, average foreign exchange rates are summarized below:

Baht/US dollar
Equity position risk
Equity position risk is the risk arising from changes
in the market prices of equity securities which may result
in change in the value of investments, fluctuations in
revenues and/or the value of investments in equity
securities. The Company and its subsidiaries have equity
position risk, occurring from their investments in domestic
and overseas marketable equity securities, which the
Company and its subsidiaries recognize at fair value as at
the statements of financial position dates. The maximum
amount of exposure to such risk is the carrying value of
those investments as at the statements of financial position
dates.
28.2 Fair value of financial instruments
Fair value represents the amount for which an asset
could be exchanged or a liability settled between
knowledgeable and willing parties in an arm’s length
transaction. The Company and its subsidiaries have
estimated the fair value of financial instruments as follows:

As at
December 31, 2017

As at
December 31, 2016

32.6809

35.8307

Cash and cash equivalents
The fair value of cash and cash equivalents are
estimated equal to their carrying value.
Investments
The fair values of the investments are calculated
based on criteria as described in Note 3.3 to the financial
statements, except the fair value of held-to-maturity debt
securities which are estimated to be the present value of
cash to be received by the Company and its subsidiaries,
discounted by the market interest rate.
Receivables and loans to others
The fair values of receivables and loans to others are
considered to approximate their respective carrying values
as discussed in Notes 3.4 and 3.18.
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Short-term loans and advances to related parties
The fair values of short-term loans and advances to
related parties are considered to approximate their respective carrying values since they have short maturities and/
or charge interest rates approximate the current market
interest rates.
Short-term debentures/ long-term debentures/
short-term loans and advances from related parties
The fair values of short-term debentures, long-term
debentures and short-term loans and advances from
related parties are considered to approximate their
respective carrying values since their interest rates
approximate the current market interest rates and/or their
maturities are short.

As at December 31, 2017 and 2016, the fair values of
financial assets and liabilities are not significantly different
from carrying amounts.

29. FAIR VALUE MEASUREMENT
Fair value of the Company and its subsidiaries’
financial assets and financial liabilities are measured at fair
value on a recurring basis.
Certain financial assets and financial liabilities of the
Company and its subsidiaries are measured at fair value
at the end of reporting period. The following table gives
information about how the fair values of these financial
assets and financial liabilities are determined.

Fair value (Thousand Baht)

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
As at
As at
As at
As at
December 31, December 31, December 31, December 31,
2017
2016
2017
2016

Fair value
hierarchy

Valuation technique (s)
and key input (s)

Financial assets
Current assets

Trading Securities
Domestic marketable equity
securities
- Investment units
202,912
374,406
43,839
102,433
Level 2
Net asset value at the end of
								
the reporting period
Available-for-sale securities									
Domestic marketable
4,647
5,767
4,647
5,767
Level 1
Closing price from the Stock
equity securities						
Exchange of Thailand at the
								
end of the reporting period
Foreign currency forward contracts
376
Level 2
Estimated based on forward
								
exchange rates from
								
observable forward exchange
								
rates at the end of the 		
								
reporting period
Loans to others
20,827
2,312
20,000
1,000
Level 3
Their carrying amounts
								
considered as reasonable
								
approximate fair values

Non-current assets									

Available-for-sale securities
Government bond
10,748
11,009
10,748
11,009
Level 2
Discounted cash flows from
								
the effective interest rate
								
method
Investment units in foreign funds
14,716
56,901
Level 2
Net asset value at the end
								
of the reporting period
Loans to others
240,419
197,357
Level 3
Discounted cash flows from
								
the corporate bond yield
Financial liabilities										
Long-term debentures
976,448
1,117,089
976,448
1,117,089
Level 2
Calculated from clean price
								
of long-term debentures at
								
the end of the reporting
								
period
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For financial reporting purposes, fair value measurements
are categorized into Level 1, 2 or 3 based on the degree
to which the inputs to the fair value measurements are
observable and the significance of the inputs to the fair
value measurement in its entirely, which are described as
follows:
• Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in
active markets for identical assets or liabilities that the
entity can access at the measurement date;
• Level 2 inputs are inputs, other than quoted
prices included within Level 1, that are observable for the
asset or liability, either directly or indirectly; and

• Level 3 inputs are unobservable inputs for the
asset or liability.

30. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
The financial statements have been approved for
issue by the authorized directors on February 26, 2018.
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