Definition
Finansa (fanaensäe also fi’naensäe)
n. management of money; monetary
support 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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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

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

		

2558/2015

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

322.6

260.1

670.8

101.8

114.7

562.8

56.4

74.1

2.28

0.23

0.32

18.6

2.5

3.9

30.1

3.5

5.1

67

122

130

14.1

2.6

2.0

8.4

0.5

0.6

2558/2015

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)
ด�ำเนินการโดย
Operated by

ร้อยละการถือหุน้ ของบริษทั
% of Shares held by FNS

ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและ
การจัดการ
FNS
100
Investment, Advisory and
FFM
Management Business
ธุรกิจบริหารลูกหนี้
FC
100
Loan Management Business
ธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ
Securities and Investment
FSL
100
Banking Business		
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
FAM
Assets Management Business
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
Warehouse and Factory
FNS		
Leasing Business
อื่นๆ/Others			
รวมรายได้ทั้งหมด
Total Revenue

(ล้านบาท / Baht million)
2557/2014
2556/2013

3,534.8

2,528.1

1,966.5

1,423.9

897.7

361.2

2,110.9

1,630.4

1,605.3

247,039,600

247,039,600

247,039,600

8.5

6.6

6.5

สัดส่วนรายได้ / Revenue Structure
ประเภทรายได้
Type of Revenue

2557/2014

944.0

สถานะทางการเงิน / Financial Position
		

(ล้านบาท / Baht million)
2556/2013

2558/2015
รายได้
%
Revenue

(ล้านบาท / Baht million)
2557/2014
2556/2013
รายได้
รายได้
%
%
Revenue
Revenue

115.6

12.2

77.9

24.1

41.3

15.9

0.9

0.1

1.1

0.4

2.7

1.0

238.9

25.3

82.3

25.5

92.0

35.4

-

-

110.3

34.2

116.9

44.9

137.4

14.6

-

-

-

-

451.2

47.8

51.0

15.8

7.2

2.8

944.0

100.0

322.6

100.0

260.1

100.0
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
Finansa Securities Ltd.

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

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ
และบริการทางการเงินต่างๆ รวมถึง
การให้ค�ำปรึกษาทางการเงิน
การจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการ
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเฉพาะเจาะจง
และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ
การจัดท�ำรายงานแสดงความคิดเห็นที่เป็นกลาง
การปรับโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างบริษัท
ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล

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

Finansa Securities, a SEC licensed securities
company, offers an extensive range of tailored
financial services and solutions including:
Financial Advisory
Project Finance
Private Placement and Public Offerings
Mergers and Acquisitions
Fairness Opinions
Corporate and Financial Restructuring
Private Wealth Management
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

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

ฟินันซ่าในภาพรวม / Finansa at a Glance

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Plc.

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

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทร่วมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจ
หลักดังนี้
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ธุรกิจตราสารหนี้
ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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
ดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

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

M.K. Real Estate Development Plc. 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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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors
5. นายเคนเนธ ลี ไวท์*
Mr. Kenneth Lee White*
กรรมการ
Director

*ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
*Passed Away on November 29, 2015

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
Dr. Virabongsa Ramangkura
ประธานกรรมการ
Chairman
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
กรรมการ
Director
4. นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah Sucharitakul
กรรมการ
Director

6. นายวิทยา เวชชาชีวะ
Mr. Vitthya Vejjajiva
กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
Director, Chairman of the Audit Committee
and Independent Director
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
Director, Member of the Audit Committee
and Independent Director
8. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์  
Mr. Nuttawut Phowborom
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
Director, Member of the Audit Committee
and Independent Director
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
Statement of the Chairman
ในการก้าวเข้าสู่ปี 2558 มีหลายประเด็นสำ�คัญที่สร้าง
ความไม่มั่นใจให้แก่นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องความ
ยั่งยืนในการฟื้นตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก หรือผล
กระทบจากการกระจายตัวของการใช้นโยบายการเงินทีแ่ ตกต่าง
กันของบรรดาธนาคารกลางของประเทศใหญ่ๆ ในหลาย
ประเทศมากขึน้ รวมถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
จีนอีกประเด็นหนึ่ง ความไม่มั่นใจดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับ
ความกั ง วลที่ ต่ อ เนื่ อ งต่ อ การอ่ อ นตั ว ลงของราคาสิ น ค้ า
โภคภัณฑ์ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะปรับตัวขึ้น และอุปสรรคจาก
สภาวะเงินฝืด แม้ได้มีความเห็นพ้องต้องกันจากหลายๆ ฝ่าย
ว่า เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสหรัฐฯ มีการปรับตัวขึน้ และ
ดีกว่าเศรษฐกิจของประเทศในแถบยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศ
กำ�ลังพัฒนาก็ตาม แต่ก็ยังไม่อาจคาดการณ์อะไรได้มากนัก
การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจจากภาวะถดถอยทีเ่ ป็นผลพวงมาจาก
วิกฤติการเงินโลกทีป่ ะทุขน้ึ ในปี 2551 ยังคงไม่สดู้ นี กั จากภาพรวม
ทางเศรษฐกิจทัง้ หมดนี้ จึงยากทีจ่ ะได้เห็นตลาดการเงินเติบโต
มากนักในปี 2558 และมันก็เป็นไปตามที่คาดการณ์
จากมุมมองเศรษฐกิจมหภาค จะเห็นว่าสถานการณ์
ต่างๆ ในปี 2558 มีการคลี่คลายเพียงเล็กน้อย ถึงแม้ประเทศ
กรี ซ จะยอมรั บ แผนความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น เพื่ อ ฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจ และประเทศสหรัฐฯ ได้มีการผ่อนปรนนโยบาย
ทางการเงินในระดับทีไ่ ม่เคยทำ�มาก่อนในช่วงกลางปีทผี่ า่ นมา
และเสร็จสิ้นลงในเดือนธันวาคมแล้วก็ตาม การปรับอัตรา
ดอกเบี้ยขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ระดับร้อยละ 2.5 ไม่
ได้มีนัยสำ�คัญนัก เพียงแต่เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เตรียมไว้สำ�หรับ
การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีกในปี 2559 เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีคำ�ถามต่อไปอีกว่า การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับ
อัตราดอกเบีย้ ขึน้ ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกความมัน่ ใจในความ
ยัง่ ยืนของการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือไม่ หรือเป็นการ
รับมือกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ทหี่ นักหน่วงว่า นโยบายทีอ่ อกมา
ดังกล่าวล้มเหลวหรือไม่ ถึงแม้สหรัฐฯ จะหลีกหนีจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยรุนแรงไปได้ แต่จะส่งผลกระทบอะไรตามมา
บ้างในการเติบโตต่อไปในอนาคต
นอกเหนือจากประเทศสหรัฐฯ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของหลายๆ ประเทศกลับดูย่ำ�แย่กว่า จากภาวะการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มประเทศในแถบ
ยุโรปจะยังคงดำ�เนินนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) ต่อไปจนถึงปี 2560 ในขณะเดียวกันประเทศใน
แถบเอเชียกำ�ลังวิตกกังวลกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน
ที่ กำ�ลั ง อ่ อ นแอลง การที่ป ริมาณอุป สงค์ข องผู้บ ริโภคจาก
ประเทศจีนทีล่ ดต่ำ�ลงกว่าทีค่ าดการณ์ และกำ�ลังการผลิตสินค้า
ทีเ่ กินปริมาณความสามารถในการบริโภคโดยกลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ทั้งหลาย เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่ส่ง
ผลให้ราคาของน้ำ�มัน ถ่านหิน และโลหะตกต่ำ�ลง ราคาทีต่ กลง
ของสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ โดยเฉพาะราคาน้ำ�มันทีด่ ง่ิ ลงต่ำ�สุด
ครั้งแรกในรอบ 12 ปี ส่งผลกระทบตามสัดส่วนในวงกว้างต่อ
บรรดาประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่พึ่งพิงการส่งออกสินค้า
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

Going into 2015, key issues generating uncertainty
for investors were the sustainability of the recovery in
global economic growth, the impact on growth of diverging monetary policies amongst the major central banks
and the health of the Chinese economy. This uncertainty
was coupled with ongoing concerns over the persistent
weakness in commodity prices and the threat of deflation.
There was a general consensus that the U.S. economy
was in better shape overall than the economies of Europe,
Japan and the developing world, but this wasn’t saying
much. The economic recovery from the economic setback
of the Global Financial Crisis sparked in 2008 had been,
and remained, anaemic. Against this economic backdrop,
it was difficult to see financial markets making much
headway in 2015 and we were not disappointed.
From a macroeconomic perspective, little was resolved in 2015, though Greece accepted a bail-out plan
mid-year and unprecedented levels of monetary easing in
the U.S. finally came to an end in December. The 25bps
increase in the Federal Funds rate was insignificant in itself;
however the stage was set for further interest rises in 2016.
The question remains, however, was the rate rise a signal
of the Federal Reserve’s confidence in the sustainability
of the U.S. economic recovery or was it a response to
intensifying criticism that the policy had failed? A significant
recession had been avoided in the U.S., but at what cost
to future growth?
Outside of the U.S., the economic picture is even
murkier. Europe is expected now to continue Quantitative
Easing into 2017 on the back of disappointing growth
across the Eurozone, while the big concern in Asia is the
weakness of the Chinese economy. Lower than expected
demand from China and overinvestment by commodity
producers have been the key drivers of falling oil, coal and
metal prices. The price falls, notably oil at a 12 year low,
have had a proportionately greater effect on those emerging
economies dependent on commodity exports. In theory,
the slide in commodity prices transfers wealth from
producing economies to consuming economies. Think of
the U.S. consumer and his gas and utility bills on one
hand and OPEC member countries on the other.
However, we have not seen much of a recovery in consumer
confidence amongst consumers in energy dependent
countries outside of the U.S. Thailand is a good example.

โภคภัณฑ์เป็นหลัก ในทางทฤษฎีนนั้ เมือ่ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ปรับตัวลงจะส่งผลให้ความมั่งคั่งเคลื่อนย้ายจากกลุ่มประเทศ
ผู้ผลิตไปยังกลุ่มประเทศผู้บริโภค ทั้งนี้ สามารถจิตนาการถึง
ภาพผู้บริโภคชาวอเมริกันคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าแก๊สและค่า
บริการสาธารณูปโภค กับอีกฝ่ายหนึง่ ในฐานะผูผ้ ลิตน้�ำ มันหรือ
กลุ่มโอเปค อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมานัน้ เรายังไม่เห็นการฟืน้ ตัว
ของความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคในประเทศทีต่ อ้ งพึง่ พิงการนำ�เข้า
พลังงาน โดยไม่นับรวมประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีประเทศไทยเป็น
ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ที่ ชั ด เจน ด้ ว ยไทยเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ นำ �เข้ า
พลังงานเป็นจำ�นวนมาก และน่าจะได้รับประโยชน์จากราคา
พลังงานนำ�เข้าทีล่ ดลง แต่ปรากฏว่า ความเชือ่ มัน่ ในภาคธุรกิจ
และความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงไม่กระเตื้องขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่า
แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงรุกยังไม่เพียงพอ โดยมี
ปัจจัยลบส่งอิทธิพลที่เหนือกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองใน
ประเทศ หรือภาพรวมของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (soft commodity) รวมถึงความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน ปัจจัยเหล่านี้เป็นความกังวลที่มี
น้ำ�หนักในหมู่นักลงทุน ยกเว้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
จีน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน Renminbi (RMB) ที่อาจ
ยังไม่สะท้อนปัญหาออกมาอย่างเต็มร้อย หากธนาคารกลาง
สหรัฐฯ เดินถูกทาง และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง
ความต้องการ (สินค้าไทย) จากสหรัฐฯ ก็จะเพิ่มสูงขึ้น ขณะ
เดียวกันรัฐบาลไทยต้องอัดฉีดความต้องการด้วยการสานต่อ
โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่รออยู่ แต่หาก
ธนาคารกลางสหรัฐฯ เดินทางผิด และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ยังคงสะดุดอยู่ โอกาสที่ประเทศไทยจะเติบโตก็จะได้รับผล
กระทบไปด้วย อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
คงไม่ต่างจากช่วงสภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ในปี 2557 และปี 2558
ในส่วนของตลาดตราสารทุนในปี 2558 ตลาดเกิดใหม่
ภายใต้ดัชนี MSCI ได้เผชิญกับความยากลำ�บากอีกปีหนึ่ง
โดยที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ MSCI ได้ลดลงร้อยละ 15 และถึง
จุดต่ำ�สุดในรอบหกปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักๆ ก็คือการ
พึง่ พาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ และในบางกรณี ความเสีย่ ง
อันเกีย่ วเนือ่ งกับระดับหนีส้ าธารณะและหนีภ้ าคธุรกิจทีส่ งู ขึน้
ภายใต้สภาวะทีค่ า่ เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งตัว องค์ประกอบเหล่า
นี้ ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตลาดตราสารทุ น ของ
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ท้ังสิ้น นอกจากนี้ สาเหตุที่เด่นชัด
อีกประการหนึ่งคือ สภาพผันผวนของเศรษฐกิจจีน โดยในปี
2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เซีย่ งไฮ้คอมโพสิตเคยพุง่ สูงขึน้ จาก
ระดับถึงร้อยละ 60 ในช่วงหนึง่ ของปี ก่อนลดลงอย่างแรงและ
สู ง ขึ้ น จากระดั บ เดิ ม เพี ย งร้ อ ยละ 9 ในปลายปี ส่ ว นใน
ประเทศไทย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลงร้อย
ละ 14 ในปี 2558 หรือเท่ากับร้อยละ 21 เมือ่ เปรียบเทียบเป็น
เงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเป็นไปอย่างแข็งแกร่งพอ
สมควร โดยมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันลดลง
ร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมาโดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมเฉลี่ยที่
40,200 ล้านบาท

Thailand is a significant energy importer and should benefit
from lower imported energy costs. Yet consumer and
business confidence remain subdued, signaling that a
clear, positive development is being ignored and outweighed
by negatives that are inherently fuzzier in nature, such as
the domestic political direction, the outlook for soft commodity prices and ongoing concerns over the Chinese
economy and the Renmimbi (RMB) exchange rate. While
these concerns have merit, they are largely discounted,
with the possible exception of “China” and the RMB
exchange rate. If the Federal Reserve is right and the U.S.
economy is on a sustainable recovery, import demand
from the U.S. (for Thai products) will strengthen. Meanwhile,
the Thai Government is set to inject demand from the
implementation of long awaited infrastructure projects. If
the Federal Reserve is wrong and the U.S. economy falters,
Thailand’s growth prospects will suffer, however the downside
case would appear to be a repeat of the sluggish
performances of 2014 and 2015.
Looking at equity markets in 2015, the MSCI Emerging
Markets Index had another tough year, falling 15% and
hitting a six year low. Dependence on commodity exports
and, in some cases, risk associated with high levels of
US$ denominated sovereign and corporate debt in a
stronger US$ environment were factors hitting the Emerging
Equity Markets. Another highlight was the roller coaster
ride in China. The Shanghai Composite Index was at one
point up 60% YTD in 2015, before falling dramatically to
close the year up 9%. In the case of Thailand, the SET
index fell 14% in 2015, a drop of 21% in US$ terms.
Overall SET trading volumes, however, remained reasonably
robust with average daily trading volume falling 3% to
Bt.40.2 billion.
Going into 2016, equity markets have been generally
weak and many are now entering “bear market” status
having fallen over 20% from their previous highs. It is
difficult to be optimistic. Too high expectations of the
abilities of central bankers to restore order are now giving
way to a cautious acceptance that the underlying forces
of supply and demand in the market place will determine
future economic direction.
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ในการก้าวเข้าสู่ปี 2559 ตลาดทุนทั้งหลายยังคงอ่อนตัว
โดยรวมและตลาดทุนหลายแห่งกำ�ลังก้าวเข้าสู่ภาวะตลาด
ซบเซา (bear market) โดยลดลงมากกว่าร้อยละ 20 จากระดับ
ที่เคยสูงมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถคาดการณ์ไป
ในเชิงบวกได้ ก่อนหน้านี้ หลายฝ่ายมีความคาดหวังสูงว่า
ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ จะสามารถเข้ามาควบคุม
สถานการณ์ได้ แต่แล้วในที่สุดอำ�นาจของปัจจัยพื้นฐานด้าน
อุปสงค์และอุปทานในตลาดจะเป็นตัวกำ�หนดทิศทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต
แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและ
สภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทยในปี 2558 กลุม่ บริษทั ฟินนั ซ่า
ยังคงมีรายรับอยู่ที่ 944 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 351 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า) โดยมีกำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 562.8 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 898 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า) กำ�ไรที่พุ่งขึ้นสูง
นั้นมาจากการบันทึกกำ�ไรพิเศษ (one off gain) จากการ
จำ�หน่ายสินทรัพย์หลักๆ ของกลุ่ม ดังต่อไปนี้ (1) บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด (2) พื้นที่สำ�นักงานส่วน
เกิ น ที่ อ าคารทิ ส โก้ ท าวเวอร์ (3) สิ ท ธิ ก ารเป็ น สมาชิ ก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) หุน้ สามัญใน บริษทั
พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด ธุรกรรมทั้งสี่นี้สร้างมูลค่า
เป็นรายรับรวมเท่ากับจำ�นวน 950 ล้านบาท และรับรู้ผลกำ�ไร
เป็นจำ�นวนเงิน 462 ล้านบาท ทั้งนี้ การจำ�หน่ายสินทรัพย์ใน
รายการ (1), (2) และ (3) ดังกล่าว เป็นธุรกรรมประเภทเงินสด
ส่วนการขายหุน้ สามัญในบริษทั พรอสเพค นัน้ เป็นการดำ�เนิน
การแลกเปลี่ยนหุ้นกับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำ�กัด (มหาชน)
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทำ�ให้ปจั จุบนั บมจ.ฟินนั ซ่า เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อย
ละ 7 ในบมจ.มั่นคงเคหะการ
ในส่วนของธุรกิจหลักของกลุม่ ฟินนั ซ่า บริษทั หลักทรัพย์
ฟินันซ่า จำ�กัด มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 300 คิดเป็น
จำ�นวนเงิน 437 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย
ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) มีรายได้ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 9 อยู่ที่
1,679 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่ปริมาณการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลง ส่วนผลประกอบการ
ที่ ดี ขึ้ น ของ บล.ฟิ นั น ซ่ า นั้ น เป็ น ผลสำ � เร็ จ จากการดำ � เนิ น
ธุรกรรมหลักๆ ตามสัญญาจ้างทีล่ ลุ ว่ งเป็นอย่างดี ซึง่ ได้แก่ การ
เป็นทีป่ รึกษาทางการเงินและเป็นผูจ้ ดั การการจัดจำ�หน่ายและ
รั บ ประกั น การจำ � หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่ บริ ษั ท สตาร์
ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำ�กัด ในการออกและการเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดในปี
2558 เป็นต้น
ในภาพรวม สามารถกล่าวได้วา่ ผลประกอบการของกลุม่
บริษทั เป็นทีน่ า่ พึงพอใจ โดยผลลัพธ์เชิงบวกทีเ่ กิดขึน้ นีส้ ะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายามในช่วงสามปีที่ผ่านมาในการสร้าง
องค์กรให้มโี ครงสร้างทีก่ ระชับและมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนมากขึน้
ความก้าวหน้าในด้านนีไ้ ด้รบั การรับรองจาก บริษทั ฟิทซ์ เรตติง้
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับเครดิต ซึ่งได้ปรับ
แนวโน้มเครดิตของกลุ่มบริษัทฟินันซ่าจากแนวโน้มที่เป็นลบ
มาเป็นแนวโน้มที่มีเสถียรภาพ
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Despite the challenges facing the Thai economy and
stock market in 2015, the Finansa Group reported revenues
of Bt.944 million (+351% YoY) with net income of Bt.562.8
million (+898% YoY). The surge in net earnings was in
large part due to one off gains made on disposals, notably
on the sale of (1) Finansa Asset Management Ltd (2)
Surplus office space in TISCO Tower (3) Finansa Securities
Ltd.’s membership of SET and (4) The stake in Prospect
Development Ltd. These four transactions generated a
combined Bt.950 million in revenues and realized a net
gain of Bt.462 million. While transactions (1), (2) and (3)
were cash transactions, the sale of the Prospect stake
was a swap into the shares of listed real estate developer,
M.K. Real Estate Plc. Finansa is now a 7% shareholder
in MK.
In terms of core businesses, revenues at Finansa
Securities Ltd. improved almost 300% to Bt.437 million,
while Finansia Syrus Securities saw revenues slip 9% to
Bt.1,679 million reflecting falling SET Trading volumes.
The improvement at Finansa Securities reflected success
in executing major mandates that included Financial
Advisor and Underwriter to the year’s largest IPO on the
SET, Star Petroleum Refinery Plc.
Overall, the group performance can be considered
satisfactory and the positive outcome reflects efforts over
the last three years to create a leaner and more focused
business. This progress was also recognized by the ratings
agency Fitch Ratings Thailand, which revised its rating
outlook for the Group from negative to stable.
The disposals in 2015 also supported the group’s
growing investment in ready built warehousing and light
industrial factory space. By the end of 2015, the Group
held 89,000 sq.m. of completed warehousing and factory
space at the Bangkok Free Trade Zone, with occupancy
of over 90%. This translates into monthly revenues of
c. Bt.14 million at current occupancy and rental rates,
providing a steady recurring income base to support the
less predictable revenues from the Group’s brokerage and
investment banking activities.

การจำ � หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ บ างส่ ว นในปี 2558 ได้ ช่ ว ย
สนับสนุนให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายการลงทุนในอาคารคลัง
สินค้าทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จและโรงงานสำ�หรับอุตสาหกรรมเบา
โดย ณ สิน้ ปี 2558 กลุม่ บริษทั ครอบครองพืน้ ทีค่ ลังสินค้าและ
โรงงานทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จรวม 89,000 ตารางเมตรในโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน โดยมีอัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 90 ซึ่ง
สร้างรายได้ตอ่ เดือนเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 14 ล้านบาท คิด
จากอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าปัจจุบัน นับเป็นฐานรายได้
ต่อเนื่องที่สามารถช่วยเสริมรายได้ของกลุ่มบริษัทนอกเหนือ
จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจวาณิชธนกิจที่
มีลักษณะรายได้ไม่สม่ำ�เสมอ
ในการก้าวเข้าสูป่ ี 2559 ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั ยังคง
จับตาแนวโน้มของตลาดการเงินโลกอย่างระมัดระวังบนมุม
มองที่ว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะไม่เป็นไปตามที่คาด
หวัง แรงกดดันจากภาวะเงินฝืดจะยังคงดำ�เนินต่อไป ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐจะยังคงที่ และธนาคารกลางของประเทศหลักๆ
จะหาหนทางรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำ� ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ตลาดพันธบัตรมากกว่าตลาดทุนที่ถือครองตราสารที่มีแนว
โน้ ม ผั น ผวนไปตามปั จ จั ย ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ
“ประเทศจีน” รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐฯ
ประเด็นการขยายตัวของภูมริ ฐั ศาสตร์การเมืองในกลุม่ ประเทศ
ตะวันออกกลางและที่อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ตลาด
สินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าที่ยังคง
ต่ำ�ต่อเนื่อง ได้ผลักดันกลุ่มผู้ผลิตที่ทำ�กำ�ไรรายย่อยออกไป
และเกิ ด การรวมตั ว เป็ น หน่ ว ยเดี ย วกั น มากขึ้ น ในภาค
อุตสาหกรรมนี้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรากฐานที่แข็งแรงขึ้น
สำ�หรับตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ในปี 2560 สำ�หรับประเด็นเกีย่ ว
กับเศรษฐกิจของประเทศจีนนัน้ ในช่วงการเปลีย่ นผ่านจากการ
พึ่งพาการผลิตและการลงทุนไปสู่รูปแบบเศรษฐกิจที่มีความ
สมดุลมากขึ้นจะเป็นความยากลำ�บากในช่วงเวลาสั้นๆ ช่วง
หนึ่ง อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ที่ว่านี้ได้เกิดขึ้นแล้ว และเศรษฐกิจ
ของประเทศจีนก็ได้รบั การคาดการณ์วา่ จะเข้มแข็งขึน้ ในระยะ
กลางและระยะยาวต่อไป
อนึ่ง กลุ่มฟินันซ่าก้าวเข้าสู่ปี 2559 ด้วยโครงสร้างที่
กระชับและมีฐานรายได้ทสี่ ง่ รายได้ประจำ�ในระดับทีส่ งู ขึน้ การ
ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตโดย บริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง ทำ�ให้กลุ่ม
บริษทั ขยายความสามารถในการออกตราสารหนีร้ ะยะสัน้ และ
ระยะยาวได้มากขึ้น ซึ่งสำ�คัญต่อการพัฒนาธุรกิจในอนาคต
ด้วยเหตุที่สภาวะตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงต้องเผชิญกับ
ความยากลำ�บากไปอีกหนึง่ ปี ฝ่ายบริหารจึงให้ความสำ�คัญใน
เรื่องการรักษาสินทรัพย์และการสร้างความมั่นคงให้กับฐาน
รายได้ทสี่ ร้างรายได้อย่างสม่�ำ เสมอมากกว่าการขยายธุรกิจใน
ปีที่จะถึงนี้

Going into 2016, management is cautious on the
prospects for global financial markets. The expectation is
that the recovery in the global economy will disappoint,
that deflationary pressures will persist, that the US Dollar
will remain firm and that the major central banks will contrive
to keep interest rates low. This will favor bond markets
over equity markets with equities likely to show volatility
on a range of issues that include “China”, the U.S. presidential
election and geo-political developments in the Middle East
and elsewhere. However, 2016 also holds the promise of
commodity markets beginning to clear as persistent low
prices drive out marginal producers and industry
consolidation deepens. This will pave the way for stronger
emerging market fundamentals in 2017. On the China
question, the transition from dependence on manufacturing
and investment to a more balanced economy is proving
painful in the short term, however it is happening and the
Chinese economy is expected to emerge stronger in the
medium and longer term.
The Finansa Group enters 2016 as a leaner business
with a higher recurring revenue base. The improved outlook
rating from Fitch also enhances the Group’s ability to issue
short and long term bonds as required to finance future
business developments. Given the prospect of another
difficult year for emerging markets, however, management
focus will be on asset preservation and on strengthening
the recurring income base rather than on business expansion
in the year ahead.

(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)
ประธานกรรมการ

(Dr. Virabongsa Ramangkura)
Chairman
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สรุปผลการด�ำเนินงานในปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
2015 Operational Review and 2016 Outlook
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์: ทบทวนเหตุการณ์ปี 2558 / Asset Management: 2015 Review
รวมธุรกิจบริหารสินทรัพย์* / Combined Asset Management Business*
ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
As at or for the years ended 31 December

2558 / 2015 2557 / 2014
ล้านบาท
Baht Million

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์		

Statements of Financial position					
Assets

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุน		
สินทรัพย์อื่น		

Total current assets
Investments
Other assets

292.7 		
185.5 		
-

247.5
299.1
50.3

รวมสินทรัพย์
Total assets
					

478.2

596.9

รวมหนี้สิน		
ส่วนของเจ้าของ

38.9		
439.3		

30.3
566.6

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
Total liabilities and equity
				

478.2		

596.9

รายได้ค่าบริการ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
ขาดทุนจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยจ่าย		
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
			
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

Service income
Other operating income
Total income
Operating expenses
Operating loss
Gains from investments & Forex
Interest expense
Share of income from associated companies
Gain (loss) before tax
Income tax - Income (expense)
Non-controlling interests
Net profit (loss)

1.7		
5.5		
7.2		
(56.4)		
(49.2)		
58.8		
(0.0)		
9.6		
9.6		

111.8
8.5
120.3
(163.0)
(42.7)
72.7
(0.3)
29.7
(1.8)
27.9

Other comprehensive income (loss)
Total other comprehensive income (loss)

(42.4)		
(32.8)		

(31.1)
(3.2)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย

Return on Average Assets
Return on Average Equity

1.9%		
2.0%		

4.6%
4.9%

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Liabilities and Equity
Total liabilities
Equity		

Statements of Comprehensive Income			

* ปี 2558 เฉพาะงบการเงินของบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ปี 2557 รวมงบการเงินของบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ฟินันซ่า จำ�กัด
* Finansa Fund Managment Ltd. only for 2015, Combining the reports from Finansa Fund Management Ltd. and Finansa Asset Management Ltd. for 2014
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รายงานประจ�ำปี 2558

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

ผลประกอบการเปรียบเทียบปีต่อปีบิดเบือนไปจากการขาย
บลจ.ฟินันซ่า
การตัดสินใจขายบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟินนั ซ่า
จ�ำกัด (บลจ.ฟินนั ซ่า) ในปลายปี 2556 ให้แก่กลุม่ บริษทั ซีไอเอ็มบี
ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย และกระบวนการขาย
ได้แล้วเสร็จไปเมื่อเดือนมกราคม ปี 2558 นั้น ส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานของธุรกิจบริหารสินทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง
โดยเห็นได้ชัดเจน จากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่อยู่
ภายใต้หวั ข้อรายได้จากค่าบริการทีล่ ดลงเกือบทัง้ จ�ำนวน รวม
ถึงค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานทีล่ ดลงอย่างเห็นได้ชดั ท�ำให้การ
เปรียบเทียบผลประกอบการปีตอ่ ปีของธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ดูบิดเบือนไป ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์
ในปี 2558 มีผลก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ที่ 9.6 ล้านบาท

การร่วมทุนกับบริษัท เอสบีไอ โฮลดิ้งส์
แม้กลุ่มฟินันซ่าได้ขาย บลจ. ฟินันซ่าออกไปแล้วและส่ง
ผลให้ไม่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารคงเหลืออยู่ ฟินันซ่ายัง
คงมีธรุ กิจบริหารสินทรัพย์ด�ำเนินงานอยูภ่ ายใต้ บริษทั ฟินนั ซ่า
ฟันด์ แมเนจเม้นท์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ด�ำเนินงานให้บริการเป็น
ทีป่ รึกษาแก่กองทุนประเภทกองทุนร่วมลงทุน (private equity)
และการลงทุนทางตรง (direct investment) ให้กับหลายๆ
กองทุน ในปัจจุบนั นี้ ฟินนั ซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ ไม่มกี องทุน
ภายใต้การบริหาร แต่ได้เข้าร่วมทุนกับบริษทั เอสบีไอ โฮลดิง้ ส์
จ�ำกัด (เอสบีไอ โฮลดิ้งส์) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงิน
ชั้นน�ำในประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน เอสบีไอ
ฟินันซ่า ไพรเวท อิควิต้ี พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด (SBI Finansa
Private Equity Partners) โดยเป้าหมายของบริษทั ร่วมทุนนีจ้ ะ
ด�ำเนินการลงทุนในรูปแบบกิจการร่วมทุนในบริษัทต่างๆ ใน
ประเทศ แถบลุม่ แม่นำ�้ โขง โดยเน้นทีป่ ระเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม เป็นล�ำดับแรก และในเบื้องต้นนี้ ฟินันซ่า ฟันด์
แมเนจเม้นท์ และ เอสบีไอ โฮลดิ้งส์ ได้ลงทุนในสัดส่วน
รายละร้อยละ 50 ของบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนมี
จุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลงานที่ดีเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการ
จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในภูมิภาคต่อไป อนึ่ง หากพิจารณา
ตามลักษณะของการลงทุนแบบกิจการร่วมลงทุน คาดว่า
จะเริม่ จัดตัง้ กองทุนได้ในปี 2560 ในส่วนของจ�ำนวนและขนาด
ของแต่ละการลงทุน ยังไม่มกี �ำหนดไว้เป็นกฎเกณฑ์ในช่วงเริม่
ต้นนี้ โดยจะใช้วีธีพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ขณะนี้ได้มีบริษัทที่
บริษทั ร่วมทุนสนใจเข้าลงทุนแล้ว 1 บริษทั จากหลายๆ บริษทั
ทีไ่ ด้พจิ ารณามา ทัง้ นี้ การลงทุนจะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีจ่ ะตกลง
กันและการสอบทานธุรกิจ (due diligence) โดยคาดว่าน่าจะ
เริ่มเข้าลงทุนได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2559

YoY comparisons distorted by sale of FAM
The year on year comparison in the performance of
the asset management business is complicated by the
decision taken in late 2013 to sell the wholly owned subsidiary Finansa Asset Management Ltd (FAM) to Malaysian
group CIMB. This transaction was completed in January
2015. The impact in the financial statements of Finansa is
most evident in the virtual elimination of management fees
(under Service Income) and the sharp reduction in
Operating Expenses. Asset Management reported a
Pre-tax Profit for the year of Bt.9.6 million.

New Joint Venture with SBI Holdings in offshore fund
management
While the disposal of FAM effectively removed all
external assets under the Group’s management, Finansa
remains in the asset management business through
Finansa Fund Management Ltd. (FFM), the offshore advisory
company that has served in the past as advisor to a
number of private equity and direct investment funds. FFM
does not currently manage an external fund, however it
has entered into a joint venture with the Japanese financial
services group, SBI Holdings. The joint venture, SBI Finansa
Private equity Partners, will undertake private equity
investments in the Greater Mekong Region, initially focusing
on Thailand and Vietnam and initially funded on a 50:50
basis by the two principals. The intention is to establish a
strong track record which will be the basis for launching
a private equity fund for the region. Given the nature of
private equity investing, a fund launch is not expected
until 2017. There is no formal commitment on the number
or size of investments that will be made at the first stage.
Each investment will be on a case by case basis. After
reviewing several opportunities, the first, likely investment
candidate has been identified. Subject to investment terms
being agreed and due diligence, the first investment is
expected to be made during 2Q 2016.
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แนวโน้มปี 2559

2016 Outlook

การด�ำเนินงานในปี 2559 ของ ฟินนั ซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์
จะมุ่งเน้นไปที่กิจการร่วมลงทุนกับบริษัท เอสบีไอ โฮลดิ้งส์
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ ไ ด้ ว ่ า การลงทุ น รายแรกนี้
จะเป็นการลงทุนที่เรียกได้ว่าเป็น “ผู้ชนะ” และเพื่อแสดงให้
เห็นว่า เอสบีไอ ฟินันซ่า ไพรเวท อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส มีความ
สามารถในการคัดสรรการลงทุนทีด่ แี ละมีขบวนการการลงทุน
ที่ถูกต้องเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษทั ฟินนั ซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์จะแสวงหา
โอกาสส�ำหรับการลงทุนในธุรกิจระยะเริม่ ต้นอีกด้วย แม้ธรุ กิจ
เงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ในประเทศไทยและในภูมภิ าค
ลุ่มน�้ำโขงจะยังไม่เข้มแข็งมากนัก แต่จะเห็นได้ว่าจ�ำนวนของ
ผู้เริ่มท�ำธุรกิจเกิดใหม่ที่ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอระดมเงินทุน
ส�ำหรับประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นมากมายอย่างสังเกตเห็นได้ชัด
โดยบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่หลายบริษัทเหล่านี้ได้หันมาใช้แนวคิด
การท�ำธุรกิจตามแบบตลาดที่เติบโตแล้ว และได้ถูกจัดเข้าไป
อยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ รียกว่า “กลุม่ เศรษฐกิจใหม่” (new economy) และ
“กลุม่ เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่” (disruptive technologies) ทัง้ นี้
ประเด็นส�ำคัญที่เจ้าของธุรกิจภายในประเทศเหล่านี้จะต้อง
ค�ำนึงถึง ก็คือวิธีการคงไว้ซึ่งความสามารถในการรองรับการ
ขยายตัวในอนาคตของธุรกิจ และความท้าทายในการสร้าง
ระบบปฏิบัติตามแผนธุรกิจที่สามารถรองรับการขยายตัวไปสู่
ภูมิภาคอีกด้วย

The focus in 2016 will be the investment joint venture
with SBI Holdings, ensuring that the first private equity
investment is a “winner”, while demonstrating that SBI
Finansa Private Equity Partners has put in place both a
strong sourcing capability and sound investment process.
Finansa Fund Management will also explore
opportunities in the earlier stage investment space.
“Venture Capital” is not well established in Thailand or in
Mekong region, however there has been a noticeable
increase in the number of startup proposals and in the
availability of funding. Many of the newer companies are
borrowing business concepts from developed markets and
fall into the categories of “new economy” and “disruptive
technologies”. A key issue for local entrepreneurs remains
scalability and the challenge of creating a regional rather
than a single country platform.
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ธุรกิจวาณิชธนกิจ: ทบทวนเหตุการณ์ ปี 2558 / Investment Banking: 2015 Review
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด / Finansa Securities Limited

2558 / 2015 2557 / 2014

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

ล้านบาท
Baht Million

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์		

Statements of Financial Position
Assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
สินทรัพย์อื่น		
รวมสินทรัพย์

Cash and cash equivalents
Fee and service income receivables - net
Investments - net
Investment in an associate
Loans to parent company
Other assets
Total Assets

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

Liabilities and Owners’ Equity			

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Statements of Profit or Loss			

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย

Return on Average Assets
Return on Average Equity

หนี้สินอื่น		
รวมหนี้สิน		
ส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ค่าธรรมเนียมตัวแทนจัดจ�ำหน่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ดอกเบี้ย เงินปันผล และรายได้อื่น
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้		
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

Other liabilities
Total liabilities
Owners’ Equity
Total Liabilities and Owners’ Equity

Selling agent fees
Fees and services income
Gain (loss) on trading in securities
Interest, dividend and other income
Total Income
Total Expenses
Gain (loss) before income tax
Income tax
Net profit (loss)
Other comprehensive income (loss)
Total comprehensive income (loss)

ANNUAL REPORT 2015

6.4		
46.6		
160.7 		
635.0 		
126.3 		
975.0
101.4 		
101.4 		
873.6 		
975.0

12.8
11.2
143.9
625.7
54.4
848.0
24.9
24.9
823.1
848.0

49.9		
191.1		
1.5 		
194.5 		
437.0		
(376.9)		
60.1		
(8.6)		
51.5 		
(1.1)
50.4		

35.1
67.0
2.3
5.3
109.7
(114.1)
(4.4)
1.2
(3.2)
(3.2)

5.7%		
6.1%		

(0.7%)
(0.7%)
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บล.ฟิ นั น ซ่ า มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำ�คั ญ เนื่ อ งจาก
ธุรกรรมต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องมาจากในปี 2557 นั้นสำ�เร็จลุล่วง
เป็นอย่างดี
หลังจากทีต่ อ้ งเผชิญกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อปี 2557 ซึ่งได้ส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจขององค์กรต่างๆ ในการเข้าท�ำธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและการควบรวมกิจการ ในปี 2558
ธุรกรรมส�ำคัญๆ จ�ำนวนหนึ่งซึ่งบล.ฟินันซ่า เป็นผู้มีบทบาท
ส�ำคัญอยูน่ นั้ ได้มกี ารด�ำเนินการจนส�ำเร็จลุลว่ งเป็นอย่างดี ส่งผล
ให้มรี ายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ�ำนวน 191 ล้านบาท
โดยเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 185 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่าย
มีจ�ำนวน 50 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ปีกอ่ นร้อยละ 42 นอกจากนี้
บล.ฟิ นั น ซ่ า ยั ง มี ก�ำไรจากการขายสิ ท ธิ ก ารเป็ น สมาชิ ก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้กับบริษัท เอสบีไอ ไทย
ออนไลน์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอสบีไอ
โฮลดิ้งส์ จากประเทศญี่ปุ่น และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน 168 ล้านบาท โดยรายได้รวมของบล.ฟินัน
ซ่ามีจ�ำนวนทั้งสิ้น 437 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 300
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิของ บล.ฟินันซ่า
ที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของกลุม่ ฟินนั ซ่าในปี 2558 เพิม่ สูงขึน้
โดยมีจ�ำนวน 216 ล้านบาท

การเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินในธุรกรรมการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดในปี
2558
บล.ฟินันซ่า เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในธุรกรรมต่างๆ
หลายรายการ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการ
ควบรวมกิ จ การระหว่ า ง บริ ษั ท ทางด่ ว นกรุ ง เทพ จ�ำกั ด
(มหาชน) และ บริ ษั ท รถไฟฟ้ า กรุ ง เทพ จ�ำกั ด (มหาชน)
ซึ่งขณะนี้ หลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากผลของการควบรวม
กิจการดังกล่าว ได้เข้าท�ำการซือ้ ขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในชือ่ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) (BEM) นอกจากนี้ บล.ฟินันซ่า ยังได้เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินให้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ใน
การได้มาซึ่งหุ้นที่ถือในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ำกัด ที่ถือ
อยู่โดยบริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งจัดหาแหล่ง
เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ซีเค พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม นอกจากนี้ บล.ฟินันซ่ายังได้ท�ำหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาทางการเงิน และผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายและรับประกัน
การจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ให้แก่ บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นงิ่
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจัดเป็นการออกและการ
เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ที่มีมูลค่าการ
16 I

รายงานประจ�ำปี 2558

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

A strong improvement at FSL as transactions delayed
from 2014 move forward
After the challenges in 2014 from a “flat” economy
and significant political change, which contributed to delays
in decisions by corporates on capital markets and M&A
initiatives, 2015 saw a number of major deals moving
forward in the Thai market with FSL participating in a
senior role. As a result, FSL’s fees and services income
grew 185% YoY to Bt.191 million while commission fees
grew 42% YoY to Bt.50 million. FSL also recorded a
significant gain of Bt.168 million on the sale of its
membership of the Stock Exchange of Thailand to SBI
Thai Online (SBITO), a joint venture established between
SBI Holdings of Japan and Finansia Syrus Securities Plc.
FSL’s Total Income grew almost 300% YoY to Bt.437
million, driving a sharp improvement in Net Income. For
the year, FSL’s Net Income contributed Bt.216 million to
Finansa’s consolidated financial.

FSL advisor to the year’s largest IPO
FSL acted as Financial Advisor for several deals
including the amalgamation of Bangkok Expressway Plc.
(BECL) and Bangkok Metro Plc. (BMCL), now trading on
the SET as Bangkok Expressway and Metro Plc. (BEM).
FSL also acted as Financial Advisor of CK Power Plc. for
the acquisition of CH. Karnchang Plc.’s stake in Xayaburi
Power, together with a fund raising through the rights
offering with warrants of CK Power Plc. In addition, FSL
acted as Financial Advisor and Lead Underwriter to the
largest IPO of the year in Thailand, Star Petroleum Refinery
Plc, and acted as Financial Advisor and Underwriter
on the IPO of Global Power Synergy Plc.

เสนอขายสูงสุดในปี 2558 และยังได้ท�ำหน้าที่ในการเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายและรับประกัน
การจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ให้แก่ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
จ�ำกั ด (มหาชน) ในการออกและเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ
ประชาชนเป็นครั้งแรกอีกด้วย

แนวโน้ม ปี 2559
สถานการณ์ที่ท้าทายในช่วงต้นปี 2559 ทำ�ให้แนวโน้มธุรกิจ
ในปี 2559 ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
จากสภาวะตลาดทุนที่ยังผันผวนไม่แน่นอนในช่วงต้นปี
2559 ท�ำให้ยังไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจของ
บล.ฟินันซ่าในปี 2559 ได้ อย่างไรก็ดี บล.ฟินันซ่า ยังคงมี
สัญญาว่าจ้างทีต่ อ่ เนือ่ ง ทัง้ ในธุรกรรมด้านออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก การควบรวมกิจการ
ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาให้แก่โครงการประเภท Greenfield
Project ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง โครงการในธุรกิจด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ในภูมิภาค ซึ่งมีแนวโน้มที่สดใส ในปัจจุบัน บล.ฟินันซ่าอยู่ใน
ระหว่างการด�ำเนินการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินด้านการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนเป็นครัง้ แรกให้กบั บริษทั
ในอุ ต สาหกรรมพลั ง งานแห่ ง หนึ่ ง รวมทั้ ง ท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น ที่
ปรึกษาทางการเงินด้านอื่นๆให้กับบริษัทในธุรกิจประเภท
ดังกล่าวหลายแห่ง นอกจากนี้ บล.ฟินันซ่า ยังเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิ น ในด้านการควบรวมกิจการให้กับหลายบริ ษัท
อีกด้วย

2016 Outlook
Challenging conditions at the start of 2016 make
business outlook unpredictable
After a successful 2015, 2016 has started with an
unusual amount of turbulence in capital markets that have
made the business outlook relatively unpredictable for FSL.
Our mandated pipeline continues to be robust with transactions ranging from initial public offerings, mergers &
acquisitions to advisory work on greenfield projects.
Particularly promising is the regional power generation
sector which continues to be very active in all of the above
categories. FSL is currently working on the initial public
offering of a company in the power sector and also has
several mandates for other transactions in this sector. In
M&A we are actively advising clients on several sizeable
transactions.
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ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทบทวนเหตุการณ์ปี 2558 / Securities Brokerage: 2015 Review
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) / Finansia Syrus Plc.
ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
As at or for the years ended 31 December

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์		

2558 / 2015 2557 / 2014
ล้านบาท
Baht Million

Statements of Financial Position
Assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivalents
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
Receivables from Clearing House
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
Securities and derivatives business
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ		 receivables - net
เงินลงทุน - สุทธิ
Investments - net
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
Investment in a subsidiary, an associate
และกิจการร่วมค้า
and a jointly - controlled entity
สินทรัพย์อื่น		
Other assets
รวมสินทรัพย์
Total Assets

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

383.8		
503.1		

996.1
60.6

2,034.0		
446.1
394.7		

2,468.6
14.6
302.0

247.8 		
4,009.5

296.2
4,138.1

Liabilities and Shareholders’ Equity			

เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี
Payables to Clearing House
184.8 		
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
Securities and derivatives business
1,190.4 		
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
payables		
หนี้สินอื่น		
Other liabilities
288.4
รวมหนี้สิน		
Total liabilities
1,663.6		
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
Equity of the owners
2,345.6		
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
Non-controlling interests
0.3		
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		 Total liabilities and equity
4,009.5		

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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381.1
1,941.6
2,196.3
0.2
4,138.1

Statements of Comprehensive Income

ค่านายหน้า		
Brokerage fees
ค่าธรรมเนียมและบริการ
Fees and services income
ก�ำไรจากเงินลงทุน
Gain on Trading in securities
ดอกเบี้ย เงินปันผล และรายได้อื่น
Interest, dividend and other income
รวมรายได้		 Total income
รวมค่าใช้จ่าย		 Total expenses
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
Profit before income tax
ภาษีเงินได้		
Income tax
ส่วนของก�ำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วน
Non-controlling interests
ได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท		 Net profit of the company
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
Other comprehensive income (loss)
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
Total other comprehensive income (loss)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย

412.4
1,148.1

Return on Average Assets
Return on Average Equity

1,414.6		
62.7		
95.6		
106.1		
1,679.0		
(1,494.7)		
184.3		
(46.6)		
0.1		

1,472.7
140.9
100.2
127.0
1,840.8
(1,539.6)
301.2
(71.5)
0.1

137.8		
5.2		
142.9		

229.8
15.2
244.9

3.4%		
6.1%		

5.6%
11.0%

รายได้และกำ�ไรปี 2558 ลดลง

Revenue and earnings decline in 2015

ในปี 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด
(มหาชน) (ฟินันเซีย ไซรัส) มีรายได้รวม 1,679 ล้านบาท ลด
ลงร้อยละ 8.8 โดยมีคา่ นายหน้า 1,473 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
3.9 และก�ำไรจากเงินลงทุนเท่ากับ 100 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
4.6 ลดลงเมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ซึง่ หลักๆ เป็นรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจเท่ากับ 141 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 56 ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยรวมเท่ากับ 1,540 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 3.9 ทั้งนี้ รายได้รวมที่ลดลงในอัตราที่สูงกว่า
ค่าใช้จา่ ย ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิเท่ากับ 230 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
40 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

Finansia Syrus Plc. (FSS) reported a 8.8% decrease
in Total Revenues in 2015 to Bt.1,679 million, with
Brokerage Fees falling 3.9% YoY to Bt.1,473 million and Gains
on Trading Securities falling 4.6% YoY to Bt.100 million.
Fees and Services Income (primarily from investment
banking) fell 56% YoY to Bt.141 million. While Total
Expenses declined 3.9% YoY to Bt.1,540 million, the %
decline did not match the % decline in Total Income
resulting in the company’s Net Profit dropping 40% YoY
to Bt.230 million.

ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นและอันดับทางการตลาดปรับขึ้น 1 ขั้น

Market share rises and market ranking gains one place

ค่านายหน้าที่ลดลงร้อยละ 3.9 สอดคล้องกับมูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลดลง
ร้อยละ 3.1 เท่ากับ 40,200 ล้านบาท แม้ว่ารายได้ดังกล่าวจะ
ลดลงเล็กน้อยก็ตาม แต่สว่ นแบ่งตลาดของฟินนั เซีย ไซรัสกลับ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.24 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 5.72 ในปี
2558 ส่งผลให้อนั ดับทางการตลาดของฟินนั เซีย ไซรัสปรับขึน้
เป็นอันดับที่ 3 จากอันดับ 4 ในปี 2558 จากแผนภาพส่วนแบ่ง
ตลาดด้านล่างแสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งตลาดของฟินันเซีย
ไซรัสมีแนวโน้มสูงขึน้ เมือ่ มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น และลดลงเมื่อมูลค่าการซื้อขายฯ ตกต�่ำ
ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่สัดส่วนการ
ซือ้ ขายของนักลงทุนต่างชาติเพิม่ ขึน้ โดยในปี 2558 มูลค่าการ
ซื้อขายฯ ของนักลงทุนต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 38 ของมูลค่า
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากร้อย
ละ 34 ในปี 2557 และเนือ่ งจากฟินนั เซีย ไซรัส ประกอบธุรกิจ
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ส�ำหรับลูกค้ารายย่อยในประเทศ
เป็นหลัก ตัวเลขดังกล่าวจึงแสดงโดยนัยให้เห็นว่าส่วนแบ่ง
ตลาดของฟินนั เซีย ไซรัส ในกลุม่ ลูกค้ารายย่อยเพิม่ ขึน้ ในอัตรา
ที่สูงกว่าส่วนแบ่งของตลาดรวม

The 3.9% decline YoY in Brokerage Fees compared
to a 3.1% decline in average daily turnover for equities on
the Stock Exchange of Thailand to Bt.40.2 billion. Though
FSS’ fee income performance lagged marginally, FSS
enjoyed a gain in market share from 5.24% in 2014 to
5.72% in 2015, resulting in FSS’ overall market ranking
moving up one place from fourth to third. The accompanying chart of market share indicates that FSS’ share
tended to rise when market volumes rose and fall when
market volumes shrank. The improvement in market share
was against a background a greater share of equity traded
by foreign investors. For 2015, foreign investors accounted
for 38% of overall equity volume on the SET, up 34% in
2014. FSS is primarily a local, retail broker. The implication
is that FSS’ share of retail business on the SET rose by
more than indicated in the overall market share figures.

Equity - FSS Turnover & Market Share
MB
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สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า การซื้ อ ขายของนั ก ลงทุ น สถาบั น ต่ า งชาติ
เพิ่มขึ้น
ในปี 2558 มูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันต่าง
ชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เป็น 208,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี
ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจ
หลักทรัพย์โดยรวม ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายของนักลงทุน
สถาบันต่างชาติเมือ่ เทียบกับมูลค่าการซือ้ ขายรวมของฟินนั เซีย
ไซรัส เพิ่มจากร้อยละ 15.1 เป็นร้อยละ 18.7

อัตราค่าธรรมเนียการซือ้ ขายหลักทรัพย์เฉลีย่ ลดลงต่อเนื่อง
ในปี 2557 อัตราค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหลักทรัพย์เฉลีย่
ของฟินันเซีย ไซรัสทรงตัวที่ร้อยละ 0.123 อย่างไรก็ดี ตัวเลข
ดังกล่าวกลับลดลงอีกในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 0.113 ตัวเลขที่
ลดลง ดังกล่าวเป็นผลสะท้อนจากการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่าง
บริษัทนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ส�ำหรับลูกค้ารายย่อย และการ
โยกย้ายของลูกค้ารายย่อยไปสู่การซื้อขายออนไลน์อย่างต่อ
เนื่ อ ง ซึ่ ง มี ค ่ า ธรรมเนี ย มการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ต�่ ำ กว่ า
อย่างไรก็ดี การโยกย้ายดังกล่าวมิได้ท�ำให้อตั ราค่าธรรมเนียม
การซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงเพียงอย่างเดียว แต่ยังเปิดโอกาส
ให้ต้นทุน ลดลงอีกด้วย

จำ�นวนเจ้าหน้าที่การตลาดลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ฟินันเซีย ไซรัสมีเจ้าหน้าที่
การตลาดจ�ำนวน 603 คน ลดลงจากจ�ำนวน 611 คน ณ สิน้ ปี
2557 ในขณะที่จ�ำนวนรวมส�ำนักงานสาขาคงเดิมที่ 36 สาขา
โดยมี 17 สาขาในกรุงเทพฯ และ 19 สาขาในต่างจังหวัด การที่
ฟินันเซีย ไซรัส สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้ ในขณะที่มี
จ�ำนวนเจ้าหน้าที่การตลาดลดลง แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จ
ในการจัดจ้าง รักษาและจูงใจเจ้าหน้าที่การตลาดของฝ่าย
ผูบ้ ริหารของบริษทั อย่างไรก็ดี ตัวเลขเจ้าหน้าทีก่ ารตลาดทีล่ ดลง
ยังสะท้อนถึงส่วนแบ่งธุรกิจออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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Increased contribution from foreign institutional trades
FSS increased its foreign institutional trading volumes
in 2015 by 10% to Bt.208 billion, however this remains a
relatively small share of the overall equity business. The
% that foreign institutional trades represent of FSS’ total
trades rose from 15.1% to 18.7% in 2015.

Average commission rate slips further
After stabilising in 2014, FSS saw renewed slippage
in its average commission rate. For 2015, FSS’ average
commission rate was 0.113% against 0.123% in 2014.
The drop reflected both increased competition amongst
retail brokers and an ongoing shift towards (lower commission) online transactions by retail clients. While the shift
to “online” lowers average commission, it also provides
opportunities to lower costs.

Reduction in sales staff
As at 31 December 2015, FSS employed 603 sales
staff, down from 611 at end 2014. The total number of
branches remained unchanged at 36 with 17 branches in
Bangkok and 19 branches upcountry. The fact that FSS
was able to increase market share with a drop in the
number of sale staff indicates that FSS management has
been successful in identifying, retaining and motivating
sales staff. The reduction in staff numbers also reflects the
increasing share of online business.

สัดส่วนรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจปี 2558 ลดลง

Reduced contribution in 2015 from IB

ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมได้
รับผลกระทบจากธุรกรรมในธุรกิจวาณิชธนกิจทีล่ ดลง อนึง่ ใน
ปี 2558 ฟินันเซีย ไซรัส ได้รับสัญญาว่าจ้างส�ำหรับธุรกรรม
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
และด�ำเนินการแล้วเสร็จหลายรายการ อันประกอบด้วยการ
เป็นผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจัดจ�ำหน่าย
รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้แก่ บริษัท อาซีฟา
จ�ำกัด (มหาชน) มูลค่า 555 ล้านบาท และบริษทั ที.เอ.ซี. คอน
ซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) มูลค่า 483 ล้านบาท เป็นต้น

As indicated above, fee income was impacted by
reduced investment banking activity. During 2015, FSS
completed a number of IPO mandates including a role as
Lead Underwriter and Financial Advisor to the Bt.555 million
offering by Asefa Pcl. and the Bt.483 million offering by
T.A.C Consumer Pcl.

ลงทุนในกิจการร่วมค้ากับ SBI Holdings
ในไตรมาส 3 ของปี 2558 ฟินนั เซีย ไซรัส ได้ตกลงเข้าร่วม
ลงทุ น ในกิ จ การร่ ว มค้ า แห่ ง ใหม่ คื อ บริ ษั ท ร่ ว มทุ น SBI
Thai Securities Ltd. (SBITO) โดยถือหุน้ ร้อยละ 45 ซึง่ เป็นการ
ร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัทการเงินชั้นน�ำของญี่ปุ่น คือ บริษัท
SBI Holdings (SBIH) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 55 อนึ่ง SBIH เป็น
บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินชั้นน�ำ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่าเป็นผู้น�ำในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ออนไลน์ในประเทศญีป่ นุ่ ในขณะนี้ SBIH ก�ำลังด�ำเนินการยก
ระดับธุรกิจออนไลน์โดยการสร้างรูปแบบทางการเงินทีเ่ รียกว่า
“eco-system” ซึ่งจะประกอบไปด้วยบริการเสริมทางการเงิน
อื่นๆ ที่สามารถท�ำธุรกรรมทางออนไลน์ โดยได้เปิดให้บริการ
อย่างไม่เป็นทางการในเดือนตุลาคม 2558 และอยูร่ ะหว่างการ
ปรับปรุงระบบและการให้บริการ เป็นการทดสอบผลตอบ
สนองจากตลาดในขัน้ ต้น ก่อนทีจ่ ะเริม่ แผนการตลาดทีเ่ ข้มข้น
ยิ่งขึ้นต่อไป SBITO มีพนักงาน ผู้บริหาร ส�ำนักงาน และการ
ท�ำการตลาดแยกต่างหากเป็นของตนเอง เพื่อสะท้อนให้เห็น
ลักษณะทีแ่ ตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ของรูปแบบการท�ำธุรกิจนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์อย่างแท้จริง

Online JV with SBI Holdings
In Q3 2014, FSS committed to taking a 45% stake
in a new joint venture company, SBI Thai Securities Ltd.
(SBITO), in a partnership with Japanese group SBI Holdings (SBIH), which will hold a 55% stake. SBIH is a pioneering financial services company in Japan that has
established itself as the leading online securities brokerage
business in Japan and is now leveraging this position to
create a financial “eco-system” incorporating complementary
financial services. SBITO had a “soft” launch of its service
in October 2015 and is refining its systems and service in
the wake of the initial market response, before beginning
a more aggressive marketing campaign. The company has
separate staff, management, offices and branding to reflect
the distinct and different characteristics of the pure online
brokerage business model.
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แนวโน้มปี 2559
ขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค เสริมสร้างความสามารถในด้าน
การผลิตและการบริหารความเสี่ยง

2016 Outlook
Extending the platform regionally while enhancing
productivity and risk management

มองไปในปี 2559 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกต่าง
มีความผันผวนอย่างผิดปกติ ท�ำให้แนวโน้มธุรกิจมีความ
ไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น เป้าหมายส�ำคัญในปีนี้จึงอยู่ที่การลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงรักษาและปรับปรุงความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรโดยรวม ในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ฟินนั เซีย ไซรัสยังต้องพึง่ พาตลาดลูกค้ารายย่อยอย่างมาก ซึง่
บริษทั เป็นผูแ้ ข่งขันรายใหญ่ในตลาดลูกค้ารายย่อย การพึง่ พา
ดังกล่าวจึงเป็นเหตุแห่งความผันผวนของก�ำไรในบริษัท ในปี
2558 ฟินันเซีย ไซรัสได้เริ่มการกระจายความเสี่ยงโดยการ
ขยายทัง้ ในประเภทของผลิตภัณฑ์และด้านพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์
และจะยังคงด�ำเนินต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2559 ฟินันเซีย ไซรัส จะ
เป็นผู้เสนอขายและเปิดให้บริการซื้อขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) รวมถึงการเฝ้าดูความก้าวหน้า
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศพม่าอย่างใกล้ชิด ตลาดฯ
ดังกล่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปลายปี 2558 และคาดว่า
จะได้เห็นบริษัทจดทะเบียนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ รายแรกในเดือนมีนาคมของปี 2559 โดยในระยะ
เริม่ แรกนี้ นักลงทุนต่างชาติจะยังไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าซือ้ ขาย
ในตลาดฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ดี กฎระเบียบต่าง ๆ จะผ่อน
คลายลงในอนาคต และเมือ่ ถึงเวลานัน้ เราคาดว่านักลงทุนไทย
จะให้ความสนใจลงทุนในตลาดฯ ดังกล่าว
ในทางภู มิ ศ าสตร์ ประเทศไทยอยู ่ ใ นชั ย ภู มิ ที่ ดี ใ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
ในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินและประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน
อั น ประกอบไปด้ ว ยประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพู ช า
และเมียนมาร์ นอกจากการพัฒนารูปแบบการท�ำธุรกิจแล้ว
ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส ยั ง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
และการควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นฐานสนับสนุน
การปรับปรุงความสามารถในด้านการผลิตอีกด้วย

Going into 2016, capital markets globally have been
unusually turbulent making the business outlook more
uncertain. The key objectives in 2016 are to reduce business
risk and sustain and improve overall profitability. FSS
remains heavily dependent on the retail segment of the
Thai equity brokerage business and while FSS is a strong
competitor in this segment, this dependence is a source
of earnings volatility. 2015 saw steps taken to diversify
products both by type and geography. These steps will
continue. In 2016, FSS will launch a derivate warrants
originations and trading capability. FSS is also monitoring
progress in the Myanmar Stock Exchange. The exchange
opened officially at end 2015 and the first listing is expected
in March 2016. Initially, foreigners will not be able to trade
on the exchange, however at some point the restrictions
will be eased and at this point we would expect Thai
investors to become involved.
Geographically, Thailand is well placed within the
ASEAN Economic Community to become a financial centre
and gateway for “continental” ASEAN, comprising Thailand,
Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar. In addition to
developing the business platform, FSS remains committed
to strengthening internal efficiencies and controls to underpin
productivity improvements.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2558
Report on the Board of Directors’ Responsibility
towards the Financial Statements 2015
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบก�ำกับดูแลการจัดท�ำ
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถเปิดเผยต่อ
ผู้ลงทุนได้ทันเวลา มีความโปร่งใส ด้วยข้อมูลทางบัญชีที่
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินดังกล่าว
ได้จดั ท�ำขึน้ โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดย
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตั โิ ดยสมำ�่ เสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 2558 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป

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 complete, in all a material aspects,
the financial position, the results of operations and cash
flows for the year ended 2015 and 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 2558
Audit Committee’s Report for the year 2015
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฟินนั ซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 3 คน
คือ นายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง และ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง
โดยกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน
		 ประจ�ำปี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
		 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการ
		 เงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยในปี
		 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับ
		 ผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
		 ประชุมด้วย จ�ำนวน 4 ครั้ง
2. พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายใน และรับทราบ
		 การรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการ
		 ตรวจสอบภายในประจ�ำปีของผู้ตรวจสอบภายใน
		 อิสระซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างจากภายนอก
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไป
		 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 ข้ อ ก�ำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ กฎหมายที่
		 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั เกีย่ วกับรายการ
		 ที่ ก ฎหมายก�ำหนด รวมทั้ ง รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
		 รายการระหว่างกัน ตลอดจนรายการทีอ่ าจก่อให้เกิด
		 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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The Audit Committee of Finansa Public Company
Limited comprises of 3 independent non-executive
directors, namely, Mr. Vitthya Vejjajiva as the Chairman of
Audit Committee, Mr. Akarat Na Ranong, and Mr. Nuttawut
Phowborom as Audit Committee members.
In the year 2015, the Audit Committee held 5 meetings
and all members attended the meetings, the following
major issues were considered in accordance with the
scope of duties and responsibilities assigned by the Board
of Directors.
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 2015, the audit committee
		 had 4 non-management meetings with an auditor.
2. Reviewed the internal control systems and the
		 auditing reports performed by the independent
		 Internal Auditor in accordance with the approved
		 annual audit plan.
3. 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.
4. 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.

5. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็น
บุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีประจ�ำปี 2558 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 หรือ นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3809 หรือ นางสาวนิสากร
ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
จาก บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่น่าพอใจ เพียงพอให้การปฏิบัติ
งานต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง และ
งบการเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นโดยมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และมีความเพียงพอในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รอง
ทัว่ ไป โดยงบการเงินของบริษทั ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ
จากผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ         
ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

5. Recommended to the Board of Directors for
		 shareholders’ meeting approval of the appointment
		 of the independent auditors of the Company and
subsidiaries for the year 2015. 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 Ms. 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
2015.
The Audit Committee is of the opinion that the Company
has an internal control system which is satisfactory, that
the Company’s operation is 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

(นายวิทยา เวชชาชีวะ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(Mr. Vitthya Vejajiva)
Chairman of the Audit 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  การจัดการทรัพย์สนิ เพือ่ ความมัง่ คัง่   
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
มั่นคง เคหะการ จำ�กัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทได้
เข้าไปลงทุนใหม่ในช่วงปลายปี 2558  โดยสรุปธุรกิจของกลุ่ม
ฟินันซ่าสามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก 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
ทางการเงินด้านต่างๆ มีความเชี่ยวชาญในการเป็นที่
ปรึกษาในการระดมทุน การปรับโครงสร้างทางการเงิน
และโครงสร้างธุรกิจ การเจรจาหาพันธมิตร การควบรวม
กิจการ และ Project Finance
ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารกองทุน
ให้บริการเป็นทีป่ รึกษาและบริหารจัดการแก่กองทุนต่าง
ประเทศที่กลุ่มฟินันซ่าเป็นผู้ร่วมลงทุนเพื่อการลงทุน
โดยตรง (Direct Investment) และการลงทุนแบบกิจการเงิน
ร่วมลงทุน (Private Equity) ในประเทศไทยและประเทศ
อื่นๆ ในแถบอินโดจีน  
ธุรกิจการลงทุนโดยตรง
บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งยังมีการลงทุนโดยตรง     
ในบริษัทและ/หรือกองทุน ซึ่งเป็นการดำ�เนินการเพื่อ
สนับสนุนหรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่า
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
บริษัทเริ่มมีบริการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานตั้งแต่
สิ้นปี 2557
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ให้บริการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
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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.

กลุ่มบริษัทฟินันซ่าประกอบด้วยบริษัทที่ดำ�เนินการอยู่
ทั้งสิ้น 6 บริษัท สามารถแบ่งเป็นบริษัทที่ดำ�เนินการอยู่ใน
ประเทศไทย 5 บริษทั รวมทัง้ บริษทั แม่ดว้ ย และบริษทั ทีด่ ำ�เนิน
การอยู่ในต่างประเทศ 1 บริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้กำ�หนด
นโยบายการบริหารงานและการลงทุน สนับสนุน ควบคุมดูแล
และให้คำ�ปรึกษาด้านแผนงานและการจัดการให้แก่บริษัทใน
กลุ่มเพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ปัจจุบันกลุ่มฟินันซ่าประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทใน
เครือแสดงดังภาพต่อไปนี้

The Finansa Group consists of 6 operating companies
comprise 5 local companies including the parent company
itself and 1 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)

7.15%

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                 
การจำ�หน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั อนุญาต
จากคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่
ช่วงกลางปี 2552  FSL ได้รวมธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) และ     
มุ่งเน้นเฉพาะการให้บริการด้านวาณิชธนกิจเป็นหลัก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 FSL มีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้วจำ�นวน
700 ล้านบาท

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 2015 was Baht 700 million.
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2) บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำ�กัด (FC) เดิมชื่อ
บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนที่ได้รับ
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 งเหลืออยู  ่ ในเดือนธันวาคม
2556  บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ FC ในสัดส่วน
ร้อยละ 49  ของเงินลงทุนของบริษัทให้แก่ FFM ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 จึงไม่มีผลกระทบต่องบการ
เงินรวม เนื่องจากบริษัทยังคงถือหุ้นใน FC ในสัดส่วนร้อยละ
100 รวมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 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 ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2552 FSS นับเป็นบริษัท
ร่วมในกลุ่มฟินันซ่า 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�นวน ให้แก่ 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 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 29.29  ใน
เดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ซื้อหุ้น FSS ทั้งหมดจาก FSL
เพื่อการจัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่มฟินันซ่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 FSS มีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้วจำ�นวน
930.24 ล้านบาท
4) บริษัท มั่นคงเคหะการ จำ�กัด (มหาชน) (MK) เป็น
บริษัทร่วมที่บริษัทได้เข้าลงทุนในช่วงปลายปี 2558 ในอัตรา
ร้อยละ 7.15 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้วของ MK  โดย
MK ดำ�เนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การค้า ได้แก่
จัดสรรทีด่ นิ เปล่า สร้างบ้านสำ�เร็จรูปขายพร้อมทีด่ นิ และรับเหมา
ก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียม ตลอดจนให้เช่าอาคาร และ
ที่จอดรถ และธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 MK มีทนุ จดทะเบียนทีช่ ำ�ระแล้วจำ�นวน 992.01 ล้านบาท
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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
Finance on 25 December 2009.  At present, FC’s business
objective is to manage its remaining loan portfolio. As of
31 December 2015, 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 2015, 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.  As of 31 December
2015, MK had paid up capital of Baht 992.01 million.

บริษัทที่ดำ�เนินการอยู่ในต่างประเทศ

Companies Operating Overseas

1) บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด (FFM)
เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศในหมูเ่ กาะเคย์แมน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนทีช่ ำ�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

1) 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 2015. 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.

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญของกลุ่มฟินันซ่า
ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

2013

ปี พ.ศ. 2556
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
FSL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500
ล้านบาท เป็น 700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเต็ม
จำ�นวนแล้ว
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ
ในระหว่างวันที่ 8 - 15  พฤษภาคม 2556 บริษทั ได้ดำ�เนิน
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการเสนอ
ขายให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ทั้ ง หมดจำ�นวน
34,650,157 หุ้น แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง มูลค่า
หุน้ ละ 4.75 บาท คิดเป็นเงิน 164.59 ล้านบาท ซึง่ บริษทั
ได้รบั ชำ�ระเงินค่าหุน้ จำ�นวนดังกล่าวทัง้ หมดแล้วเมือ่ วันที่
20 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
ชำ�ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2556
ทัง้ นี้ หลังจากการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนทัง้ หมดเสร็จสิน้ แล้ว
บริษทั ได้โอนทุนสำ�รองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญจำ�นวน 69.30 ล้านบาท และ 817.89 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ เพือ่ ล้างผลขาดทุนสะสมรวมจำ�นวน 887.19
ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2555
ปิดสำ�นักงานตัวแทน
บริษัทได้ดำ�เนินการปิดสำ�นักงาน 2 แห่งในประเทศ
เวียดนามที่เมืองฮานอยและเมืองโฮจิมินห์ซิตี้
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน ซีเอ็มบีไอ ฟินนั ซ่า ไชน่า
เวียดนาม ฟันด์ จำ�กัด (CMBI Fund)
ในเดือนกรกฎาคม FFM ได้ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน
CMBI Fund และยกเลิกสัญญาการเป็นผูร้ ว่ มบริหารการ
ลงทุนของกองทุน โดยมูลค่าที่ได้รับจากการไถ่ถอนมี
จำ�นวน 1.73 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามมูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิของกองทุน

Major changes in the past 3 years
Additionally invested in a subsidiary
FNS increased its investment by Baht 200 million in
FSL as FSL increased its registered capital from Baht
500 million to Baht 700 million.
Sale of the remaining ordinary shares
During May 8-15, 2013, the Company offered the
sales of 34,650,157 ordinary shares remaining after
the right offering to specific investors at Baht 4.75
each, totaling Baht 164.59 million. The Company
received cash on May 20, 2013 and registered the
increase in its paid-up capital with the Ministry of
Commerce on May 22, 2013.
After the new ordinary shares offering are completed,
the Company proceeded to transfer the legal reserve
and premium on ordinary shares of Baht 69.30 million
and Baht 817.89 million, respectively, to decrease
its retained deficit totaling Baht 887.19 million as per
the resolution of the extraordinary shareholders’
meeting on November 19, 2012.  
Closed representative offices
Two representative offices in Hanoi and Ho Chi Minh
City were closed.
Redeemed investment in CMBI Finansa China
Vietnam Fund
In July, FFM redeemed its total interest in CMBI  
Finansa China Vietnam Fund Ltd. which is an associated
company, and terminated as the joint investment
manager of the Fund. Total consideration received
from the redemption was USD 1.73 million, which is
the Fund’s net asset value as at June 30, 2013.
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จัดโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่า
ในเดือนมิถุนายน บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ของ FSS ทั้งจำ�นวน ให้แก่ FSL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100  เพือ่ การจัดโครงสร้างธุรกิจของ
กลุ่ม จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม  
ในเดือนธันวาคม บริษทั ได้ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของ
FC ในสัดส่วนร้อยละ 49  ของเงินลงทุนของบริษัทให้แก่
FFM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 จึง
ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทยังคง
ถือหุ้นใน FC ในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
ปี พ.ศ. 2557
เข้าทำ�สัญญาเพื่อขายหุ้นในบริษัทย่อย
ในเดือนกรกฎาคม บริษัทได้เข้าทำ�สัญญาเพื่อขายเงิน
ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของของ FAM ให้แก่ผู้ลงทุน
อืน่ โดยบริษทั ได้รบั ชำ�ระเงินค่าหุน้ จำ�นวน 178 ล้านบาท
เรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2558
เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าทีด่ นิ พร้อมอาคารคลังสินค้า/
โรงงาน
ในเดือนธันวาคม บริษทั ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าทีด่ นิ
พร้ อ มอาคารคลั ง สิ น ค้ า /อาคารโรงงานในโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน ระยะเวลาการเช่าช่วง 25 ปี โดย
มีพื้นที่เช่า 44,020 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุนทั้งหมด
708.2 ล้ า นบาท โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารลงทุ น เพื่ อ
ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน
แก่ผู้ประกอบการ
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) ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย FFM และ
SBI Capital Management Co., Ltd. จะถือหุ้นฝ่ายละ
ร้อยละ 50
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

Reorganized the Group structure
In June, the Company sold its investment in ordinary
shares in FSS to FSL, a 100% own subsidiary. There
is no impact to the consolidated financial statements
as the purpose is to reorganize the Finansa group
structure.
In December, the Company sold 49% of its investment
in FC to FFM which is a 100% owned subsidiary.  
There is no impact to the consolidated financial
statements as the Company holds, directly and in
directly, 100% in FC.
2014
Entered into Agreement to sell its subsidiary
In July, the Company entered into the Agreement to
sell its total investment in FAM and received a total
considerations of Baht 178 million in January 2015.
Invested in sub-lease land and warehouse/factory
buildings
In December, the Company acquired rights to sub-lease
land together with warehouse/factory buildings in the
Bangkok Free Trade Zone Project. Duration of the
sub-lease is 25 years. Total leasable area is 44,020
sq.m. and total investment value is Baht 708.2 million.  
The objective of the investment is to operate the
business of leasing of warehouses and factory
buildings to operators.
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.

เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าทีด่ นิ พร้อมอาคารคลังสินค้า/
โรงงานเพิ่มเติม
ในเดือนพฤษภาคมและธันวาคม บริษัทได้เข้าลงทุนใน
สิทธิการเช่าทีด่ นิ พร้อมอาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงาน
ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนเพิม่ เติม ระยะเวลาการ
เช่าช่วง 24 ปี โดยมีพื้นที่เช่ารวม 45,004 ตารางเมตร  
มู ล ค่ า การลงทุ น ทั้ ง หมด 707.7 ล้ า นบาท โดยมี
วัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอาคาร
คลังสินค้าและอาคารโรงงานแก่ผู้ประกอบการ
จำ�หน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PD  และได้รบั เงินลงทุน
ในหุ้น MK
ในเดือนตุลาคม บริษัทได้จำ�หน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (PD) ให้แก่
บริษัท มั่นคง เคหะการ จำ�กัด (มหาชน) ทำ�ให้ PD ไม่ได้
เป็นบริษทั ร่วมของบริษทั และได้รบั ชำ�ระค่าหุน้ PD เป็น
หุ้นสามัญของ MK เป็นจำ�นวนร้อยละ 7.15 ของทุนจด
ทะเบียนของ MK  โดย MK จัดเป็นบริษัทร่วมของบริษัท
จากการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญในการกำ�หนด
นโยบายผ่านการมีตวั แทนของบริษทั อยูใ่ นคณะกรรมการ
ของ MK
จำ�หน่ายสิทธิการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในเดือนตุลาคม FSL ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยได้จำ�หน่ายไปซึง่
สิทธิการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเลข 33  สิทธิการเป็นสมาชิกบริษัท ตลาดสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และสิทธิ
การเป็นสมาชิกบริษัท สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย)
จำ�กัด ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ 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

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.
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.
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

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 Hong Kong Ltd.
6/F Greenwich Centre
260 King’s Road, Hong Kong
5. Finansia Syrus Securities Plc.
999/9 The Offices at Centralworld
18th Floor Rama 1 Road,
Pathumwan Pathumwan, Bangkok
10300
Tel. +66 2658 9000
Fax +66 2658 9292

2. บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
ชั้น 16 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
48/32 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. +66 2697 3700
โทรสาร +66 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. บริษัท ฟินันซ่า ฮ่องกง จ�ำกัด
6/F Greenwich Centre
260 King’s Road, Hong Kong

5. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จ�ำกัด
(มหาชน)
ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิสเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. +66 2658 9000
โทรสาร +66 2658 9292

Company

1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. +66 2697 3800
โทรสาร +66 2638 0301

ชื่อบริษัท

หลักทรัพย์
Securities

สามัญ
Ordinary

สามัญ
Ordinary

581,403,025

100,000

29.29

100

100

144,073
บุริมสิทธิ์
Preferred

ที่ปรึกษา
Advisory

100

20,000

สามัญ
Ordinary

100

100

ลงทุน บริหารการลงทุน
และจัดการกองทุน
Investment and offshore
fund investment advisory
and management

10,220,000

70,000,000

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

สามัญ
Ordinary

สามัญ
Ordinary

ประเภทหุ้น
Type of Share

บริหารลูกหนี้
Loan management

วาณิชธนกิจ/หลักทรัพย์
Investment banking/
Securities

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม / Subsidiaries and Associated Companies
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Company
6. FSS International Investment Advisory
Securities Co., ltd.
Room 1210, 12th Floor, Abdulrahim
Place 990 Rama 4 Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500
Tel. +66 2611 3500
Fax +66 2611 3551
7. M.K. Real Estate Development Plc.
M.K. Building, 719 Banthatthong
Road, Wangmai, Pathum Wan
Bangkok 10330
Tel. +66 2216 6600-18
Fax +66 2216 6619

ชื่อบริษัท

6. บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ห้องเลขที่ 1210 ชั้น 12
อาคารอับดุลราฮิมเพลส เลขที่  990
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. +66 2611 3500
โทรสาร +66 2611 3551

7. บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารมั่นคงเคหะการ
719 ถนนบรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. +66 2216 6600-18
โทรสาร +66 2216 6619
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการค้า
Real estate developer

ที่ปรึกษาการลงทุน
Investment advisory

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

สามัญ
Ordinary

สามัญ
Ordinary

ประเภทหุ้น
Type of Share

992,010,177

80,000

7.15

3.75

(ถือหุ้นผ่าน FSS อีก 28.19)

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

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม / Subsidiaries and Associated Companies

ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
Operating Performance and Financial Position Analysis
ผลการดำ�เนินงาน

Operating Performance

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำ�เนินงานกำ�ไรสุทธิในปี
2558 จำ�นวน 562.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำ�ไร 2.28 บาท
ต่อหุ้น เมือ่ เทียบกับผลการดำ�เนินงานกำ�ไรสุทธิ 56.4 ล้านบาท
หรือกำ�ไร 0.23 บาทต่อหุน้ ในงวดปีกอ่ น คิดเป็นผลกำ�ไรเพิม่ ขึน้
จำ�นวน 506.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 898 รายการ
สำ�คัญที่ทำ�ให้มีผลดำ�เนินงานกำ�ไรในงวดนี้ คือรายได้รวม
จำ�นวน 944 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 734.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 351 จากปีก่อน รายได้สำ�คัญประกอบด้วย 1) รายได้
จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ จำ�นวน 115.6
ล้านบาท เพิ่มขึ้น  37.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 เกิด
จากกำ�ไรจากหน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 2) รายได้จาก
ธุรกิจหลักทรัพย์จำ�นวน  238.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 156.6 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 190 จากงานการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน
และงานการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์หลายงาน 3) รายได้จาก
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานทีบ่ ริษทั ได้เข้าไปลงทุนในช่วง
ปลายปี 2557 และลงทุนเพิ่มในปีนี้มีจำ�นวน 137.4 ล้านบาท
4) กำ�ไรจากการขายบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจพัฒนาและให้
เช่าคลังสินค้า/โรงงาน จำ�นวน 154.3 ล้านบาท  5) กำ�ไรจาก
การขายพื้นที่สำ�นักงานจำ�นวน 109.8 ล้านบาท  และ 6) กำ�ไร
จากการขายสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ของบริษัทย่อยจำ�นวน 168 ล้านบาท
ในส่วนของค่าใช้จา่ ยรวมมีจำ�นวน 441.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
216.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 96 จากปีก่อน โดยค่าใช้
จ่ายทีส่ ำ�คัญประกอบด้วย  1) ต้นทุนทางการเงิน จำ�นวน 40.8
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 129 มา
จากการระดมทุนระยะยาวเพื่อนำ�มาซื้อสิทธิการเช่าที่ดิน
พร้อมอาคารคลังสินค้าและโรงงาน 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานที่เพิ่มขึ้นทั้งจำ�นวน 67.2
ล้านบาท  3) ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยของธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�นวน
108.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท หรือร้อยละ 65 ตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 4) ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
จำ�นวน 88.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.3 ล้านบาท หรือร้อยละ
16 ตามการเพิม่ ขึน้ ของรายได้  และ  5) ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารจำ�นวน 102.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.8 ล้านบาท
หรือร้อยละ 216 โดยส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหาร
ตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ผลการดำ�เนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยแยกตาม
ประเภทธุรกิจ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ธุรกิจการลงทุน ทีป่ รึกษาและการจัดการ ฟินนั ซ่า
มีรายได้จากธุรกิจนี้จำ�นวน 115.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
12 ของรายได้รวมของกลุ่ม  เมื่อเทียบกับงวดปีก่อน มีรายได้

For the year ended 31 December 2015, the consolidated
financial results of Finansa Public Company Limited and
its subsidiaries showed a net profit of THB 562.8 million
or a net profit of THB 2.28 per share, an increase of THB
506.4 million or 898% compared with a net profit of THB
56.4 million or THB 0.23 per share recorded last year.
Total revenues were THB 944 million, an increase of THB
734.5 million or 351% from last year. Revenues came
mainly from 1) investment, advisory and management
business totaling THB 115.6 million, increasing by THB
37.7 million or 48% from gain on investment units in foreign
fund, 2) securities business totaling THB 238.9 million,
increasing by THB 156.6 million or 190% following completion
of several financial advisory deals and underwriting deals,
3) warehouse and factory leasing business which the
Company has invested in the lease space at year-end
2014 and in 2015 totaling THB 137.4 million, 4) gain on
sale of its asset management subsidiary and warehouse/
factory development and leasing associated company
totaling THB 154.3 million, 5) gain on sale of its office
space totaling THB 109.8 million and 6) gain on sale of  
a subsidiary’s membership of the Stock Exchange of
Thailand totaling THB 168 million.
Total costs and expenses were THB 441.5 million,
an increase of THB 216.2 million or 96% from last year.  
Expenses with major changes were 1) finance costs of
THB 40.8 million, increasing by THB 23 million or 129%
from a long-term fund raising to invest in the rights to
sub-lease land and warehouse/factory buildings, 2) warehouse
and factory leasing business costs and expenses of THB
67.2 million, 3) securities business costs and expenses of
THB 108.8 million, increasing by THB 43 million or 65%
and 4) director and management remuneration of THB
102.1 million, increasing by THB 69.8 million or 216%
following the Company and its subsidiaries’ performance.  
The 2015 operational performance of the Company
and its subsidiaries is summarized below.
1. Investment, Advisory and Management Business.
Finansa recorded total revenues of Bt.115.6 million in this
line of business, representing 12% of the total revenues
of the Group. This was an increase of Bt.37.7 million or
48% from 2014 resulting from a gain on investment in
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เพิ่มขึ้น 37.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48  จากกำ�ไรจาก
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ  ในส่วนของต้นทุนและ  
ค่าใช้จา่ ยมีจำ�นวน 31.4 ล้านบาท ลดลง 1.7 ล้านบาท จากปีกอ่ น
ทำ�ให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำ�ไรขั้นต้นจากการดำ�เนิน
ธุรกิจการลงทุน ทีป่ รึกษา และการจัดการจำ�นวน 84.2 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับกำ�ไรขั้นต้นจำ�นวน 44.9 ล้านบาทในปี 2557
2. ธุรกิจบริหารลูกหนี้ บริษัทย่อยที่ดำ�เนินงานบริหาร
พอร์ ต ลู ก หนี้ ที่ ค งเหลื อ มาจากธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น และได้ คื น ใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวไปแล้วนัน้ มีรายได้จำ�นวน 0.9
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมของกลุ่ม มีราย
ได้ลดลง 0.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน จากการลดลงของรายได้ดอกเบีย้ ตามพอร์ตลูกหนีท้ คี่ รบ
กำ�หนดชำ�ระและปิ ด บั ญ ชี ล ง ด้ า นต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยมี
จำ�นวน 2.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 0.1 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
6 ทำ�ให้มีผลขาดทุนขั้นต้นจากธุรกิจนี้ 1.6 ล้านบาท เทียบกับ
ขาดทุนขั้นต้นจำ�นวน 1.2 ล้านบาทในปี 2557
3. ธุรกิจหลักทรัพย์ รายได้จากธุรกิจนี้มาจากการให้
บริการด้านวาณิชธนกิจและตัวแทนขาย โดยรายได้ของธุรกิจ
ด้านนีม้ จี ำ�นวน 238.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้
รวมของกลุ่ม เพิ่มขึ้น 156.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ   
190 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากงานของปี 2557 ที่เลื่อนมา
สำ�เร็จในปี 2558 และงานการจัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์หลายงาน
ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำ�นวน 108.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้าจำ�นวน 43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65  
ทำ�ให้มผี ลกำ�ไรขัน้ ต้นจากการดำ�เนินธุรกิจหลักทรัพย์มจี ำ�นวน
130.1 ล้านบาท เทียบกับในปี 2557 ทีม่ กี ำ�ไรขัน้ ต้น 16.6 ล้านบาท
4. ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน บริษัทให้บริการให้
เช่าคลังสินค้า/โรงงานโดยตรงตัง้ แต่สนิ้ ปี 2557 และลงทุนเพิม่
ในปี 2558 มีรายได้จากธุรกิจนีจ้ ำ�นวน 137.4 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 15 ของรายได้รวมของกลุ่ม ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย
มีจำ�นวน 67.2 ล้านบาท ทำ�ให้มผี ลกำ�ไรขัน้ ต้นจากการดำ�เนิน
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน จำ�นวน 70.2 ล้านบาท

investment units in a foreign fund. Costs and expenses of
the business amounted to Bt.31.4 million, decreasing
Bt.1.7 million from the previous year. The Company’s
operating profit from the investment, advisory and         
management business was therefore Bt.84.2 million    
compared to an operating profit of Bt.44.9 million in 2014.
2. Loan Management Business. A subsidiary that
managed the remaining loan portfolio generated total
revenue of Bt.0.9 million or 0.1% of the Group’s revenues.
Compared with that recorded in 2014, the revenues     
decreased by Bt.0.2 million or 20% due to a decrease in
interest income as several loan accounts reached maturity
and were closed. This business costs and expenses totaled
Bt.2.5 million, an increase of Bt.0.1 million or 6% from the
previous year. The loan management business reported a
gross loss of Bt.1.6 million, compared to a loss of Bt.1.2
million in the previous year.
3. Securities Business. Revenues from this business
came mainly from investment banking and selling agent
services. Total revenue in 2015 was Bt.238.9 million,
representing 25% of total revenues of the Group, increasing
by Bt.156.6 mil ion or 190% from last year following completion
of deals delayed from last year and several financial      
advisory deals and underwriting deals. Costs and expenses
of the securities business amounted to Bt.108.8 million,
increasing by Bt.43 million or 65%. As a result, the securities
business recorded a gross profit of Bt.130.1 million,   
compared to a gross profit of Bt.16.6 million in the previous
year.
4. Warehouse and Factory Leasing Business.
Finansa provides warehouse and factory leasing business
since the very end of 2014 and additionally invested in the
leasehold rights in 2015. Total revenue was Bt.137.4    
million or 15% of total revenues of the Group. Costs and
expenses of the leasing business amounted to Bt.67.2
million. As a result, the warehouse and factory leasing
business recorded a gross profit of Bt.70.2 million.
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(ล้านบาท / THB million)

ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษา
และการจัดการ
Investment,
Advisory and
Management
Business

ธุรกิจบริหาร
ลูกหนี้
Loan
Management
Business

ธุรกิจหลักทรัพย์
Securities
Business

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน
Warehouse
and Factory
Leasing
Business

รายได้ / Revenues
115.6
0.9
238.9
137.4
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย / Costs and expenses
(31.4)
(2.5)
(108.8)
(67.1)
ก�ำไรขั้นต้น / Gross Profit
84.2
(1.6)
130.1
70.3
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย /
ร่วม
Gain on sale of investment in a subsidiary /
an associate
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายพื้นที่ส�ำนักงาน
Gain on disposal of office space
รายได้อื่น / Other revenues
ต้นทุนทางการเงิน / Finance costs
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
Service and adminstrative expenses
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
Directors and management remuneration
ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วม
Share of gain from associates
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ / Profit before income tax
ภาษีเงินได้ / Income tax
ก�ำไรสุทธิ / Net profit					

ในส่วนของส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จำ�นวน 69 ล้านบาท สำ�หรับปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557   
ที่มีส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจำ�นวน 48.6 ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 20.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42
โดยเป็นส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
จำ�กัด (มหาชน) ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
จำ�นวน 35.2 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษัท พรอสเพค   
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาและให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน ก่อนทีจ่ ะถูกจำ�หน่ายออก
ไป จำ�นวน 17.9 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษทั มัน่ คง
เคหะการ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทเพิ่งเข้าไปลงทุนใหม่ จำ�นวน
15.9 ล้านบาท
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รวม
Total
492.8
(209.8)
283.0
154.3

109.8
187.1
(40.8)
(88.8)
(102.1)
69.0
571.5
(8.7)
562.8

In addition, the Company and its subsidiaries           
recorded a share of profit from investments in associated
companies totaling THB 69 million, a rise of THB 20.4
million or 42% from last year. The share of profit came
from a securities brokerage associated company Bt.35.2
million, a warehouse/factory development and leasing  
associated company prior to disposal Bt.17.9 million, and
a property development associated company of which the
Company recently invested in Bt.15.9 million.

ความสามารถในการทำ�กำ�ไร

Profitability Ratios

ในปี 2558 กลุม่ ฟินนั ซ่ามียอดกำ�ไรสุทธิ 562.8 ล้านบาท
คำ�นวณเป็นผลกำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานจำ�นวน 2.28 บาท เทียบกับ
กำ�ไรสุทธิ 56.4 ล้านบาท หรือกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.23
บาท ในปี 2557 อัตราส่วนในการทำ�กำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 59.6 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 18.6 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 30.1 เทียบกับปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ
17.5 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 3.5 ตามลำ�ดับ

In 2015, Finansa recorded a net profit of Bt.562.8
million or basic earnings per share of Bt.2.28, compared
with a net profit of Bt.56.4 million or basic earnings per
share of Bt.0.23 in 2014. Net profit to total income of the
group was 59.6%, the return on average assets was 18.6%
and return on average equity was 30.1%, compared with
17.5%, 2.5% and 3.5%, respectively in 2014.

ฐานะการเงิน

Financial Position
การเปลี่ยนแปลง / Change

31 ธ.ค. 2558
31 Dec 2015

31 ธ.ค. 2557
31 Dec 2014

จ�ำนวน / Amount

ร้อยละ / %

สินทรัพย์ / Tatal Assets

3,534.8

2,528.1

1,006.7

40

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

1,423.9
2,110.9

897.7
1,630.4

526.2
480.5

59
29

(ล้านบาท / THB million)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 3,534.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557
จำ�นวน 1,006.7 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40 องค์ประกอบ
ของสินทรัพย์แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำ�นวน 689.8 ล้านบาท
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำ�นวน 2,845 ล้านบาท หรือ       
คิดเป็นร้อยละ 20 และร้อยละ 80 ของสินทรัพย์รวมตามลำ�ดับ
รายการสินทรัพย์ที่สำ�คัญและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
สำ�คัญมีดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำ�นวน 200.1
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้
จากสิ้นปี 2557 จำ�นวน 72.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 57 จากเงินกำ�ไรจากหน่วยลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศ  
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิรวมทัง้ สิน้ 407.6 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 12 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี
2557 จำ�นวน 112.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
38 จากผลกำ�ไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ของปีทนี่ ำ�ไปลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนตลาดเงินในประเทศ ซึ่งมีสภาพ
คล่องสูงและความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำ�

As of 31 December 2015, the Company and its
subsidiaries had total assets of Bt.3,534.8 million, an  
increase of Bt.1,006.7 million or 40% from year-end 2014.  
The main components of these assets were Bt.689.8
million of current assets and Bt.2,845 million of non-current
assets representing 20% and 80% of total assets, respectively.
The main items showing significant changes were as follows.
- Cash and cash equivalents stood at Bt.200.1
million, representing 6% of total assets, an increase
of Bt.72.5 million or 57% from the end of 2014
from cash distribution from investment units in
foreign fund.
- Total investments, net, stood at Bt.407.6 million,
representing 12% of total assets, an increase of
Bt.112.5 million or 38% from year-end 2014. This
resulted mainly from investment of the Group’s
operating profit in domestic money market fund
with high liquidity and low investment risk.
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(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
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ / Total investments, net

31 ธ.ค. 2558
31 Dec 2015

รายงานประจ�ำปี 2558

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลง / Change
จ�ำนวน / Amount

ร้อยละ / %

286.0
3.8

140.2
5.4

145.8
(1.6)

104
(30)

110.0
7.8
407.6

141.7
7.8
295.1

(31.7)
112.5

(22)
38

- รายได้ค่าบริการค้างรับ มีจำ�นวน 50.8 ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวม เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้
38.5 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 314 เมือ่ เทียบกับ
สิ้นปี 2557
- สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ลดลงทั้ ง จำ�นวน 77 ล้ า นบาท จากการจำ�หน่ า ย      
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเสร็จสิ้นลง
- สินทรัพย์ประเภทลูกหนี้อื่นจำ�นวน 94.6 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 30.6
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
2557 จากรายการจำ�หน่ายสิทธิสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยของบริษัทย่อย
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจำ�นวน 1,095.3 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 31 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 237.1
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
2557 จากการจำ�หน่ายเงินลงทุนใน บ.พรอสเพค     
ดีเวลลอปเมนท์ และได้รับเงินลงทุนใน บมจ. มั่นคง
เคหะการ
- อาคารและอุปกรณ์ จำ�นวน 87.5 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 54.5 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 จาก
การขายพื้นที่สำ�นักงาน
- สิทธิการเช่าสุทธิ มีจำ�นวน 1,373.6 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 39 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำ�นวน 666.4
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 94 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
2557 เป็นการลงทุนเพิ่มในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน
พร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงานในโครงการบางกอก
ฟรีเทรดโซน
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31 Dec 2014

- Service income receivables stood at Bt.50.8    
million, representing 1% of total assets, an increase
of Bt.38.5 million or 314% from 2014.  
- Assets classified as held for sale decreased     
totally by Bt.77 million from a completion of    
disposal of a subsidiary.  
- Other receivables stood at Bt.94.6 million,         
representing 3% of total assets, an increase of
Bt.30.6 million or 48% from 2014. The increase
resulted mainly from a subsidiary’s disposal of the
membership of the SET transaction.
- Investment in associates stood at Bt.1,095.3  
million, representing 31% of total assets, an    
increase of Bt.237.1 million or 28% from 2014.  
The changes resulted from a disposal of the
Company’s investment in Prospect Development
Co., Ltd. and receiving an investment in M.K. Real
Estate Development Plc.
- Premises and equipment, net stood at Bt.87.5
million, representing 2% of total assets, a decrease
of Bt.54.5 million or 38% from 2014 from a    
disposal of the Company’s office space.
- Leasehold rights, net, stood at Bt.1,373.6 million,
representing 39% of total assets, an increase of
Bt.666.4 million or 94% from 2014. This resulted
from additional investment in the rights to          
sub-lease land and warehouse/factory buildings
in the Bangkok Free Trade Zone.

สภาพคล่อง

Liquidity

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั และบริษทั
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำ�นวน 200.1 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 72.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับ
ณ สิ้นปี 2557 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาหรือใช้ไปในกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 30.6 ล้านบาท
โดยกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดำ�เนิ น งานหลั ง
รายการปรับปรุงมีจำ�นวน 101.5 ล้านบาท และมีการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงานที่
สำ�คัญ คือ เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึน้ 146.6 ล้านบาท
รายได้ ค่ า บริ ก ารค้ า งรั บ เพิ่ ม ขึ้ น 38.5 ล้ า นบาท
สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น 20.7 ล้ า นบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 61.8 ล้านบาท และ
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 134.7 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 303.4 ล้านบาท
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ ดังนี้ เงินสดจ่าย
เพือ่ ลงทุนในบริษทั ร่วม 100 ล้านบาท เงินสดรับจาก
การจำ�หน่ายบริษัทย่อย 163.5 ล้านบาท เงินสดจ่าย
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า 678.5 ล้านบาท และ
เงิ น สดรั บ จากการจำ�หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ถ าวรและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 226.5 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 290.1 ล้านบาท
โดยเป็นเงินสดรับสำ�หรับตัว๋ แลกเงินและหุน้ กู้ 364.2
ล้านบาท และเงินปันผลจ่าย 74.1 ล้านบาท

Cash and cash equivalents of the Company and its
subsidiaries as at year-end 2015 totaled Bt.200.1 million,
representing an increase of Bt.72.5 million or 57% from
year-end 2014 with the following movements.
- Net cash provided by operating activities totaled
Bt.30.6 million, resulting from cash flows from
operating activities after adjustments of Bt.101.5
million and changes in key operating assets and
liabilities, i.e. temporary investments increasing by
Bt.146.6 million, service income receivables
increasing by Bt.38.5 million, other current asset
increasing by Bt.20.7 million, other non-current
asset decreasing by Bt.61.8 million and other
current liabilities increasing by Bt.134.7 million.
- Net cash used in investing activities totaled
Bt.303.4 million, comprising mainly cash paid for
investment in an associate of Bt.100 million,
proceeds from disposal of a subsidiary of Bt.163.5
million, cash paid for investment in leasehold rights
of Bt.678.5 million and proceeds from disposal
of fixed assets and intangible assets of Bt.226.5
		million.
- Net cash received from financing activities totaled
Bt.290.1 million, resulting from cash received from
bills of exchange and debentures issued of
Bt.364.2 million and dividends paid of Bt.74.1
		million.

อัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวียน) ของกลุม่ ฟินนั ซ่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ
1.12 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 0.93 เท่า   
เกิ ด จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นมากกว่ า การ     
เพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน สะท้อนถึงสภาพคล่องระยะสั้น
ของบริษัทที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เกิดจากผลกำ�ไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2558
โดยนำ�ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินในประเทศ
ซึ่ ง มี ส ภาพคล่ อ งสู ง และความเสี่ย งจากการลงทุ น ต่ำ�  และ
เปลีย่ นแปลงการจัดหาเงินทุน จากเดิมเป็นการออกหุน้ กูร้ ะยะสัน้
ทดแทนด้ ว ยการออกหุ้ น กู้ ร ะยะยาว เพื่ อ ให้ ส ภาพคล่ อ ง
สอดคล้องกับการลงทุน เมื่อพิจารณาโครงสร้างเงินทุนของ
กลุ่มฟินันซ่าประกอบด้วยหนี้สินจำ�นวน 1,423.9 ล้านบาท
และส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น จำ�นวน 2,110.9 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.67 เท่า นับว่าอยูใ่ นระดับต่ำ� 
แสดงให้เห็นว่าเงินทุนของบริษทั มาจากการกูย้ มื เงินในสัดส่วน
ทีน่ อ้ ยกว่าทุนของบริษทั สะท้อนความเสีย่ งในการไม่สามารถ
ชำ�ระหนี้ต่ำ�

The current liquidity ratio (current assets/current      
liabilities) of the Group as of 31 December 2015 was 1.12,
increasing from 0.93 at year-end 2014, resulting mainly
from an increase in short-term assets in a larger amount
than an increase in short-term liabilities. A higher ratio
reflects a better short-term liquidity status of the Company.
This resulted mainly from investment of the Group’s      
operating profit in domestic money market fund with high
liquidity and low investment risk and change in fund sourcing
from short-term to long-term debentures in order to match
liquidity and investment. Finansa’s capital structure       
comprised Bt.1,423.9 million in liabilities and Bt.2,110.9
million in equity, resulting in a debt to equity ratio of 0.67
which is considered low. This indicates that the Group’s
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มฟินันซ่ามีอัตราส่วน
ความสามารถชำ�ระดอกเบีย้ เท่ากับ 11.24 เท่า และอัตราส่วน
ความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่ากับ 0.82 เท่า
เทียบกับสิ้นปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 8.87 เท่า และ 0.21 เท่า      
ตามลำ�ดับ  
กลุม่ บริษทั มีการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ของทัง้
กลุม่ บริษทั มีการจัดให้มกี ารกูย้ มื ระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย
และมีการบริหารความเสีย่ งโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ของกลุม่ บริษัท มีการคำ�นวณ Liquidity Gap เพือ่ วัดความเพียงพอ
ของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษทั รวมถึงมีวงเงินสินเชือ่ ที่
สำ�รองไว้ใช้หากสภาวะตลาดไม่เอือ้ อำ�นวยให้ออกตราสารหนี้
ระยะสั้นได้ และจัดให้มีการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องอย่าง
เพียงพอ อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้กรรมการ
ผู้จัดการเป็นผู้ออกนโยบายภายในให้มีระบบควบคุมให้มีการ
ออกตราสารหนีอ้ ย่างรัดกุมและติดตามการบริหารสภาพคล่อง
อย่างต่อเนื่อง โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
ทุกไตรมาสเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท ต้องดำ�รงสภาพคล่องสุทธิตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บล. ฟินันซ่ามีสภาพคล่อง
อยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตอ่
หนี้สินทั่วไปเท่ากับร้อยละ 63.8 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดโดย
ก.ล.ต. (ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป)

capital came less from borrowing than equity, yielding
lower risk of inability to pay debt obligation.
As of 31 December 2015, Finansa had an interest
coverage ratio of 11.24 and a debt service coverage ratio
(cash basis) of 0.82, compared to 8.87 and 0.21,             
respectively, in 2014.
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.
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 2015, the subsidiary’s
NCR was 63.8%, which is higher than the minimum 7%
requirement set by the SEC.

แหล่งที่มาของเงินทุน

Sources of Funds

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้
สินรวมทัง้ สิน้ 1,423.9 ล้านบาท เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี
2557 จำ�นวน 526.2 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59 โดยหนีส้ นิ
ร้อยละ 43 เป็นหนี้สินหมุนเวียน รายการหนี้สินที่สำ�คัญและ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญจาก ณ สิ้นปี 2557 มีดังนี้
- หนีส้ นิ หมุนเวียนประเภทตัว๋ แลกเงินและหุน้ กูร้ ะยะสัน้
รวมสุทธิ 405.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.3 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13
- หุ้นกู้ระยะยาว จำ�นวน 720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 370
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 106
รายละเอียดของตัว๋ แลกเงิน หุน้ กูร้ ะยะสัน้ และหุน้ กูร้ ะยะยาว
แสดงไว้ในส่วนโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Liabilities
As of 31 December 2015, the total liabilities of the
Group were Bt.1,423.9 million, an increase of Bt.526.2
million or 59% from year-end 2014, of which 43% were
current liabilities. The major items showing a significant
change were as follows.
- Bills of exchange and short-term debentures
totaled Bt.405.3 million, increased by Bt.46.3
million or 13%.
- Long-term debentures totaled Bt.720 million,  
increased by Bt.370 million or 106%.
See details of bills of exchange, short-term and longterm debentures in Shareholder Structure and Management
section.
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงิน
รวมเท่ากับ 2,110.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำ�นวน
480.4 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29 การเปลีย่ น แปลงของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำ�เนินงานกำ�ไร
สุทธิในงวด 562.8 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 74.1    
ล้านบาท มูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ 8.5 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น
จาก 6.6 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2557
ทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มีจำ�นวน 1,235.2 ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างเงินทุนของกลุ่ม
ฟินันซ่าประกอบด้วยหนี้สินจำ�นวน 1,423.9 ล้านบาท และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 2,110.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.67 เท่า เทียบกับ 0.55 เท่า ณ สิ้นปี
2557 โดยแหล่งเงินทุนที่สำ�คัญได้แก่ หุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้
ระยะยาวที่ออกโดยบริษัท สำ�หรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่
สำ�คัญ ได้แก่การลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคาร
คลังสินค้า/โรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

อันดับความน่าเชื่อถือ
เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ฟิ ท ช์ เรทติ้ ง ส์ (ประเทศไทย) (Fitch Ratings (Thailand)        
Limited) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National
rating) ระยะยาวของบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) ที่ระดับ
‘BBB-(tha)’ และปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นมีเสถียรภาพ
จากแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ และคงอันดับเครดิตภายใน
ประเทศระยะสั้นที่ ‘F3(tha)’
การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นมีเสถียรภาพ มีปจั จัย
มาจากแนวโน้มการดำ�เนินงานทีม่ คี วามชัดเจนมากขึน้ ว่า การ
ปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทั น่าจะช่วยให้ผลการดำ�เนินงาน
ระดับหนี้สิน และฐานะเงินกองทุนของบริษัทสามารถปรับตัว
มีเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การถือหุ้นในบริษัท มั่นคง
เคหะการ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมน่าจะเป็นปัจจัยช่วย
สนับสนุนผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้ปรับตัวดีขึ้นในระยะ
ปานกลาง เนื่องจาก บมจ.มั่นคงเคหะการมีความสามารถใน
การทำ�กำ�ไรทีค่ อ่ นข้างสม่ำ�เสมอ และยังเป็นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโครงสร้างและสัดส่วน
สภาพคล่องของบริษัทด้วย

Shareholders’ Equity
At year-end 2015, the Company’s equity in the consolidated financial statements was Bt.2,110.9 million, an
increase of Bt.480.4 million or 29% from 2014. Changes
in equity came from an increase in operating results of the
year of Bt.562.8 million against dividends payment of
Bt.74.1 million. The book value at year-end 2015 was
Bt.8.5 per share, up from Bt.6.6 per share at year-end
2014.
As of 31 December 2015, the Company’s registered
and paid up capital stood at Bt.1,235.2 million.

Capital Structure
As of 31 December 2015, the Group’s capital structure
comprised Bt.1,423.9 million in liabilities and Bt.2,110.9
million in equity, resulting in a debt to equity ratio of 0.67
compared to a ratio of 0.55 the previous year. The major
sources of funds were short-term and long-term debentures
issued by the Company. The major use of funds was an
investment in rights to sub-lease land and warehouse/
factory buildings in the Bangkok Free Trade Zone.

Credit Rating
On 6 August 2015, Fitch Ratings (Thailand) has      
affirmed Finansa Plc.’s National long-term credit rating at
BBB-(tha) and revised the Outlook to Stable from Negative.  
It also affirmed the National short-term credit rating at
F3(tha).
The revision of outlook to Stable comes as it is now
clearer that the restructuring could stabilize performance,
leverage and capital. In addition, the shareholding in MK
Real Estate Development Public Company Limited as an
associate could support the Company’s performance over
the medium term due to MK’s consistent profitability.  
Furthermore, as the investment is listed there is the       
potential to enhance the liquidity profile.
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รายการระหว่างกัน
Related Party Transactions
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2558 จากงบการเงินที่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 สามารถสรุปได้ ดังนี้

The related party transactions occurring in 2015 as
shown in the audited financial statements for the year
ended 31 December 2015 are as follows:

1. รายการคงค้างระหว่างกัน
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.2
2. รายการเงินลงทุนในบริษทั ย่อย/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.2 และ 11
3. รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1
4. รายการรายได้และค่าใช้จ่าย
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.1 และ 27.4

1. Outstanding Items
See Notes to the Financial Statements 27.2
2.  Investment in Subsidiaries/Related Parties Items
See Notes to the Financial Statements 10.2 and 11
3. Investment in Associated Company Items
See Notes to the Financial Statements 10.1
4. Revenue and Expense Items
See Notes to the Financial Statements 27.1 and 27.4

นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในปี 2558

Related Transaction Policy for 2015

รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการระหว่าง
กันที่เกิดจากการดำ�เนินธุรกิจโดยทั่วไป

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

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการระหว่างกัน

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�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการ
ทีก่ รรมการบริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย
หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ และในข้อบังคับของบริษทั
ได้มีการกำ�หนดในเรื่องของการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือการได้มาจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

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�รายการระหว่างกันในอนาคตและแนวโน้มของ
รายการระหว่างกันในอนาคต
ในปี 2551 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ นหลักการเกีย่ ว
กับการเข้าทำ�ธุรกรรมทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการ
ค้าโดยทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ให้บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถ
เข้าทำ�ธุรกรรมดังกล่าวได้   หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลง
ทางการค้ า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ วิ ญ ญู ช นจะพึ ง กระทำ�กั บ        
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรอง
ทางการค้ า ที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พ ลในการที่ ต นมี ส ถานะเป็ น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้
กำ�หนดหลักการดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท ซึ่งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการบริษัท และประกาศระเบียบดังกล่าว
ให้ทราบโดยทั่วกัน
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�หนดของตลาดหลักทรัพย์ 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 2558
จำ�นวน 1,235.2 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจำ�นวน 247 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว       
ทั้งจำ�นวน
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 11
มีนาคม 2559 เพือ่ การเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
2559 มีดังนี้

As of 31 December 2015, 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 closing registration date on 11 March 2016
for the 2016 Annual General Meeting of Shareholders, the
list of major shareholders was as follows:

ผู้ถือหุ้น
Name
1.

นายกอบคุณ เธียรปรีชา
Mr. Kobkhun Tienpreecha
2. Morgan Stanley & Co. International Plc.
3. UBS AG Singapore Branch
4. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
5. ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์
M.L. Sudhiman Pokachaiyapat
6. นางนนธญา อภิธโนทัย
Mrs. Nonthaya Apitanothai
7. นางประกายค�ำ ใบแก้ว
Mrs. Prakaikam Baikaew
8. นางมนต์รวี เดวิส
Mrs. Monravee Davis
9. นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช
Mr. Pongthavat Cheeronvanich
10. นางประภาพรรณ อินนัดดา
Mrs. Prapapan Innadda
11. ผู้ถือหุ้นอื่น
Others
รวม / Total

จ�ำนวนหุ้น
Number of Shares

ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว
% of Paid-up Capital

26,916,800

10.896

25,475,855
24,894,890

10.312
10.077

20,980,000

8.493

10,500,000

4.250

8,842,100

3.579

6,237,000

2.525

6,210,000

2.514

5,983,300

2.422

4,383,000

1.774

106,616,655

43.158

247,039,600

100.000

การออกหลักทรัพย์ตราสารหนี้

Debt securities issuance

บริษัทมีการออกหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน และ
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
ไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีจำ�นวนคงค้างรวมไม่เกิน 1,500,000
หน่วย คิดเป็นมูลค่าคงค้างรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
(หนึง่ พันห้าร้อยล้านบาท) มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่
กับอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย นอกจากนี้
บริษัทยังมีการออกตั๋วแลกเงินเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ด้วย

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. The Company also issued bills of exchange to
institutional investors and/or high net worth investors.   
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ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษทั ฟิทช์เรทติง้ (ประเทศไทย)
จำ�กัด ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ
บริ ษั ท ที่ ร ะดั บ BBB-(tha) ปรับแนวโน้มอัน ดับเครดิ ต เป็ น         
มีเสถียรภาพจากแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ และคงอันดับ
เครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ F3(tha)

In August 2015, Fitch Ratings (Thailand) has affirmed
Finansa Plc.’s National long-term credit rating at BBB(tha), revised the Outlook to Stable from Negative and
affirmed the short-term credit rating at F3(tha).  

มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
The outstanding balance of short-term debentures as at 31 December 2015 is as follow:
รุ่น
Tranche

มูลค่าหน้าตั๋วรวม (บาท)
Face Value (Baht)

FNS16114A

90,000,000

FNS16330A

104,000,000

รวม / Total

194,000,000

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน
Maturity Date
14 มกราคม 2559
14 January 2016
30 มีนาคม 2559
30 March 2016

มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
The outstanding balance of long-term debentures as at 31 December 2015 is as follow:
รุ่น
Tranche

มูลค่าหน้าตั๋วรวม (บาท)
Face Value (Baht)

FNS171A

250,000,000

FNS172A

100,000,000

FNS188A

240,000,000

FNS20NA

130,000,000

รวม / Total

720,000,000

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน
Maturity Date
11 มกราคม 2560
11 January 2017
18 กุมภาพันธ์ 2560
18 February 2017
28 สิงหาคม 2561
28 August 2018
19 พฤศจิกายน 2563
19 November 2020

มูลค่าคงค้างของตั๋วแลกเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
The outstanding balance of bills of exchange as at 31 December 2015 is as follow:
รุ่น
Tranche

มูลค่าหน้าตั๋วรวม (บาท)
Face Value (Baht)

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน
Maturity Date
2 กุมภาพันธ์ 2559
2 February 2016

รวม / Total
212,000,000
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Dividend payment policy

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

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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
Management structure as at 31 December 2015
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
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นายชาคริต สุภีปรี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr. Chakhrit Suphepre
Group Head of IT & SVP

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

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

นางสิริพรรณ ลีวานันท์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
Mrs. Siripan Leewanun
Head of Accounting

คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
ประธานกรรมการ  
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
กรรมการ
4. นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการ
5. นายเคนเนธ ลี ไวท์*
กรรมการ
6. นายวิทยา เวชชาชีวะ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

* นายเคนเนธ ลี ไวท์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

โดยกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบ
ด้วย นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ นายยูจนี เอส. เดวิส นายวราห์
สุจริตกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราบริษัท
คณะกรรมการได้ แ ต่ ง ตั้ ง นายวราห์ สุ จ ริ ต กุ ล เป็ น
เลขานุการบริษทั ซึง่ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ ำ�หนดไว้
ตามมาตรา 89/15 และ 89/16 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีอำ�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�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหุน้ เป็นสำ�คัญ รวมทัง้ มีอำ�นาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการ
จำ�นวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำ�เนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำ�หนดให้
กรรมการผูม้ อี ำ�นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั มีอำ�นาจดำ�เนินการ
เรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อำ�นาจในการดำ�เนินการ      
ดังต่อไปนี้ จะกระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม       
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
2. Mr. Vorasit Pokachaiyapat
Managing Director
3. Mr. Eugene S. Davis
Director
4. Mr. Varah Sucharitakul
Director
5. Mr. Kenneth Lee White*
Director
6. Mr. Vitthya Vejjajiva
Director, Chairman of the Audit Committee and
Independent Director
7. Mr. Akarat Na Ranong
Director, Member of the Audit Committee and
Independent Director
8. Mr. Nuttawut Phowborom
Director, Member of the Audit Committee and
Independent Director
*Mr. Kenneth Lee White passed away on 29 November 2015.

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.
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.
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
ANNUAL REPORT 2015

I Finansa Public Company Limited I 47

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
1) เรือ่ งทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้ตอ้ งได้มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
2) การทำ�รายการทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสียและอยูใ่ นข่าย
ที่กฎหมายหรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุ
ให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี้ หุน้ ทีบ่ ริษทั ถืออยู่
นั้น (Treasury Stocks) บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ที่สำ�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
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number of directors to be members of the executive
committee and to perform specific tasks.
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.

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 next year in
advance. In 2015, there were 8 Board of Directors’
meetings and 5 Audit Committee’s meetings. Attendance
records of each director are as follows.

การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีก�ำ หนดการประชุมพิจารณางบการเงินของคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั สำ�หรับงบการเงิน
ในแต่ละไตรมาสไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี
2558 บริษทั ได้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ สิน้
8 ครั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น         
5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้
ชื่อ
Name

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

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. นายเคนเนธ ลี  ไวท์
Mr. Kenneth Lee White
6. นายวิทยา เวชชาชีวะ
Mr. Vitthya Vejjajiva
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
8. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
Mr. Nuttawut Phowborom

8/8

-

8/8

-

7/8

-

6/8

-

6/8

-

7/8

5/5

8/8

5/5

4/8

5/5

คณะผู้บริหาร

Management Team

ผูบ้ ริหารของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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*
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการลงทุน

The management team of Finansa Plc. as at 31
December 2015 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
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6. นายชาคริต สุภีปรี*
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

* ผู้ บ ริ ห ารตามประกาศของสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ
   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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
ขอบเขตและอำ�นาจหน้ า ที่ ข องกรรมการผู้ จั ด การ มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
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
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) จัดตัง้ โครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุม
ทุ ก รายละเอี ย ดของการคั ด เลื อ ก การฝึ ก อบรม
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท  
รวมถึงมีอ�ำ นาจอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ โยกย้าย และถอดถอน
พนักงาน
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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.
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) ติดตามดูแลกิจกรรมทางธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
6) อนุ มั ติ ก ารซื้ อ ขายอุ ป กรณ์ สำ � นั ก งานและเข้ า ทำ �
สั ญ ญาซื้ อ ขาย สั ญ ญาจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง สั ญ ญาเช่ า
สัญญาบริการ สัญญาจ้างบำ�รุงรักษา และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
ช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท ได้ กำ � หนดค่ า ตอบแทนกรรมการอยู่ ใ นระดั บ
เดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่
เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติดังที่ต้องการ โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารได้สละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุม
และค่ า ตอบแทนรายปี โดยในปี 2558 บริ ษั ท ได้ กำ � หนด          
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทน
ในปี 2557 ดังนี้

5)
		
		
6)
		
		
		
		
		
7)
		

Oversee and monitor business activity and
operational performance and report to the board
of directors,
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,
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
2015, remuneration of directors is set at the same level
as in 2014 as follows:
ปี 2558 และ 2557 / 2015 and 2014

1. ประธานกรรมการ
Chairman
2. กรรมการ
Directors
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman of the Audit Committee
4. กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Members

ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
Annual Fee (Baht)

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
Meeting Fee (Baht)

800,000

50,000

280,000

25,000

100,000

25,000

70,000

25,000

สำ�หรับค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร บริษทั ได้ก�ำ หนดตามหลักเกณฑ์
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด ซึ่งเชื่อมโยงกับ  
ผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท และผลการดำ � เนิ น งานของ           
ผู้บริหารแต่ละท่าน
ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน อันได้แก่ ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าตอบแทนรายปี และเงินบำ�เหน็จให้แก่กรรมการ    
8 ท่าน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนที่ประธานกรรมการตรวจสอบ  
1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านได้รับจากการดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยอีก 1 แห่งด้วย โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

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 2015, the Company provided remuneration including
meeting fee, annual fee and bonus to 8 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 other two subsidiaries, as shown
below.
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ชื่อ
Name

ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
Annual Fee (Baht)

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. นายเคนเนธ  ลี  ไวท์
Mr. Kenneth Lee White
6. นายวิทยา เวชชาชีวะ
Mr. Vitthya Vejjajiva
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
8. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
Mr. Nuttawut Phowborom

ในปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารรวม
ทั้งสิ้น 10 คน ซึง่ รวมเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
และโบนัส เป็นจำ�นวนเงิน 68.33 ล้านบาท

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
Meeting Fee (Baht)

800,000

400,000

-

-

-

-

-

-

280,000

150,000

550,000

500,000

490,000

550,000

350,000

225,000

In 2015, the Company paid compensation including
salary, provident fund and bonus to 10 executives totally
Baht 68.33 million.

กรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ
Directors of the Company’s major subsidiaries
รายชื่อกรรมการ
Name

บริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ
Major Subsidiaries
FSL

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

1,3

บุคลากร

Personnel

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมี
บุคลากรทั้งสิ้นจำ�นวน 67 คน แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

As at 31 December 2015, the Company and its
subsidiaries had totally 67 employees as follows:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลุ่มสายงาน / Group
ฝ่ายบริหาร / Management
การลงทุน / Direct Investment, Investment
ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลและบริหารเงิน /
Wealth Management and Treasury
วาณิชธนกิจ / Investment Banking
ปฏิบัติการและงานสนับสนุน / Operations,  Administration,
Accounting, Information Technology, Human Resources
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน / Compliance
กฎหมายและติดตามหนี้ / Legal and Collection
รวม / Total

ในปี 2558 ผลตอบแทนทีพ่ นักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
ได้รับในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำ�รอง    
เลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 184.99 ล้านบาท

FNS

FSL

FC

3
4

3
-

-

-

9
18

-

19
3
29

6
36

2
2

In 2015, the Company and its subsidiaries paid
compensation, including salary, bonus, provident fund and
other compensations to their employees totally Baht 184.99
million.
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ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Biographies of Directors and Management
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร		 Dr. Virabongsa Ramangkura
Chairman
ประธานกรรมการ

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร

อายุ (ปี) / Age (Year)
									 72
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
% Holding in FNS
None
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
Family Relationship
None
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Webster University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก และปริญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ มูลนิธสิ ถาบันเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน)

อายุ (ปี) / Age (Year)

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
• Directors Certification Program
Thai Institute of Directors Association Present
Experience Over Past 5 Years
Present • Chairman
		 - Finansa Plc.
- Bangkok Expressway and Metro Plc.
• Chairman of the Executive Board
Double A (1991) Plc.
• Director, Thailand Development Research
		 Institute Foundation
• Independent Director and Audit Committee
Member, Polyplex (Thailand) Plc.
• Independent Director, Matichon Plc.
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

Mr. Vorasit Pokachaiyapat
Managing Director
Authorized Director
Executive Director
								 52

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
12.743%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
Family Relationship
None
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล
Bentley College, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ
Carnegie-Mellon University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 • กรรมการ
- บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
- บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
- บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
		 • กรรมการอิสระ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
2554-2558
		 • กรรมการ
- บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จ�ำกัด
- บริษัท โปร-เอ็ม จ�ำกัด    
เม.ย. 2552-ม.ค. 2558
		 • กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
Education and Training Program
• M.S. Computer Information Systems
Bentley College, USA
• B.S. Managerial Economics and Industrial Management
Carnegie-Mellon University, USA
• Directors Certification Program
Experience Over Past 5 Years
Present • Managing Director, Finansa Plc.
		 • Director
			 - Finansa Capital Ltd.
			 - Finansa Fund Management Ltd.
			 - Prospect Development Ltd.
			 - M.K.Real Estate Development Plc.
		 • Independent Director, SE-Education Plc.
2011-2015
		 • Director
			 - Chaiyanan Service Group Co., Ltd.
			 - Pro-M Co., Ltd.
Apr 2009-Jan 2015
		 • Director, Finansa Asset Management Ltd.

นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม   Authorized Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
อายุ (ปี) / Age (Year)

								

60

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / % Holding in FNS
2.514%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
Family Relationship
None
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และธุรกิจ
ระหว่างประเทศ New York University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / ภาษาฝรั่งเศส
University of Virginia, Charlottesville, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 • กรรมการ
- บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
Education and Training Program
• MBA in Finance and International Business
New York University, USA
• B.A. International Relations/ French
University of Virginia, Charlottesville, USA
• Certificate of Attendance, Director Accreditation Program
Thai Institute of Directors Association
Experience Over Past 5 Years
Present • Executive Director, Finansa Plc.
		 • Director
			 - Finansa Fund Management Ltd.
			 - Finansa Securities Ltd.

นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah Sucharitakul
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
Authorized Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
เลขานุการบริษัท
Company Secretary
อายุ (ปี) / Age (Year)
								 51
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
% Holding in FNS
None
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
Family Relationship
None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of New Hampshire, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ�ำกัด
		 • รองประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
		 • กรรมการบริหาร
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 • กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
2553-2554
		 • กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2552-2554
		 • กรรมการ คณะกรรมการผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

Education and Training Program

• Master of Business Administration
University of New Hampshire, USA
• B.Eng. (Mechanical Engineering)
Chulalongkorn University
• Directors Certification Program
Thai Institute of Directors Association
Experience Over Past 5 Years
Present • Chairman, SBI Thai Online Securities Co., Ltd.
		 • Deputy Chairman of the Board
			 Finansia Syrus Securities Plc.
		 • Executive Director
			 - Finansa Securities Ltd.
			 - Finansa Plc.
		 • Director, Finansa Capital Limited
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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นายวิทยา เวชชาชีวะ Mr. Vitthya Vejjajiva
Director
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการ Chairman of the Audit Committee
ตรวจสอบ
Independent Director
กรรมการอิสระ
อายุ (ปี) / Age (Year) 										 79
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
% Holding in FNS
None
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
Family Relationship
None
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท Harvard Law School
Harvard University (LL.M.)
• ปริญญาตรีและโท Gonville and Caius College
Cambridge (M.A., LL.B.)
• Barrister-at-Law, Gray’s Inn
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
				 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)
				 • ประธาน
บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ
เม.ย. 2552-ม.ค. 2558
				 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
Education and Training Program
• Harvard Law School, Harvard University (LL.M.)
• Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.)
• Barrister-at-Law, Gray’s Inn
• Chairman 2000 Program
Thai Institute of Directors Association
Experience Over Past 5 Years
Present • Chairman of the Audit Committee
						 - Finansa Plc.
						 - Finansa Securities Ltd.
						 - True Corporation Plc.
				 • Independent Director and Audit Committee 		
						 Member, Glow Energy Pcl.
				 • Chairman, “K” Line (Thailand) Ltd. and affiliates
Apr 2009-Jan 2015
				 • Chairman of the Audit Committee
						 Finansa Asset Management Ltd.
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

Mr. Akarat Na Ranong
Director
Audit Committee Member
Independent Director

อายุ (ปี) / Age (Year)
									62
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
% Holding in FNS
None
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
Family Relationship
None
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร
- Audit Committee Program (2547)
- Director Accreditation Program (2550)
- Role of the Compensation Committee (2550)
- Director Certification Program (2556)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่น 6 (2551)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
			 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
			 • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
			 • กรรมการ บริษทั เอฟโวลูชนั่ แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
2554-ม.ค. 2558
			 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
2554-2556
			 • อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Education and Training Program
• Master’s Degree, Business Administration (Management)  
Marshall University, USA
• Bachelor’s Degree, Economics, Chulalongkorn University
• Certificate
- Audit Committee Program (2004)
- Director Accreditation Program (2007)
- Role of the Compensation Committee (2007)
- Director Certification Program (2013)
Thai Institute of Directors Association
• Certificate, Capital Market Academy Leadership Program,
class 6 (2008)
Experience Over Past 5 Years
Present • Independent Director and Audit Committee Member
				- Finansa Plc.
				 - Finansa Securities Ltd.
			 • Independent Director and Chairman of Audit Committee
Matching Maximize Solution Plc.
			 • Independent Director, Chairman of Audit Committee,
				 Nominating and Remuneration Committee and
				Corporate Governance Committee, Krungthai Card Plc.
			 • Director, Evolution Capital Plc.
2011-Jan 2015
			 • Independent Director and Audit Committee Member
				 Finansa Asset Management Ltd.
2011-2013
			 • Lecturer, College of Music, Mahidol University

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

Mr. Nuttawut Phowborom
Director
Audit Committee Member
Independent Director

อายุ (ปี) / Age (Year)           
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
% Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
Family Relationship

51
ไม่มี
None
ไม่มี
None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University Seattle, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตร  
- Audit Committee Program
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จ�ำกัด
- บริษัท แม็ทชิ่ง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
			 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการฝ่าย
การเงิน บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
			 • รองประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ�ำกัด
			 • กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จ�ำกัด
			 • ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
			 • กรรมการ บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์
2546-2555
			 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
- บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
- โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3
Education and Training Program
• Master’s Degree, Business Administration
City University, Seattle, USA
• Bachelor’s Degree, Economics
University of the Thai Chamber of Commerce
• Certificate    
- Audit Committee Program
- Director Accreditation Program
Thai Institute of Directors Association
Experience Over Past 5 Years
Present • Independent Director and Audit Committee Member
- Finansa Plc.
- Asia Aviation Plc.
- Thai Air Asia Co., Ltd.
- Matching Maximize Solution Plc.
			 • Chief Executive Officer and Chief Financial Officer
KPN Group Corporation Ltd.
			 • Vice Chairman, KPN Academy Co., Ltd.
			 • Executive Director, KPN Music Co., Ltd.
			 • Chairman, Wind Energy Holding Co., Ltd.
			 • Director, KPN Healthcare Pcl.
2003-2012
			 • Independent Director, Audit Committee Member and
				 Chairman of Remuneration Committee
- Prasit Patana Plc.
- Phyathai Hospital 1,2,3

นายเจมส์ มาร์แชล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกาลงทุน

Mr. James Marshall
Chief Investment Officer

อายุ (ปี) / Age (Year)               
61
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
0.0001%
% Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
Family Relationship
None
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
Member of the Securities and Investment
Institute of the U.K
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 • กรรมการ
บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ต.ค. 2547-ม.ค. 2558
		 • กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
Education and Training Program
Member of the Securities and Investment
Institute of the U.K
Experience Over Past 5 Years
Present • Chief Investment Officer, Finansa Plc.
		 • Director, Finansa Fund Management Ltd.
Oct 2004-Jan 2015
		 • Director, Finansa Asset Management Ltd.
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นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล Ms. Rachanee Mahatdetkul
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
Senior Vice President of
ฝ่ายการลงทุน
Direct Investment Department

นายชาคริต สุภีปรี
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ (ปี) / Age (Year)          
49
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
% Holding in FNS
None
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
Family Relationship
None
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Santa Clara University California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
			• กรรมการ
- บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
- บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
2554-2558
			• กรรมการ
- บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จ�ำกัด
- บริษัท โปร-เอ็ม จ�ำกัด

อายุ (ปี) / Age (Year)             
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
% Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
Family Relationship

Education and Training Program
• MBA, Santa Clara University, USA
• B.A. in Business Administration Assumption University
Experience Over Past 5 Years
Present • Senior Vice President-Direct Investment
Finansa Plc.
			• Director
- Finansa Capital Ltd.
- Prospect Development Co., Ltd.
- M.K. Real Estate Development Plc.
2011-2015
			• Director
- Chaiyanan Service Group Co., Ltd.
- PRO-M Co., Ltd.
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Mr. Chakhrit Suphepre
Group Head of Information
Technology and Senior
Vice President
51
ไม่มี
None
ไม่มี
None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
		 • ผู้อ�ำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
Education and Training Program
• Master of Science (Computer Science & Information
Technology), NIDA
• Bachelor of Science (Computer Science)
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Experience Over Past 5 Years
Present • Group Head of Information Technology and
Senior Vice President, Finansa Plc.
		 • Vice President Infrastructure and Data Center 		
Department, Government Pension Fund

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

นางนุชชลี จันขัน
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อายุ (ปี) / Age (Year)            
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
% Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
Family Relationship

อายุ (ปี) / Age (Year)            
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
% Holding in FNS
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
Family Relationship
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

51
ไม่มี
None
ไม่มี
None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Mercer University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
2554-2557
		 • ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด
Education and Training Program
• Master’s Degree, MBA, Mercer University, USA
• Bachelor’s Degree, Accounting, Bangkok University
Experience Over Past 5 Years
Present • Assistant Managing Director-Compliance
Department, Finansa Plc.
2011-2014
		 • Assistant Managing Director-Compliance
Department, Finansa Asset Management Ltd.
นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี MR.Chankit Assawarotjanamitre
Head of Administration
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
อายุ (ปี) / Age (Year)           
53
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
% Holding in FNS
None
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
Family Relationship
None
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ-การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายธุรการ บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
Education and Training Program
• Bachelor of Business Administration
(General Management)
Sukhothai Thammathirat Open University
Experience Over Past 5 Years
Present • Head of Administration, Finansa Plc.

Mrs. Nuchalee Junkhun
Head of Human Resources
46
ไม่มี
None
ไม่มี
None

Education and Training Program
• Bachelor of Economics, Chiangmai Universty
Experience Over Past 5 Years
Present • Head of Human Resources, Finansa Plc.
นางสิริพรรณ ลีวานันท์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

Mrs. Siripan Leewanun
Head of Accounting

อายุ (ปี) / Age (Year)              
49
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
% Holding in FNS
None
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
Family Relationship
None
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม
• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
University of Regina, ประเทศแคนาดา
• ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรเลขานุการบริษัท (2556)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
Education and Training Program
• MBA, University of Regina, Canada
• B.B.A. (Accounting), Thammasat University
• Company Secretary Program (2013)
Thai Institute of Directors Association
Experience Over Past 5 Years
Present • Head of Accounting, Finansa Plc.
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การก�ำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

Policy on Corporate Governance

บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตามที่
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดมาโดยตลอด
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้ คณะ
กรรมการจะได้จดั ให้มกี ารทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ าม
นโยบายดังกล่าวเป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

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.

โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้
ความสามารถ โดยเป็ น ผู้ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า หนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญใน
การกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน
ทั้งสิ้น 8 ท่าน แต่เนื่องจากมีกรรมการท่านหนึ่งถึงแก่กรรม ใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีกรรมการจำ�นวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยประธานกรรมการมี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับ
กรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยบริษัทได้กำ�หนดขอบเขต
อำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การไว้อย่าง
ชัดเจน
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
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 กําหนดไว้
ว่าในการประชุมสามัญประจาํ ปี กรรมการต้องออกจากตาํ แหน่ง
หนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาํ แหน่งในปีแรกและปีทส่ี องภายหลัง
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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 has comprised 8 directors.
However, one director passed away on 29 November
2015. Consequently, there were 7 directors of the Company
as at 31 December 2015. The Chairman of the board is
qualified as independent director and is not the Managing
Director.  The Company has clearly determined the scope
of duties and responsibilities of the Board of Directors 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
total number of directors on 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 has established the term of office for
directors in its Articles of Association. At each General
Meeting of shareholders, one-third of the directors - or if

จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ สลากกั น ว่ า ผู้ ใ ดจะออก     
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุด
นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตาํ แหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการทีอ่ อกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
และทั้งนี้ เพื่อให้การทำ�งานของคณะกรรมการเป็นไป
อย่างคล่องตัว บริษัทจึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำ�
หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะ
กรรมการจะต้องทราบ รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อติดตามและดูแลการดำ�เนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริษทั มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทำ�หน้าที่
ในการบริหารจัดการงานในรายละเอียดเฉพาะด้านของบริษทั
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อันได้แก่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าว มีองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
2. นายยูจีน เอส. เดวิส
กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการและกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) มีอำ�นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกูห้ รือการขอสินเชือ่ ใดๆ
เพือ่ ธุรกรรมตามปกติธรุ กิจของบริษทั เช่น การใช้จา่ ย
เงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการดำ�เนินงานต่างๆ
ภายในวงเงินสำ�หรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 300
ล้านบาท หรือจำ�นวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2) จัดตัง้ โครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการ
บริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัด
เลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของ
พนักงานของบริษัทในตำ�แหน่งที่ไม่สูงกว่าตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ

their number is not a multiple of three, then the number
nearest to one-third-must retire from the office. In the first
and second years following listing, the directors who shall
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.
As at 31 December 2015, the Company has several
committees which include the Audit Committee, the      
Executive Committee, the Group Investment Committee
and the Group Risk Management Committee for                 
administering specific issues in detail. Each committee is    
composed of members with duties and responsibilities as
follows:
(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
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;
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3) มีอำ�นาจแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัท
4) มี อำ�นาจจั ด ทำ� เสนอแนะและกำ�หนดนโยบาย
แนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
5) กำ�หนดแผนธุรกิจ อำ�นาจการบริหารงาน อนุมัติงบ
ประมาณสำ�หรั บ ประกอบธุ ร กิ จ ประจำ�ปี และงบ
ประมาณรายจ่ายประจำ�ปี และดำ�เนินการตามแผน
ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับ
นโยบาย และแนวทางธุรกิจทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้
อนุมัติแล้ว
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
ช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

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
ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

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.  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
โดยนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำ�หน้าทีใ่ นการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อกำ�หนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูก
ต้องและเพียงพอ
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(2) The Audit Committee consisted of the following
3 members:
1. Mr. Vitthya Vejjajiva
			 Director and Audit Committee Chairman
2. Mr. Akarat Na Ranong
			 Director and Audit Committee member
3. Mr. Nuttawut Phowborom
			 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) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิก จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็น
อิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่ น ใจว่ า รายการดั ง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิด
เผยไว้ ใ นรายงานประจำ�ปี ข องบริ ษั ท ซึ่ ง รายงาน
ดั ง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย  
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(charter)

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 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.
4) 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.
5) 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.
6) 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
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัท
ประกอบด้ ว ยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครื อ
ทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลการลงทุนของ
บริษทั และบริษทั ในเครือ
(4) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของกลุ่ ม บริ ษั ท
ประกอบด้ ว ยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครื อ
ทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษทั และบริษทั ในเครือ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท จะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กตาม
เกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ    
จากนัน้ จึงนำ�รายชือ่ เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการที่มาจาก
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำ�นวน 2 ท่าน คือ นายยูจีน เอส. เดวิส
และนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จากจำ�นวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด 7 ท่าน
ในการเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั จะกระทำ�โดยทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ
1 เสียง
• ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ ๆ จะใช้คะแนนเสียงทีต่ นมีอยูท่ งั้ หมด
เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ ไ ด้ แต่ จ ะแบ่ ง คะแนนเสี ย งให้ ก รรมการคนใด
มากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
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(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
7) To perform any other act as assigned by the
Company’s Board of Directors, with the approval
		 of the Audit Committee.
(3) 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.
(4) 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.

Selection of Directors and Executives
The Board of Directors selects 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 are also taken into consideration.
The selected candidates will then be nominated in a
shareholders’ meeting for appointment. As of 31 December
2015, 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).

• บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็น
ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการเท่ า กั บ จำ�นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
กรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานเป็นผูอ้ อกเสียง
ชี้ขาด
ในส่ ว นของการสรรหากรรมการอิ ส ระนั้ น ทุ ก ครั้ ง ที่
กรรมการอิสระที่ดำ�รงตำ�แหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำ�เป็นที่
จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษทั ทีด่ ำ�รงตำ�แหน่งในปัจจุบนั จะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน
เพื่อกำ�หนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมี
คุณสมบัติขั้นต่ำ�ตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อ
พิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป
บริ ษั ท ได้ กำ�หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระไว้ ใ ห้
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน โดย
กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 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 เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร
ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ�นาจควบคุมหรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ�นาจ
ควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

• 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.
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 experience, 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.
     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 1% 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.
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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
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาท
ต่อปีจากบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วน
ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
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
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

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.
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.

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

Monitoring of subsidiaries and associated companies

บริษัทได้จัดให้กรรมการตรวจสอบบางส่วนของบริษัท
เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อย พร้อมกับกำ�หนดให้
บริษทั ย่อยรายงานความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ แก่คณะกรรมการบริษทั
เป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีกรรมการของบริษัทไปดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทร่วมอีกด้วย

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
risk incurred to the Company board of directors quarterly.  
As for associated companies, the Company’s directors
are sitting in the associates’ board of directors.  

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้จัดทําบันทึกข้อกำ�หนดด้านจริยธรรมซึ่งระบุถึง
การรักษาความลับของบริษทั สาํ หรับพนักงาน เพือ่ ป้องกันการ
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและ
บริษัทย่อย และมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่นําข้อมูลภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทําให้บริษัทได้รับความ
เสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งกำ�หนดให้พนักงานต้องไม่ทํา
การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ความ
ลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทํานิตกิ รรมอืน่ ใดโดย
ใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ทั้งนี้
บริษัทได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์
จากการนาํ ข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ หรือนาํ ไปเปิดเผยจน
อาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตาม
ควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็น
หนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก 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
การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ตลอดจนบทกําหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ รรมการ หรือผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษทั บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ ให้สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป

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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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ด้วย

ในรอบปี 2558 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประกอบ

In 2015, the remuneration for external auditors    
comprised:

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็น
จำ�นวนเงินรวม 2,520,000 บาท และไม่มกี ารจ่ายค่า
ตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่สำ�นักงานสอบ
บัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีดังกล่าวใน
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา และในอนาคตอันเกิดจากการ
ตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี า่ นมา
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของ
งานบริการอืน่ ให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษทั สำ�นักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชี    
ดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และในอนาคตอัน
เกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา

1. Audit Fee
The Company and its subsidiaries have paid
audit fees to certified auditors of the Company in
the past accounting year totaling Baht 2,520,000.  
		 No audit fee was paid to the respective audit
company or its independent, contracted auditors,
including individuals or business entities related
		 to the auditors and their respective audit companies
for the past accounting year and in the future for
unfinished services in the previous year.
2. Non-audit Fee
No non-audit fee was paid to certified auditors of
the Company, the respective audit company or
its independent, contracted auditors, including
individuals or business entities related to the
		 auditors and their respective audit companies for
the past accounting year and in the future for
unfinished services in the previous year.

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
สิทธิของผู้ถือหุ้น
สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ
บังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น มีหลายประการ
ตัวอย่างเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถือ
อยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษัท สิทธิใน
การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วม
ตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การ
อนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ ำ�คัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
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

68 I

Remuneration of Auditor

รายงานประจ�ำปี 2558

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

Other Good Corporate Governance
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 effect 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. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยทั่วไป บริษัทกำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปีละครั้ง ภายในเวลา 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ
บริษทั อย่างไรก็ดี ในกรณีมคี วามจำ�เป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องเสนอ
วาระต่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบ
หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการ
อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ บริษทั กำ�หนดให้มกี ารจัดประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นเป็นกรณีไป
ในปี 2558 บริษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�
ปี 2558 และประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 รวมจำ�นวน
2 ครั้ง คือ
1. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ในวันอังคารที่
28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า
กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนน
พระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าประชุมครบ
ทุกท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
2. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่
16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา
สยาม กรุงเทพฯ ห้องพิมานแมน ชัน้ 2 เลขที่ 155 ถนนราชดำ�ริ
กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าประชุมจำ�นวน 7 ท่าน
(กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 1 ท่าน เนื่องจากป่วย)
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  กรรมการผูจ้ ดั การ  กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
โดยประธานได้ดำ�เนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่
กฎหมายกำ�หนด และได้สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิลงคะแนน
เสียง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิด
เห็น และเสนอแนะแนวทางในการดำ�เนินการในทุกวาระอย่าง
เต็มที่ โดยประธานได้ให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อซักถาม
ที่สำ�คัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนำ�ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาในการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทต่อไป สำ�หรับประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับงบ
การเงิน บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจ
สอบงบการเงินประจำ�ปี 2557 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซัก
ถามของผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ การลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
ทัง้ นี้ ในการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้อำ�นวยความ
สะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
มีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่ โมง  โดย
จัดให้มขี นั้ ตอนในการลงทะเบียนทีร่ วดเร็ว และไม่ยงุ่ ยาก และ
จัดให้มีการรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

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 2015, the Company held 2 shareholders’ meetings:
an Annual General Meeting of Shareholders for the year
2015 and an Extraordinary Meeting of Shareholders
No.1/2015. The details are as follows:
1. The Annual General Meeting of Shareholders for
the year 2015 on April 28, 2015 at 14.30 P.M. at Crowne
Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel, Crowne 1-3 Room,
Level 21, No. 952 Rama 4 Road, Bangkok, Thailand. All
directors i.e. Chairman of the Board, Managing Director,
Audit Committee member and Directors were present at
the meeting.
2. The Extraordinary Meeting of Shareholders
No.1/2015 held on November 16, 2015 at 14.30 P.M. at
the Anantara Siam Bangkok Hotel, Pimarnman Room,
Level 2, No.155  Ratchadamri Road, Bangkok, Thailand.
All directors including Chairman of the Board, Managing  
Director, Audit Committee member and Directors were
present at the meeting, except one director was absent
through sickness.
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
from shareholders, and welcomed shareholders’ suggestions
for business operations. In addition, representatives of the
Company’s auditor who audited the 2014 financial statements
were presented at the meeting to answer shareholders’
questions on financial statements. Voting procedures were
transparently carried out according to the scheduled
agenda.  
The Company undertook matters 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
ANNUAL REPORT 2015

I Finansa Public Company Limited I 69

อนึ่ง โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค และ
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัด
ประชุมนั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม 4 และถนนราชดำ�ริ
(ตามลำ�ดับ) ซึ่งจัดเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ ที่มีการคมนาคม
สะดวก และวันที่ที่จัดให้มีการประชุมนั้นเป็นวันทำ�การของ
ราชการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยช่วงเวลา
ที่จัดประชุม เป็นเวลาที่ไม่เช้าหรือเย็นจนเกินไป
2. การส่งหนังสือเชิญประชุม
บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั
เป็นผูด้ ำ�เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ โดยจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมสามัญประจำ�ปี   
สำ�หรับเอกสารหนังสือเชิญประชุมนั้น ประกอบด้วย ราย
ละเอียดกำ�หนดการประชุม และรายละเอียดของสถานที่
จัดการประชุมพร้อมแผนที่ วาระการประชุม ความเห็นของ
คณะกรรมการ สำ�เนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ข้อ
บังคับของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น) ประวัติกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ ข้อมูลประกอบต่างๆ ทีจ่ ำ�เป็นต่อการตัดสินใจ
ของผูถ้ อื หุน้   และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ซึง่ มีขอ้ ความ
ทีช่ ดั เจนและเข้าใจง่าย ทัง้ นี้ ในกรณีของการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญประจำ�ปี บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำ�ปีของ
บริษัทไปพร้อมกับเอกสารดังกล่าวข้างต้นด้วย
นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว
บริษทั ยังได้ลงประกาศการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ในหนังสือพิมพ์
เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน โดยลงประกาศก่อนวันประชุมเป็น
เวลา 3 วัน
3. การดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะครั้ ง ผู้ ดำ�เนิ น การ
ประชุมจะชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของ    
ผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษทั รวม
ถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
และเมื่ อ มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ตามระเบี ย บวาระแล้ ว ประธานที่
ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ถามคำ�ถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปราย
อย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมและผูบ้ ริหาร
จะตอบข้ อ ซั ก ถามอย่ า งชั ด เจนและให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ ทุ ก
คำ�ถาม
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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 and the Anantara    
Siam Bangkok Hotel, both hotels are located in the business
area and were convenient to all transportation. Moreover,
the meetings were held on business working days and at
appropriate times of the day.
2. Delivery of the Meeting Notice
The Company assigned Thailand Securities Depository
Company Limited, the Company’s Share Registrar, to send
a notice to all shareholders at least 14 days in advance
for the Annual General Meeting. Attached to the meeting
notice were a complete set of supporting documents  
including the meeting schedule and detail and a map of
the meeting venue, 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 will
be appointed as proxy as well as other information       
necessary for making voting decisions. For the Annual
General Meeting, the Annual Report was also attached to
the meeting notice.
Besides delivery of the meeting notice, the Company
also published the meeting notice in a newspaper for three
consecutive days, three days prior to the meeting date.
3. Meeting Procedure
Before the meeting commenced, the MC clearly  
informed the meeting of all relevant rules including votecounting 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.

4. การดำ�เนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารบันทึกการประชุมผูถ้ อื หุน้ การลงมติ
ในแต่ละวาระ ตลอดจนประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ ำ�คัญ
อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้นำ�รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่
บันทึกนั้น เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นให้การรับรองใน
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ต่ อ ไป พร้ อ มทั้ ง ดำ�เนิ น การจั ด ส่ ง
รายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใน
ระยะเวลาที่กำ�หนด
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น    
ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจึงได้
ดำ�เนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับ
การดูแลให้ได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีราย
ละเอียดสรุปได้ดังนี้
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
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 และการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 นั้น ไม่มีกรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วน
ได้เสียในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องแต่อย่าง
ใด
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้ หมด ซึง่ บริษทั จะระบุรายชือ่ กรรมการอิสระซึง่ เป็นผูร้ บั มอบ
ฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
กำ�หนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือ
หุ้นได้
2. วาระการประชุม และการเสนอวาระการประชุ ม
เพิ่มเติม
ในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทกำ�หนดให้มี
การดำ�เนินการประชุมตามข้อบังคับบริษทั และตามลาํ ดับวาระ
การประชุม โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่าง
ครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
รวมทั้ ง ไม่ เ พิ่ ม วาระการประชุ ม ที่ ไ ม่ แ จ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบ       
ล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็น โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามสาํ คัญทีผ่ ถู้ อื หุน้
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

4. After the Meeting
The minutes of the meeting was recorded accurately
and comprehensively, including significant details, e.g.,
meeting resolutions, questions and opinions of the meeting
and will be presented in the next shareholders’ meeting
for approval and sent to official regulatory agencies
within the designated time period.
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.  
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 2015 Annual General
Meeting of Shareholders and the Extraordinary Meeting of
Shareholders No.1/2015, 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.
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.
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ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ต้องการเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติม
นอกเหนือจากวาระต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการได้แจ้งรายละเอียด
ให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น       
ผูถ้ อื หุน้ สามารถดำ�เนินการได้โดยให้ผถู้ 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 2558
และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 นั้น ไม่มีกรณีที่
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ จี ำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ซึง่ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ใน
สามของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ ำ�หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ใช้สทิ ธิ
ในการเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติมจากวาระการประชุมทีไ่ ด้
แจ้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
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 โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการด้วยการลงมติเป็น
รายคน ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงสำ�หรับ
วาระที่สำ�คัญดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใน
ภายหลัง
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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. For the 2015
Annual General Meeting of Shareholders and the              
Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2015, 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.

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสำ�คัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำ�หนด และตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจที่กำ�หนดไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจให้มผี ลตอบแทน
ทีด่ ี เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ โดยคาํ นึงถึงการ
เจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากัน
ทุกราย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด      
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ นอกจากออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
พนักงาน: บริษัทได้มีการดูแลปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน
รวมทัง้ จัดให้มสี วัสดิการตามทีก่ ฎหมายแรงงานกำ�หนด และมี
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของพนักงานในกลุ่มบริษัท นอกจากนี้
บริษทั ยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับ
การอบรมในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสายงาน อีกทัง้ ยังส่งเสริม
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มี    
การทํางานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึก
ปลอดภัยในการทํางาน
ลูกค้า: บริษทั ยึดมัน่ ในการให้บริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ รักษา
ความลับของลูกค้า ตลอดจนมีขนั้ ตอน วิธกี าร หน่วยงาน และ
บุคคลที่ทำ�หน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
เพื่อรีบดำ�เนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
คู่แข่ง: บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการ
แข่งขันทีด่ ี โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม
ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังกล่าว
ข้างต้นได้รบั การดูแลอย่างดี บริษทั จึงได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด
ของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งให้ความสำ�คัญกับข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำ�มาตรวจ
สอบ และปรับปรุงการดำ�เนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
ผูล้ งทุนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อส่วนงานผูล้ งทุน
สัมพันธ์ เพือ่ ขอทราบข้อมูล แจ้งข้อมูล รวมทัง้ แจ้งข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะแก่บริษัท ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

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 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.
Competitors: The Company follows the rule of     
fairness in competing with others and avoids any        
wrongdoing toward its competitors.
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 has established an Investor Relations
department to take care of the Company’s information
dissemination to investors as well as receive suggestions
or complaints from investors or stakeholders. Investor
Relations can be reached at
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โทรศัพท์:  0-2697-3700
Website: www.finansa.com
E-mail:  ir@finansa.com
ทั้งนี้ ข้อมูลการติดต่อดังกล่าวจะนำ�ส่งต่อฝ่ายควบคุม
ดูแลการปฏิบตั งิ านเพือ่ สรุปประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอันดับต่อไป  โดยในปี 2558
บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายใน
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การรณรงค์ให้
ปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน การปรับ
อุ ณ หภู มิ ส ถานที่ ทำ�งานให้ เ หมาะสม การรณรงค์ ใ ห้ พิ ม พ์
เอกสารเฉพาะที่ จำ�เป็ น สำ�หรั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน บริษทั ได้มหี ลักปฏิบตั เิ ป็นลายลักษณ์อกั ษรในเรือ่ ง
ของของขวัญและการรับรอง และการฟอกเงิน ซึ่งได้ประกาศ
ให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือรับทราบ และยึดถือ
ปฏิบัติ

Tel:  0-2697-3700
Website: www.finansa.com
E-mail:  ir@finansa.com
All information received through the above channels
will be forwarded to the Compliance Unit for further     
submission to the Audit Committee. In 2015, the Company
had no dispute with any of its stakeholders.
Furthermore, the Company has encouraged several
activities relating to care for the environment, such as
having a campaign for staff to turn off lights and computers
during lunch time to save energy, adjusting air-conditioning
to an appropriate temperature and only printing documents
deemed necessary. For support on anti-corruption matters,
the Company has included guidelines in the Company’s
code of conduct about taking presents, entertaining clients
and money-laundering for the staff to follow in practice.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สําคัญ
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั
บริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ซึง่ รวมถึง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ต่อผู้ถือหุ้น    
นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้
เผยแพร่ข้อมูลโดยสรุปของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี ทัง้ ทีเ่ ป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทยังได้จัดให้มีการ
แสดงข้อมูลอืน่ ๆ ทีจ่ ำ�เป็นต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน
และสาธารณชน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน ข้อมูล  
ดั ง กล่ า ว เช่ น ข้ อ มู ล สรุ ป ผลการดำ�เนิ น งานของบริ ษั ท           
เป็นรายไตรมาส และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Credit Rating) เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของบริษทั และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏ
ในรายงานประจําปี ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการรายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ ควบคูก่ บั
รายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ทั้งนี้
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ได้จัดทําขึ้นตาม

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 nonfinancial 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 prepared the good corporate
governance report annually in both Thai and English      
versions and disclosed them in its annual report.
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
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มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ รวม
ทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนี้
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
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำ�หนดให้ มี จ รรยาบรรณ         
การประกอบธุรกิจไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท และ
มีนโยบายให้ผบู้ ริหารและพนักงานทัง้ ในบริษทั และบริษทั ย่อย
ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้กำ�หนดบทลงโทษทาง
วินัยในการละเมิดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
ไว้ด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการพิจารณา
อย่างรอบคอบสำ�หรับธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ที่มีลักษณะเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการป้องกันดูแลการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

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 disclosed 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 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.

ANNUAL REPORT 2015

I Finansa Public Company Limited I 75

ในปี 2551 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ นหลักการเกีย่ ว
กับการเข้าทำ�ธุรกรรมทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้า
โดยทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร  
หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ให้บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถ
เข้าทำ�ธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่
สั ญ ญาทั่ ว ไปในสถานการณ์ เ ดี ย วกั น ด้ ว ยอำ�นาจต่ อ รอง
ทางการค้ า ที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พ ลในการที่ ต นมี ส ถานะเป็ น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้
กำ�หนดหลักการดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท ซึ่งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการบริษัท และประกาศระเบียบดังกล่าว
ให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
และพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการที่อาจเกิดความ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ แ ละรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น อย่ า ง
รอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยกำ�หนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และสำ�หรับ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ กรรมการท่านนั้นจะต้อง
เปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยราย
ละเอียดของมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำ�เป็น
ในการทำ�รายการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�
ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีด้วย
• รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทํ า หน้ า ที่ ส อบทาน
รายงานทางการเงินของบริษทั โดยในทุกไตรมาสฝ่ายบัญชีจะ
นำ�เสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
จะพิจารณารับรองงบการเงินของบริษทั ก่อนทีจ่ ะนำ�เสนอแก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองต่อไป
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบกำ�กับดูแลการจัด
ทำ�งบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยให้สามารถเปิดเผยต่อ
ผูล้ งทุนได้ทนั เวลา มีความโปร่งใส ชัดเจนด้วยข้อมูลทางบัญชี
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงิน     
ดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้นโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย โดยเลื อ กใช้ น โยบายบั ญ ชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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In 2008, the Board has 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.
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.  

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ใ ห้ อิ ส ระอย่ า งเต็ ม ที่ แ ก่ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการสอบ
ทานระบบควบคุ ม ภายในและความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของ
รายงานทางการเงิน สำ�หรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
• การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
กรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะ
กรรมการบริษทั ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
โดยจะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการต่อไป
• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท มี น โยบายให้ ก ารสนั บ สนุ น และดำ�เนิ น การให้
กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษั ท ไทย และสถาบั น อื่ น ๆ ในทุ ก หลั ก สู ต รที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการสนับสนุนให้คณะ
กรรมการได้ดงู านจากหน่วยงาน  องค์กรอืน่ ตามความเหมาะสม
ทำ�ให้ เ กิ ด มุ ม มองความคิ ด ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้        
กับธุรกิจของบริษทั ปัจจุบนั กรรมการของบริษทั จำ�นวน 7 ท่าน
เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) แล้ว

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.
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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
สู ญ เสี ย เงิ น ลงทุ น ทั้ ง จำ�นวนหรื อ บางส่ ว นหรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ ผล
ตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ จึงให้ความสำ�คัญต่อการ
บริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้ความเสีย่ งอยูภ่ ายใต้ระดับทีย่ อมรับได้
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม
บริษัท
นโยบายเกี่ยวกับมาตรการและแผนงานจัดการความ
เสี่ ย งในการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท กำ�หนดจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ได้จัดให้ฝ่าย
บริหารรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็น ประจำ�ทุกไตรมาส และได้มี ก าร
ทำ�การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทีม่ อี ยู่
เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบตั งิ าน ให้ผลการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

1. ความเสี่ยงจากภาวะตลาด
ความเสีย่ งจากภาวะตลาด หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ตราสารทางการเงิ น เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด ได้แก่ การเคลื่อนไหวของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และภาวะ
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อ
รายได้ของกลุ่มบริษัท
1.1 ความเสีย่ งจากการทีร่ ายได้หลักของกลุม่ ฟินนั ซ่า
		 อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาวะ
		 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
การควบคุมของบริษทั   หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อภาวะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ ปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ การระดมทุน การนำ�
หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ
ธุรกิจบริหารกองทุน และธุรกิจการลงทุนโดยตรง อย่างไรก็ตาม
ในภาวะดังกล่าวบริษัทอาจมีโอกาสหารายได้ที่ปรึกษาด้าน
อื่นๆ ชดเชย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ เช่น
รายได้จากการให้บริการเป็นทีป่ รึกษาในการปรับโครงสร้างหนี  ้
รายได้จากธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้า นอกจากนี้ นโยบายการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ทีไ่ ม่ได้มงุ่ เน้นธุรกิจภายในประเทศเพียง
แห่งเดียวจะช่วยกระจายความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศได้ระดับหนึ่ง
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

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.

Risks Factors for the Group Operation
1. Market Risk
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.  

ในช่วงปลายปี 2557 และในปี 2558 บริษัทได้เข้าลงทุน
ในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/อาคารโรงงานใน
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ระยะเวลาการเช่าช่วง 24-25 ปี
โดยมีพื้นที่เช่ารวม 89,024 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุน
ทั้งหมด 1,415.9 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อ
ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานให้
กับผูป้ ระกอบการ ซึง่ จะทำ�ให้บริษทั มีแหล่งรายได้ทสี่ ม่ำ�เสมอ
ลดผลกระทบจากความเสีย่ งจากความผันผวนของภาวะตลาด
เงินและตลาดทุนลงได้
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
ความเสีย่ งจากการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอาจเกิด
ขึน้ ได้ ถ้าบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมีผลการดำ�เนินงานขาดทุน
ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทั ทัง้ นี้
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินรวมได้ถูกบันทึก
ตามวิธีส่วนได้เสีย และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ทีแ่ สดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (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 sq.m.  
Total investment value is Baht 1,415.9 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

2558 / 2015
รายได้
Revenue %

ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ
Investment, Advisory and
FNS
Management Business
FFM
100
115.6
ธุรกิจบริหารลูกหนี้
Loan Management Business
FC
100
0.9
ธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ
Securities and Investment Banking
FSL
100
238.9
Business
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
FAM
Assets Management Business
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
FNS
137.4
Warehouse and Factory Leasing Business
อื่นๆ
451.2
Others				
รวมรายได้ทั้งหมด
944.0
Total Revenue			
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
FSS
25.29
35.2
Share of gain (loss) from investment
in associates
PD
36.38
17.9
MK
7.15
15.9
				
อื่นๆ / Others
รวม / Total
69.0

2557 / 2014
รายได้
Revenue %

2556 / 2013
รายได้
Revenue %

12.2

77.9

24.1

41.3

15.9

0.1

1.1

0.4

2.7

1.0

25.3

82.3

25.5

92.0

35.4

-

110.3

34.2

116.9

44.9

14.6

-

-

-

-

47.8

51.0

15.8

7.2

2.8

100.0

322.6

100.0

260.1

100.0

51.0
25.9
23.0
100.0

57.9
(9.3)
48.6

86.2
(13.8)
100.0

105.6
45.3
2.6
153.5

68.8
29.5
1.7
100.0
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1.3 ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์และผล
		 ตอบแทน
กลุ่ ม บริ ษั ท ฟิ นั น ซ่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ ผ ลตอบแทนจาก     
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ เนือ่ งมา
จากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 407.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12
ของสินทรัพย์รวมในกลุม่ ฟินนั ซ่า เพิม่ ขึน้ 112.5 ล้านบาทจาก
สิน้ ปี 2557 จากผลการดำ�เนินงานทีด่ ขี นึ้ ของบริษทั และบริษทั
ย่อยโดยนำ�ไปลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
เงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราวในหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2558 ทั้งจำ�นวนเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนตลาดเงินในประเทศ เป็นเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง
และความเสีย่ งจากการลงทุนต่ำ� สว่ นเงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์
เผือ่ ขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ในประเทศ สำ�หรั บ เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ร ะยะยาวเป็ น      
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกองทุนต่างประเทศ
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
เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ต่างประเทศหลายแห่ง จึงมีสินทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่งเป็น
เงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ตามตารางข้างล่างนี้ โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่จะเป็นเงินสดและ
เงินลงทุน และหนีส้ นิ จะเป็นค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายและหนีส้ นิ อืน่ ๆ

สกุลเงิน / Currency

ดอลลาร์สหรัฐ
US Dollars
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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 2015, the Company and its
subsidiaries held net investment in securities of Baht 407.6
million, accounted for 12% of total assets of the Group,
increasing by Baht 112.5 million from those of the previous
year resulting from a better performance of the Company
and its subsidiaries of which were used to invest in trading
securities.
As at 31 December 2015, 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 several subsidiaries
registered in foreign countries 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 2015 is shown in
the table below. Most of the assets were in cash and
investments, while liabilities consisted of accrued                
expenses and other accounts payable.

สินทรัพย์ (พันหน่วย)
Assets (Thousand)

ร้อยละของสินทรัพย์รวม
% of Total Assets

หนี้สิน (พันหน่วย)
Liabilities (Thousand)

ร้อยละของหนี้สินรวม
% of Total liabilities

9,998

10.2
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1.5 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อรายได้
และค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมี
ความเสี่ยงในด้านนี้ต่ำ� เนื่องจากมีรายได้จากดอกเบี้ยจำ�นวน
น้อยเมื่อเทียบกับรายได้อื่น ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ย
จากการออกตั๋ ว แลกเงิ น และหุ้ น กู้ ร ะยะสั้ น จำ�นวน 405.3     
ล้านบาท และมีการออกหุ้นกู้ระยะยาวจำ�นวน 720 ล้านบาท
ซึง่ หากอัตราดอกเบีย้ ปรับตัวสูงขึน้ จะส่งผลทางบวกต่อบริษทั
หรือทำ�ให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ�เมื่อเทียบกับการปรับเพิ่มขึ้น     
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

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 of Bath 405.3 million
and long-term debentures of Bath 720 million. An increase
in interest rate will have a positive impact on the Company
or result in a lower interest expense compare with an
inerease in market rate.

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

2. Liquidity Risk

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการทีบ่ ริษทั ไม่สามารถชำ�ระหนีส้ นิ หรือภาระผูกพันเมือ่ ถึง
กำ�หนด เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความ
ต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่สำ�คัญมาก
ประเภทหนึ่งในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด
(มหาชน) เนือ่ งจากบริษทั มีการพึง่ พาเงินกูร้ ะยะสัน้ ทีร่ ะดมผ่าน
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น  โดยใช้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน
และการลงทุน  นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษทั ได้มกี ารระดมทุน
ผ่านการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว เพือ่ ใช้ในการลงทุนในสิทธิการเช่า
อาคารคลังสินค้าและโรงงานซึ่งเป็นสินทรัพย์ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน
ประเภทตัว๋ แลกเงินและหุน้ กูร้ ะยะสัน้ 405.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จำ�นวน 46.3 ล้านบาท หรือ ร้อ ยละ 13 จากสิ้ น ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่องที่ได้จากการเทียบสัดส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ หมุนเวียนของกลุม่ ฟินนั ซ่า เท่ากับ 1.12 เท่า
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 0.93 เท่า แสดงให้เห็นว่า
บริษัทมีสภาพคล่องระยะสั้นที่ปรับตัวดีขึ้น ในส่วนของหนี้สิน
ระยะยาว บริษทั มีหนุ้ กูร้ ะยะยาวจำ�นวน 720 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
370 ล้านบาท หรือร้อยละ 106 จากสิน้ ปี 2557 จากการระดมทุน
เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานดังที่    
ได้กล่าวมา โครงสร้างเงินทุนของกลุม่ ฟินนั ซ่าประกอบด้วยหนี้
สินจำ�นวน 1,423.9 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน
2,110.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.67 เท่า
นับว่ายังอยู่ในระดับต่ำ�

Liquidity risk is the risk caused by the Company’s
inability to meet obligations when they become due,     
resulted from failure to obtain sufficient funds at reasonable
cost within deadline.
The risk is one of the most significant one for          
Finansa Plc. The Company relies on short-term loans       
in term of bills of exchange and short-term debentures to
maintain working capital and investments. In 2015, the
Company also raised funds through issuance of long-term
debentures to acquire rights to sub-lease land and      
warehouse/factory buildings.
As at 31 December 2015, the Company reported
current liabilities in bills of exchange and short-term       
debentures of Baht 405.3 million, increased by Baht 46.3
million or 13% from the end of previous year. The liquidity
ratio, calculated by dividing current asset with current    
liabilities was 1.12, compare to 0.93 in 2014, showing a
better short-term liquidity status.  As for long-term liabilities,
the Company had long-term debentures of Baht 720   
million, increasing by Baht 370 million or 106% from the
end of 2014 resulting from funds raising to acquire such
rights to sub-lease land and warehouse/factory buildings.  
The Group’s capital structure comprised Baht 1,423.9
million in liabilities and Baht 2,110.9 million in equity, resulting
in a debt to equity ratio of 0.67 which is considerably low.
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้
จัดการเป็นผู้ออกนโยบายภายในให้มีระบบควบคุมการออก
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 และมีการคำ�นวณ Liquidity Gap เพื่อวัดความเพียงพอ
ของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัท

3. ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านเครดิต หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการ
ที่คู่สัญญา (Counterparty) ของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงือ่ นไขและข้อตกลงในสัญญาทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันไว้ได้ ทำ�ให้ไม่
สามารถชำ�ระหนีเ้ มือ่ ครบกำ�หนดซึง่ อาจส่งผลให้เกิดความเสีย
หายแก่บริษัท  
กลุ่ ม ฟิ นั น ซ่ า มี ค วามเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต อยู่ ใ นระดั บ ต่ำ� 
เพราะธุรกิจปัจจุบนั ไม่มกี ารปล่อยสินเชือ่ และไม่มนี โยบายใน
การปล่อยสินเชือ่ เพิม่ ดังนัน้ ความเสีย่ งด้านเครดิตทีบ่ ริษทั ยัง
คงมีอยู่จึงเกิดจากตราสารหนี้ที่บริษัทลงทุน และความเสี่ยง
ด้านชำ�ระราคา ในการลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำ�หนดให้ตราสารหนี้หรือ
บริษทั ทีอ่ อกตราสารหนีต้ อ้ งได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) หรือได้อันดับ  
ความน่าเชือ่ ถือไม่ตำ�่ กว่า BBB- เพือ่ เป็นการควบคุมความเสีย่ ง
ด้านเครดิตของกลุ่มบริษัท

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิด
ความเสี ย หายอั น เนื่ องมาจากการขาดการกำ�กับดูแ ลและ
ควบคุมทีด่ ี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร โดยมีสาเหตุมาจาก
กระบวนการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร บุคลากร ระบบงาน หรือ
เหตุการณ์จากปัจจัยภายนอก
กลุ่มฟินันซ่าได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่ สำ�นั ก งานคณะกรรมการกำ�กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน  ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) กำ�หนดมาโดยตลอด โดย
คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี

82 I

รายงานประจ�ำปี 2558

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

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.

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
ต่ อ สำ�นั ก งาน ก.ล.ต. เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 59 และ         
บทกำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
สำ�หรับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกต่างๆ
เช่น ภัยธรรมชาติ และการก่อวินาศภัย กลุ่มบริษัทได้มีการ  
จัดทำ�แผนฉุกเฉินหรือแผนการดำ�เนินธุรกิจต่อเนือ่ ง (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
จัดให้มที มี งานทีป่ ระกอบด้วยบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และมีประสบการณ์หลายทีม ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้สร้าง      
ผลงานและช่วยให้ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้
หากขาดผู้ บ ริ ห ารหรื อ ที ม งานหนึ่ ง ไป ที ม งานอื่ น 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
ตอบแทนจากการทำ�งานที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ผลงานและความ
สามารถของพนักงานให้อยู่ในระดับที่จูงใจและอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามสภาวะตลาด เพื่อสร้างหลักประกันและความ
มั่นคงในการทำ�งานของพนักงาน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงใน
การสูญเสียทีมงานและบุคลากรให้น้อยลง

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

ANNUAL REPORT 2015

I Finansa Public Company Limited I 83

6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

6. Strategy Risk

ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฟินันซ่า เช่น รายได้ กำ�ไร
เงินทุน เป็นต้น รวมถึงชือ่ เสียงของกลุม่ บริษทั ทัง้ ในปัจจุบนั และ
อนาคต อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ในการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ การตั ด สิ น ใจด้ า นกลยุ ท ธ์ ที่ ผิ ด พลาด       
การนำ�ไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือความเชื่องช้าในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
หรือเทคโนโลยี
6.1 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่มอี ทิ ธิพลต่อการกำ�หนดนโยบาย
		 การบริหารงาน
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มของนายยูจีน
เอส.เดวิส และกลุ่มของนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย ทำ�ให้กลุ่มของผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสำ�คัญ
บางเรื่องซึ่งกฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้คะแนนเสียง 3 ใน 4
ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น    
การแก้ไขข้อบังคับ และการเพิม่ ทุนลดทุน เป็นต้น ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้
รายอื่ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและเข้ า ร่ ว มประชุ ม ครบทั้ ง หมด    
อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุล
การบริหารของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
ดังนั้นในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีหน้าทีต่ รวจสอบการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั และ
การบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงทำ�หน้าที่ถ่วงดุลอำ�นาจ
การบริหารแทนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั

Strategy risk arises when the Group is exposed to
change in business condition, 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.
6.1 Management Policies Influenced by Major
		 Shareholders
The major shareholders of the Group are Mr. Eugene
S. Davis and Mr. Vorasit Pokachaiyapat who are also the
Company’s executives. This enables them to exert significant
influence over the resolutions of shareholders’ meetings
in some important matters that the law requires                
three-fourths of the votes, such as changing of certain
regulations or increase and decrease of registered capital.
Even fully attended, all the other shareholders with the
right to vote will still be unable to jointly vote for examination
of certain matters of the major shareholders.
To reduce potential risk, the Audit Committee is in
charge of monitoring and making sure the Company’s
operation is in line with Securities and Exchange Act,
regulations of the Stock Exchange of Thailand, other law
and regulations related to the Group’s businesses, as well
as balancing management control on behalf of the         
non-controlling shareholders to maximize the Group’s
benefit.
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7. ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอั น ดั บ ความ
น่าเชื่อถือ

7. Risk on the Changing of the Company Credit
Rating

เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ฟิ ท ช์ เรทติ้ ง ส์ (ประเทศไทย) (Fitch Ratings (Thailand)        
Limited) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National
rating) ระยะยาวของบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) ที่ระดับ
‘BBB-(tha)’ และปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นมีเสถียรภาพ
จากแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ และคงอันดับเครดิตภายใน
ประเทศระยะสั้นที่ ‘F3(tha)’
การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นมีเสถียรภาพ มีปจั จัย
มาจากแนวโน้มการดำ�เนินงานที่มีความชัดเจนมากขึ้นว่าการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทั น่าจะช่วยให้ผลการดำ�เนินงาน
ระดับหนี้สิน และฐานะเงินกองทุนของบริษัทสามารถปรับตัว
มีเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การถือหุ้นในบริษัท มั่นคง
เคหะการ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมน่าจะเป็นปัจจัยช่วย
สนับสนุนผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้ปรับตัวดีขึ้นในระยะ
ปานกลาง เนื่องจาก บมจ.มั่นคงเคหะการมีความสามารถใน
การทำ�กำ�ไรทีค่ อ่ นข้างสม่ำ�เสมอ และยังเป็นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโครงสร้างและสัดส่วน
สภาพคล่องของบริษัทด้วย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือฟิทช์ เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย)
จะให้ อั น ดั บ เครดิ ต ภายในประเทศ ‘BBB(tha)’ กั บ ผู้ อ อก
ตราสารหนีห้ รือตัวตราสารหนี้ ทีค่ าดว่าจะมีความเสีย่ งของการ
ผิดนัดชำ�ระหนีป้ านกลางเมือ่ เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้
หรือตัวตราสารหนีอ้ นื่ ๆ ในประเทศไทย การเปลีย่ นแปลงของ
สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความ
สามารถในการชำ�ระหนีไ้ ด้ตรงตามกำ�หนดของตราสารทางการ
เงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่
สูงกว่า และเครือ่ งหมาย “+” หรือ  “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่ เติม
ต่ อ จากอั น ดั บ เครดิ ต ภายในประเทศเพื่ อ แสดงถึ ง สถานะ
เปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก

On 6 August 2015, Fitch Ratings (Thailand) has      
affirmed Finansa Plc.’s National long-term credit rating at
BBB-(tha) and revised the Outlook to Stable from Negative.  
It also affirmed the National short-term credit rating at
F3(tha).
The revision of outlook to Stable comes as it is now
clearer that the restructuring could stabilize performance,
leverage and capital.  In addition, the shareholding in MK
Real Estate Development Public Company Limited as an
associate could support the Company’s performance over
the medium term due to MK’s consistent profitability.  
Furthermore, as the investment is listed there is the       
potential to enhance the liquidity profile.
Fitch Ratings (Thailand) assigns the National rating
of BBB (tha) to securities issuers or securities with moderate
degree of safety regarding timely servicing of financial
obligations, compared to other securities issuers or securities
in Thailand. Economic events or change in economic
condition may affect their abilities to meet the financial
obligations more than issuers or securities with higher
credit rating. “+” or “-” signs may be applied to a rating
to denote relative status within the same credit tiers.
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management
การควบคุมภายใน

Internal Control

บริษทั ดำ�รงไว้ซงึ่ ระบบการกำ�กับดูแล ควบคุม และตรวจ
สอบภายใน ดังนี้
(1) บริษทั มีการประเมินปัจจัยเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
ที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นัยสำ�คัญอย่างสม่ำ�เสมอ รวมทัง้ มีการติดตามและมี
มาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
(2) ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ บริษัท
มี ก ารกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้ า ที่ และอำ�นาจ
อนุ มั ติ ว งเงิ น ของฝ่ า ยบริ ห ารแต่ ล ะระดั บ เป็ น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยก
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
(3) บริษทั มีการกำ�หนดและยึดถือนโยบายทางการบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญ ชีที่เ หมาะสมกับ ธุรกิจของ
บริษทั มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
(4) บริษทั ให้อสิ ระในการทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุล
อย่างเต็มทีแ่ ก่บริษทั แอคเค้าน์ตงิ้ เรฟ โวลูชนั่ จำ�กัด
ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบภายในอิสระซึง่ บริษทั ได้วา่ จ้างจาก
ภายนอก ในการทำ�หน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินสำ�คัญ
ของบริษทั ได้ดำ�เนินการตามแนวทางทีก่ ำ�หนดและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั (Compliance
Control) โดยให้ บริษทั แอคเค้าน์ตงิ้ เรฟโวลูชนั่ จำ�กัด
ขึ้ น ตรงและรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ดี ล อยท์ ทู้ ช โธมั ท สุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำ�กัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยังทำ�หน้าที่
สอบทานระบบการควบคุมภายในตามวิธกี ารตรวจสอบ
บัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด ได้เข้ารายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�
ทุกไตรมาส

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) 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.

บริษทั ยังได้มกี ารทําการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในทีม่ อี ยูเ่ ป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ พิจารณาหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปี 2558  บริษทั ได้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั

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.
Five audit committee meetings were held in 2015
and all members attended the meetings. The Audit
Committee and the Board of Directors evaluated and
reviewed the Company’s internal control systems and
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และสรุ ป ได้ ว่ า จากรายงานผลการตรวจสอบภายในและ
รายงานของผูส้ อบบัญชี ไม่พบประเด็นความผิดพลาดทีส่ ำ�คัญ
และเห็ น ว่ า บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหาร
และพนักงานนำ�ไปใช้โดยมิชอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แต่งตั้ง บริษัท แอคเค้าน์ติ้ง
เรฟโวลูชนั่ จำ�กัด ให้ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในอิสระของ
บริษัทประจำ�ปี 2558 โดยมีนางศศิวิมล สุกใส กรรมการ          
ผูจ้ ดั การ เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบ
ภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คุณสมบัติของบริษัท แอคเค้าน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำ�กัด และนาง
ศศิวิมล 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

concluded that from the internal audit report and the report
of the auditor, there are no significant areas of concern
and the Company has an internal control system which is
sufficient to safeguard against any use of the Company’s
assets by the executives and employees for personal  
interest.
The Audit Committee Meeting no. 1/2015 on 27
February 2015 has appointed Accounting Revolution
Company Limited to act as an out-sourced independent
internal auditor of the Company for the year 2015 with
Mrs. Sasivimon Suksai, Managing Director to be the main
responsible internal auditor. The Audit Committee is of the
opinion that Accounting Revolution Company Limited and
Mrs. Sasivimon Suksai are considered to be qualified and
appropriate as they have true independence and long-term
experience in internal audit and internal control review.  
The Audit Committee is responsible for the appointment
or removal of the internal auditor of the Company.

การบริหารความเสี่ยง

Risk Management

บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสีย่ งอันอาจส่ง
ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัท โดยมีการประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญอย่างสม่ำ�เสมอ รวมทัง้ มีการ
ติดตามและมีมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น ทั้งนี้
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ
บริษทั ในเครือทำ�หน้าทีก่ ำ�หนดนโยบายเกีย่ วกับมาตรการและ
แผนการบริหารจัดการความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั
และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้ฝ่ายบริหารรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจำ�ทุกไตรมาสด้วย

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 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 +66 2697 3700 โทรสาร +66 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

247.0 ล้านหุ้น / 247.0 million ordinary shares

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
Par Value per Share

หุ้นละ 5 บาท / Baht 5.0

นายทะเบียนหลักทรัพย์
Share Registrar

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

ผู้สอบบัญชี
Auditor

ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3356 หรือ
นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3427 หรือ
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3809 หรือ
นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 5035
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
ชั้น 25 อาคารรัจนาการ เลขที่ 183 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66 2676 5700 โทรสาร +66 2676 5757
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 or
Ms. Nisakorn  Songmanee, Certified Public Accountant (Thailand) No. 5035
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
Rajanakarn Bldg. 25th Fl., 183 South Sathon Road, Yannawa, Sathon, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66 2676 5700 Fax +66 2676 5757

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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รายงานประจ�ำปี 2558

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟินันซ่า
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนอ
งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มา
ซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ในงบการเงิ น วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ ลื อ กใช้ ขึ้ น อยู่ กั บ
ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำ�เนินงาน
และกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

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 2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4
200,057
127,511
6,402
4,100
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
5
289,812
145,547
137,341
9,469
รายได้ค่าบริการค้างรับ				
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
27.2
3,266
5,483
2,365
5,263
		 กิจการอื่น				
47,555
6,789
2,101
475
		 รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ		
50,821
12,272
4,466
5,738
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น 				
		 - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
6, 8
1,005
997
ลูกหนี้อื่น			
7
94,559
63,999
6,628
61,803
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
		 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
27.2, 27.3
535
390
13,797
812
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
		 ที่ถือไว้เพื่อขาย		
10.2, 30, 31
76,972
208,200
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 		
52,966
35,999
21,722
14,827
689,755
463,687
190,356
304,949
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
									
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 						
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
9
610
2,298
610
604
เงินลงทุนระยะยาว - เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ
5
110,047
141,721
11,351
11,378
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
10.1, 10.2
1,095,300
858,165
972,850
436,500
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
10.2
1,472,361
1,472,361
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
11
80
73
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
5
7,800
7,800
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นสุทธิ						
		 จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
6
3,406
4,596
1,000
1,000
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
12
87,535
142,076
82,086
137,025
ค่าความนิยมสุทธิ		
13
156,920
156,920
สิทธิการเช่าสุทธิ		
14
1,373,610
707,188
1,373,610
707,188
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
15
3,797
15,357
2,459
2,109
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
16
467
987
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
5,437
27,207
298
474
2,845,009
2,064,388
3,916,625
2,768,639
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์
		
3,534,764
2,528,075
4,106,981
3,073,588
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน 							

ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
17, 27.2, 27.3
405,315
359,000
405,315
408,976
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
		 - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี		
21
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
		 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
27.2, 27.3
906,111
266,757
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์						
		 ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
30
14,740
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย			
9
หนี้สินหมุนเวียนอื่น							
		 โบนัสค้างจ่าย			
97,378
17,245
12,807
1,962
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
3,791
436
3,816
1,255
		 เจ้าหนี้อื่น			
40,583
39,379
37,004
39,810
		 อื่นๆ				
25.1, 27.2
70,163
67,660
56,635
81,324
		 รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น		
211,915
124,720
110,262
124,351
617,239
498,481
1,421,688
800,084
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
									
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
หุ้นกู้ระยะยาว 		
17
720,000
350,000
720,000
350,000
เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า		
70,316
36,165
70,316
36,165
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
		 หลังออกจากงาน
18
16,352
13,020
12,187
10,215
806,668
399,185
802,503
396,380
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน				
1,423,907
897,666
2,224,191
1,196,464

ส่วนของผู้ถือหุ้น							

ทุนเรือนหุ้น
		 ทุนจดทะเบียน
			 หุ้นสามัญ 247,039,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
		 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
			 หุ้นสามัญ 247,039,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
			 ช�ำระครบแล้ว			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
ก�ำไรสะสม
		 จัดสรรแล้ว
			 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
19
		 ยังไม่ได้จัดสรร			
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
		 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		

1,235,198

1,235,198

1,235,198

1,235,198

1,235,198
208,455

1,235,198
208,455

1,235,198
208,455

1,235,198
208,455

26,800
915,314
(274,910)
2,110,857
3,534,764

22,600
433,200
(269,044)
1,630,409
2,528,075

26,800
415,708
(3,371)
1,882,790
4,106,981

22,600
412,659
(1,788)
1,877,124
3,073,588

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

การด�ำเนินงานต่อเนื่อง					
รายได้			 						

รายได้จากธุรกิจการลงทุน
		 ที่ปรึกษาและการจัดการ
27.1.1
รายได้ธุรกิจบริหารลูกหนี้ 		
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
27.1.1
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน		
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย/ร่วม 10.1,31
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายพื้นที่อาคารส�ำนักงาน		
รายได้อื่น 			
27.1.1
		 รวมรายได้			

115,609
881
238,901
137,388
154,327
109,787
187,070
943,963

77,952
1,102
82,295
48,085
209,434

73,532
137,388
109,787
12,943
333,650

2557

48,022
48,161
96,183

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย							

ต้นทุนทางการเงิน		
27.1.1
40,835
17,768
45,513
23,363
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบ						
		 ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ		
31,405
33,073
15,279
14,467
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจบริหารลูกหนี้
2,457
2,318
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์		
108,771
65,749
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน		
67,155
67,155
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
8
(2,428)
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
27.1.1
88,782
76,524
59,922
53,688
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10.2
30,200
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
27.4
102,069
32,281
32,982
21,381
		 รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย		
441,474
225,285
251,051
112,899
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
69,029
48,643
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
571,518
32,792
82,599
(16,716)
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
16
(8,685)
1,240
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
562,833
34,032
82,599
(16,716)
									

การด�ำเนินงานที่ยกเลิก

ก�ำไรส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
31
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี		
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

562,833

22,398
56,430

82,599

(16,716)

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					

รายการที่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านก�ำไรขาดทุน
		 ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		
		 ก�ำไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการ
			 ด�ำเนินงานในต่างประเทศ		
รายการที่ไม่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านก�ำไรขาดทุน
		 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
			 ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน		
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี		
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		

(46,570)

(33,300)

(1,583)

(1,837)

40,704

1,995

-

-

(2,409)
(8,275)
554,558

(31,305)
25,125

(1,240)
(2,823)
79,776

(1,837)
(18,553)

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
562,833
56,430
			 					
562,833
56,430

82,599
82,599

(16,716)
(16,716)

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
554,558
25,125
79,776
(18,553)
			 					
554,558
25,125
79,776
(18,553)
									
ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
บาท		
2.28
0.23
0.33
(0.07)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
หุ้น
247,039,600 247,039,600 247,039,600 247,039,600
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,605,284
25,125
1,630,409
1,630,409
554,558
(74,110)
2,110,857

433,200
560,424
(4,200)
(74,110)
915,314

รวม

หน่วย : พันบาท

376,770
56,430
433,200

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557		
1,235,198
208,455
28,207
3,509
(269,455)
22,600
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
(33,300)
1,995
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
1,235,198
208,455
(5,093)
3,509
(267,460)
22,600
														
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558		
1,235,198
208,455
(5,093)
3,509
(267,460)
22,600
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
(46,570)
40,704
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย		
19
4,200
เงินปันผลจ่าย			
20
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
1,235,198
208,455
(51,663)
3,509
(226,756)
26,800

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ

ส่วนก�ำไร
ส่วนเกินทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ผลต่าง
(ต�่ำกว่าทุน) จากการลดสัดส่วน
ส่วนเกิน จากการเปลี่ยนแปลง การลงทุน
จากการแปลงค่า
มูลค่าหุ้นสามัญ มูลค่าเงินลงทุน ในบริษัทร่วม
งบการเงิน

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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1,235,198
1,235,198

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558		
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย		
19
เงินปันผลจ่าย			
20
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,235,198
1,235,198

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ

208,455
208,455

208,455
208,455

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(1,788)
(1,583)
(3,371)

49
(1,837)
(1,788)

22,600
4,200
26,800

22,600
22,600

412,659
81,359
(4,200)
(74,110)
415,708

429,375
(16,716)
412,659

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสะสม
ส่วนเกินทุน (ต�่ำกว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลง
ทุนส�ำรอง
มูลค่าเงินลงทุน
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1,877,124
79,776
(74,110)
1,882,790

1,895,677
(18,553)
1,877,124

รวม

หน่วย : พันบาท

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พันบาท

		
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน						

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
571,518
57,035
82,599 (16,716)
รายการปรับปรุง:							
		 ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
(69,029) (48,643)
		 ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี		
56,131
26,729
54,256
18,995
		 ส่วนลดรับจากเงินลงทุนตัดจ่าย		
185
290
185
242
		 ส่วนลดจ่ายจากตั๋วแลกเงินตัดจ่าย		
2,114
2,114
1,971
		 โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ		
(2,428)
		 (ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
31
(62,668)
30,200
		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
(91,659)
		 ก�ำไรจากการคืนทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น		
(65,658) (65,855)
		 (ก�ำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน		
2,339
2,951
(1,014)
1,670
		 (ก�ำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
6,864
(9,849)
		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
(110,281)
(1,371) (109,906)
(1,027)
		 ก�ำไรจากการขายสิทธิการเป็นสมาชิก		
(168,000)
		 (ก�ำไร) ขาดทุนจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน		
(10,310)
566
4,580
(5,255)
		 ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน		
1,370
2,524
1,016
1,035
		 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
1,352
398
		 รายได้เงินปันผล			
(169)
(62)
(169)
(62)
		 ต้นทุนทางการเงิน		
38,721
17,768
43,399
21,392
								
101,468 (18,993) 107,260
22,643
		 เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
(146,604)
97,506 (128,600) 104,300
		 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นลดลง		
1,182
16,580
		 รายได้ค่าบริการค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
(38,549)
20,338
1,273
(1,499)
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
(20,731) (34,553)
56,401 (60,027)
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 		
61,770
(1,515)
177
(291)
		 ผลประโยชน์พนักงานจ่าย		
(447)
(883)
(284)
		 เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น		
4,964
36,165
4,964
36,165
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น		
134,689
32,239
14,514
35,026
			 เงินสดรับจากการด�ำเนินงาน		
97,742 146,884
55,705 136,317
		 จ่ายดอกเบี้ย			
(42,043) (11,671) (42,851) (14,447)
		 จ่ายภาษีเงินได้			
(25,055)
(8,811)
(8,120)
(1,676)
			 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
30,644 126,402
4,734 120,194
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พันบาท

		
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 						

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ						
		 ที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
332 (12,985)
2,946
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
1,689
4,320
(6)
(7)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย		
10,171
10,171
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		
- (18,835)
- (18,835)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม		
(100,000)
- (536,350)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่า		
(678,495) (608,194) (678,495) (608,194)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
(6,018) (32,987)
(3,676) (23,355)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
226,485
3,947 126,025
3,592
เงินคืนทุนจากการลงทุน		
65,658
65,855
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
31
163,543
- 178,000
เงินสดรับเงินปันผล			
23,786
62
169
62
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		
(303,352) (575,329) (927,318) (633,620)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับส�ำหรับตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้		
364,224 459,000 364,224 447,130
เงินสดจ่ายส�ำหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		
(21)
(125)
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น		
- 634,772
52,952
เงินปันผลจ่าย		
20
(74,110)
- (74,110)
		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
290,093 458,875 924,886 500,082
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน		
40,704
1,995
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		
58,089
11,943
2,302 (13,344)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		
141,968 130,025
4,100
17,444
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
4
200,057 141,968
6,402
4,100
									
รายการที่มิใช่เงินสด:							
ส่วนต�่ำกว่าจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น		
(46,570) (33,300)
(1,583)
(1,837)
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
852
67
852
(29)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้อมูลทั่วไปและการดำ�เนินงาน
1.1 การดำ�เนินงานของบริษัท

บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียน
จัดตั้งเป็นบริษัทจำ�กัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2532 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัดเมื่อวันที่
19 มิ ถุ น ายน 2545 และจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2545 โดยสำ�นักงานของ
บริษัทมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้
ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ บริษัทประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยดำ�เนิน
ธุรกิจหลัก คือ การลงทุนและการเป็นทีป่ รึกษาและการจัดการ
ให้แก่บริษทั ในเครือและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวมถึงธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้าและโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังให้บริการ
ด้านการเงินต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจ
จัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วย
ลงทุนการค้าตราสารหนี้ รวมถึงธุรกิจการลงทุนและที่ปรึกษา
กองทุน
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 บริษทั ย่อยได้ด�ำ เนินการขออนุญาต
หยุ ด ประกอบธุ ร กิ จ การเป็ น นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
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�ระค่าซื้อสิทธิงวดแรก
จำ�นวน 100 ล้านบาทเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั ย่อยจะได้รบั ชำ�ระค่าซือ้ สิทธิสว่ นทีเ่ หลืองวดละ 40
ล้านบาท ภายใน 1 ปี นับจากการชำ�ระราคาในงวดที่ 1 และ
ภายใน 1 ปี นับจากการชำ�ระราคาในงวดที่ 2
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ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะยังคงดำ�เนินธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจ
จัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วย
ลงทุน การค้าตราสารหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ และธุรกิจอืน่
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจต่อไป
บริษัทย่อยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 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
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กำ�หนดรายการย่อ
ที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนเดิม ยกเว้นตามที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม

(ก) งบการเงินรวมนีไ้ ด้รวมงบการเงินของบริษทั ฟินนั ซ่า
		 จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่
		 จดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศ

ลักษณะของธุรกิจ

ไทย
ไทย
ไทย
Cayman Islands
กัมพูชา
ฮ่องกง

ธุรกิจบริหารลูกหนี้
ธุรกิจวาณิชธนกิจ / ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธุรกิจการลงทุนและที่ปรึกษากองทุน
ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ

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

100
100
100
100
100

(ข) ยอดคงค้ า งและรายการค้ า ระหว่ า งกั น ที่ มี ส าระ
สำ�คัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
(ค) งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 ของบริษทั ย่อยทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงินรวม
ได้ตรวจสอบแล้ว ยกเว้นงบการเงินของ Finansa
Hong Kong Limited บริษทั ฟินนั ซ่า แคปปิตอล จำ�กัด
และ Finansa (Cambodia) Ltd. ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ดังนั้น งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริษัท  
ดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลที่จัดทำ�โดยผู้บริหารของ
		บริษทั ย่อย สินทรัพย์ หนีส้ นิ และกำ�ไร (ขาดทุน) ของ
บริษทั ดังกล่าวข้างต้นไม่มสี าระสำ�คัญต่องบการเงินรวม
(ง) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทำ�สัญญา   
ซื้อขายหุ้นกับบริษัทแห่งหนึ่งในการขายหุ้นทั้งหมด
จำ�นวน 19,999,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
ทุนทีช่ �ำ ระแล้ว ของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ฟินันซ่า จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้
เพื่ อ ขายและการดำ � เนิ น งานที่ ย กเลิ ก ” งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้
แสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยที่
รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมเป็นสินทรัพย์ทจี่ ดั ประเภท
เป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขาย และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกั บ สิ น ทรั พ ย์ ที่ จั ด ประเภทเป็ น สิ น ทรั พ ย์      
ถือไว้เพื่อขาย และได้แสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย      
ดั ง กล่ า วในงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ       
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ จั ด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุ
ข้อ 30)

100
100
100
100
100
100

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แสดง
กำ�ไรสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก ซึ่งเดิม
แสดงเป็นรายได้และค่าใช้จา่ ยในแต่ละรายการในงบ
กำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
ในวันที่ 22 มกราคม 2558 บริษัทได้รับชำ�ระค่าหุ้น
จำ � นวน 178 ล้ า นบาท และโอนหุ้ น ให้แก่บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำ�กัด
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนฟินันซ่า จำ�กัด ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทนับแต่วันที่ดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 30 และ
ข้อ 31)
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มี ผ ลต่ อ การ
รายงาน และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
สำ�หรับรอบบัญชีปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
ดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)

100 I

รายงานประจ�ำปี 2558

การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ น
แปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะ
เวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำ หรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยน
แปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคล หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน
การบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า
การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ งิ น เฟ้ อ
รุนแรง
กำ�ไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การ    
ลงทุน

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้
เพือ่ ขายและการดำ�เนินงาน
ที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การสำ�รวจและประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 10
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11
การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สั ญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิ่ง
จูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้-การเปลีย่ นแปลง
สถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่า
ทีท่ �ำ ขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของข้ อ
ตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้-รายการแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุน
เว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ที่
เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมิ น ว่ า ข้ อ ตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้ เ สี ย จาก
กองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรือ่ ง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและ
การด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 14
ข้ อ จำ � กั ด สิ น ทรั พ ย์ ต าม
โครงการผลประโยชน์ ข้อ
กำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�  และ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี                                   
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ งผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาสำ�หรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ใ ช่
เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วง
การผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มผี ลกระทบ
อย่ า งเป็ น สาระสำ � คั ญ ต่ อ งบการเงิ น นี้ ยกเว้ น มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ออกใหม่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

บริษทั และบริษทั ย่อยได้น�ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 มาใช้เป็นครั้งแรกในปีปัจจุบัน โดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติสำ�หรับ
การวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัด
มูลค่ายุตธิ รรม ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 ครอบคลุมถึงการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของรายการทัง้ ที่
เป็ น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และรายการที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ครื่ อ งมื อ  
ทางการเงิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
กำ�หนดหรืออนุญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม หรือให้มีการ
เปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น การจ่ายโดยใช้
หุ้ น เป็ น เกณฑ์ ภ ายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์ รายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่องสัญญาเช่าและการวัด
มูลค่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่า

ยุติธรรม (เช่น การวัดมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
หรือการวัดมูลค่าจากการใช้ เพื่อประเมินการด้อยค่าของ
สินทรัพย์)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 ให้ค�ำ นิยาม
มูลค่ายุติธรรมว่าเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์
หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผู้ร่วมตลาดในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์
สูงสุด) ณ วันที่วัดมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 หมายถึง ราคาขายหรือโอนออก
(exit price) โดยไม่คำ�นึงว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตได้โดยตรง
หรือได้จากการประมาณการ โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า
วิธีอื่น นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
ยังกำ�หนดถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 ต้องถือ
ปฏิบตั โิ ดยวิธเี ปลีย่ นทันทีเป็นต้นไปสำ�หรับงบการเงินทีม่ รี อบ
ระยะเวลาบัญชีทเ่ ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ข้อกำ�หนดของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนีไ้ ม่ตอ้ งนำ�มาใช้ปฏิบตั สิ �ำ หรับข้อมูล
เปรียบเทียบสำ�หรับรอบระยะเวลาก่อนเริ่มถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ดั ง นั้ น ตามข้ อ
กำ�หนดสำ�หรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาง
บริษทั และบริษทั ย่อยจึงไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 สำ�หรับข้อมูลเปรียบเทียบ     
ปี 2557 โดยการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 ไม่ได้มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อจำ�นวนเงิน
ที่ต้องรับรู้รายการในงบการเงิน นอกเหนือจากการเปิดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติม (ดูหมายเหตุข้อ 32)
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
และมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
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ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะ
เวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีส�ำ หรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยน
แปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยว
ข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ งิ น เฟ้ อ
รุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) กำ�ไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การ
ลงทุน
ฉบับที่ 41
เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย
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ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่
ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายและการ
ดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) การสำ�รวจและประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดำ �เนินงาน-สิ่ง
จูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้-การเปลีย่ นแปลง
สถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่า
ทีท่ �ำ ขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของ
ข้ อ ตกลงสั ม ปทานบริ ก าร
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้-รายการแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุน
เว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ที่
เกิ ด ขึ้ น จากการรื้ อ ถอน     
การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมิ น ว่ า ข้ อ ตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้ เ สี ย จาก
กองทุ น การรื้ อ ถอน การ
บู ร ณะและการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรือ่ ง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและ
การด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) ข้ อ จำ � กั ด สิ น ทรั พ ย์ ต าม
โครงการผลประโยชน์ ข้อ
กำ � หนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต่ำ � และ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์
ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสำ�หรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ใ ช่
เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วง
การผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นำ�ส่งรัฐ
แนวปฏิบัติทางบัญชีสำ�หรับการวัดมูลค่าและรับรู้
รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะนำ�มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย
มาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยได้ประเมินผลกระทบ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ และเห็นว่าไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินสำ�หรับงวดทีเ่ ริม่ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

3. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ มีดังต่อไปนี้

(ข) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตาม
เกณฑ์คงค้างโดยจะรับรูต้ ามขัน้ ความสำ�เร็จของงาน
(ค) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้คา่ เช่าและค่าบริการทีเ่ กีย่ วข้องรับรูต้ ามระยะ
เวลาของสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง
(ง) ดอกเบี้ ย และส่ ว นลดรั บ จากเงิ น ให้ กู้ ยื ม - ธุ ร กิ จ
บริหารลูกหนี้
รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้กู้ยืมรับรู้
ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของเงินให้กยู้ มื โดย
คำ�นวณจากยอดเงินต้นค้างชำ�ระ สำ�หรับเงินให้กยู้ มื
ทีผ่ ดิ นัดชำ�ระจะไม่บนั ทึกยกเลิกรายการดอกเบีย้ ค้างรับ
จากเงินให้กู้ยืมที่ผิดนัดชำ�ระดังกล่าว แต่พิจารณา
ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญร่วมกับเงินต้นของเงินให้กู้
ยืมแทน
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
เงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงิน
ปันผลเกิดขึ้น
(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

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

(ก) รายได้ค่านายหน้า
รายได้คา่ นายหน้าจากการเป็นตัวแทนซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3.3 เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยแสดงมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ที่ มิ ใ ช่          
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามประเภทของเงินลงทุน
ดังต่อไปนี้
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าจัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนชั่วคราวและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์บนั ทึกเป็นรายการ
กำ�ไรหรือขาดทุนในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็นเงิน
ลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์  
ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการองค์ประกอบอืน่ ของส่วน
ของผู้ถือหุ้นผ่านรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จนกระทั่ ง จำ � หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ จึ ง บั น ทึ ก การ    
เปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือไว้จนครบกำ�หนดจัด
ประเภทเป็ น เงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราวหรื อ เงิ น ลงทุ น
ระยะยาวตามระยะเวลาคงเหลือและแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย ส่วนเกิน/ส่วนต่ำ�กว่า
มูลค่าตราสารหนี้ตัดจำ�หน่ายตามอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง ซึ่งจำ�นวนที่ตัดจำ�หน่ายนี้จะแสดงเป็น
รายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ย
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดซึ่งถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปจัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนระยะยาวแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
(จ) เงินลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนระยะยาวแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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การคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุนใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทและ
บริษทั ย่อยจะปรับเปลีย่ นราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มลู ค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้
บันทึกเป็นรายการกำ�ไร (ขาดทุน) ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุนจาก
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าในส่วนของผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่ประเภทของ
เงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
3.4 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวม
ดอกเบี้ยค้างรับ และหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายได้รอ
ตัดบัญชี/ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้กยู้ มื ทีย่ งั ไม่รบั รูเ้ ป็นรายได้
แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้กู้ยืม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในแต่ละปี
การตัดจำ�หน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญจะนำ�ไปลดค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ส่วนหนีส้ ญ
ู ทีไ่ ด้รบั คืนจะนำ�ไปเพิม่ ยอดค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญหรือบันทึกเป็นรายได้แล้วแต่กรณี
3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
งบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งยกเว้นเงินลงทุนที่บริษัทและ
บริษัทย่อยมีความตั้งใจที่จะถือเป็นการชั่วคราวที่แสดงอยู่ใน
งบการเงินรวม แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ซึง่ บริษทั ถือหุน้
ทั้งหมดและมีผลขาดทุนเกินทุนจะแสดงส่วนที่ขาดทุนเกินทุน
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ

3.6 อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ ม
ราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภท
คำ�นวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตามอายุการใช้งานทีป่ ระมาณการไว้
ดังต่อไปนี้
อาคารสำ�นักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สำ�นักงาน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ

25 ปี และ 30 ปี
5 ปี
3 และ 5 ปี
5 ปี
4 และ 5 ปี

ค่าเสือ่ มราคารวมอยูใ่ นงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับสินทรัพย์
ระหว่างทำ�
3.7 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ตามอายุสัญญาเช่าและค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถ้ามี) การตัด
จำ�หน่ายสิทธิการเช่าคำ�นวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า
24 ปี - 25 ปี
3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการตัดจำ�หน่าย
(ก) ค่าความนิยม
ค่าความนิยมของบริษัทเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนทีเ่ กิดจากการ
ที่บริษัทซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยในราคาที่สูงกว่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทจะ
ทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำ�ทุกปี และตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้
แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
- ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับซอฟท์แวร์คำ�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
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ไ ม่ ท ราบ
แน่นอน จะมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำ�ทุกปี โดยค่า
เผื่อการด้อยค่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.9 สัญญาเช่าระยะยาว
(ก) สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่
ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า
		ถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจาก
สัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไร
ขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ด้วยวิธเี ส้นตรง
ตามอายุของสัญญาเช่า
(ข) สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนมาให้บริษัท
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึก
เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
		บันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะ
บันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ตลอดอายุ ข องสั ญ ญาเช่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการ
ใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
3.10 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ ในงบแสดง
ฐานะการเงิ น เมื่ อ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ภ าระผู ก พั น ใน
ปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้  
ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เพือ่ จ่ายชำ�ระภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.11 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั และบริษทั ย่อย
หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี �ำ นาจควบคุมบริษทั และบริษทั ย่อย
หรื อถู ก ควบคุ ม โดยบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อยไม่ ว่ า จะเป็นโดย    
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริษทั และบริษัทย่อย
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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
บริษทั แปลงค่ารายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างปีเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 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�ไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�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
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
ในต่างประเทศบันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดง
เป็นผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในองค์ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
3.13 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
บริษทั รับรูร้ ายการของตราสารอนุพนั ธ์เป็นสินทรัพย์หรือ
หนี้สินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เกิดรายการและมีการวัด
มูลค่ายุติธรรมใหม่ของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวทุกวันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน กำ�ไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่มิได้มีไว้เพื่อการป้องกัน
ความเสี่ยงจะถูกรับรู้ทันทีในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
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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
จะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รั บ คื น และรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์          
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ มูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน    
ในการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นนั้ แล้ว
แต่จำ�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
ของพนั ก งานหลั ง ออกจากงานนั้ น อ้ า งอิ ง จากอั ต ราผล
ตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กำ � ไร (ขาดทุ น ) จากการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยก่อนปี 2558 รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ � ไร (ขาดทุ น ) จากการประมาณการตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับปี 2558 รับรู้ในกำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่นในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.16 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
คำ�นวณกำ�ไรหรือขาดทุนสำ�หรับปีนนั้ ประกอบด้วยจำ�นวนรวม
ของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(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
ตัดบัญชีส�ำ 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 � ผล  
แตกต่างชั่วคราวนั้น มาใช้ป ระโยชน์ได้ โ ดยมี ก าร
ทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ปรับลดลง เมือ่ กำ�ไรทางภาษีทจี่ ะนำ�มาใช้ประโยชน์
ลดลง การกลับรายการจะทำ�เมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำ�ไรทาง
ภาษีเพียงพอที่จะนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ    
ตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริษทั และบริษทั ย่อยคำ�นวณมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีส�ำ หรับงวด
ทีบ่ ริษทั คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี หรือในงวดทีก่ จิ การคาดว่าจะ
จ่ายชำ�ระหนี้สินภาษีที่มีผลบังคับใช้ หรือที่คาดได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมี
สิทธิตามกฎหมายในการนำ�สินทรัพย์และหนี้สิน    
ดังกล่าวมาหักกลบกันและบริษัทและบริษัทย่อย
ตั้งใจจะชำ�ระหนี้สินและรับชำ�ระสินทรัพย์ดังกล่าว
ด้วยยอดสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับกำ�ไรหรือ
ขาดทุ น ไว้ ใ นงบกำ � ไรขาดทุ น และกำ � ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยัง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ถ้าภาษีเงินได้ทเี่ กิดขึน้ นัน้ เกีย่ วข้อง
กับรายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้
ในปีบัญชีเดียวกันหรือต่างปี
3.17 กำ�ไร/ขาดทุนต่อหุ้น
กำ�ไร/ขาดทุนต่อหุ้นที่แสดงในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นกำ�ไร/ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานซึ่ง
คำ�นวณโดยหารกำ�ไร/ขาดทุนสุทธิดว้ ยจำ�นวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายอยู่ในระหว่างปี
3.18 การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารที่สำ�คัญและ
  แหล่งข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอน
  ของการประมาณการ
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
		และตราสารหนี้ภาคเอกชนคำ�นวณโดยใช้อัตราผล
ตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทยหรื อ
สถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของ
หน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน
ในการเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ดั ง นั้ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ ป ระมาณขึ้ น ที่ เ ปิ ด เผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินนีจ้ งึ ไม่จ�ำ เป็นต้องบ่งชี้
ถึ ง จำ � นวนเงิ น ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในตลาดแลกเปลี่ ย น     
ในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/
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หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบ
ที่มีสาระสำ�คัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น
(ข) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- บริษัทและบริษัทย่อยอื่นนอกเหนือจากธุรกิจ
หลักทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยอื่นนอกเหนือจากธุรกิจ
หลักทรัพย์  มีนโยบายการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ของเงิ น ให้ กู้ ยื ม จากจำ � นวนหนี้ ที่ ค าดว่ า จะ
เรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยการพิจารณา
จากระยะเวลาการผิดนัดชำ�ระประกอบกับการ
วิเคราะห์ประเมินฐานะทางการเงิน การพิจารณา
ความเสี่ ย งและมู ล ค่ า หลั ก ประกั น ของลู ก หนี้
แต่ละราย
- บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
			บริษทั ย่อยตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีแ่ สดงในงบ
การเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามหนังสือที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม
2543 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544
(ค) ค่าความนิยม
บริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม โดย
พิจารณาจากประมาณการมูลค่าปัจจุบนั ของกระแส
เงินสดที่จะได้รับในอนาคตของบริษัทย่อย โดยใช้
อัตราคิดลดทีเ่ หมาะสม บริษทั บันทึกผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า หากพบว่ามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคตของบริษัทย่อยต่ำ�กว่าราคา
ตามบัญชี

(ง) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกรับรู้จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีทุกรายการ และผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่สามารถ
หักภาษีได้ในอนาคต โดยรับรูเ้ ท่ากับจำ�นวนทีเ่ ป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่ากำ�ไรทางภาษีในอนาคตจะมีจำ�นวน
เพียงพอที่จะนำ�ผลต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทาง
ภาษีดังกล่าวมาใช้หักภาษีได้ บริษัทย่อยได้จัดทำ�
ประมาณการกำ�ไรทางภาษีในอนาคต และพิจารณา
แล้ ว ว่ า จะมี กำ � ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอ                   
ที่จะสามารถใช้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้
(จ) สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซือ้ ขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ได้รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยได้ดำ�เนินการขอ
อนุญาตหยุดการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า        
ซือ้ ขายหลักทรัพย์และการเป็นตัวแทนซือ้ ขายสัญญา
ซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เป็ น การชั่ ว คราวจากสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยการหยุดประกอบการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่   
4 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
บริษัทย่อยได้โอนขายสิทธิการเป็นสมาชิกบริษัท
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง  (ดูหมายเหตุข้อ 1)

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการน�ำเสนองบกระแสเงินสด
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 31)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
20
200,037

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
39
141,929

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
5
6,397

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
6
4,094

200,057

141,968

6,402

4,100

200,057

(14,457)
127,511

6,402

4,100

5. เงินลงทุน
5.1 จำ�แนกตามประเภทของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัท และบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน/ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว						
หลักทรัพย์เพื่อค้า						
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุน
284,606
285,992
138,186
140,169
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
1,386
1,983
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
285,992
285,992
140,169
140,169
หลักทรัพย์เผื่อขาย						
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
7,759
3,820
7,575
5,378
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(3,939)
(2,197)
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ
3,820
3,820
5,378
5,378
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
289,812
289,812
145,547
145,547
เงินลงทุนระยะยาว						
หลักทรัพย์เผื่อขาย						
พันธบัตรรัฐบาล
10,784
11,351
10,970
11,378
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
146,994
98,696
133,655
130,343
รวม
157,778
110,047
144,625
141,721
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(47,731)
(2,904)
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ
110,047
110,047
141,721
141,721
เงินลงทุนทั่วไป						
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ในประเทศ
7,800
7,800
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ
27,066
24,722
รวม
34,866
32,522
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(27,066)
(24,722)
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
7,800
7,800
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
117,847
149,521
รวมเงินลงทุนสุทธิ
407,659
295,068
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน/ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว						
หลักทรัพย์เพื่อค้า						
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุน
133,258
133,521
4,091
4,091
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
263
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
133,521
133,521
4,091
4,091
หลักทรัพย์เผื่อขาย						
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
7,759
3,820
7,575
5,378
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(3,939)
(2,197)
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ
3,820
3,820
5,378
5,378
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
137,341
137,341
9,469
9,469
							
เงินลงทุนระยะยาว						
หลักทรัพย์เผื่อขาย						
พันธบัตรรัฐบาล
10,784
11,351
10,970
11,378
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
567
408
รวมหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ
11,351
11,351
11,378
11,378
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
11,351
11,351
11,378
11,378
รวมเงินลงทุนสุทธิ
148,692
20,847

5.2 จ�ำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั และบริษทั ย่อย
มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มิใช่หลักทรัพย์เพื่อค้าจำ�แนกตาม
ระยะเวลาที่เหลือของสัญญาได้ดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทได้นำ�เงิน
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล จำ�นวน 11.35 ล้านบาท และจำ�นวน
11.38 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ไปค้ำ�ประกันวงเงินกู้ยืมเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ครบก�ำหนดภายในระยะเวลา
หลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตรรัฐบาล
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ครบก�ำหนดภายในระยะเวลา

น้อยกว่า
1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

น้อยกว่า
1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

-

10,784
10,784
567
11,351
11,351

-

10,784
10,784
567
11,351
11,351

-

10,970
10,970
408
11,378
11,378

-

10,970
10,970
408
11,378
11,378

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

6. ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
เพือ่ ให้การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นไป
ตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึง่ ต้องแยก
แสดงรายการที่ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี ให้เป็นสินทรัพย์

หมุนเวียน และรายการที่ครบกำ�หนดเกิน 1 ปี เป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน บริษทั และบริษทั ย่อยจึงแยกแสดงรายการ ลูกหนี้
และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
(ดูหมายเหตุข้อ 6.2)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุข้อ 8)
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นสุทธิ
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

175,612
(171,201)
4,411
(1,005)

176,794
(171,201)
5,593
(997)

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

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

3,406

4,596

1,000

1,000

6.1  จ�ำแนกตามประเภทสัญญา
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
เงินให้กู้ยืมธุรกิจบริหารลูกหนี้			
เงินให้กู้ยืม
137,827
139,009
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
1,181
1,181
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
139,008
140,190
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
(81)
(81)
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
138,927
140,109
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(135,516)
(135,516)
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมธุรกิจบริหารลูกหนี้สุทธิ
3,411
4,593
			
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			
ลูกหนี้อื่น
22,685
22,685
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุข้อ 6.3)
(22,685)
(22,685)
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
			
เงินให้กู้ยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
13,000
13,000
เงินให้กู้ยืม
1,000
1,000
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น
14,000
14,000
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(13,000)
(13,000)
รวมเงินให้กู้ยืมอื่นสุทธิ
1,000
1,000
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นสุทธิ
4,411
5,593

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยลูกหนี้อื่นซึ่งรวมลูกหนี้ที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วย
เงินสดโดยไม่สามารถชำ�ระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กู้ยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
เงินให้กู้ยืม
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กู้ยืมอื่นสุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

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

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

6.2 จ�ำแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น					
เมื่อทวงถาม (รวมสัญญาที่ครบก�ำหนดแล้ว)
171,823
171,823
13,000
13,000
ไม่เกิน 1 ปี
46
เกิน 1 ปี
3,743
4,971
1,000
1,000
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
175,612
176,794
14,000
14,000

6.3 ลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ จั ด ชั้ น ตามประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 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 2558

การจัดชั้น

จ�ำนวนมูลหนี้

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ที่ตั้งโดย
บริษัทย่อย

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

22,685
22,685

22,685
22,685

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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 2558 และ 2557 บริษัทย่อยดังกล่าวมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
เป็นจำ�นวนเงิน 22.68 ล้านบาท
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

7. ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ลูกหนี้ค่าปรับโอนสิทธิการเช่า
ลูกหนี้เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า
ลูกหนี้อื่น
หัก ลูกหนี้อื่นที่รวมอยู่ในสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 31)   
รวมลูกหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

4,940
89,619

23,497
37,627
4,541

4,940
1,688

23,497
37,627
679

94,559

(1,666)
63,999

6,628

61,803

8. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดต้นปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ยอดปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

171,201
171,201

173,629
(2,428)
171,201

13,000
13,000

9. เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  บริษทั และบริษทั ย่อย
มีเงินฝากธนาคารจำ�นวน 0.61 ล้านบาท และ 2.30 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ (เฉพาะบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 จำ�นวน 0.61 ล้านบาท และ 0.60 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
ที่วางไว้เป็นประกันหนังสือค้ำ�ประกันที่ธนาคารออกให้แก่
บริษัทและบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุข้อ 26)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
13,000
13,000

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
10.1  เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั และบริษทั ย่อย
มี เ งิ น ลงทุ น ในกิ จ การที่ เ ป็ น บริ ษั ท ร่ ว มซึ่ ง แสดงมู ล ค่ า ตาม        
วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ANNUAL REPORT 2015

I Finansa Public Company Limited I 113

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ประเทศ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
2558
2557
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ราคาทุน

บริษัทร่วม
บจก. พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์

ธุรกิจพัฒนาและ
ให้เช่าคลังสินค้า
บล. ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ. มั่นคงเคหะการ
ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ไทย
ไทย

29.29

36.38
-

536,350

436,500
-

641,967

326,894
-

ไทย

7.15

-

436,500

-

452,465

-

50

50

4,210

3,845

733

670

3.75
-

10
25.26

300
977,360

300
135
313,213
753,858 1,095,300

194
530,407
858,165

บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
Siam Investment Partners, L.P.(1)

หุ้นส่วนทั่วไป Cayman
ของกองทุน
Islands
บล. ทีป่ รึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส ที่ปรึกษาการ
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด(2)
ลงทุน
ไทย
บล. ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์ ไทย
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(1)
(2)

Siam Investment Partners, L.P. อยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนใน บล.ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด อยู่ที่ร้อยละ 96.25
ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีสัดส่วนการลงทุน ใน บล. ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 31.94

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำ�กัด (มหาชน)

ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน
2558 มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท จำ � หน่ า ยหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท   
พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (“พรอสเพค”) ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วม ทัง้ จำ�นวนทีบ่ ริษทั ถือครองอยูใ่ ห้แก่บริษทั มัน่ คงเคหะการ
จำ�กัด (มหาชน) (“MK”) ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำ�นวน
เงินทั้งสิ้น 436.50 ล้านบาท โดย MK จะชำ�ระค่าสินทรัพย์ที่
ซื้อโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำ�นวน 70,975,608 หุ้น
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.15 ของทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว
ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 6.15 บาท เมื่อวันที่        
26 ตุลาคม 2558 บริษัทได้โอนหุ้นพรอสเพคทั้งหมดให้ MK
เป็นผลให้พรอสเพคไม่ได้เป็นบริษัทร่วมของบริษัทอีกต่อไป
บริษทั รับรูก้ �ำ ไรจากการจำ�หน่ายหุน้ สามัญดังกล่าวในงบการเงิน
รวมจำ�นวน 91.66 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับหุ้นสามัญของ
บริษทั มัน่ คงเคหะการ จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 70,975,608 หุน้
หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.15 บริษัทพิจารณา  
จัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เนือ่ งจากการ
มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายผ่านการ
มีตัวแทนของบริษัทอยู่ในคณะกรรมการของบริษัท
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำ�กัด (“บล. ฟินันซ่า”) ซึ่งเป็น
บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ถือหุน้ ในบริษทั หลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) (“ฟินันเซีย ไซรัส”) จำ�นวน
118,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 25.26

ในปี 2557 ฟินนั เซีย ไซรัส ได้จา่ ยหุน้ ปันผลในอัตรา 5.64
หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ทำ�ให้มจี �ำ นวนหุน้ เพิม่ ขึน้ เป็น 138,921,985
หุ้น ในสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บล.ฟินนั ซ่าได้รบั หุน้ ฟินนั เซีย
ไซรัสเพิ่มเติมจากการโอนขายสิทธิสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
ทำ�ให้มีหุ้นทั้งหมดจำ�นวน 170,269,978 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 29.29
ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ซื้อหุ้นฟินันเซีย ไซรัส
ทั้งหมดจากบริษัทย่อยที่ราคา 3.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็น

จำ�นวนเงิน 536.35 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าว
ไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินรวม เนือ่ งจากการซือ้ เงินลงทุนดัง
กล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่ม
ฟินันซ่า
10.2  เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในงบการเงิน
  เฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั มีเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

มูลค่าตามบัญชี
ตามราคาทุน

เงินปันผลรับ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเทศ 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558 2557

บริษัทย่อย
บล. ฟินันซ่า
บจก. ฟินันซ่า แคปปิตอล
บลจ. ฟินันซ่า(1)
Finansa Fund Management Ltd.

ธุรกิจหลักทรัพย์
ไทย
700,000
700,000
ธุรกิจบริหารลูกหนี้ ไทย
511,000
511,000
ธุรกิจจัดการกองทุน ไทย
110,000
ธุรกิจที่ปรึกษา
Cayman
690
690
และธุรกิจบริหาร Islands (หุ้นสามัญ) (หุ้นสามัญ)
การลงทุน
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 - สุทธิ

100
51
100

100
51
100
100

734,709
467,787
151,790

734,709
467,787
151,790

-

-

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

-

-

-

36.38

436,500

-

-

7.15
29.29

-

436,500
536,350
972,850 436,500
2,445,211 1,908,861

-

-

บริษัทร่วม
บจก. พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์

ธุรกิจพัฒนาและ
ให้เช่าคลังสินค้า
บมจ. มั่นคงเคหะการ
ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัยพ์
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(1)

ไทย
ไทย
ไทย

- 1,200,000
992,010
930,245

-

-

-

ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ดังนั้น เงินลงทุนในบริษัทย่อยจำ�นวน
208.20 ล้านบาท ที่รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินจึงถูกแสดงเป็นสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ต่อมาในวันที่ 22 มกราคม 2558 บริษัทได้จำ�หน่าย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยจำ�นวน 178.00 ล้านบาท โดยรับรู้ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำ�นวน 30.20 ล้านบาท
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11. เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย : พันบาท)

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

ประเภทกิจการ

ประเทศ

กองทุน

Cayman  Islands

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
5.87(2)

5.87(2)

เงินลงทุนในราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
21,079
(20,999)

19,254
(19,181)

80

73

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

12. อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

ราคาทุน 							
31 ธันวาคม 2557
259,744
73,054
33,354
6,090
372,242
ซื้อ/โอนเข้า
1,503
335
1,709
250
3,797
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
(104,880)
(8,961)
(11,496)
(2,334)
(250)
(127,921)
31 ธันวาคม 2558
154,864
65,596
22,193
5,465
248,118
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
31 ธันวาคม 2557
(142,856)
(56,010)
(25,847)
(5,453)
(230,166)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
(4,654)
(4,911)
(2,122)
(196)
(11,883)
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
58,839
8,869
11,435
2,323
81,466
31 ธันวาคม 2558
(88,671)
(52,052)
(16,534)
(3,326)
(160,583)
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
31 ธันวาคม 2557
ค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2558
66,193
13,544
5,659
2,139
87,535
31 ธันวาคม 2557
116,888
17,044
7,507
637
142,076
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2556
ซื้อ/โอนเข้า
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
     ที่ถือไว้เพื่อขาย(1)
31 ธันวาคม 2557

259,744
-

74,502
18,025
(10,032)

37,486
8,124
(1,201)

12,148
(3,363)

3,118
8,216
(11,334)

386,998
34,365
(25,930)

259,744

(9,441)
73,054

(11,055)
33,354

(2,695)
6,090

-

(23,191)
372,242

(134,596)
(8,260)
-

(66,887)
(4,930)
8,458

(34,401)
(2,162)
232

(11,248)
(252)
3,352

-

(247,132)
(15,604)
12,042

(142,856)

7,349
(56,010)

10,484
(25,847)

2,695
(5,453)

-

20,528
(230,166)

-

(236)
121

(1,078)
969

-

-

(1,314)
1,090

-

115
-

109
-

-

-

224
-

116,888
125,148

17,044
7,379

7,507
2,007

637
900

3,118

142,076
138,552

ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
     ที่ถือไว้เพื่อขาย(1)
31 ธันวาคม 2557
ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2556
ค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับปี
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
     ที่ถือไว้เพื่อขาย(1)
31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
(1)

11,883
15,604

ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ดังนั้นรายการสินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงินจึงถูกแสดงเป็นสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือ
ไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 31)
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2557
ซื้อ/โอนเข้า
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2558

259,744
(104,880)
154,864

57,059
1,071
(4,523)
53,607

17,829
34
(5,528)
12,335

1,945
400
(792)
1,553

-

336,577
1,505
(115,723)
222,359

(142,857)
(4,654)
58,839
(88,672)

(42,705)
(4,064)
4,483
(42,286)

(12,045)
(1,604)
5,489
(8,160)

(1,945)
(2)
792
(1,155)

-

(199,552)
(10,324)
69,603
(140,273)

-

-

-

-

-

-

66,192
116,887

11,321
14,354

4,175
5,784

398
-

-

82,086
137,025

ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ตัดบัญชี/โอนออก/จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2557
ค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับปี
31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2556
ซื้อ/โอนเข้า
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2557

259,744
259,744

51,875
14,502
(9,318)
57,059

11,569
6,260
17,829

4,188
(2,243)
1,945

2,363
6,511
(8,874)
-

329,739
27,273
(20,435)
336,577

(134,596)
(8,261)
(142,857)

(47,061)
(3,508)
7,864
(42,705)

(10,551)
(1,494)
(12,045)

(4,188)
2,243
(1,945)

-

(196,396)
(13,263)
10,107
(199,552)

-

-

-

-

-

-

116,887
125,148

14,354
4,814

5,784
1,018

-

2,363

137,025
133,343

ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ตัดบัญชี/โอนออก/จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2557
ค่าเผื่อการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2556
ค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับปี       
31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ราคาทุนเดิมก่อน
หักค่าเสือ่ มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ หักค่าเสือ่ ม
ราคาเต็มจำ�นวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำ�นวน 73.94 ล้าน
บาท และ 111.69 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (เฉพาะบริษัท : 57.22
ล้านบาท และ 71.38 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

10,324
13,263

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทได้นำ�ห้อง
ชุดสำ�นักงานซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีรวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 66.19
ล้ า นบาท และ 116.89 ล้ า นบาท ไปค้ำ � ประกั น วงเงิ น
ทุนหมุนเวียนจำ�นวน 150 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท ตาม
ลำ � ดั บ ที่ ไ ด้ รั บ จากสถาบั น การเงิ น ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง (ดู
หมายเหตุข้อ 24)
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13. ค่าความนิยมสุทธิ
(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 2557
ตั้งส�ำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2558
ค่าความนิยมสุทธิ
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

14. สิทธิการเช่า - สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ราคาทุน
สิทธิการเช่าที่ดิน
รวม
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สิทธิการเช่าที่ดิน
รวม
สิทธิการเช่า - สุทธิ
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

ลดลง

708,194
708,194

707,681
707,681

-

1,415,875
1,415,875

(1,006)
(1,006)
707,188

(41,259)
(41,259)

-

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

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ราคาทุน

- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557
2558

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

เพิ่มขึ้น

ลดลง

85,038

3,323

(2,386)

85,975

12,000
2,533
99,571

120
3,443

(12,000)
(14,386)

2,653
88,628

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม การด้อยค่า 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
2558
2558

(58,598)

(2,769)

2,372

(58,995) (24,066)

2,914

(1,550)
(60,148)

(220)
(2,989)

2,372

(1,770)
(60,765) (24,066)

883
3,797

(หน่วย : พันบาท)
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

ลดลง

สินทรัพย์ที่ ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
จัดประเภทเป็น ณ วันที่
สินทรัพย์ที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
(1)
2557
2556
ถือไว้เผือ่ ขาย

เพิ่มขึ้น

ลดลง

สินทรัพย์ที่ ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อ
จัดประเภทเป็น ณ วันที่
สินทรัพย์ที่ 31 ธันวาคม การด้อยค่า
(1)
สินทรัพย์
2557
ถือไว้เผือ่ ขาย

สินทรัพย์ที่ ยอดคงเหลือ
จัดประเภทเป็น ณ วันที่
สินทรัพย์ที่ 31 ธันวาคม
ถือไว้เผือ่ ขาย(1) 2557

121,193 10,024 (9,676) (36,503) 85,038 (76,510) (9,929) 8,565 19,276 (58,598) (24,289)

223

12,000
- 12,000
2,413
120
- 2,533 (1,360) (190)
- (1,550)
135,606 10,144 (9,676) (36,503) 99,571 (77,870) (10,119) 8,565 19,276 (60,148) (24,289)

- 12,000
983
223 15,357

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

(1)

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

2,374

													
2,989
10,119

ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ดังนั้นรายการสินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงินจึงถูกแสดงเป็นสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือ
ไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 31)
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ราคาทุน

- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

เพิ่มขึ้น

ลดลง

83,480
613
84,093

3,023
3,023

(2,307)
(2,307)

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557
2558

84,196
613
84,809

(57,428)
(490)
(57,918)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม การด้อยค่า 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
2558
2558

(2,642)
(31)
(2,673)

2,307
2,307

(57,763) (24,066)
(521)
(58,284) (24,066)

2,367
92
2,459

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ราคาทุน

- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

เพิ่มขึ้น

ลดลง

88,044
613
88,657

4,927
4,927

(9,491)
(9,491)

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2557

83,480
613
84,093

(61,112)
(460)
(61,572)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม การด้อยค่า 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
2557
2557

(4,696)
(30)
(4,726)

8,380
8,380

(57,428) (24,066)
(490)
(57,918) (24,066)

1,986
123
2,109

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

2,673
4,726

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าภาษีเงินได้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หัก หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รวมอยู่ในสินทรัพย์
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 31)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
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รายงานประจ�ำปี 2558

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
697
(230)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
8,010
(439)

467

(6,584)
987

การตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ผลแตกต่างชั่วคราว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

230
571

303
569

230
538

303
536

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวม ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
รายการที่บันทึก
ในงบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

977
449
1,426

(977)
247
(730)

696
696

(397)
(42)
(439)
987

172
38
210
(520)

(225)
(4)
(229)
467

ณ วันที่
1 มกราคม 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2557

รายการที่บันทึกใน
งบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ที่จัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย(1)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
8,428
(867)
(6,584)
977
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
227
222
449
รวม
8,655
(645)
(6,584)
1,426
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
(450)
53
(397)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(29)
(13)
(42)
รวม
(479)
40
(439)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
8,176
(605)
(6,584)
987

(1)

ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ดังนั้นรายการสินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงินจึงถูกแสดงเป็นสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือ
ไว้เพื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 31)
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ภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีปัจจุบัน - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

(520)
(8,165)
(8,685)

การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทย่อยในการหาผล
กำ�ไรทางภาษีในอนาคตภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงได้ใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ 20
ในการคำ�นวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามลำ�ดับ

17. ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้
17.1  ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีตั๋วแลก
เงินและหุ้นกู้ระยะสั้นคงค้างที่ออกโดยบริษัท ซึ่งคิดดอกเบี้ย
ในอัตราอ้างอิงกับอัตราตลาดเงิน (Money Market Rate) ดัง
ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
212,000
(685)
211,315
194,000
405,315

ตั๋วแลกเงิน
หัก ส่วนลดจ่าย
ตั๋วแลกเงินสุทธิ
หุ้นกู้ระยะสั้น
รวม
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รายงานประจ�ำปี 2558

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

(605)
1,845
1,240

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
359,000
359,000

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
212,000
50,000
(685)
(24)
211,315
49,976
194,000
359,000
405,315
408,976

17.2  หุ้นกู้ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั มีหนุ้ กูร้ ะยะยาวทีอ่ อกโดยบริษทั ซึง่ คิดดอกเบีย้ ในอัตราอ้างอิงกับอัตราตลาด
เงิน (Money Market Rate) ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
หุ้นกู้ระยะยาว
ครบก�ำหนดปี 2560
ครบก�ำหนดปี 2561
ครบก�ำหนดปี 2563
รวม

350,000
240,000
130,000
720,000

350,000
350,000

18. ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงาน
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 ซึง่ จัดเป็นโครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำ หนดไว้ทไี่ ม่ได้จดั
ตั้งเป็นกองทุน

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวม

จำ � นวนที่ บัน ทึ ก ในกำ � ไรหรื อขาดทุ น ตามโครงการผล
ประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 มีดังนี้

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
1,011
1,941
359
583
1,370

1,352
3,876
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
746
696
270
339
1,016

398
1,433
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
13,020
14,670
10,215
8,782
1,011
1,941
746
696
359
583
270
339

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุน
1,352
398
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 						
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
638
330
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
1,771
910
หัก ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
(447)
(883)
(284)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ที่รวมอยู่ในหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภท  
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 31)     
(4,643)
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
16,352
13,020
12,187
10,215

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำ�นวณภาระผูกพันภายใต้โครงการ
ผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ข้อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
ร้อยละ 2.32 - 2.82 ร้อยละ 2.65 - 3.25
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนถัวเฉลี่ยในอนาคต
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ยของพนักงาน
ร้อยละ 4.00 - 22.73 ร้อยละ 4.00 - 23.44
เกษียณอายุ
55 ปี
55 ปี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
ร้อยละ 2.32
ร้อยละ 5
ร้อยละ 8.30
55 ปี

ร้อยละ 2.65
ร้อยละ 5
ร้อยละ 7.34
55 ปี

การวิเคราะห์ขอ้ สมมติฐานทางการเงินทีม่ ผี ลกระทบเพิม่ ขึน้ /(ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการลาออก - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราการลาออก - ลดลงร้อยละ 1

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

(702)
756
729
(692)
(818)
870

(492)
527
508
(484)
(552)
584

19. ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

21. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�
ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 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 2558 บริษทั ได้จดั สรรส่วนหนึง่ ของกำ�ไรสุทธิประจำ�
ปี 2558 เป็นจำ�นวน 4.20 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำ�รองตาม
กฎหมาย ทำ�ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนสำ�รอง
ตามกฎหมายจำ�นวน 26.80 ล้านบาท

บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและบริษัทย่อย และพนักงานจะจ่าย
สมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ
7 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพดังกล่าวบริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำ�กัด  
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว สำ�หรับปี 2558 และ 2557
บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เป็นจำ�นวนเงิน 4.73 ล้านบาท และ 6.73 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
(เฉพาะบริษทั : 1.83 ล้านบาท และ 1.71 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

20. เงินปันผล

22. การจัดการส่วนทุน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2558 อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลประจำ�ปี 2557 ในอัตรา
หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24.70 ล้านบาท โดย
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
แล้ว
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.20
บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 49.41 ล้ า นบาท และให้ จั ด สรร
ทุนสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 3 ล้านบาท  โดยบริษทั ได้จา่ ย
เงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 แล้ว

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทั และบริษทั ย่อย
คือ เพื่อดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อ
เนื่องของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หุน้ และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ และเพือ่ ดำ�รงไว้ซงึ่
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะของค่าใช้จา่ ยทีส่ �ำ คัญสำ�หรับปีสนิ้
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์อื่น
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
40,835
17,768
118,482
74,778
55,944
20,719
20,887
11,835
9,228
2,271
102,069
32,281
43,050
32,294
(2,428)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
45,513
23,363
16,519
13,169
54,258
18,995
18,517
10,147
9,141
2,192
32,982
21,381
23,732
9,537
30,200
-

24. ทรัพย์สินที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทได้นำ�ห้อง
ชุดสำ�นักงานซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีรวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 66.19
ล้านบาท และ 116.89 ล้านบาท ไปค้ำ�ประกันวงเงินทุน
หมุนเวียนจำ�นวน 150 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ที่ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ
ข้อ 12)

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
25.1  ภาระผูกพันตามสัญญาค้�ำ ประกันและสัญญาอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยที่
ประกอบธุ ร กิ จ บริ ห ารลู ก หนี้ มี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาค้ำ �
ประกันในวงเงิน 75 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการบันทึก
ประมาณการหนี้สินจำ�นวน 13.36 ล้านบาท โดยแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของบัญชี “หนี้สินหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะ

128 I

รายงานประจ�ำปี 2558

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

การเงิน ซึง่ เกีย่ วข้องกับการออกหนังสือค้�ำ ประกันให้แก่ลกู หนี้
ของบริษัทย่อย ซึ่งมีสถานะเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพและมี
วงเงินตามหนังสือค้ำ�ประกันคงค้างอยู่ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ย่อยได้ประมาณการหนี้
สินจำ�นวนดังกล่าวจากภาระคงค้างของหนังสือค้�ำ ประกันและ
โอกาสที่ ค าดว่ า จะถู ก เรี ย กร้ อ งจากผู้ รั บ ผลประโยชน์ จ าก
หนังสือค้ำ�ประกัน
25.2  สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยต่าง
ประเทศมีสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หลายสัญญาซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า ง
ประเทศและเพื่ อ สร้ า งผลกำ � ไรในตลาดการเงิ น โดยมี ร าย
ละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภาระตามสัญญา
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินเยน
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินบาท

4,000,000
-

142,600,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ภาระตามสัญญา
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
16,475,325
880,191,665
5,000,000
-

13,948,911
1,001,181,665
6,000,000
-

26. หนังสือคํ้าประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีกำ�ไรที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริงจากมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าจำ�นวน 3.13 ล้านบาท โดยแสดงสินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ และหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ตามลำ�ดับ (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : มีกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม 9.85 ล้านบาท)
25.3  ภาระผูกพันอืน่
Finansa Fund Management Ltd.
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทย่อยได้เข้าร่วมทุน
กับผู้ลงทุนอีกรายหนึ่งจัดตั้ง SBI Finansa Private Equity
Partners (“SFPEP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในหมู่
เกาะเคย์แมน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ปรึกษาแก่ผู้
ถือหุ้นในธุรกิจการร่วมทุนแบบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private
Equity) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SFPEP จะมีทุน
จดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
โดยจะทยอยออกหุ้นสามัญจำ�นวน 500,000 หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทย่อยจะถือหุ้นร้อยละ 50 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 SFPEP ยังไม่
ได้มีการเรียกชำ�ระค่าหุ้นดังกล่าว
25.4  หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยแห่ง
หนึ่งถูกฟ้องในคดีแพ่ง 1 คดี เป็นเงิน 5.91 ล้านบาท อันเป็น
ไปตามการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย ขณะนี้ศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำ�พิพากษาให้บริษัทชนะคดี โดย
พิจารณายกฟ้องบริษัทย่อย แต่ทางโจทก์ได้ขอยื่นคำ�ร้องขอ
อนุญาตยื่นฎีกา ซึ่งบริษัทย่อยเชื่อว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีหนังสือค้�ำ ประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามบริษทั และ
บริษัทย่อย จำ�นวน 0.61 ล้านบาท และ 2.30 ล้านบาท ตาม
ลำ�ดับ (เฉพาะบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
จำ�นวน 0.61 ล้านบาท และ 0.60 ล้านบาท ตามลำ�ดับ) ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันในทางปฏิบัติบางประการตามปกติ
ธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 9)

27. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำ�คัญกับ
บริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนัน้ งบการเงินนีอ้ าจจะ
ไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่ หรือผลการดำ�เนินงานซึ่งอาจ
เกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่ บริ ษัท ได้ ดำ � เนิ น งานโดยปราศจากความ
สัมพันธ์กันดังกล่าว
27.1  รายการทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี
ในระหว่างปี บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ �ำ คัญกับบุคคลและ/
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขและเกณฑ์ทางการค้าที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและ
บุคคลและ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
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27.1.1 จำ�นวนเงินของรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

ความสัมพันธ์
รายได้จากธุรกิจทีป่ รึกษาทางการเงินและการลงทุน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
Finansa Fund Management Ltd.
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ฟินันซ่า จ�ำกัด(1)  
บริษัทย่อย
		บริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด(2)   บริษัทร่วม/
กรรมการร่วม
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด(2) บริษัทร่วม/
กรรมการร่วม
           
รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ย
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด(2) บริษัทร่วม/
กรรมการร่วม
รายได้ค่าเช่า
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ฟินันซ่า จ�ำกัด(1)  
บริษัทย่อย
(2)
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัทร่วม/
กรรมการร่วม

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

นโยบายการก�ำหนดราคา

ดูหมายเหตุข้อ 27.1.2

-

-

16,510
800
8,000

15,000
800
8,000

-

-

-

10,000

8,000
8,000

8,000
8,000

8,000
33,310

8,000
41,800

6,059
6,059

5,242
5,242

-

-

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

337
337

-

337
337

-

ร้อยละ 7.50 ต่อปี

-

-

5,112
137

4,962
142

-

-

-

6,928

2,811
2,811

2,818
2,818

2,811
8,060

2,818
14,850

ราคาตลาด

ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
1,215
43
ร้อยละ 1.50-2.00 ต่อปี
								
(2557 : ร้อยละ 2.00 ต่อปี)
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
2,820
3,307
ร้อยละ 1.50-2.00 ต่อปี
								
(2557 : ร้อยละ 2.00-2.25 ต่อปี)
Finansa Fund Management Ltd.
บริษัทย่อย
666
547
ร้อยละ 0.50-1.00 ต่อปี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ฟินันซ่า จ�ำกัด(1)  
บริษัทย่อย
1,971
(2557 : ร้อยละ 3.50-4.00 ต่อปี)
-     4,701
5,868
(1)
(2)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด มิได้เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด มิได้เป็นบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

ความสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์
และค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนต์ จ�ำกัด(2)

บริษัทร่วม/
กรรมการร่วม

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

14,955
14,955

15
15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

14,955
14,955

15
15

นโยบายการก�ำหนดราคา

ดูหมายเหตุข้อ 27.1.3

ค่าที่ปรึกษาและบริการจ่าย										
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ฟินันซ่า จ�ำกัด(1)  
บริษัทย่อย
1,411
ตามที่ตกลงร่วมกัน
1,411
ค่าธรรมเนียมการจัดจ�ำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด
(มหาชน)  

บริษัทย่อย

-

-

3,678

3,420

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทร่วม

3,257
3,257

1,000
1,000

257
3,935

3,420

ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายอื่น										
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ฟินันซ่า จ�ำกัด(1)
บริษัทย่อย
1,812
ตามทีก่ �ำหนดในสัญญาซือ้ ขายหุน้
1,812
(1)
(2)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด มิได้เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด มิได้เป็นบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558

27.1.2  บริษทั ได้ท�ำ สัญญาบริการกับบริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการบริหาร การจัดการ
การตลาด และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของธุรกิจอื่นแก่
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยคิดอัตราการให้บริการ

แต่ละบริษัทตามที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลา
และต้นทุนที่ใช้ไปบวกด้วยส่วนเพิ่ม ค่าบริการสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีอัตราดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
2558
ชื่อบริษัท

ระยะเวลาของสัญญา

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

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558
                1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558

2557
ค่าบริการต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา

ค่าบริการต่อปี

15,000
800
8,000

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557

15,000
800
8,000

8,000

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557

10,000
8,000
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27.1.3 บริ ษั ท ได้ ทำ � สั ญ ญาว่ า จ้ า งผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์กับบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
โดยพรอสเพคจะเป็นผู้บริหารพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานให้
เช่าทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ของบริษทั โดยค่าบริการคำ�นวณจากรายได้
ค่าเช่าและค่าบริการทีบ่ ริษทั ได้รบั และกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

27.2  ยอดคงค้างระหว่างกัน ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะ
  การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของ
รายการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยมีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั
ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับ
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนต์ จ�ำกัด(2)
Finansa Hong Kong Limited
ลูกหนี้อื่น
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนต์ จ�ำกัด(2)  
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Hong Kong Limited
Siam Investment Fund II, L.P.
SBI Finansa Private Equity Partners
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ตั๋วแลกเงิน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด(1)  

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

3,266
3,266

5,483
5,483

2,140
225
2,365

5,038
225
5,263

286
4,940
5,226

447
32,051
32,498

4,940
4,940

32,051
32,051

398
137
535

188
202
390

12,865
795
137
13,797

3
795

14
812

49,976
49,976
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน						
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
635,000
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
172,000
171,300
Finansa Fund Management Ltd.
99,111
95,457
906,111
266,757
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
443
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
721
75
Finansa Fund Management Ltd.
3,016
2,352
ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย
3,909
3,909
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด(2)  
เงินมัดจ�ำค่าเช่า
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
1,044
1,044
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
26
26
1,312
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด(1)  
589
589
589
589
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด(2)  
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
Finansa (Cambodia) Ltd.
27
4,498
589
9,748
5,425
(1)
(2)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด มิได้เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด มิได้เป็นบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

27.3  รายการเคลือ่ นไหวของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื
       ระหว่างกัน
27.3.1  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้   

กู้ ยื ม ระยะสั้ น และเงิ น ทดรองจ่ า ยแก่ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน      
ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
Siam Investment Fund II, L.P.
SBI Finansa Private Equity Partners
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

188
202
390

เพิ่มขึ้น
192
137
243
572

ลดลง

ผลจากการปรับ
อัตราแลกเปลี่ยน

(463)
(463)

18
18
36

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
398
137
535

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
3
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Hong Kong Limited
795
SBI Finansa Private Equity Partners
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
14
812

เพิ่มขึ้น
12,865
137
13,002

ลดลง
(3)
(14)
(17)

ผลจากการปรับ
อัตราแลกเปลี่ยน
-
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27.3.2  เงินกู้ยืม
ในระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีรายการเคลือ่ นไหวของเงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
ตั๋วแลกเงิน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ฟินันซ่า จ�ำกัด(1)  

49,976
49,976

เพิ่มขึ้น

ลดลง

49,857
49,857

(100,000)
(100,000)

ผลจากการรับรู้
ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)/
ปรับอัตราแลกเปลี่ยน
167
167

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

-

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
748,000
(113,000)
635,000
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
171,300
16,500
(15,800)
172,000
Finansa Fund Management Ltd.
95,457
(928)
4,582
99,111
266,757
764,500
(129,728)
4,582
906,111
(1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด มิได้เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558

27.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระยะสั้น
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระยะยาว
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
101,236
32,359
833
801
102,069
33,160

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
32,257
20,648
725
733
32,982
21,381

นอกจากนี้ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จ่ายต้นทุนค่าที่ปรึกษาให้แก่ผู้
บริหาร รวมเป็นจำ�นวน 3.71 ล้านบาท และ 3.51 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ โดยต้นทุนดังกล่าวแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนในการประกอบธุรกิจการลงทุน ทีป่ รึกษาและการจัดการ
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
บริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลัก
คือ (1) ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ (2) ธุรกิจ

บริหารลูกหนี้ (3) ธุรกิจหลักทรัพย์ และ (4) ธุรกิจให้เช่าคลัง
สิ น ค้ า และโรงงาน ซึ่ ง ดำ � เนิ น การและบริ ห ารงานในหลาย
ภูมิภาค ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยจะจดทะเบียนและจัดตั้งในหลาย
ประเทศแต่สินทรัพย์และเงินลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทและ
บริษัทย่อยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น จึงไม่มีการแสดงข้อมูล
ทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานทางธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจให้เช่า การตัดรายการ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
งบการเงินรวม
ที่ปรึกษา
คลังสินค้า
บริ
ห
ารลู
ก
หนี
้
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
และการจัดการ
และโรงงาน บัญชีระหว่างกัน
รายได้จากภายนอก
115,609
รายได้จากระหว่างส่วนงาน
25,976
รายได้ทั้งสิ้น
141,585
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
101,620
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายพื้นที่อาคารส�ำนักงาน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
33,912
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

881
2,820
3,701
1,101

238,901
4,982
243,883
129,999

137,388
137,388
70,233

35,117
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(33,778)
(33,778)
(19,962)

492,779
492,779
282,991
187,070
(190,851)
154,327
109,787
69,029
(40,835)
(8,685)
562,833
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(หน่วย : พันบาท)
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
บริ
ห
ารลูกหนี้
และการจัดการ
รายได้จากภายนอก
รายได้จากระหว่างส่วนงาน
รายได้ทั้งสิ้น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

77,952
34,347
112,299
70,666

1,102
3,307
4,409
1,953

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ดรายการ งบการเงินรวม
กทรัพย์ บัการตั
หลักทรัพย์ จัดหลัการกองทุ
ญ
ชี
ร
ะหว่างกัน
น
82,295
26,764
109,059
38,363

110,273
1,971
112,244
7,940

(66,389)
(66,389)
(26,259)

271,622
271,622
92,663
51,007
(119,938)
2,428

(9,264)

57,907

บริษทั และบริษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกำ�หนดราคาระหว่าง
กันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

48,643
(17,768)
(605)
56,430

สินทรัพย์และหนี้สินจำ�แนกตามส่วนงานทางธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
เป็นดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
และการจัดการ บริหารลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ธุรกิจให้เช่า
ธุรกิจ
คลังสินค้า
หลักทรัพย์
และโรงงาน

รายการ
ตัดบัญชี

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
เงินลงทุน - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

1,000
3,171,395
82,086
2,459
339,196
3,596,136

3,411
175,557
178,968

160,571
5,449
1,338
807,613
974,971

1,373,610
8,303
1,381,913

(1,828,927)
(768,297)
(2,597,224)

4,411
1,503,039
87,535
1,373,610
3,797
562,372
3,534,764

หนี้สินรวม

2,238,503

14,545

101,415

82,415

(1,012,971)

1,423,907

136 I

รายงานประจ�ำปี 2558

I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
บริ
ห
ารลูกหนี้
และการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจหลัทรัพย์
ธุรกิจ
คลังสินค้า
หลักทรัพย์
และโรงงาน จัดการกองทุน

รายการ
ตัดบัญชี

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
เงินลงทุน - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

1,000
2,500,633
137,025
2,109
351,121
2,991,888

4,593
11
17
174,413
179,034

769,578
5,040
13,231
60,191
848,040

707,188
306
707,494

49,976
2,438
17,004
44,514
113,932

(2,166,881)
(145,432)
(2,312,313)

5,593
1,153,306
144,514
707,188
32,361
485,113
2,528,075

หนี้สินรวม

1,216,179

14,597

24,906

37,352

14,740

(410,108)

897,666

29. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ที่จะทำ�ให้
สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
29.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องมือทางการเงินตามคำ�
นิยามในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เรื่อง “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน”
ซึ่ ง รายการที่ แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้ ว ย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และ     
เงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลและกิจการอืน่ เงินให้กยู้ มื และเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายได้ค่าบริการค้างรับ เงินฝากที่ติด
ภาระค้�ำ ประกัน ตัว๋ แลกเงิน หุน้ กูร้ ะยะสัน้ หุน้ กูร้ ะยะยาว และ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับ (ก) การให้กู้ยืม (ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ (ค) การ
ให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการกำ�หนดให้มนี โยบายในการให้สนิ เชือ่ และการลงทุน วิธี
การในการควบคุมสินเชื่อ และการกำ�หนดระยะเวลาในการ
ชำ�ระเงินของลูกค้า ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าความ
เสี่ยงดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
จำ�นวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยอาจต้องสูญเสีย
อันเกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของยอด

คงค้างจากรายการดังกล่าวข้างต้นทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะ
การเงิน  นอกจากนั้นแล้ว บริษัทย่อยแห่งหนึ่งยังมีความเสี่ยง
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการให้กยู้ มื ซึง่ ได้แก่ความเสีย่ งจากภาระผูกพัน
ที่เกิดจากการที่บริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการการค้ำ�ประกัน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยมีภาระผูกพัน
จากการออกหนังสือค้ำ�ประกันจำ�นวนรวม 75 ล้านบาท และ
ได้ประมาณการหนี้สินจำ�นวนประมาณ 13.36 ล้านบาท ซึ่ง
เป็ น ประมาณการผลขาดทุ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากหนั ง สื อ ค้ำ �
ประกันที่ออกตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 25.1
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในงบการเงินนั้น เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบ
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในงวดปัจจุบันและในอนาคต ความ
เสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างและ
ลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
นอกจากนีย้ งั เกิดจากระยะเวลาทีแ่ ตกต่างกันในการเปลีย่ นแปลง
อัตราดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำ�ธุรกรรมอนุพันธ์
ทางการเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความ
เสีย่ งอันเกิดจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย
ตารางต่อไปนีแ้ สดงถึงช่วงระยะเวลาในการเปลีย่ นอัตรา
ดอกเบี้ ย คื อ ตามวั น ที่ ใ นสั ญ ญาที่ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นอั ต รา
ดอกเบี้ย หรือวันที่ครบกำ�หนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึง
ก่อนของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินของบริษทั และบริษทั
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
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(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนสุทธิ
รายได้ค่าบริการค้างรับ
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะยาว
(1)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

รวม

190
3
-

11
137
1

10
396
51
-

200
407
51
140
1

-

405
720

-

405
720

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จำ�นวน 136 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่บริษัทย่อยระงับการรับรู้รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
116
26
142
เงินลงทุนสุทธิ
11
284
295
รายได้ค่าบริการค้างรับ
24
24
(1)
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
4
137
141
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
2
2
หนี้สินทางการเงิน						
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
359
359
หุ้นกู้ระยะยาว
350
350
(1)

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จำ�นวน 136 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่บริษัทย่อยระงับการรับรู้รายได้
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3
3
6
เงินลงทุนสุทธิ
11
138
149
รายได้ค่าบริการค้างรับ
4
4
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
1
1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
14
14
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
405
405
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
906
906
หุ้นกู้ระยะยาว
720
720

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2
2
4
เงินลงทุนสุทธิ
11
10
21
รายได้ค่าบริการค้างรับ
6
6
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
1
1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
409
409
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
266
1
267
หุ้นกู้ระยะยาว
350
350
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ มีวันที่ มีการกำ�หนดอัตราใหม่หรือวัน
ครบกำ�หนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงิน 							
เงินลงทุนสุทธิ
11
11
5.375
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคล
หรือกิจการอื่น(1)
136
1
137
4.50-11.50
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
1.30
หนี้สินทางการเงิน 							
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
405
405
3.70-4.10
หุ้นกู้ระยะยาว
720
720
5.00-5.30
รายการ

(1)

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ทีม่ รี ะยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่หรือวันครบกำ�หนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน) ประเภทเมือ่ ทวงถามเป็นลูกหนี้ และเงินให้กยู้ มื ทีบ่ ริษทั ย่อยระงับ
การรับรู้รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 							
เงินลงทุนสุทธิ
11
11
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคล
หรือกิจการอื่น(1)
136
1
137
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
2
2
หนี้สินทางการเงิน 							
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
359
359
หุ้นกู้ระยะยาว
350
350
(1)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
5.375
4.50 - 11.50
1.30 - 1.75
4.20 - 4.70
5.30

ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ทีม่ รี ะยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่หรือวันครบกำ�หนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน) ประเภทเมือ่ ทวงถามเป็นลูกหนี้ และเงินให้กยู้ มื ทีบ่ ริษทั ย่อยระงับ
การรับรู้รายได้
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่มีก�ำหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน
						
เงินลงทุนสุทธิ
11
11
5.375
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
1
1
3.00
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
1.30
หนี้สินทางการเงิน							
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
405
405
3.70 - 4.10
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
906
906
0.50 - 1.50
หุ้นกู้ระยะยาว
720
720
5.00 - 5.30

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่มีก�ำหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินลงทุนสุทธิ
11
11
5.375
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
1
1
3.00
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
1.30
หนี้สินทางการเงิน							
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
409
409
4.20 - 4.70
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
266
266
0.50 - 2.00
หุ้นกู้ระยะยาว
350
350
5.30

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่บริษัทและ
บริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่
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 2558 และ
2557 มีดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1-5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

ไม่มีก�ำหนด

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
200
เงินลงทุนสุทธิ
290
11
107
รายได้ค่าบริการค้างรับ
51
ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลหรือกิจการอืน่ (1)
136
1
3
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
หนี้สินทางการเงิน						
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
405
หุ้นกู้ระยะยาว
720
(1)

200
408
51
140
1
405
720

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่ครบกำ�หนดประเภทเมื่อทวงถามเป็นจำ�นวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชำ�ระและเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่บริษัทย่อยระงับการรับรู้รายได้
ทั้งนี้ระยะเวลาการชำ�ระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1-5 ปี
เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
142
142
เงินลงทุนสุทธิ
145
11
139
295
รายได้ค่าบริการค้างรับ
24
24
ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลหรือกิจการอืน่ (1)
136
1
4
141
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
2
2
หนี้สินทางการเงิน						
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
359
359
หุ้นกู้ระยะยาว
350
350
(1)

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่ครบกำ�หนดประเภทเมื่อทวงถามเป็นจำ�นวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชำ�ระและเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่บริษัทย่อยระงับการรับรู้รายได้
ทั้งนี้ระยะเวลาการชำ�ระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1-5 ปี
เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
6
เงินลงทุนสุทธิ
138
11
149
รายได้ค่าบริการค้างรับ
4
4
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
1
1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
14
14
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
405
405
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
906
906
หุ้นกู้ระยะยาว
720
720

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1-5 ปี
เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4
4
เงินลงทุนสุทธิ
10
11
21
รายได้ค่าบริการค้างรับ
6
6
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
1
1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
409
409
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
267
267
หุ้นกู้ระยะยาว
350
350
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ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งอาจจะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของเครื่องมือ
ทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้
ทำ�สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : พันหน่วย)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์				
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
9,998
7,678
หนี้สิน				
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
17
205
1,636
1,636
สกุลเงินยูโร
1,000
1,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยสรุปได้ดังนี้

บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
บาท/ยูโร

ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของราคาของ
ตราสารทุนหรือหุน้ ทุน ซึง่ อาจจะทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อ
มูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้
และ/หรือมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน บริษทั และบริษทั ย่อย
มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
อันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินลงทุนในตราสารทุนทีอ่ ยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัท
ย่อยรับรู้เงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน จำ�นวนเงินสูงสุดที่เกิดจากความเสี่ยงดัง
กล่าวคือมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

36.0886
39.4388

32.9630
40.0530

29.2  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขาย
ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคา
กันได้อย่างเป็นอิสระ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการประมาณ
การมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
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
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันถือตามราคาตามบัญชี เนื่องจาก
มีก�ำ หนดชำ�ระระยะสัน้ และ/หรือคิดดอกเบีย้ ในอัตราใกล้เคียง
กับอัตราตลาด
ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้ระยะสั้น/หุ้นกู้ระยะยาว/เงินกู้ยืม
ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
มูลค่ายุตธิ รรมของตัว๋ แลกเงิน หุน้ กูร้ ะยะสัน้ หุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ประมาณเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใกล้
เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบนั และ/หรือมีระยะเวลาครบกำ�หนด
ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  และ 2557 มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่าง
จากราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสำ�คัญ

30. สินทรัพย์ทจี่ ดั ประเภทเป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพื่อขายและ
หนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ทจี่ ดั ประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อขาย
หุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
จำ�กัด ในการขายหุ้นทั้งหมด จำ�นวน 19,999,993 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.99 ของทุนทีช่ �ำ ระแล้ว ของบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงได้แสดงรายการสินทรัพย์และหนี้
สินของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำ�กัด ที่รวม
อยู่ในงบการเงินรวมเป็นสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ทจี่ ดั
ประเภทเป็นสินทรัพย์ถอื ไว้เพือ่ ขาย และได้แสดงเงินลงทุนใน
บริษัทดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 เป็นสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่
ถือไว้เพื่อขาย ต่อมาในวันที่ 22 มกราคม 2558 บริษัทได้รับ
ชำ�ระค่าหุน้ จำ�นวน 178 ล้านบาท และโอนหุน้ ให้แก่บริษทั หลัก
ทรัพย์จดั การกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำ�กัด เป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว (ดูหมายเหตุข้อ 31)

31. การดำ�เนินงานที่ยกเลิกและการจำ�หน่ายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อขาย
หุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
จำ�กัด ในการขายหุ้นทั้งหมดจำ�นวน 19,999,993 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.99 ของทุนทีช่ �ำ ระแล้วของบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ฟินนั ซ่า จำ�กัด ต่อมาในวันที่ 22 มกราคม 2558 บริษทั
ได้รับชำ�ระค่าหุ้นจำ�นวน 178 ล้านบาท และโอนหุ้นให้แก่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำ�กัด
อย่างไรก็ตาม บริษทั ไม่ได้น�ำ ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อย
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2558 มารวมใน
กำ�ไรขาดทุนจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากจำ�นวนเงินไม่มีสาระสำ�คัญ
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รายละเอียดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 22 มกราคม 2558  
มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 22 มกราคม 2558
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้ค่าบริการค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยมสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

14,457
11,366
1,666
7,076
2,439
16,141
17,004
6,584
239
76,972

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิที่จ�ำหน่าย

10,097
4,643
14,740
62,232

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก สินทรัพย์สุทธิที่จ�ำหน่าย
หัก รับรู้หนี้สินที่เคยตัดรายการระหว่างกันเพิ่มขึ้น
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

178,000
(62,232)
(53,100)
62,668

เงินสดรับสุทธิจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 22 มกราคม 2558
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จ�ำหน่าย
เงินสดรับสุทธิจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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I บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

178,000
(14,457)
163,543

32. 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
แสดงถึ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
ณ วันที่
กิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2558

ล�ำดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์หมุนเวียน				
หลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ในประเทศ
- หน่วยลงทุน
285,992
133,521
ล�ำดับ 2
ค�ำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวด
หลักทรัพย์เผื่อขาย				
ตราสารทุนในความต้องการของ
ตลาดในประเทศ
3,820
3,820
ล�ำดับ 1
ค�ำนวณจากราคาปิด ณ วันสิ้น
งวดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
3,167
ล�ำดับ 2
ค�ำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่
สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้นงวด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
หลักทรัพย์เผื่อขาย				
พันธบัตรรัฐบาล
11,351
11,351
ล�ำดับ 2
ค�ำนวณจากกระแสเงินสดคิดลด
โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

98,695

-

ล�ำดับ 2

ค�ำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นงวด

		
		หนี้สินทางการเงิน				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
36
ล�ำดับ 2
ค�ำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่
สามารถสังเกตได้ 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
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• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอืน่ ทีส่ งั เกตได้ไม่วา่ โดยทาง
ตรงหรือโดยทางอ้อมสำ�หรับสินทรัพย์นนั้ หรือหนีส้ นิ
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ใน
ข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้
สำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มี
อำ�นาจเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

REPORT OF THE INDEPENDENT
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
TO THE SHAREHOLDERS
AND BOARD OF DIRECTORS
FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
We have audited the consolidated financial statements
of Finansa Public Company Limited and its subsidiaries
and the separate financial statements of Finansa Public
Company Limited, which comprise the consolidated and
separate statements of financial position as at December
31, 2015, 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, comprising a summary
of significant accounting policies and other explanatory
information.

Management’s Responsibility for the Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and
fair presentation of these financial statements in accordance
with Thai Financial Reporting Standards, and for such
internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or
error.

Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these
financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Thai Standards on Auditing.
Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain
audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on
the auditor’s judgment, including the assessment of the
risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error. In making those risk         
assessments, the auditor considers internal control relevant
to the entity’s preparation and fair presentation of the  
financial statements 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 entity’s internal control. An audit also includes evaluating
the appropriateness of accounting policies used and       
the reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained
is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion
In our opinion, the aforementioned 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, 2015, and financial
performance and cash flows for the year then ended in
accordance with Thai Financial Reporting Standards.

BANGKOK
February 24, 2016

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, 2015
Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Notes

2015

2014

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2015

2014

ASSETS
CURRENT ASSETS						
Cash and cash equivalents
4
200,057
127,511
6,402
4,100
Temporary investments, net
5
289,812
145,547
137,341
9,469
Service income receivables
Related parties
27.2
3,266
5,483
2,365
5,263
Other parties
47,555
6,789
2,101
475
Total service income receivables
50,821
12,272
4,466
5,738
Receivables and loans to others,
current portion
6, 8
1,005
997
Other receivables
7
94,559
63,999
6,628
61,803
Short-term loans and advances
to related parties
27.2, 27.3
535
390
13,797
812
Assets classified as held for sale
10.2, 30, 31
76,972
208,200
Other current assets
52,966
35,999
21,722
14,827
		TOTAL CURRENT ASSETS
689,755
463,687
190,356
304,949
								
NON-CURRENT ASSETS					
Deposits subject to restrictions
9
610
2,298
610
604
Long-term investments - Available-for-sale
securities, net
5
110,047
141,721
11,351
11,378
Investment in associates
10.1, 10.2
1,095,300
858,165
972,850
436,500
Investment in subsidiaries, net
10.2
1,472,361
1,472,361
Long-term investments in related parties
11
80
73
Other long-term investments
- General investments, net
5
7,800
7,800
Receivables and loans to others,
net of current portion
6
3,406
4,596
1,000
1,000
Premises and equipment, net
12
87,535
142,076
82,086
137,025
Goodwill, net
13
156,920
156,920
Leasehold rights, net
14
1,373,610
707,188
1,373,610
707,188
Intangible assets, net
15
3,797
15,357
2,459
2,109
Deferred tax assets
16
467
987
Other non-current assets
5,437
27,207
298
474
		TOTAL NON-CURRENT ASSETS
2,845,009
2,064,388
3,916,625
2,768,639
TOTAL ASSETS 		
3,534,764
2,528,075
4,106,981
3,073,588

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, 2015
Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Notes

2015

2014

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2015

2014

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 				
CURRENT LIABILITIES						
Bills of exchange and short-term debentures 17, 27.2, 27.3
405,315
359,000
405,315
408,976
Liabilities under finance lease agreement,
current portion
21
Short-term loans and advances from
related parties
27.2, 27.3
906,111
266,757
Liabilities directly associated with assets
classified as held for sale
30
14,740
-    
Corporate income tax payable
9
Other current liabilities
Accrued bonus
97,378
17,245
12,807
1,962
Accrued expenses
3,791
436
3,816
1,255
Other accounts payable
40,583
39,379
37,004
39,810
Others
25.1, 27.2
70,163
67,660
56,635
81,324
Total other current liabilities
211,915
124,720
110,262
124,351
		TOTAL CURRENT LIABILITIES
617,239
498,481
1,421,688
800,084
								
NON-CURRENT LIABILITIES					
Long-term debentures
17
720,000
350,000
720,000
350,000
Deposits from customers
70,316
36,165
70,316
36,165
Provision for post-employment benefits
18
16,352
13,020
12,187
10,215
		TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
806,668
399,185
802,503
396,380
TOTAL LIABILITIES
1,423,907
897,666
2,224,191
1,196,464
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
19
26,800
22,600
26,800
22,600
Unappropriated
915,314
433,200
415,708
412,659
Other components of shareholders’ equity
(274,910)
(269,044)
(3,371)
(1,788)
		TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY
2,110,857
1,630,409
1,882,790
1,877,124
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
3,534,764
2,528,075
4,106,981
3,073,588
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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, 2015
Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

CONTINUING OPERATIONS
REVENUES
Revenues from investment, advisory
and management business
Revenues from loan management business
Revenues from securities business
Revenues from warehouse and
factory leasing business
Gain on disposal of investment in a
subsidiary/associated company
Gain on disposal of office space
Other income
		Total Revenues

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

Notes

2015

2014

2015

27.1.1

115,609
881
238,901

77,952
1,102
82,295

73,532
-

48,022
-

137,388

-

137,388

-

154,327
109,787
187,070
209,434

48,085
333,650

27.1.1

10.1, 31
27.1.1
943,963

109,787
12,943  
96,183

2014

48,161

COSTS AND EXPENSES						
Finance costs
27.1.1
40,835
17,768
45,513
23,363
Investment, advisory and management
business costs and expenses
31,405
33,073
15,279
14,467
Loan management business costs and expenses
2,457
2,318
Securities business costs and expenses
108,771
65,749
Warehouse and factory leasing business
costs and expenses
67,155
67,155
Reversal of doubtful accounts
8
(2,428)
-     
Servicing and administrative expenses
27.1.1
88,782
76,524
59,922
53,688
Loss on disposal of investment in a subsidiary 10.2
30,200
Directors and managements remuneration
27.4
102,069
32,281
32,982
21,381
		Total Costs and Expenses
441,474
225,285
251,051
112,899
Share of gain from investments
in associated companies
69,029
48,643
PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE
571,518
32,792
82,599
(16,716)
INCOME TAX INCOME (EXPENSE)
16
(8,685)
1,240
NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR FROM					
CONTINUING OPERATIONS
562,833
34,032
82,599
(16,716)
DISCONTINUED OPERATIONS						
PROFIT FOR THE YEAR FROM
DISCONTINUED OPERATIONS
31
22,398
NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
562,833
56,430
82,599
(16,716)
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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, 2015
Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Notes

2015

2014

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2015

2014

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Items that will be reclassified subsequently to
profit or loss
Losses on remeasuring available-for-sale
investments
(46,570)
(33,300)
(1,583)
(1,837)
Gains from translation of financial
statement differences
40,704
1,995
-       
-      
Items that will not be reclassified
subsequently to profit or loss
Actuarial loss on defined employee benefit plans
(2,409)
-      
(1,240)
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
FOR THE YEAR, NET OF TAX
(8,275)
(31,305)
(2,823)
(1,837)
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 						
		 FOR THE YEAR
554,558
25,125
79,776  
(18,553)
										
PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO						
Owners of the Company
562,833
56,430
82,599
(16,716)
562,833
56,430
82,599
(16,716)
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 						
ATTRIBUTABLE TO
Owners of the Company
554,558
25,125
79,776
(18,553)
554,558
25,125
79,776
(18,553)
BASIC EARNINGS (LOSS) ATTRIBUTABLE 						
TO OWNERS OF THE COMPANY PER SHARE Baht
2.28
0.23
0.33
(0.07)
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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Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements

Beginning balance, January 1, 2014
1,235,198
Total comprehensive income (loss) for the year
-      
Ending balance, December 31, 2014
1,235,198
									
Beginning balance, January 1, 2015
1,235,198
Total comprehensive income (loss) for the year
-      
Legal reserve
19
Dividends paid
20
Ending balance, December 31, 2015
1,235,198

Notes

paid-up
share capital
28,207
(33,300)
(5,093)
(5,093)
(46,570)
(51,663)

208,455
-      
208,455
208,455
-      
208,455

Translation
of financial
statement
differences

3,509
(267,460)
-       40,704
3,509
(226,756)

3,509
(269,455)
-      
1,995
3,509
(267,460)

Revaluation Unrealized gain
surplus
on dilution of
(deficit)
investment
Premium on
ordinary shares on investments in an associate

22,600
-      
4,200
26,800

22,600
-      
22,600

433,200
560,424
(4,200)
(74,110)
915,314

376,770
56,430
433,200

1,630,409
554,558
(74,110)
2,110,857

1,605,284
25,125
1,630,409

Total

Unit : Thousand Baht

Retained earnings
Legal reserve Unappropriated

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Other components of shareholders’ equity

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
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Premium on
ordinary shares

Legal reserve

Unappropriated

Retained earnings
Total

Unit : Thousand Baht

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

Beginning balance, January 1, 2014
1,235,198
208,455
49
22,600
429,375
1,895,677
Total comprehensive loss for the year
-      
-      
(1,837)
-      
(16,716)
(18,553)
Ending balance, December 31, 2014
1,235,198
208,455
(1,788)
22,600
412,659
1,877,124
														
Beginning balance, January 1, 2015
1,235,198
208,455
(1,788)
22,600
412,659
1,877,124
Total comprehensive income (loss) for the year
-      
-      
(1,583)
-      
81,359
79,776
Legal reserve
19
-      
-      
-          
4,200
(4,200)
-      
Dividends paid
20
-      
-      
-          
-      
(74,110)
(74,110)
Ending balance, December 31, 2015
1,235,198
208,455
(3,371)
26,800
415,708
1,882,790

Notes

Issued and
paid-up
share capital

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

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 20115

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015
Unit : Thousand Baht

Notes
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit (loss) before income tax expense
Adjustments:
Shares of profit from investment in associates
Depreciation and amortization
Amortization of discounts received on investments
Amortization of discounts paid on bills of exchange
Reversal of doubtful accounts
(Gain) loss on disposal of investment in a subsidiary
Gain from disposal of an associate
Gain from distribution from long-term investments
Unrealized (gains) losses on revaluation of investments
Unrealized (gain) loss on forward contracts
Gain from disposal of fixed assets and intangible assets
Gain on sales of memberships
(Gain) losses on exchange
Service and interest costs on employees benefit
Actuarial loss on defined employee benefit plan
Dividends income
Finance costs
(Increase) decrease in temporary investments
Decrease in receivables and loans to others
(Increase) decrease in service income receivables
(Increase) decrease in other current assets
(Increase) decrease in other non-current assets
Employees benefits paid out
Increase in deposits from customers
Increase in other current liabilities
Cash received from operations
Interest paid
Income tax paid
			Net cash provided by operating activities
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31

CONSOLIDATED
SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL STATEMENTS

2015

2014

2015

2014

571,518

57,035

82,599

(16,716)

(69,029)
56,131
185
2,114
(62,668)
(91,659)
(65,658)
2,339
6,864
(110,281)
(168,000)
(10,310)
1,370
(169)
38,721
101,468
(146,604)
1,182
(38,549)
(20,731)
61,770
(447)
4,964
134,689
97,742
(42,043)
(25,055)
30,644

(48,643)
26,729
290
(2,428)
(65,855)
2,951
(9,849)
(1,371)
566
2,524
1,352
(62)
17,768
(18,993)
97,506
16,580
20,338
(34,553)
(1,515)
(883)
36,165
32,239
146,884
(11,671)
(8,811)
126,402

54,256       18,995
185
242
2,114
1,971
30,200
(1,014)
1,670
(109,906)
(1,027)
4,580
(5,255)
1,016
1,035
398
(169)
(62)
43,399
21,392
107,260
22,643
(128,600) 104,300
1,273
(1,499)
56,401 (60,027)
177
(291)
(284)
4,964
36,165
14,514
35,026
55,705 136,317
(42,851) (14,447)
(8,120)
(1,676)
4,734 120,194

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015
Unit : Thousand Baht

Notes

CONSOLIDATED
SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL STATEMENTS

2015

2014

2015

2014

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
(Increase) decrease in short-term loans and
advance to related parties
332 (12,985)
2,946
(Increase) decrease in deposits subject to restrictions
1,689
4,320
(6)
(7)
Proceeds from disposal of available-for-sale securities
10,171
10,171
Cash paid for investment in available-for-sale securities
- (18,835)
- (18,835)
Cash paid for investment in associates
(100,000)
- (536,350)
Cash paid for investment in leasehold rights
(678,495) (608,194) (678,495) (608,194)
Cash paid for acquisition of fixed assets and intangible assets
(6,018) (32,987)
(3,676) (23,355)
Proceeds from disposal of fixed assets and intangible assets
226,485
3,947 126,025
3,592
Distribution from investment
65,658
65,855
Proceeds from disposal of investment in a subsidiary
31
163,543
- 178,000
Dividends received
23,786
62
169
62
Net cash used in investing activities
(303,352) (575,329) (927,318) (633,620)
		
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 						
Cash received on bills of exchange and debenture issued
364,224 459,000 364,224 447,130
Cash paid for liabilities under finance lease agreements
(21)
(125)
Increase in short-term loans and advances from related parties
- 634,772
52,952
Dividends paid
20
(74,110)
- (74,110)
Net cash provided by financing activities
290,093 458,875 924,886 500,082
Differences on translation of financial statements
40,704
1,995
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
58,089
11,943
2,302 (13,344)
Cash and cash equivalents as at January 1,
141,968 130,025
4,100
17,444
Cash and cash equivalents as at December 31,
4
200,057 141,968
6,402
4,100
		
Non-cash items:
Revaluation deficit on investments increase
(46,570) (33,300)
(1,583)
(1,837)
Payable for acquisition of fixed assets and intangible assets
increase (decrease)
852
67
852
(29)
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, 2015
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 the first installment of Baht 100
million on October 1, 2015. In addition, FSL will receive
the remaining installments of Baht 40 million each within
1 year after such first installment and within 1 year after
the second installment.
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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 financial statements have been prepared in
compliance with the Notification of the Department of
Business Development regarding “The Brief Particulars in
the Financial Statements B.E. 2554” dated September 28,
2011.
The financial statements have been prepared under
the historical cost convention except as disclosed in the
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:

Percentage of shareholding
as at
December 31, December 31,
2015
2014
Subsidiaries held directly and indirectly by
the Company
Finansa Capital Limited
Finansa Securities Ltd.
Finansa Asset Management 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, 2015 and 2014,
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.
(d) On July 23, 2014, the Company entered into a
Share Purchase Agreement with a company to
sell its entire 19,999,993 shares, representing
99.99% of total paid-up share capital, of Finansa
Asset Management Limited, a subsidiary of the
Company. In accordance with the Thai Financial
Reporting Standard No. 5 (Revised 2012)
“Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations”, assets and liabilities of the subsidiary,
which were included in the consolidated statement
of financial position as at December 31, 2014,
have been presented as assets classified as held
for sale and liabilities directly related to assets
classified as held for sale and investment in the
subsidiary in the separate statement of financial
position as at December 31, 2014, has been

100
100
100
100
100
100

Country of
registration

Nature of business

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

presented as assets classified as held for sale.
(see Note 30)
In addition, the consolidated statement of profit
or loss and other comprehensive income for the
year ended December 31, 2014 have presented
profit for the period from discontinued operations,
which were previously presented in each revenue
and expense captions in the consolidated       
statement of profit or loss and other comprehensive
income.
On January 22, 2015, the Company already  
received consideration amounting to Baht 178
million and transferred shares to CIMB-Principal
Asset Management Company Limited. Then,  
Finansa Asset Management has not been subsidiary
since the transferred date. (see Notes 30 and 31)   
2.3 Thai Financial Reporting Standards affecting
the presentation and/or disclosure in the
current period financial statements
The Federation of Accounting Professions has issued
the Notifications regarding Thai Financial Reporting       
Standards (TFRSs) which are effective for the financial
statements for the period beginning on or after January 1,
2015 onwards as follows:
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Thai Accounting Standards (“TAS”)
TAS 1 (Revised 2014) Presentation of Financial
Statements
TAS 2 (Revised 2014) Inventories
TAS 7 (Revised 2014) Statement of Cash Flows
TAS 8 (Revised 2014) Accounting Policies, Changes
in Accounting Estimates and
Errors
TAS 10 (Revised 2014) Events after the Reporting
Period
TAS 11 (Revised 2014) Construction Contracts
TAS 12 (Revised 2014) Income Taxes
TAS 16 (Revised 2014) Property, Plant and Equipment
TAS 17 (Revised 2014) Leases
TAS 18 (Revised 2014) Revenue
TAS 19 (Revised 2014) Employee Benefits
TAS 20 (Revised 2014) Accounting for Government
Grants and Disclosure of
Government Assistance
TAS 21 (Revised 2014) The Effects of Changes in
Foreign Exchange Rate
TAS 23 (Revised 2014) Borrowing Costs
TAS 24 (Revised 2014) Related Party Disclosures
TAS 26 (Revised 2014) Accounting and Reporting by
Retirement Benefit Plans
TAS 27 (Revised 2014) Separate Financial Statements
TAS 28 (Revised 2014) Investments in Associates
and Joint Ventures
TAS 29 (Revised 2014) Financial Reporting in
Hyperinflationary Economies
TAS 33 (Revised 2014) Earnings per Share
TAS 34 (Revised 2014) Interim Financial Reporting
TAS 36 (Revised 2014) Impairment of Assets
TAS 37 (Revised 2014) Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent
Assets
TAS 38 (Revised 2014) Intangible assets
TAS 40 (Revised 2014) Investment Property
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Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 2 (Revised 2014) Share - Based Payment
TFRS 3 (Revised 2014) Business Combinations
TFRS 5 (Revised 2014) Non-current Assets Held for Sale
and Discontinued Operations
TFRS 6 (Revised 2014) Exploration for and Evaluation
of Mineral Assets
TFRS 8 (Revised 2014) Operating Segments
TFRS 10
Consolidated Financial
Statements
TFRS 11
Joint Arrangements
TFRS 12
Disclosure of Interests in Other
Entities
TFRS 13
Fair Value Measurement
Thai Accounting Standards Interpretations (“TSIC”)
TSIC 10 (Revised 2014) Government Assistance - No
Specific Relation to Operating
Activities
TSIC 15 (Revised 2014) Operating Leases - Incentives
TSIC 25 (Revised 2014) Income Taxes - Change in
the Tax Status of an Enterprise
or its Shareholders
TSIC 27 (Revised 2014) Evaluating the Substance of
Transactions in the Legal
Form of a Lease
TSIC 29 (Revised 2014) Disclosure - Service Concession
Arrangements
TSIC 31 (Revised 2014) Revenue - Barter Transactions
Involving Advertising Services
TSIC 32 (Revised 2014) Intangible Assets - Web Site
Costs
Thai Financial Reporting Standard Interpretations
(“TFRIC”)
TFRIC 1 (Revised 2014) C h a n g e s i n E x i s t i n g
Decommissioning, Restoration
and Similar Liabilities
TFRIC 4 (Revised 2014) Determining whether an    
Arrangement contains a Lease
TFRIC 5 (Revised 2014) Rights to Interests arising
from Decommissioning,
Restoration and Environmental
Rehabilitation Funds

TFRIC 7 (Revised 2014) Applying the Restatement
Approach under IAS 29
Financial Reporting in
Hyperinflationary Economies
TFRIC 10 (Revised 2014) Interim Financial Reporting
and Impairment
TFRIC 12 (Revised 2014) S e r v i c e C o n c e s s i o n
Arrangements
TFRIC 13 (Revised 2014) Customer Loyalty Programmes
TFRIC 14
TAS 19 (Revised 2014) - The
Limit on a Defined Benefit
Asset, Minimum Funding
Requirements and their
Interaction
TFRIC 15 (Revised 2014) Agreements for the Construction
of Real Estate
TFRIC 17 (Revised 2014) Distributions of Non-cash
Assets to Owners
TFRIC 18 (Revised 2014) Transfers of Assets from
Customers
TFRIC 20
Stripping Costs in the        
Production Phase of a Surface
Mine
Above TFRSs have no material impact on these   
financial statements, except for the followings:
New Standard on Fair Value Measurement
Impact of the application of TFRS 13
The Company and its subsidiaries have applied TFRS
13 for the first time in the current year. TFRS 13 establishes
a single source of guidance for fair value measurements
and disclosures about fair value measurements. The scope
of TFRS 13 is broad; the fair value measurement requirements
of TFRS 13 apply to both financial instrument items        
and non-financial instrument items for which other TFRSs
require or permit fair value measurements and disclosures
about fair value measurements, except for share-based
payment transactions that are within the scope of  TFRS 2
(Revised 2014) “Share-based Payment”, leasing transactions
that are within the scope of TAS 17 (Revised 2014)   
“Leases”, and measurements that have some similarities
to fair value but are not fair value (e.g. net realisable value
for the purposes of measuring inventories or value in use
for impairment assessment purposes).

TFRS 13 defines fair value as the price that would
be received to sell an asset or paid to transfer a liability
in an orderly transaction in the principal (or most               
advantageous) market at the measurement date under
current market conditions. Fair value under TFRS 13 is an
exit price regardless of whether that price is directly      
observable or estimated using another valuation technique.
Also, TFRS 13 includes extensive disclosure requirements.
TFRS 13 requires prospective application for the  
financial statements for the periods beginning on or after
January 1, 2015 onwards. In addition, specific transitional
provisions were given to entities such that they need not
apply the disclosure requirements set out in the Standard
in comparative information provided for periods before the
initial application of this Standard. Therefore, in accordance
with these transitional provisions, the Company and its
subsidiaries have not made any new disclosures required
by TFRS 13 for the 2014 comparative period. Other than
the additional disclosures, the application of TFRS 13 has
not had any material impact on the amounts recognised
in the financial statements. (see Note 32)
2.4 Thai Financial Reporting Standards announced
in the Royal Gazette but not yet effective.
The Federation of Accounting Professions issued   
the Notifications regarding the Thai Financial Reporting
Standards (TFRSs), which are announced in the Royal
Gazette and effective for the financial statements for the
accounting periods beginning on or after January 1, 2016
onwards as follows:
Thai Accounting Standards (“TAS”)
TAS 1 (Revised 2015) Presentation of Financial
Statements
TAS 2 (Revised 2015) Inventories
TAS 7 (Revised 2015) Statement of Cash Flows
TAS 8 (Revised 2015) Accounting Policies, Changes
in Accounting Estimates and
Errors
TAS 10 (Revised 2015) Events after the Reporting
Period
TAS 11 (Revised 2015) Construction Contracts
TAS 12 (Revised 2015) Income Taxes
TAS 16 (Revised 2015) Property, Plant and Equipment
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TAS 17 (Revised 2015)
TAS 18 (Revised 2015)
TAS 19 (Revised 2015)
TAS 20 (Revised 2015)
TAS 21 (Revised 2015)
TAS 23 (Revised 2015)
TAS 24 (Revised 2015)
TAS 26 (Revised 2015)
TAS 27 (Revised 2015)
TAS 28 (Revised 2015)
TAS 29 (Revised 2015)
TAS 33 (Revised 2015)
TAS 34 (Revised 2015)
TAS 36 (Revised 2015)
TAS 37 (Revised 2015)
TAS 38 (Revised 2015)
TAS 40 (Revised 2015)
TAS 41

Leases
Revenue
Employee Benefits
Accounting for Government
Grants and Disclosure of
Government Assistance
The Effects of Changes in
Foreign Exchange Rate
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by
Retirement Benefit Plans
Separate Financial Statements
Investments in Associates
and Joint Ventures
Financial Reporting in
Hyperinflationary Economies
Earnings per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities
and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Agriculture

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 2 (Revised 2015) Share-based Payment
TFRS 3 (Revised 2015) Business Combinations
TFRS 4 (Revised 2015) Insurance Contracts
TFRS 5 (Revised 2015) Non-current Assets Held for
Sale and Discontinued
Operations
TFRS 6 (Revised 2015) Exploration for and Evaluation
of Mineral Assets
TFRS 8 (Revised 2015) Operating Segments
TFRS 10 (Revised 2015) Consolidated Financial
Statements
TFRS 11 (Revised 2015) Joint Arrangements
TFRS 12 (Revised 2015) Disclosure of Interests in
Other Entities
TFRS 13 (Revised 2015) Fair Value Measurement
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Thai Accounting Standards Interpretations (“TSIC”)
TSIC 10 (Revised 2015) Government Assistance - No
Specific Relation to Operating
Activities
TSIC 15 (Revised 2015) Operating Leases - Incentives
TSIC 25 (Revised 2015) Income Taxes - Change in
the Tax Status of an Enterprise
or its Shareholders
TSIC 27 (Revised 2015) Evaluating the Substance of
Transactions in the Legal
Form of a Lease
TSIC 29 (Revised 2015) Disclosure - Service Concession
Arrangements
TSIC 31 (Revised 2015) Revenue - Barter Transactions
Involving Advertising Services
TSIC 32 (Revised 2015) Intangible Assets - Web Site
Costs
Thai Financial Reporting Standard Interpretations
(“TFRIC”)
TFRIC 1 (Revised 2015) C h a n g e s i n E x i s t i n g
Decommissioning, Restoration
and Similar Liabilities
TFRIC 4 (Revised 2015) Determining whether an    
Arrangement contains a Lease
TFRIC 5 (Revised 2015) Rights to Interests arising from
Decommissioning, Restoration
and Environmental
Rehabilitation Funds
TFRIC 7 (Revised 2015) Applying the Restatement
Approach under IAS 29     
Financial Reporting in
Hyperinflationary Economies
TFRIC 10 (Revised 2015) Interim Financial Reporting
and Impairment
TFRIC 12 (Revised 2015) S e r v i c e C o n c e s s i o n
Arrangements
TFRIC 13 (Revised 2015) Customer Loyalty Programmes
TFRIC 14 (Revised 2015) TAS 19 - The Limit on a Defined
Benefit Asset, Minimum
Funding Requirements and
their Interaction
TFRIC 15 (Revised 2015) Agreements for the Construction
of Real Estate

TFRIC 17 (Revised 2015) Distributions of Non-cash
Assets to Owners
TFRIC 18 (Revised 2015) Transfers of Assets from
Customers
TFRIC 20 (Revised 2015) Stripping Costs in the Production
Phase of a Surface Mine
TFRIC 21
Levies
Guideline on Accounting regarding Recognition
and Measurement of Bearer Plants
The Company and its subsidiaries’ management will
adopt the aforementioned TFRSs relevant to the Company
and its subsidiaries in the preparation of the Company’s
and its subsidiaries’ financial statements when they become
effective.
The Company’s and its subsidiaries’ management
has assessed the effects of these TFRSs and believes that
they will not have any significant impact on the financial
statements for the period in which they are initially applied.

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 - Loan management
business
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.

(f)

(g)

(h)
(i)

Interest which was already included in the face
value of loans was deferred and taken up as income
evenly over the term of loans.
Gains (losses) on trading in securities/investments
Gains (losses) on trading in securities/investments
are recognized as revenue or expenses on the
transaction dates.
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.
Interest on borrowings
Interest on borrowings is charged as expense on
an accrual basis.
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.
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(c) Investments in debt securities expected to be held
to maturity, which are classified as temporary 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).
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 statement of 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.
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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
Office buildings improvement
Office equipment
Furniture & fixtures
Vehicles

25and 30 years
          5 years
   3and 5 years
          5 years
   4and 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 of 24 - 25 years.

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.
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 comprehensive 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 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
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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 are 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.
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,
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turnover rate, years of service and other factors. Discount
rate used to calculate the post-employment benefit        
obligations 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.  
The actuarial gains (losses) prior to 2015 are           
recognized as gain or loss in the statements of profit or
loss and other comprehensive income.
The actuarial gains (losses) for the year 2015 are
recognized as other comprehensive income (loss) 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.
3.17 Earning/loss per share
Earning/loss per share as presented in the statements
of profit or loss and other comprehensive income is basic
earning/loss per share, which is determined by dividing
net profit/loss by the weighted average number of ordinary
shares issued during the years.
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
The Company tests the impairment of goodwill
by using its present value calculated from the
estimated future cash flows of subsidiaries with
a suitable discount rate. Impairment loss is      
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recognized when the present value of future cash
flow of the subsidiaries is less than its carrying
amount.
(d) Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for all deductible
temporary differences and unused tax losses to
the extent that it is probable that future taxable
profit will be available against which the temporary
differences and unused tax losses can be utilized.
The subsidiaries prepared a forecast of future
taxable profit and considered that there will be
sufficient future taxable profit to be utilized.

(e) Intangible assets - Derivatives business license fee
Intangible assets of the subsidiary engaging in
securities business included derivative business
license fee. During the year ended December 31,
2009, the subsidiary requested permission from
the Office of the Securities and Exchange        
Commission to temporarily cease its securities
and future brokerage businesses. The suspension
of business has been effective since July 4, 2009.
On October 1, 2015, the subsidiary disposed its
membership of Thailand Futures Exchange      
Public Company Limited to a company. (see Note 1)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
(Unit : Thousand Baht)

Cash
Deposits at financial institutions
Total cash and cash equivalents
   for the purpose of statements
   of cash flows presentation
Less Cash and cash equivalents
included in assets classified
as held for sale  (see Note 31)
Total cash and cash equivalents
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Consolidated
financial statements
As at
As at
December 31,
December 31,
2015
2014
20
39
200,037
141,929

Separate
financial statements
As at
As at
December 31,
December 31,
2015
2014
5
6
6,397
4,094

200,057

141,968

6,402

4,100

200,057

(14,457)
127,511

6,402

4,100

5. INVESTMENTS
5.1 Classified by investment type
As at December 31, 2015 and 2014, the Company and its subsidiaries had classified their investments as
follows:
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
As at December 31, 2015
As at December 31, 2014
Cost/Carrying value
Fair value
Cost/Carrying value
Fair value
Temporary investments						
Trading Securities						
Domestic marketable equity securities
Investment units
284,606
285,992
138,186
140,169
Add  Allowance for revaluation
1,386
1,983
Total trading securities, net
285,992
285,992
140,169
140,169
Available-for-sale securities						
Domestic marketable equity securities
7,759
3,820
7,575
5,378
Add  Allowance for revaluation
(3,939)
(2,197)
Total available-for-sale securities, net
3,820
3,820
5,378
5,378
Total temporary investments, net
289,812
289,812
145,547
145,547
							
Long-term investments						
Available-for-sale securities						
Government bond
10,784
11,351
10,970
11,378
Investment units in foreign funds
146,994
98,696
133,655
130,343
Total
157,778
110,047
144,625
141,721
Add  Allowance for revaluation
(47,731)
(2,904)
Total available-for-sale securities, net
110,047
110,047
141,721
141,721
General investments						
Domestic non-marketable equity securities
7,800
7,800
Overseas non-marketable equity securities
27,066
24,722
Total
34,866
32,522
Less Allowance for impairment
(27,066)
(24,722)
Total general investments, net
7,800
7,800
Total long-term investments, net
117,847
149,521
Total investments, net
407,659
295,068
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(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
As at December 31, 2015
As at December 31, 2014
Cost/Carrying value
Fair value
Cost/Carrying value
Fair value
Temporary investments						
Trading securities
Domestic marketable equity securities
Investment units
133,258
133,521
4,091
4,091
Add Allowance for revaluation
263
Total trading securities, net
133,521
133,521
4,091
4,091
Available-for-sale securities						
Domestic marketable equity securities
7,759
3,820
7,575
5,378
Add Allowance for revaluation
(3,939)
(2,197)
Total available-for-sale securities, net
3,820
3,820
5,378
5,378
Total temporary investments, net
137,341
137,341
9,469
9,469
							
Long-term investments
Available-for-sale securities
Government bond
10,784
11,351
10,970
11,378
Add Allowance for revaluation
567
408
Total available-for-sale securities, net
11,351
11,351
11,378
11,378
Total long-term investments, net
11,351
11,351
11,378
11,378
Total investments, net
148,692
20,847

As at December 31, 2015 and 2014, the Company
had pledged investments in government bond amounting
to Baht 11.35 million and Baht 11.38 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, 2015 and 2014, 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, net
Total investments in debt securities, net
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-

Consolidated and Separate financial statements
As at December 31, 2015
As at December 31, 2014
Remaining periods
Remaining periods
1-5
Over		
Within
1
5
Over
Total
Total
years
5 years
1 year
years
5 years
10,784
10,784
567
11,351
11,351

-

10,784
10,784
567
11,351
11,351

-

10,970
10,970
408
11,378
11,378

-

10,970
10,970
408
11,378
11,378

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, 2015 December 31, 2014 December 31, 2015 December 31, 2014
Receivables and loans to others (see Note 6.2)
Less Allowance for doubtful accounts
(see Note 8)
Receivables and loans to others, net
Less Current portion
Receivables and loans to others,
net of current portion

175,612

176,794

14,000

14,000

(171,201)
4,411
(1,005)

(171,201)
5,593
(997)

(13,000)
1,000
-

(13,000)
1,000
-

3,406

4,596

1,000

1,000

6.1 Classified by loan type
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
As at December 31, 2015 As at December 31, 2014
Loan management business receivables 			
Loans
137,827
139,009
Hire-purchase receivables
1,181
1,181
Total receivables and loans
139,008
140,190
Less Unearned income
(81)
(81)
Total receivables and loans
138,927
140,109
Less Allowance for doubtful accounts
(135,516)
(135,516)
Total loan management business receivables, net
3,411
4,593
			
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, net
			
Other loans			
Bills of exchange
13,000
13,000
Loans
1,000
1,000
Total other loans
14,000
14,000
Less Allowance for doubtful accounts
(13,000)
(13,000)
Total other loans, net
1,000
1,000
Total receivables and loans to others, net
4,411
5,593

Securities business receivables as of December 31, 2015 and 2014 comprise other receivables including overdue
receivables from securities business.
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(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
As at December 31, 2015
As at December 31, 2014
Other loans
Bills of exchange
Loans
Total other loans
Less Allowance for doubtful accounts
Total other loans, net

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

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, 2015 December 31, 2014 December 31, 2015 December 31, 2014
Receivables and loans to others 						
At call (including defaulted contracts)
171,823
171,823
13,000
13,000
Not over 1 year
46
Over 1 year
3,743
4,971
1,000
1,000
Total receivables and loans to others
175,612
176,794
14,000
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, 2015 and 2014, 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

Consolidated financial statements
As at
As at
December 31, 2015
December 31, 2014
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

22,685
22,685

-

22,685
22,685

22,685
22,685

-

As at December 31, 2015 and 2014, the subsidiary has securities business receivables of approximately Baht 22.68
million, of which income recognition on an accrual basic was ceased.
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7. OTHER RECEIVABLES
Other receivables as at December 31, 2015 and 2014 are as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Separate financial statements
As at
As at
As at
As at
December 31, 2015 December 31, 2014 December 31, 2015 December 31, 2014
Penalty receivables
Deposit receivables
Other receivables
Less Other receivables included in assets
classified as held for sale (see Note 31)
Total

4,940
89,619

23,497
37,627
4,541

4,940
1,688

23,497
37,627
679

94,559

(1,666)
63,999

6,628

61,803

8. ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Separate financial statements
As at
As at
As at
As at
December 31, 2015 December 31, 2014 December 31, 2015 December 31, 2014
Balance-beginning of the years
Less Allowance for doubtful accounts (reversal)
Balance - end of the years

171,201
171,201

173,629
(2,428)
171,201

13,000
13,000

13,000
13,000

9. DEPOSITS SUBJECT TO RESTRICTIONS

10. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

As at December 31, 2015 and 2014, the Company
and its subsidiaries had pledged bank deposits amounting
to Baht 0.61 million and Baht 2.30 million, respectively
(the Company only: December 31, 2015 and 2014 amounting to Baht 0.61 million and Baht 0.60 million, respectively) to secure bank guarantees issued by the banks on
behalf of the Company and its subsidiaries. (see Note 26)

10.1 Investments in associates in the consolidated
financial statements
As at December 31, 2015 and 2014, 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.
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(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Percentage of
Shareholding
Nature of
business

Company name

Carrying value under
equity method

Cost

As at

As at

As at

As at

As at

As at

2015

2014

2015

2014

2015

2014

29.29

36.38
-

536,350

436,500
-

641,967

326,894
-

7.15

-

436,500

-

452,465

-

Cayman
Islands

50

50

4,210

3,845

733

670

Thailand
Thailand

3.75
-

10
25.26

300
-

300
313,213

135
-

194
530,407

753,858 1,095,300

858,165

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

Associated companies
Prospect Development Co., Ltd.

Warehouse
development
and leasing Thailand
Finansia Syrus Securities Plc. Securities business Thailand
MK Real Estate Development Plc. Land and building
development Thailand
				
Subsidiaries’ associated companies
Siam Investment Partners, L.P.(1) General Partner
of a fund
FSS International Investment
Advisory Securities Company Investment
Limited(2)
Advisory
Finansia Syrus Securities Plc. Securities business
Total investments in associate companies
				
(1)
(2)

977,360

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 holds an investment in FSSIA at the portion of 31.94% in totals.

Prospect Development Co., Ltd.

M.K. Real Estate Development Public Company Limited

The Company’s Board of Directors meeting on June
19, 2015 approved a disposal of its total investment in an
associated company, Prospect Development Co., Ltd.
(“Prospect”) at the price of Baht 10 per share, totaling
Baht 436.50 million to M.K. Real Estate Development
Public Company Limited (“MK”). To pay for the asset
purchase, MK will issue 70,975,608 capital shares or
7.15% of its registered and paid-up share after a capital
increase at the price of Baht 6.15 per share. Furthermore,
on October 26, 2015, the Company transferred all Prospect
shares to MK and received MK shares as a repayment;
as a result, Prospect has not been an associate. The
Company recognized gain from disposal of investment in
an associated company in consolidated financial statements
of Baht 91.66 million.

On October 27, 2015, the Company received
70,975,608 shares of M.K. Real Estate Development
Public Company Limited, or 7.15%. 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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Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Finansa Securities Ltd. (“Finansa Securities”), a 100%
own subsidiary of the Company, held 118,000,000 shares
or 25.26% in Finansia Syrus Securities Public Company
Limited (“Finansia Syrus”).

In 2014, Finansia Syrus paid share dividends at the
ratio of 5.64 existing shares per 1 new share resulting in
a total investment of 138,921,985 shares at the same
percentage of shareholding.  
In November 2015, Finansa Securities acquired additional
Finansia Syrus shares through the disposal of its           
membership of the Stock Exchange of Thailand, resulting
in a total shareholding of 170,269,978 shares or 29.29%.
In December 2015, the Company purchased all  
Finansia Syrus shares from its subsidiary at Baht 3.15 per
share, totally Baht 536.35 million. There is no impact to

the consolidated financial statements as the purpose is to
restructure the Finansa group’s assets.
10.2 Investments in subsidiaries and associates in
the separate financial statements
As at December 31, 2015 and 2014, 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
Percentage of
capital
shareholding

Company name
Subsidiaries
Finansa Securities Ltd.
Finansa Capital Limited
Finansa Asset Management
Ltd.(1)
Finansa Fund Management
Ltd.

Finansa (Cambodia) Ltd.
Finansa Hong Kong Limited
Investments in subsidiaries
Less Allowance for impairment
Investments in subsidiaries, net

Nature of
business
Securities
Loan management
Asset
management
Investment
advisory and
investment

Dividends
received
For
the years
As at
As at
As at
As at
As at
As at
ended
Country December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December
31,
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015 2014
Carrying value under
cost method

Thailand
Thailand

700,000
511,000

700,000
511,000

100
51

100
51

734,709
467,787

734,709
467,787

-

-

Thailand
Cayman
Islands

-

110,000

-

100

-

-

-

-

690
690
(ordinary (ordinary
shares)
shares)
5,732
5,732
(preference (preference
shares)
shares)
Investment advisory Cambodia
192
192
Advisory
Hong Kong
512
512

100

100

151,790

151,790

-

-

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

-

-

-

36.38

436,500

-

-

7.15
29.29

-

436,500
536,350
972,850 436,500
2,445,211 1,908,861

-

-

-

-

Associated companies
Prospect Development Co., Ltd.

Warehouse
Development Thailand
and leasing
M.K. Real Estate Development Land and building
Plc.
Development Thailand
Finansia Syrus Securities Plc.
Securities
Thailand
Investment in associated companies
Total investment in subsidiaries and associated companies
(1)

- 1,200,000
992,010
930,245

-

-

In July 2014, the Company entered into a Share Purchase Agreement with a company to sell its entire shares of Finansa Asset Management Ltd. Therefore, investments
in a subsidiary of Baht 208.20 million, which included in the statement of financial position, have been presented as assets classified as held for sale. Subsequently, on
January 22, 2015, the Company sold investment in a subsidiary amounting to Baht 178.00 million and recognized loss on disposal of in a subsidiary amounting to
Baht 30.20 million.
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11. LONG-TERM INVESTMENTS IN RELATED PARTIES
(Unit : Thousand Baht)

Company name
		
Siam Investment Fund II, L.P.(1)
Less Allowance for impairment
Long-term investment in
related parties, net
(1)
(2)

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,
2015
2014
2015
2014

Nature of
business

Country

Fund

Cayman Islands

5.87(2)

5.87(2)

21,079
(20,999)

19,254
(19,181)

80

73

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.

12. PREMISES AND EQUIPMENT, NET
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Building and
building
improvement

Office
equipment

Furniture
and fixture

Assets
in progress

Vehicle

Total

Cost
December 31, 2014
Additions/transfer in
Disposals/transfer out
December 31, 2015

259,744
(104,880)
154,864

73,054
1,503
(8,961)
65,596

33,354
335
(11,496)
22,193

6,090
1,709
(2,334)
5,465

250
(250)
-

372,242
3,797
(127,921)
248,118

Accumulated depreciation
December 31, 2014
Depreciation
Disposals/transfer out
December 31, 2015

(142,856)
(4,654)
58,839
(88,671)

(56,010)
(4,911)
8,869
(52,052)

(25,847)
(2,122)
11,435
(16,534)

(5,453)
(196)
2,323
(3,326)

-

(230,166)
(11,883)
81,466
(160,583)

Allowance for impairment
December 31, 2014
Impairment
December 31, 2015

-

-

-

-

-

-

66,193
116,888

13,544
17,044

5,659
7,507

2,139
637

-

87,535
142,076

Net book value
December 31, 2015
December 31, 2014
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(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Building and
building
improvement

Office
equipment

Furniture
and fixture

Assets
in progress

Vehicle

Total

Cost
December 31, 2013
259,744
74,502
37,486
12,148
3,118
386,998
Additions/transfer in
18,025
8,124
8,216
34,365
Disposals/transfer out
(10,032)
(1,201)
(3,363)
(11,334)
(25,930)
Assets classified as held for sale(1)
(9,441)
(11,055)
(2,695)
(23,191)
December 31, 2014
259,744
73,054
33,354
6,090
372,242
									
Accumulated depreciation
December 31, 2013
(134,596)
(66,887)
(34,401)
(11,248)
(247,132)
Depreciation
(8,260)
(4,930)
(2,162)
(252)
(15,604)
Disposals/transfer out
8,458
232
3,352
12,042
Assets classified as held for sale(1)
7,349
10,484
2,695
20,528
December 31, 2014
(142,856)
(56,010)
(25,847)
(5,453)
(230,166)
Allowance for impairment
December 31, 2013
Impairment
Assets classified as held for sale(1)
December 31, 2014
Net book value
December 31, 2014
December 31, 2013

-

(236)
121
115
-

(1,078)
969
109
-

-

-

(1,314)
1,090
224
-

116,888
125,148

17,044
7,379

7,507
2,007

637
900

3,118

142,076
138,552

Depreciation for the years ended
December 31, 2015
December 31, 2014
(1)

11,883
15,604

In July 2014, the Company entered into a Share Purchase Agreement with a company to sell its entire shares of Finansa Asset Management Ltd. Therefore, assets
and liabilities of the subsidiary, which included in the statement of financial position, have been presented as assets classified as held for sale and liabilities            
directly related to assets classified as held for sale. (see Note 31)
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(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Building and
building
improvement

Office
equipment

Furniture
and fixture

Assets
in progress

Vehicle

Total

Cost
December 31, 2014
Additions/transfer in
Disposals/transfer out
December 31, 2015

259,744
(104,880)
154,864

57,059
1,071
(4,523)
53,607

17,829
34
(5,528)
12,335

1,945
400
(792)
1,553

-

336,577
1,505
(115,723)
222,359

Accumulated depreciation
December 31, 2014
Depreciation
Disposals/transfer out
December 31, 2015

(142,857)
(4,654)
58,839
(88,672)

(42,705)
(4,064)
4,483
(42,286)

(12,045)
(1,604)
5,489
(8,160)

(1,945)
(2)
792
(1,155)

-

(199,552)
(10,324)
69,603
(140,273)

Allowance for impairment
December 31, 2014
Impairment
December 31, 2015

-

-

-

-

-

-

66,192
116,887

11,321
14,354

4,175
5,784

398
-

-

82,086
137,025

Net book value
December 31, 2015
December 31, 2014
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(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Building and
building
improvement

Assets
in progress

Office
equipment

Furniture
and fixture

259,744
259,744

51,875
14,502
(9,318)
57,059

11,569
6,260
17,829

4,188
(2,243)
1,945

2,363
6,511
(8,874)
-

329,739
27,273
(20,435)
336,577

Accumulated depreciation
December 31, 2013
Depreciation
Disposals/transfer out
December 31, 2014

(134,596)
(8,261)
(142,857)

(47,061)
(3,508)
7,864
(42,705)

(10,551)
(1,494)
(12,045)

(4,188)
2,243
(1,945)

-

(196,396)
(13,263)
10,107
(199,552)

Allowance for impairment
December 31, 2013
Impairment
December 31, 2014

-

-

-

-

-

-

116,887
125,148

14,354
4,814

5,784
1,018

-

2,363

137,025
133,343

Cost
December 31, 2013
Additions/transfer in
Disposals/transfer out
December 31, 2014

Net book value
December 31, 2014
December 31, 2013

Vehicle

Depreciation for the years ended
December 31, 2015
December 31, 2014

As at December 31, 2015 and 2014, the original
costs of fully-depreciated equipment that is still in use were
Baht 73.94 million and Baht 111.69 million, respectively
(the Company only: Baht 57.22 million and Baht 71.38
million, respectively).

Total

10,324
13,263

As at December 31, 2015 and 2014, the Company
had mortgaged office condominium units with net book
value of Baht 66.19 million and Baht 116.89 million to
secure a working capital credit facility of Baht 150 million
and Baht 250 million, respectively, from a local financial
institution. (see Note 24)
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13. GOODWILL, NET
(Unit : Thousand Baht)

Finansa
Securities Limited

Consolidated financial statements
Finansa Capital
Finansa Fund
Limited
Management 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

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

Allowance for impairment
December 31, 2014
Provision for loss on impairment
December 31, 2015
Goodwill, net
December 31, 2015
December 31, 2014

14. LEASEHOLD RIGHTS, NET
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated and Separate financial statements
For the year ended December 31, 2015
Balance as at
December 31, 2014

Additions

Disposals

Balance as at
December 31, 2015

Cost:
Land leasehold rights
708,194
707,681
1,415,875
Total
708,194
707,681
1,415,875
Accumulated Amortization:						
Land leasehold rights
(1,006)
(41,259)
(42,265)
Total
(1,006)
(41,259)
(42,265)
Leasehold rights - net
707,188
1,373,610
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15. INTANGIBLE ASSETS, NET
Intangible assets as at December 31, 2015 and 2014 are as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Accumulated amortization

Cost
Balance
as at
December 31, Additions
2014

- Computer software
- Derivative trading
License
- Golf membership
Total

Balance
Balance
as
at
as at
Disposals December 31, December
31, Additions
2015
2014

Balance
Balance
as
at
as at
Disposals December 31, Impairment December
31,
2015
2015

85,038

3,323

(2,386)

85,975 (58,598)

(2,769)

2,372

(58,995) (24,066)

2,914

12,000
2,533
99,571

120
3,443

(12,000)
(14,386)

2,653 (1,550)
88,628 (60,148)

(220)
(2,989)

2,372

(1,770)
(60,765) (24,066)

883
3,797

(Unit : Thousand Baht)

Cost
Balance
as at
Additions
December 31,
2013

Disposals

Consolidated financial statements
Accumulated amortization
Assets
Balance
Balance
classified
as at
as at
as held December 31, December 31, Additions
for sale(1)
2014
2013

Disposals

Assets
Assets
Balance
Balance
classified
classified
as at
as at
as held December 31, Impairment as held December 31,
for sale(1)
for sale(1)
2014
2014

- Computer software
121,193 10,024 (9,676) (36,503) 85,038 (76,510) (9,929) 8,565 19,276 (58,598) (24,289)
- Derivative trading License 12,000
- 12,000
- Golf membership
2,413 120
- 2,533 (1,360) (190)
- (1,550)
Total
135,606 10,144 (9,676) (36,503) 99,571 (77,870) (10,119) 8,565 19,276 (60,148) (24,289)
Amortization for the years ended
December 31, 2015
December 31, 2014
(1)

223 2,374
- 12,000
983
223 15,357
2,989
10,119

In July 2014, the Company entered into a Share Purchase Agreement with a company to sell its entire shares of Finansa Asset Management Ltd. Therefore, assets
and liabilities of the subsidiary, which included in the statement of financial position, have been presented as assets classified as held for sale and liabilities           
directly related to assets classified as held for sale. (see Note 31)
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(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Accumulated amortization

Cost

- Computer software
- Golf membership
Total

Balance
as at
December 31,
2014

Additions

Disposals

83,480
613
84,093

3,023
3,023

(2,307)
(2,307)

Balance
Balance
as at
as at
December 31, December 31,
2015
2014

84,196
613
84,809

(57,428)
(490)
(57,918)

Additions

Disposals

(2,642)
(31)
(2,673)

2,307
2,307

Balance
Balance
as at
as at
Impairment
December 31,
December 31,
2015
2015

(57,763) (24,066)
(521)
(58,284) (24,066)

2,367
92
2,459

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Accumulated amortization

Cost

- Computer software
- Golf membership
Total

Balance
as at
December 31,
2013

Additions

Disposals

88,044
613
88,657

4,927
4,927

(9,491)
(9,491)

Balance
Balance
as at
as at
December 31, December 31,
2013
2014

83,480
613
84,093

(61,112)
(460)
(61,572)

Additions

Disposals

(4,696)
(30)
(4,726)

8,380
8,380

Balance
Balance
as at
as at
Impairment
December 31,
December 31,
2014
2014

(57,428) (24,066)
(490)
(57,918) (24,066)

1,986
123
2,109

Amortization for the years ended										
December 31, 2015
December 31, 2014

2,673
4,726

16. DEFERRED TAX ASSETS AND INCOME TAX
Deferred tax assets, net are as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Deferred tax assets
Less Deferred tax liabilities
Deferred tax assets included in
assets classified as held for sale (see Note 31)
Deferred tax assets, net
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Consolidated financial statements
As at
As at
December 31, 2015
December 31, 2014
697
8,010
(230)
(439)
467

(6,584)
987

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, 2015 and 2014 are as follows:  

(Unit : Million Baht)

Consolidated financial statements
Separate financial statements
As at
As at
As at
As at
December 31, 2015 December 31, 2014 December 31, 2015 December 31, 2014
Unused tax losses
Temporary differences

230
571

303
569

230
538

303
536

Movements of deferred tax assets and liabilities in the consolidated financial statements incurred during the years are
as follows:

As at
January 1,
2015
Deferred tax assets
Unused tax losses
Provision for post-employment benefits
Total

Recognized in
statements of profit
or loss and other
comprehensive
income

977
449
1,426

(Unit : Thousand Baht)

As at
December 31,
2015

(977)
247
(730)

696
696

Deferred tax liabilities 			
Allowance for revaluation of investments
(397)
172
Liabilities under finance lease agreements
(42)
38
Total
(439)
210
Deferred tax asset, net
987
(520)

(225)
(4)
(229)
467
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(Unit : Thousand Baht)

As at
January 1, 2014

Recognized in
statements of
profit or loss and
other comprehensive
income

Assets
classified (1)
as held for sale

As at
December 31, 2014

Deferred tax assets
Unused tax losses
Provision for post-employment benefits
Total

8,428
227
8,655

(867)
222
(645)

(6,584)
(6,584)

977
449
1,426

Deferred tax liabilities
Allowance for revaluation of investments
Liabilities under finance lease agreements
Total
Deferred tax asset, net

(450)
(29)
(479)
8,176

53
(13)
40
(605)

(6,584)

(397)
(42)
(439)
987

(1)

In July 2014, the Company entered into a Share Purchase Agreement with a company to sell its entire shares of Finansa Asset Management Ltd. Therefore, assets
and liabilities of the subsidiary, which included in the statement of financial position, have been presented as assets classified as held for sale and liabilities           
directly related to assets classified as held for sale. (see Note 31)

Income tax in the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2015 and 2014 were as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Deferred tax expenses
Current tax for the years - income (expenses)
Income tax expenses - income (expenses)

The utilization of the deferred tax assets is subject to
the ability of subsidiaries to generate future taxable profits
within the timeframe required by laws.
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Consolidated financial statements
For the years ended December 31,
2015
2014
(520)
(605)
(8,165)
1,845
(8,685)
1,240

The Company and its subsidiaries use tax rates of 20%
for the corporate income tax calculation for the years ended
December 31, 2015 and 2014, respectively.

17. BILLS OF EXCHANGE AND DEBENTURES
17.1  Bills of exchange and short-term debentures
As at December 31, 2015 and 2014, bills of exchange
and 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)

Bills of exchange
Less Discounts
Bills of exchange, net
Short-term debentures
Total

Consolidated financial statements
Separate financial statements
As at
As at
As at
As at
December 31, 2015 December 31, 2014 December 31, 2015 December 31, 2014
212,000
212,000
50,000
(685)
(685)
(24)
211,315
211,315
49,976
194,000
359,000
194,000
359,000
405,315
359,000
405,315
408,976

17.2   Long-term debentures
As at December 31, 2015 and 2014, long-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)

Consolidated and Separate financial statements
As at
As at
December 31, 2015
December 31, 2014
Long-term debentures
Mature in 2017
Mature in 2018
Mature in 2020
Total

350,000
240,000
130,000
720,000

350,000
350,000
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18. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS
Amounts recognized in profit or loss in respect of
the defined benefit plans for the years ended December
31, 2015 and 2014 are as follows:

The Company and its subsidiaries operate post-employment benefits plans under the Thai Labor Protection
Act, which are considered as unfunded defined benefit
plans.

(Unit : Thousand Baht)

Current service cost
Interest on obligation
Actuarial loss on defined employee benefit plan
Total

Consolidated financial statements
For the years ended December 31,
2015
2014
1,011
1,941
359
583
1,352
1,370
3,876

Separate financial statements
For the years ended December 31,
2015
2014
746
696
270
339
398
1,016
1,433

Movements in the present value of the defined benefit obligation for the years ended December 31, 2015 and
2014 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Defined benefit obligation brought forward  
Current service cost
Interest cost
Actuarial loss on defined employee
benefit plan recognized in profit or loss
Actuarial loss on defined employee
benefit plan recognized in other comprehensive income
- From change in financial assumptions
- From change in demographic assumptions
Less Employee benefits paid out
Provision for post-employment benefits
included in liabilities directly associated
with assets classified as held for sale
(see Note 31)
Defined benefit obligation carried forward
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Consolidated financial statements
As at
As at
December 31,
December 31,
2015
2014
13,020
14,670
1,011
1,941
359
583

Separate financial statements
As at
As at
December 31,
December 31,
2015
2014
10,215
8,782
746
696
270
339

-

1,352

-

398

638
1,771
(447)

(883)

330
910
(284)

-

16,352

(4,643)
13,020

12,187

10,215

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, 2015
December 31, 2014
Financial assumptions
Discount rate
Expected rate of salary increase
Employees’ turnover rate  
Retirement age

2.32% - 2.82%
5%
4.00% - 22.73%
55 years

Separate financial statements
As at
As at
December 31, 2015
December 31, 2014

2.65% - 3.25%
5%
4.00% - 23.44%
55 years

2.32%
5%
8.30%
55 years

2.65%
5%
7.34%
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, 2015
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

(702)
756
729
(692)
(818)
870

Separate financial statements
As at December 31, 2015
(492)
527
508
(484)
(552)
584

19. LEGAL RESERVE

20. DIVIDENDS

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 2015, the Company transferred a portion of Baht
4.20 million from its net profit for the year 2015 to legal
reserve. As at December 31, 2015, the Company had
legal reserve of Baht 26.80 million.

On April 28, 2015, the 2015 Annual General Meeting
of Shareholders’ passed a resolution to pay dividends for
the year 2014 at Baht 0.10 per share totally Baht 24.70
million. The Company paid dividend on May 25, 2015.
On September 30, 2015, the Board of Directors’
meeting approved the interim dividend payment at Baht
0.20 per share totally Baht 49.41 million and the legal
reserve allocation of Baht 3 million. The dividend was paid
on October 27, 2015.
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21. PROVIDENT FUND

22. CAPITAL MANAGEMENT

The Company, its subsidiaries and employees have
jointly established provident funds in accordance with the
Provident Fund Act B.E. 2530. The Company, its subsidiaries
and employees contributed to the funds monthly at the
rate of 5% and 7% of basic salary. 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 2015 and 2014, the Company
and its subsidiaries contributed Baht 4.73 million and Baht
6.73 million, respectively (the Company only : Baht 1.83
million and Baht 1.71 million, respectively) to the funds.

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.

23. EXPENSES BY NATURE
Significant expenses by nature for the years ended
December 31, 2015 and 2014 are as follows:

(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 disposal of investment in a subsidiary
Reversal of doubtful accounts

Consolidated financial statements
For the years ended December 31,
2015
2014
40,835
17,768
118,482
74,778
55,944
20,719
20,887
11,835
9,228
2,271
102,069
32,281
43,050
32,294
(2,428)

Separate financial statements
For the years ended December 31,
2015
2014
45,513
23,363
16,519
13,169
54,258
18,995
18,517
10,147
9,141
2,192
32,982
21,381
23,732
9,537
30,200
-

24. ENCUMBRANCE OF ASSETS

25. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES

As at December 31, 2015 and 2014, the Company
has mortgaged office condominium units with net book
value of Baht 66.19 million and Baht 116.89 million to
secure working capital credit facility of Baht 150 million
and Baht 250 million, respectively, from a local financial
institution. (see Note 12)

25.1 Commitments on guarantee agreements and
other contracts
As at December 31, 2015 and 2014, a subsidiary
engaging in loan management business had significant
commitments on guarantee agreements totally Baht 75
million.  It is also recognized provisions of approximately
Baht 13.36 million as a part of “other current liabilities” in
the statements of financial position with respect to         
outstanding letters of guarantee issued to a debtor, which
was non-performing as at the statement of financial position
date. The subsidiary’s management estimated such      
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provision from the outstanding guarantees and the possibility of claims that might be called against the Company
from the beneficiaries of such letter of guarantee.

25.2 Foreign currency forward contracts
As at December 31, 2015 and 2014, 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, 2015
Amount per contract
Bought
Sold
USD
Japanese Yen
Euro
Thai Baht

4,000,000
-

142,600,000

As at December 31, 2015, the subsidiary had unrealized
gain on fair value of foreign currency forward contracts
amounting to Baht 3.13 million. Derivative assets and   
liabilities are presented as part of other current assets and
other current liabilities, respectively (As at December 31,
2014: unrealized gain on fair value of foreign currency
forward contracts amounting to Baht 9.85 million).
25.3 Other commitments
		
Finansa Fund Management
On February 12, 2015, subsidiary has entered into
a new joint venture agreement with another investor 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 South East Asia
region. SFPEP will have a paid-up capital of USD 500,000
and will issue 500,000 ordinary shares at USD 1 per share.
The subsidiary will hold 50% of paid-up capital. As at
December 31, 2015, SFPEP has not call for share         
subscription.
25.4 Contingencies
As at December 31, 2015 and 2014, there was 1
Civil proceeding case brought against a subsidiary of Baht
5.91 million in the ordinary course of the subsidiary’s
business. At present, the civil court and appeal court ruled
in favour of the subsidiary by dismissing the lawsuit but
the plaintiff filed an appeal on the supreme court. The
subsidiary believes that the proceeding when resolved will
not materially affect its financial position or result of        
operations.

As at December 31, 2014
Amount per contract
Bought
Sold
16,475,325
880,191,665
5,000,000
-

13,948,911
1,001,181,665
6,000,000
-

26. BANK GUARANTEES
As at December 31, 2015 and 2014, there were
outstanding bank guarantees of Baht 0.61 million and Baht
2.30 million, respectively. (the Company only : December
31, 2015 and 2014 : Baht 0.61 million and Baht 0.60
million, respectively), issued by banks on behalf of the
Company and subsidiary in the normal course of business.
(see Note 9)

27. 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.
27.1  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.
27.1.1 Amounts of related party transactions
incurred during the years ended December 31, 2015 and
2014 were as follows:
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Consolidated financial
statements
For the years ended
December 31,
Relationship 2015
2014
Revenues from financial, investment
advisory businesses
Management fee and service income
Finansa Securities Limited
Finansa Capital Limited
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Asset Management Limited(1)
Prospect Development Co., Ltd.(2)
Revenues from securities business
Management fee and service income
Prospect Development Co., Ltd.(2)
Other income
Interest income
Prospect Development Co., Ltd.(2)
Rental income
Finansa Securities Limited
Finansa Capital Limited
Finansa Asset Management Limited(1)
Prospect Development Co., Ltd.(2)

Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Associate/
  Common director

Associate/
Common director

Associate/
Common director
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Associate/
Common director

Separate financial
statements
For the years ended
December 31,
2015
2014

-

16,510
800
8,000
-

15,000
800
8,000
10,000

8,000
8,000

8,000
8,000

8,000
33,310

8,000
41,800

6,059
6,059

5,242
5,242

-

-

As agreed by both parties

337
337

-

337
337

-

7.50% per annum

-

-

5,112
137
-

4,962
142
6,928

2,811
2,811

2,818
2,818

2,811
8,060

2,818
14,850

Subsidiary

-

-

1,215

43

Finansa Capital Limited

Subsidiary

-

-

2,820

3,307

Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Asset Management Limited(1)

Subsidiary
Subsidiary

-

-

666
4,701

547
1,971
5,868

Finansa Asset Management Limited has not been a subsidiary since January 22, 2015.
Prospect Development Co., Ltd. has not been an associate since October 26, 2015.
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Pricing policies

-

Finance costs
Finansa Securities Limited

(1)
(2)

(Unit : Thousand Baht)

see Note 27.1.2

Market prices

1.50%-2.00% per annum
(2014: 2.00% per annum)
1.50%-2.00% per annum
(2014: 2.00%-2.25% per annum)
0.50%-1.00% per annum
(2014: 3.50%-4.00% per annum)

Consolidated financial
statements
For the years ended
December 31,
Relationship 2015
2014
Property management fee and other expenses
Prospect Development Co., Ltd.(2)
Consulting service fee
Finansa Asset Management Limited(1)

Associate/
Common director 14,955
14,955

Separate financial
statements
For the years ended
December 31,
2015
2014

15
15

14,955
14,955

15
15

(Unit : Thousand Baht)

Pricing policies
see Note 27.1.3

Subsidiary

-

-

1,411
1,411

As agreed by both parties

Selling agent/underwriting fee
Finansa Securities Limited
Finansia Syrus Securities Plc.

-

Subsidiary
Associate

1,000
1,000

3,678
257
3,935

3,420
3,420

As agreed by both parties
As agreed by both parties

Other expenses
Finansa Asset Management Limited(1)

3,257
3,257

Subsidiary

-

-

-

1,812

-

-

-

1,812

As agreed in share purchase
agreement

(1)
(2)

Finansa Asset Management Limited has not been a subsidiary since January 22, 2015.
Prospect Development Co., Ltd. has not been an associate since October 26, 2015.

27.1.2 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, 2015 and 2014 are as
follows.
(Unit : Thousand Baht)

Company Name
Finansa Securities Limited
Finansa Capital Limited
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Asset Management Limited
Prospect Development Co., Ltd.

Period of contract
1 January - 31 December 2015
1 January - 31 December 2015
1 January - 31 December 2015
                                     1 January - 31 December 2015

2015
Annual Fee
15,000
800
8,000
8,000

2014
Period of contract
1 January - 31 December 2014
1 January - 31 December 2014
1 January - 31 December 2014
1 January - 31 December 2014
1 January - 31 December 2014
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27.2 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, 2015 and 2014 can be summarized
as follows:

27.1.3  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.

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
As at
As at
December 31,
December 31,
2015
2014
Rental service and other receivables
Prospect Development Co., Ltd.(2)
Finansa Hong Kong Limited
Other receivables
Finansia Syrus Securities Plc.
Prospect Development Co., Ltd.(2)
Short-term loans and advances to related parties
Finansa Securities Limited
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Hong Kong Limited
Siam Investment Fund II, L.P.
SBI Finansa Private Equity Partners
Related persons
Bills of exchange
Finansa Asset Management Limited(1)
Short-term loans and advances from related parties
Finansa Securities Limited
Finansa Capital Limited
Finansa Fund Management Ltd.

Separate financial statements
As at
As at
December 31,
December 31,
2015
2014

3,266
3,266

5,483
5,483

2,140
225
2,365

5,038
225
5,263

286
4,940
5,226

447
32,051
32,498

4,940
4,940

32,051
32,051

398
137
535

188
202
390

12,865
795
137
13,797

3
795
14
812

-

-

-

49,976
49,976

635,000
172,000
171,300
99,111
95,457
906,111
266,757
Other current liabilities						
Accrued interest payables
Finansa Securities Limited
443
Finansa Capital Limited
721
75
Finansa Fund Management Ltd.
3,016
2,352
Fee and service payables
3,909
3,909
Prospect Development Co., Ltd.(2)
Rental deposit
Finansa Securities Limited
1,044
1,044
Finansa Capital Limited
26
26
1,312
Finansa Asset Management Limited(1)
589
589
589
589
Prospect Development Co., Ltd.(2)
Share subscription payables
Finansa (Cambodia) Ltd.
27
4,498
589
9,748
5,425
(1)
(2)

Finansa Asset Management Limited has not been a subsidiary since January 22, 2015.
Prospect Development Co., Ltd. has not been an associate since October 26, 2015.
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27.3 Movements of intercompany loans and
		
borrowings
27.3.1 Short-term loans and advances to related parties
During the year ended December 31, 2015, 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.
SBI Finansa Private Equity Partners
Related persons

As at
December 31,
2014
188
202
390

Consolidated financial statements
Effect from
Increase
Decrease
exchange rate
192
137
243
572

(463)
(463)

18
18
36

As at
December 31,
2015
398
137
535

(Unit : Thousand Baht)

Finansa Securities Limited
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Hong Kong Limited
SBI Finansa Private Equity Partners
Related persons

As at
December 31,
2014
3
795
14
812

Separate financial statements
Effect from
Increase
Decrease
exchange rate
12,865
137
13,002

(3)
(14)
(17)
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27.3.2  Borrowings
During the year ended December 31, 2015, the Company had movements of borrowings from related
parties as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Amortization
of premium
Increase
Decrease
(discount)/
exchange rate

As at
December 31,
2014
Bills of exchange
Finansa Asset Management Limited(1)
Short-term loans and advances
from related parties
Finansa Securities Limited
Finansa Capital Limited
Finansa Fund Management Ltd.

(1)

As at
December 31,
2015

49,976
49,976

49,857
49,857

(100,000)
(100,000)

167
167

-

171,300
95,457
266,757

748,000
16,500
764,500

(113,000)
(15,800)
(928)
(129,728)

4,582
4,582

635,000
172,000
99,111
906,111

Finansa Asset Management Limited has not been a subsidiary since January 22, 2015.

27.4 Directors and management remuneration
Directors and management remuneration for the years ended December 31, 2015 and 2014 consist of the following:

(Unit : Thousand Baht)

Short-term management remuneration
Long-term management remuneration

Consolidated financial statements
For the years ended
December 31,
101,236
32,359
833
801
102,069
33,160

In addition, for the years ended December 31, 2015
and 2014, a subsidiary had paid for advisory fee to managements, totaling Baht 3.71 million and Baht 3.51 million,
respectively. Such cost is presented as part of investment,
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Separate financial statements
For the years ended
December 31,
32,257
20,648
725
733
32,982
21,381

advisory and management business costs in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive
income.

28. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT
The Company and its subsidiaries have been operating in four principal business segments: (1) Investment,
advisory and management business, (2) Loan management
business, (3) Securities business and (4) 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, 2015 and
2014 were presented by business segment as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Revenue from external customers
Inter - segment revenues
Total revenues
Segment income

Investment,
advisory and
management
business
115,609
25,976
141,585
101,620

Unallocated income and expenses :
Other income
Servicing and administrative expenses
Gain on disposal of a subsidiary/
associated company
Gain on disposal of office space
Share of profit in associated
companies
33,912
Finance costs
Income tax expense
Net profit

For the year ended December 31, 2015
Warehouse Elimination of Consolidated
Loan
Securities
and
factory inter-segment
financial
management
business
leasing
revenues
statements
business
business
881
2,820
3,701
1,101

238,901
4,982
243,883
129,999

137,388
137,388
70,233

(33,778)
(33,778)
(19,962)

492,779
492,779
282,991
187,070
(190,851)
154,327
109,787

35,117
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(Unit : Thousand Baht)

Investment,
advisory and
management
business
77,952
34,347
112,299
70,666

Revenue from external customers
Inter - segment revenues
Total revenues
Segment income
Unallocated income and expenses :
Other income
Servicing and administrative expenses
Reversal of doubtful accounts
Share of profit (loss) in associated
companies
(9,264)
Finance costs
Income tax expense
Net profit

For the year ended December 31, 2014
Asset
Elimination of Consolidated
Loan
Securities
management
inter-segment
financial
management
business
business
revenues
statements
business
1,102
3,307
4,409
1,953

82,295
26,764
109,059
38,363

110,273
1,971
112,244
7,940

(66,389)
(66,389)
(26,259)

271,622
271,622
92,663
51,007
(119,938)
2,428

57,907

Transfer prices between the Company and its       
subsidiaries are set out in Note 27 to the financial statements.  

48,643
(17,768)
(605)
56,430

Asset and liability information of the Company and its
subsidiaries as at December 31, 2015 and 2014 presented
by business segment are as follows:
(Unit : Thousand Baht)

As at December 31, 2015
Warehouse
Securities
and factory
business
leasing
business

Investment,
advisory and
management
business

Loan
management
business

Assets
Receivables and loans to others
Investments, net
Premises and equipment, net
Leasehold rights, net
Intangible assets
Other assets
Total assets

1,000
3,171,395
82,086
2,459
339,196
3,596,136

3,411
175,557
178,968

160,571
5,449
1,338
807,613
974,971

Total liabilities

2,238,503

14,545

101,415
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Elimination

Consolidation

1,373,610
8,303
1,381,913

(1,828,927)
(768,297)
(2,597,224)

4,411
1,503,039
87,535
1,373,610
3,797
562,372
3,534,764

82,415

(1,012,971)

1,423,907

(Unit : Thousand Baht)

Investment,
Loan
advisory and management
management business
business
Assets
Receivables and loans to others
1,000
Investments, net
2,500,633
Premises and equipment, net
137,025
Leasehold rights, net
Intangible assets
2,109
Other assets
351,121
Total assets
2,991,888
Total liabilities

1,216,179

As at December 31, 2014
Warehouse
Asset
Securities and factory management
Elimination Consolidation
business
leasing
business
business

4,593
11
17
174,413
179,034

769,578
5,040
13,231
60,191
848,040

707,188
306
707,494

49,976
2,438
17,004
44,514
113,932

(2,166,881)
(145,432)
(2,312,313)

5,593
1,153,306
144,514
707,188
32,361
485,113
2,528,075

14,597

24,906

37,352

14,740

(410,108)

897,666

29. 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.  
29.1 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, bills of exchange, 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, 2015 and 2014, the subsidiary had
commitments from letter of guarantees totaling Baht 75
million and a provision for liabilities of approximately Baht
13.36 million was recorded by the subsidiary based on an
estimation of losses for letter of guarantee as described
in Note 25.1.
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 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, 2015 and 2014:

(Unit : Million Baht)

Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments, net
Service income receivables
Receivables and loans to others(1)
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures
Long-term debentures
(1)

Consolidated financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2015
Fixed
Floating
Non-interest
interest rate
interest rate
Bearing

Total

190
3
-

11
137
1

10
396
51
-

200
407
51
140
1

-

405
720

-

405
720

Of the receivables and loans to others, total of Baht 136 million carrying fixed interest rates are receivable and loan to others from which a subsidiary has ceased
recognition of income.

(Unit : Million Baht)

Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments, net
Service income receivables
Receivables and loans to others(1)
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures
Long-term debentures
(1)

Consolidated financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2014
Fixed
Floating
Non-interest
interest rate
interest rate
Bearing

Total

116
4
-

11
137
2

26
284
24
-

142
295
24
141
2

-

359
350

-

359
350

Of the receivables and loans to others, total of Baht 136 million carrying fixed interest rates are receivable and loan to others from which a subsidiary has ceased
recognition of income.
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(Unit: Million Baht)

Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments, net
Service income receivables
Loans to others
Short-term loans and advances to related parties
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures
Short-term loans and advances from related parties
Long-term debentures

Separate financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2015
Fixed
Floating
Non-interest
interest rate
interest rate
Bearing

Total

3
-

11
1
1

3
138
4
14
-

6
149
4
1
14
1

-

405
906
720

-

405
906
720

(Unit: Million Baht)

Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments, net
Service income receivables
Loans to others
Short-term loans and advances to related parties
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures
Short-term loans and advances from related parties
Long-term debentures

Separate financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2014
Fixed
Floating
Non-interest
interest rate
interest rate
Bearing
2
-

Total

-

11
1
1

2
10
6
1
-

4
21
6
1
1
1

-

409
266
350

1
-

409
267
350
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As at December 31, 2015 and 2014, 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, 2015
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, net
11
11
5.375
Receivable and loans to others(1)
136
1
137
4.50-11.50
Deposits subject to restrictions
1
1
1.30
Financial liabilities
Bills of exchange and
short-term debentures
405
405
3.70-4.10
Long-term debentures
720
720
5.00-5.30
(1)

The receivables and loans for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) are under “at call” are receivables and loans from which a
subsidiary has ceased recognition of income.

(Unit : Million Baht)

Description

Consolidated financial statement
As at December 31, 2014
Remaining periods to repricing dates or
maturity dates
Within
5
No
1-5 years Over
At call
1 year
years
maturity

Financial assets
Investments, net
Receivable and loans to others(1)
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Bills of exchange and
short-term debentures
Long-term debentures
(1)

Total

Interest rate
(%)

136
-

2

11
1
-

-

-

11
137
2

5.375
4.50-11.50
1.30-1.75

-

359
-

350

-

-

359
350

4.20-4.70
5.30

The receivables and loans for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) are under “at call” are receivables and loans from which a
subsidiary has ceased recognition of income.
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(Unit : Million Baht)

Description

Separate financial statement
As at December 31, 2015
Remaining periods to repricing dates or
maturity dates
Within
5
No
1-5 years Over
At call
1 year
years
maturity

Total

Interest rate
(%)

Financial assets
Investments, net
11
11
5.375
Loans to others
1
1
3.00
Deposits subject to restrictions
1
1
1.30
Financial liabilities									
Bills of exchange and
short-term debentures
405
405
3.70-4.10
Short-term loan and advance from
related parties
906
906
0.50-1.50
Long-term debentures
720
720
5.00-5.30

(Unit : Million Baht)

Description
Financial assets
Investments, net
Loans to others
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Bills of exchange and
short-term debentures
Short-term loan and advance from
related parties
Long-term debentures

Separate financial statement
As at December 31, 2014
Remaining periods to repricing dates or
maturity dates
Within
5
No
1-5 years Over
At call
1 year
years
maturity

Total

Interest rate
(%)

-

1

11
1
-

-

-

11
1
1

5.375
3.00
1.30

-

409

-

-

-

409

4.20-4.70

266
-

-

350

-

-

266
350

0.50-2.00
5.30

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.
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The periods to the maturity dates of financial            
instruments held as of December 31, 2015 and 2014,

counting from the statements of financial position date,
are as follows:

(Unit : Million Baht)

Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments, net
Service income receivables
Receivables and loans to others(1)
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures
Long-term debentures
(1)

At call

Within
1 year

200
290
136
-

Consolidated financial statement
As at December 31, 2014
1-5 years

Over 5 years

No
maturity

Total

51
1

11
1
-

3
-

107
-

200
408
51
140
1

405
-

720

-

-

405
720

The receivables and loans which mature at call represent default loans from which a subsidiary has ceased recognition of income. Therefore, the term of loan
repayment depends upon the result of debt restructuring.

(Unit : Million Baht)

Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments, net
Service income receivables
Receivables and loans to others(1)
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Bills of exchange and short-term debentures
Long-term debentures
(1)

At call

Within
1 year

142
145
136
-

Consolidated financial statement
As at December 31, 2014
1-5 years

Over 5 years

No
maturity

Total

24
1
2

11
-

4
-

139
-

142
295
24
141
2

359
-

350

-

-

359
350

The receivables and loans which mature at call represent default loans from which a subsidiary has ceased recognition of income. 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, 2015
Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments, net
Service income receivables
Loans to others
Short-term loans and advances to
related parties
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Bil s of exchange and short-term debentures
Short-term loan and advance
from related parties
Long-term debentures

At call

Within
1 year

1-5 years

Over 5 years

No
maturity

Total

6
138
-

4
-

11
1

-

-

6
149
4
1

14
-

1

-

-

-

14
1

-

405

-

-

-

405

906
-

-

720

-

-

906
720

(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
As at December 31, 2014
Description
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments, net
Service income receivables
Loans to others
Short-term loans and advances to
related parties
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Bil s of exchange and short-term debentures
Short-term loan and advance
      from related parties
Long-term debentures

At call

Within
1 year

1-5 years

Over 5 years

No
maturity

Total

4
10
6
-

-

11
1

-

-

4
21
6
1

1
-

1

-

-

-

1
1

-

409

-

-

-

409

267
-

-

350

-

-

267
350

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.
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As at December 31, 2015 and 2014, 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, 2015
December 31, 2014
Asset
US dollars
Liabilities
US dollars
Euros

Separate financial statements
As at
As at
December 31, 2015
December 31, 2014

9,998

7,678

-

-

17
-

205
-

1,636
1,000

1,636
1,000

As at December 31, 2015 and 2014, average foreign exchange rates are summarized below:

Baht/US dollar
Baht/Euro
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.
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As at
December 31, 2015

As at
December 31, 2014

36.0886
39.4388

32.9630
40.0530

29.2   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:
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.
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.
Bills of exchange/short-term debentures/ long-term        
debentures/ short-term loans and advances from
related parties
The fair values of bills of exchange, 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, 2015 and 2014, the fair values
of financial assets and liabilities are not significantly         
different from carrying amounts.

as assets classified as held for sale and liabilities directly
related to assets classified as held for sale and investment
in the subsidiary in the separate statement of financial
position as at December 31, 2014, has been presented
as assets classified as held for sale. Subsequently, on
January 22, 2015, the Company already received consideration amounting to Baht 178 million and transferred
shares to CIMB-Principal Asset Management Company
Limited. (see Note 31)

31. DISCONTINUED OPERATIONS AND DISPOSAL
OF INVESTMENT IN A SUBSIDIARY
On July 23, 2014, the Company entered into a Share
Purchase Agreement with CIMB-Principal Asset Management Company Limited to sell its entire 19,999,993 shares,
representing 99.99% of total paid-up share capital of  
Finansa Asset Management Limited. Subsequently, on
January 22, 2015, the Company already received consideration amounting to Baht 178 million and transferred
shares to CIMB-Principal Asset Management Company
Limited. However, the Company did not include the performance of such subsidiary from January 1 to 22, 2015
in the profit and loss from discontinued operation for the
year ended December 31, 2015 due to the amount is
immaterial.
Book value of assets and liabilities disposed related
to the investment in a subsidiary as at January 22, 2015
are as follows:

30. ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE
AND LIABILITIES DIRECTLY ASSOCIATED WITH
ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE
On July 23, 2014, the Company entered into a Share
Purchase Agreement with CIMB-Principal Asset Management
Company Limited to sell its entire 19,999,993 shares,
representing 99.99% of total paid-up share capital of  
Finansa Asset Management Limited. Therefore, assets and
liabilities of Finansa Asset Management Limited, which
were included in the consolidated statement of financial
position as at December 31, 2014, have been presented
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(Unit: Thousand Baht)

As at
January 22, 2015
ASSETS
Cash and cash equivalents
Service income receivables
Other receivables
Other current assets
Premises and equipment, net
Goodwill, net
Intangible assets, net
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total assets

14,457
11,366
1,666
7,076
2,439
16,141
17,004
6,584
239
76,972

LIABILITIES
Other current liabilities
Provision for post-employment benefits
Total liabilities
Disposal assets, net

10,097
4,643
14,740
62,232

(Unit: Thousand Baht)

As at
January 22, 2015
Gain on disposal of investment in a subsidiary
Consideration received in cash from disposal of investment in a subsidiary
Less  Net assets disposed of
Less  Increase in recognized liabilities previously eliminated
Gain on disposal of investment in a subsidiary

178,000
(62,232)
(53,100)
62,668

Net cash inflow on disposal of investment in a subsidiary

(Unit: Thousand Baht)

As at
January 22, 2015
Consideration received in cash from disposal of investment in a subsidiary
Less Cash and cash equivalents balances disposed of
Net cash inflow on disposal of investment in a subsidiary
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178,000
(14,457)
163,543

32. 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.

Financial assets

Fair value (Thousand Baht)
Consolidated Separate financial
statements
financial
as at
statements as
at December 31, December 31,
2015
2015

Fair value
hierarchy

Valuation technique(s)
and key input(s)

Current assets				
Trading Securities				
Domestic marketable
equity securities - Investment units
285,992
133,521
Level 2
Net asset value at the end of the
reporting period
Available-for-sale
securities				
Domestic marketable
equity securities
3,820
3,820
Level 1
Closing price from the Stock
Exchange of Thailand at the end
of the reporting period
Foreign currency forward contracts

3,167

-

Level 2

Estimated based on forward
exchange rates from observable
forward exchange rates at
the end of the reporting period
Non-current assets				
Available-for-sale
securities				
Government bond
11,351
11,351
Level 2
Discounted cash flows from the
effective interest rate method
Investment units in
foreign funds
98,695
Level 2
Net asset value at the end of the
reporting period
Financial liabilities				
Foreign currency forward contracts
36
Level 2
Estimated based on forward
exchange rates from observable
forward exchange rates 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;
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• 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.

33. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
The financial statements have been approved for
issue by the authorized directors on February 24, 2016.

