DEFINITION
Finansa (fanaensäe also fi’naensäe)

n. management of money; monetarysupport for

enterprise; the science of managing money matters,

credit, etc.; (in plural) money resources, income, etc.
<vt. to provide capital for; to obtain money, credit,

capital for... n. capitalist; entrepreneur, vt. apply or use
(money) for profit; devote (time, etc.) to an enterprise,
buy (something useful or otherwise rewarding)

n. recommendation on how to act in matters of money;
information; notice of transaction vt. give advice (to);
recommend; inform
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สรุปข้อมูลทางการเงิน/Financial Highlights
(งบการเงินรวม/Consolidated Financial Statements)
ณ วันที่ หรือส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม/As at or for the years ended 31 December
		
ผลการด�ำเนินงาน/Operating Performance

(ล้านบาท / Baht million)
2561/2018
2560/2017

2562/2019

รายได้รวม
305.4
Total Income		
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย/ภาษีเงินได้/ค่าเสื่อมราคา/รายจ่ายตัดบัญชี
44.2
EBITDA		
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(82.6)
Net Profit (Loss)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
(0.24)
Earnings (Loss) per Share (Baht)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ร้อยละ)
(2.0)
Return on Average Total Assets (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)
(3.0)
Return on Average Shareholders’ Equity (%)
จ�ำนวนพนักงาน
72
Number of Employees		
รายได้รวมต่อพนักงาน
4.2
Total Income per Employee		
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อพนักงาน
(1.1)
Net Profit (Loss) per Employee

		
สถานะทางการเงิน/Financial Position

ประเภทรายได้
Type of Revenue

ด�ำเนินการ
โดย
Operated
by

2562/2019

ร้อยละการถือหุน้
ของบริษทั
% of Shares held by
FNS

ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษา
FNS
และการจัดการ
FFM
100
Investment, Advisory and
FC
Management Business			
ธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ
Securities and Investment
FSL
100
Banking Business
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
FNS
Warehouse and Factory
Leasing Business
อื่นๆ
Others
รวมรายได้ทั้งหมด
           Total Revenue

482.5

206.8

270.7

64.1

132.3

0.25

0.54

1.6

3.6

2.5

5.9

71

71

7.3

6.8

0.9

1.9

(ล้านบาท / Baht million)
2561/2018
2560/2017

สินทรัพย์รวม
4,096.7
Total Assets
หนี้สินรวม
1,421.3
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,675.4
Total Shareholders’ Equity		
จ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย (หุ้น)
345,855,440
Number of Shares in Issued (share)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
7.7
Book Value per Share (Baht)

สัดส่วนรายได้/Revenue Structure

521.8

2562/2019
รายได้
%
Revenue

4,359.8

3,592.1

1,537.3

1,312.4

2,822.5

2,279.7

345,855,440

247,039,600

8.2

9.2

(ล้านบาท / Baht million)
2561/2018
2560/2017
รายได้
รายได้
%
%
Revenue
Revenue

38.9

12.7

38.2

7.3

28.8

6.0

63.7

20.9

299.6

57.4

245.3

50.8

176.4

57.8

179.9

34.5

180.8

37.5

26.4

8.6

4.1

0.8

27.6

5.7

305.4 100.0

521.8 100.0

482.5 100.0
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ฟินันซ่าในภาพรวม
Finansa at a Glance
บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

Finansa Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
Finansa Securities Ltd.

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

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

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

Finansa Securities, a SEC licensed securities
company, offers an extensive range of tailored
financial services and solutions including:
l Financial Advisory
l Project Finance
l Private Placement and Public Offerings
l Mergers and Acquisitions
l Fairness Opinions
l Corporate and Financial Restructuring
l Private Wealth Management
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Finansa Fund Management has over 20 years
experiences in investing in Private Equity in
Thailand, Vietnam, Myanmar, and Cambodia.

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 ประกอบธุรกิจหลักดังนี้
l ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
l ธุรกิจวาณิชธนกิจ
l ธุรกิจตราสารหนี้
l ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
l ผลิตภัณฑ์การเงินโครงสร้างซับซ้อน

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

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

M.K. Real Estate Development 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 warehousing
and sports clubs.
Subsidiary, Prospect Development Ltd., is
developing the Bangkok Free Trade Zone,
a 1,000 rai industrial estate on the outskirts
of Bangkok.
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คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
Dr. Virabongsa Ramangkura
Chairman and Independent Director

2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
Managing Director / Executive Director
and Member of Nomination, Compensation
and Corporate Governance Committee

3. นายยูจีน เอส. เดวิส
กรรมการ และกรรมการบริหาร
Mr. Eugene S. Davis
Director and Executive Director

4. นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการ และกรรมการบริหาร
Mr. Varah Sucharitakul
Director and Executive Director
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5. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ
Mr. Akarat Na Ranong
Independent Director / Chairman of the Audit
Committee and Chairman of the Nomination,
Compensation and Corporate Governance
Committee

6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Nuttawut Phowborom
Independent Director
and Member of the Audit Committee

7. นายชาญมนู สุมาวงศ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ
Mr. Chanmanu Sumawong
Independent Director / Member of the Audit
Committee and Member of the Nomination,
Compensation and Corporate Governance
Committee

8. นายวรภัค ธันยาวงษ์
กรรมการ
Mr. Vorapak Tanyawong
Director
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สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท
Statement of
the Chairman
ในการก้าวเข้าสู่ปี 2562 ได้มีความเห็นพ้องกันใน     
วงกว้างว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวลง
และจะส่งผลกระทบให้การเติบโตของผลประกอบการของ
บริษัทชะลอตัวลง โดยคาดว่า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
จะอยูใ่ นระดับปานกลางท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการเงิน
ทั่วโลกทีใ่ ช้นโยบายผ่อนคลายมากขึน้ และในทีส่ ดุ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ได้เป็นไปตามที่คาดกันไว้ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ลดลง
และการค้าระหว่างประเทศทีซ่ บเซาส่งผลให้เศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวในปี 2562 จากที่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชน      
ยั ง คงอ่อนแออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การบริโภค      
ภาคเอกชนยังคงอยูใ่ นภาวะยืดหยุน่ โดยได้รบั แรงสนับสนุน
จากปัจจัยเรื่องข้อมูลการว่างงานที่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อัตราการว่างงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
และจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต�่ำ
เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และการเติบโตของ GDP ในปี 2562 ลดลง
เหลือร้อยละ 2.4 จากร้อยละ 4.1 ในปี 2561 การส่งออก
ชะลอตัว ถึงแม้ว่าการใช้จ่ายภาครัฐปรับตัวดีขึ้น แต่ความ
ล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาลท�ำให้การใช้    
งบประมาณต้องเลื่อนไปในปี 2563 ดังที่กล่าวไว้ แนวโน้ม
การเติบโตของ GDP ของไทยที่จะดีขึ้นในปี 2563 นั้น      
ยังไม่แข็งแรงนัก เนื่องจากสาเหตุความตึงเครียดทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยังคงด�ำเนินต่อไป แม้จะลด
ความรุนแรงลงบ้างก็ตาม นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจาก
การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส Covid-19 ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบ        
ต่อห่วงโซ่อปุ ทานทัว่ โลกและธุรกิจการท่องเทีย่ ว ผลกระทบ
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Going into 2019, there was a broad consensus
that global economic growth would slow and this would
dampen corporate earnings momentum. The economic
slowdown was expected to be moderate against a
background of an accommodative global monetary
environment. As it turned out, this is exactly what      
happened. Subdued business confidence and sluggish
international trade held the global economy back in
2019, with no resolution of the ongoing U.S.–China
trade spat, and this, in turn, contributed to continued
weakness in private investment. However, private
consumption remained resilient, supported by generally
favorable unemployment data, notably in the U.S., and
low interest rates.
The Thai economy was not immune to the global
economic slowdown and GDP Growth for 2019 slipped
to 2.4%, down from 4.1% in 2018. Exports were a
weak spot and, while government spending is picking
up, the impact will be delayed into 2020 due to delays
in approving the Government’s Budget. That said, the
prospects for Thailand’s GDP growth to improve in
2020 are not strong given continuing, if reduced,     
US-China trade tensions, the impact of the spread of
the Covid-19 virus, which is both disrupting global
supply chains and impacting tourism, a slowdown in
housing construction and relatively high personal debt
levels, which will be a constraint on personal consumption.

จากการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยทีช่ ะลอตัว และระดับหนีส้ ว่ นบุคคล
ที่ค่อนข้างสูง สิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อจ�ำกัดในด้านการบริโภค
ของประชาชน
แม้เราไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นตลาดทุนทั่วโลกปรับฐาน
ในปี 2562 ในภาวะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ผล
ตอบแทนจากตลาดหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสหรัฐฯ นั้น
กลั บ สร้ า งความน่ า ประหลาดใจขึ้ น โดยจะเห็ น ได้ ว ่ า ดั ช นี
S&P500 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปีที่ผ่านมาและสามารถท�ำ
จุดสูงสุดใหม่ในรอบปีเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม โดยผลตอบแทนนี้
ได้รบั แรงผลักดันจากการขยายตัวของราคาหุน้ ตามอัตราส่วน
P/E Ratio มากกว่ามาจากการเติบโตของก�ำไรขั้นพื้นฐาน
ถึงแม้ว่าอัตราส่วนก�ำไรต่อหุ้นได้รับแรงกระตุ้นจากโครงการ
ซือ้ คืนหุน้ อย่างแข็งขันและต่อเนือ่ งก็ตาม การขยายตัวของ PE นัน้
เป็ น ผลมาจากการต่ อ อายุ น โยบายปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย
ในสหรัฐอเมริกาและด้วยเหตุนี้ การที่ตลาดทุนสหรัฐฯ กลับสู่
ภาวะความน่าเชื่อถืออีกครั้งถือเป็นผลจากการใช้นโยบาย
ทางการเงิน มิได้มาจาก “ปัจจัยพื้นฐาน” ใดๆ นอกจากนี้
ความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในวงจ�ำกัด ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่นักลงทุนยอมรับได้
ในส่วนตลาดหลักทรัพย์ประเทศเกิดใหม่นนั้ ผลตอบแทน
ค่ อ นข้ า งเบาบางเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั น ส่ ว นผลตอบแทน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยค� ำ นวณจากดั ช นี
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยขยั บ ขึ้ น เพี ย งร้ อ ยละ 1
จากปีทแี่ ล้ว อย่างไรก็ตาม เงินบาทแข็งค่าขึน้ ในตลาดแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากดุลบัญชีเดินสะพัด
ของประเทศและสถานะเงินส�ำรองระหว่างประเทศ โดยเงินบาท
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ในการเข้าสู่ปี 2563 ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก
ต่ อ ตลาดหุ ้ น ดูเ หมือ นจะฟื้น ตัวขึ้น บ้าง แต่ค วามพึ งพอใจ
ต่อมูลค่าตลาดหุ้นที่ขยายตัวขี้นนี้อาจมีช่วงระยะเวลาสั้นๆ
ความไม่แน่นอนโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจยังคงอยู่
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนผ่อนคลายลง
ในเดือนธันวาคมด้วยการประกาศลดอัตราภาษีศุลกากรใน
เฟสแรก อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏส่งสัญญาณว่า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่องในยุโรป
และประเทศจีน รวมถึงการขยายตัวของตลาดทั่วโลกในช่วง
ครึ่งปีแรกของปี 2563 จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19
ความหวาดกลัวต่อการแพร่กระจายและผลกระทบของ
ไวรั ส ท� ำ ให้ ต ลาดตราสารทุ น ถดถอยในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
แต่ตลาดตราสารหนี้ โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ฟืน้ ตัว
หากการเติบโตของตลาดทุนเป็นไปอย่างน่าผิดหวัง จะกดดันให้
ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ หันมาใช้นโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของการลดอัตราดอกเบี้ย

While we did not expect global equity markets to
correct in 2019 in the face of moderating economic growth,
the gains in equities, the U.S. market in particular, were a
surprise. The S&P500 Index rose 30% over the year
achieving an all-time high on 27 December. This gain was
driven primarily by an expansion of the Price Earnings
multiple, rather than by underlying earnings growth, though
earnings per share were boosted by continued aggressive
share buyback programmes. PE expansion was essentially
the result of renewed interest rates cuts in the US and for
this reason, the US market’s rerating was arguably a
monetary rather than “fundamentals” outcome. Adding to
investors’ appetite for US equities was relatively limited
volatility.
Gains in Emerging Markets were modest by
comparison and the Thai market as measured by the SET
Index edged up just 1% over the year; however the Thai
baht was strong on foreign exchange markets, supported
by the country’s current account surpluses and international
reserve position and the Baht gained 8% relative to the
US Dollar.
Going into 2020, investor sentiment globally towards
equities appears to be relatively resilient, though we would
caution that there is limited room for complacency at
current, extended valuations.
Uncertainties remain, notably on the economic front.
US-China trade tensions eased in December with the
announcement of the first phase of tariff reductions,
however data is signaling a continuing sluggishness in
economic activity in Europe and China and global growth
in 1H 2020 will be hit by the Covid-19 virus outbreak.
Fears over the spread and impact of the virus caused
equity markets to retreat in February and bonds, US
Treasuries in particular, to rally. Should growth disappoint,
this will put pressure on Central Banks to relax monetary
policy, however the scope for cutting interest rates is
limited and it is clear that low interest rates are not by
themselves sufficient to spur a recovery in private
investment. A further concern is that economic weakness
will put downward pressure on corporate bond ratings.
As a result, a consensus is building that fiscal stimuli, with
an emphasis on infrastructure investments, are required
to avoid further economic weakness. Such policy measures,
however, are not without risk and the prospects for
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ก็มีข้อจ�ำกัด และเป็นที่ชัดเจนว่ามาตรการอัตราดอกเบี้ยต�่ำ
เพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะช่ ว ยกระตุ ้ น การฟื ้ น ตั ว
ของการลงทุนภาคเอกชนได้ ความกังวลอีกประการหนึ่งก็คือ
ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจจะกดดันให้อนั ดับความน่าเชือ่ ถือ
ของตราสารหนี้ขององค์กรปรับตัวลง ผลที่ตามก็คือ ทั่วโลก
ต่างหันมากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง โดยเน้น
การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ไม่ให้ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ
ขยายวงออกไป อย่ า งไรก็ ต าม มาตรการตามนโยบาย
ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปโดยปราศจากความเสีย่ ง การใช้จา่ ยต่างๆ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของภาครั ฐ บาลในโอกาสข้ า งหน้ า จะสะท้ อ น
ให้ เ ห็ น ในต้ น ทุ น การกู ้ ยื ม ระยะยาวของรั ฐ บาลที่ ป รั บ ตั ว
สูงขึ้นด้วย
ในขณะนี้ ตลาดตราสารทุนในประเทศต่างๆ ดูเหมือน
จะลดอัตราการเติบโตโดยชะลอตัวต่อเนื่อง (แต่ยังไม่ถึงขั้น
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย) และในภาพรวม ตลาดหุ้นเหล่านั้น
ยังคงมีความต้องการพึง่ พานโยบายทางการเงินอย่างต่อเนือ่ ง
จากธนาคารกลางของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม เป็นเรือ่ งยาก
ที่ จ ะมองภาพในแง่ บ วก และยั ง มี ค วามผิ ด หวั ง ร่ ว มด้ ว ย
โดยเรื่องความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อตลาดการเงินที่ยังต้องถกถียง
กันต่อไป ก็คอื ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องและความเสีย่ งด้าน
การถูกปรับลดความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมถึงตลาดตราสารทางการเงินภาคเอกชนด้วย
ในปี 2563 ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ในตลาดไทย
จะถูกผลักดันโดยรวมจากสภาวะตลาดทุนในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
โดยทีเ่ ศรษฐกิจไทยไม่นา่ จะเติบโตโดดเด่นนัก สถาบันหลายแห่ง
มีการคาดการณ์ปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2563
ลงเล็กน้อย และบางสถาบันคาดการณ์ปรับลดการเติบโต
อยู่ในระดับต�่ำกว่าร้อยละ 2 ในปีนี้ เนื่องจากการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ วและการส่งออก
ไปยั ง ประเทศจี น และเงิ น บาทที่ แ ข็ ง ค่ า ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบ
ด้านลบอย่างมากต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก
ของไทย รวมถึงความล่าช้าในการอนุมตั งิ บประมาณของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ดใี นภาพรวม โดยมีดลุ การช�ำระเงินและเงินส�ำรอง
ระหว่างประเทศทีแ่ ข็งแรงอยู่
ในด้ า นของผลการด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม ในปี 2562
บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ
จ�ำนวน 82.6 ล้านบาทในงบการเงินรวม เมือ่ เทียบกับก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 64.1 ล้านบาทในปี 2561 การทีผ่ ลประกอบการพลิกกลับ
มาลดลงในปีนี้ มีสาเหตุหลักมาจาก 1) รายได้จากค่าธรรมเนียม
ของธุรกิจวาณิชธนกิจ จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
(บล.ฟินันซ่า) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลดลงอย่างมาก (รายได้
ค่าธรรมเนียมลดลงร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) และ
2) ผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทร่วม คือ บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) (ฟินันเซีย) (กลุ่มฟินันซ่า
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increased spending by governments will eventually be
reflected in higher long term government borrowing costs
At this point, equity markets appear to be discounting
continued sluggish growth (and not a recession) and for
equities, generally, to remain in demand on continued
monetary accommodation by central banks. However, it
is difficult to be optimistic and we see scope for
disappointment. The key risk to financial markets is
arguably liquidity and a potential rush to the “exits” in
corporate bond markets (on potential downgrades) and
private capital markets.
Through 2020, investor sentiment in the Thai market
will be driven, by and large, by moves in the developed
markets. The Thai economy is unlikely to deliver a stand
out performance. Forecasts for economic growth in 2020
are already being trimmed back and some forecasts are
now below 2% for the year in the light of the Covid-19
virus outbreak and its impact on tourism and exports to
China, the strength of the Thai Baht which has had a
major negative impact on Thai export competitiveness and
the delays in approving the Government’s Budget.
However Thailand’s economic fundamentals remain
broadly sound with exceptionally strong Balance of Payments and International Reserves positions.
Turning to the group performance in 2019, Finansa
Plc. reported a Consolidated Net Loss of Bt82.6 million
for the year, against a Net Profit of Bt64.1 million for 2018.
The key reasons behind the earnings reversal were a
collapse in Investment Banking fees at subsidiary, Finansa
Securities Ltd. (where fee income fell 85% YoY) and the
increase in losses at Associate, Finansia Syrus Securities
Plc. (29.29% owned) which reported a loss of Bt138 million
for the year. Finansa Securities Ltd. has been working on
significant mandates including being Financial Advisor to
a proposed, major listing. This listing was due to take
place in 2019, but has been postponed. Finansia Syrus
Securities Plc. has been hit by a significant reduction in
trading activity by Thai Retail investors on the Stock
Exchange of Thailand.

ถือหุ้นร้อยละ 29.29) ซึ่งมีผลขาดทุน 138 ล้านบาทในปีนี้
ทั้งนี้ บล.ฟินันซ่า ได้รับสัญญาว่าจ้างมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การรับเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินในการน�ำบริษทั เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บริษทั ขนาดใหญ่รายหนึง่ ซึง่ ก�ำหนด
ไว้ในปี 2562 แต่ถกู เลือ่ นออกไป ส่วนฟินนั เซีย ได้รบั ผลกระทบ
จากการหดตั ว ลงของธุ ร กรรมการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำหรับการก้าวเข้าสูป่ ี 2563 คณะผูบ้ ริหารมีความมัน่ ใจว่า
บล.ฟินันซ่าจะเห็นการฟื้นตัวของรายได้ในปี 2563 ในขณะที่
ฟินันเซียน่าจะเผชิญกับความท้าทายอีกปีหนึง่ ในแง่ของรายได้
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกัน
ฟินันเซียจะยังคงด�ำเนินโครงการการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะด�ำเนินการมากขึ้นในปี 2563 เพื่อตอบสนองต่อภาวะ
แวดล้อมที่มีความยากล�ำบากในขณะนี้
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ด้านบวกอีกประการหนึ่งคือ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
(บมจ.ฟินันซ่า) ได้แจ้งจุดประสงค์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อ งธุ ร กรรมการจ� ำ หน่ า ยคลั ง สิ น ค้ า ที่ เ ขต
ปลอดอากร บางกอก ฟรีเทรดโซน ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์
และอิ น ดั ส เทรี ย ล (Prospect Logistics and Industrial
Leasehold Real Estate Investment Trust) ซึ่งในขณะนี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อยูร่ ะหว่างการเตรียมเอกสารเพือ่ น�ำเสนอ
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อขออนุญาตจัดตัง้ กองทรัสต์ หากธุรกรรมนีส้ ำ� เร็จ บมจ. ฟินนั ซ่า
จะรั บ รู ้ ผ ลก� ำ ไรอย่ า งมากจากต้ น ทุ น การลงทุ น เริ่ ม แรก
เหตุการณ์เชิงบวกอีกประการหนึ่งที่น่าจะกล่าวถึง คือบริษัท
นีโอ คอร์ปอเรท จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บมจ.ฟินันซ่าเข้าลงทุน
รูปแบบ Private Equity มีผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี
2563 และก�ำลังเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564
กล่าวโดยสรุป ปี 2563 น่าจะเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่ง
ตลอดทัง้ ปีจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม
คณะผู้บริหาร บมจ. ฟินันซ่า เชื่อมั่นว่าจะได้เห็นพัฒนาการ
ที่ดีขึ้นของบริษัทในปี 2563 นี้

Going forward, management is confident that
Finansa Securities will see a rebound in revenues in 2020,
while Finansia Syrus Securities is likely to face another
challenging year in terms of brokerage revenues. While
there has been an ongoing and active programme of cost
cutting at Finansia Syrus Securities, this will be stepped
up in 2020 in response to the difficult environment.
On a more positive note, Finansa Plc. announced in
February its intention to sell its warehousing at the
Bangkok Free Trade Zone to the Prospect Logistics and
Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust. The
Trust Manager is currently preparing documents to present
to the SEC for permission to establish the Trust. Should
the transaction proceed, Finansa Plc. will record a
material gain over its original investment cost. It is also
worth noting that NEO Corporate Ltd., the principal Private
Equity investment of Finansa Plc.’s performed strongly in
2020 and the company is preparing for a listing on the
Stock Exchange of Thailand in 1H 2021.
Overall, 2020 is likely to be a challenging year all
round, given the economic backdrop, however the
management of Finansa Plc. is confident that the year will
see positive developments for the company.

(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)
ประธานกรรมการ

(Dr. Virabongsa Ramangkura)
Chairman
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สรุปผลการด�ำเนินงานในปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ตามประเภทธุรกิจ
2019 Operational Review and 2020 Outlook by Activity
ธุรกิจการลงทุนประเภทกิจการเงินร่วมลงทุน : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2562
และแนวโน้มปี 2563
Private Equity: 2019 Review and Outlook
บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด / Finansa Fund Management Ltd.

2562 / 2019

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

		

2561 / 2018

ล้านบาท
Baht Million

งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุน		
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
สินทรัพย์อื่น		

Assets
Cash and cash equivalents
Investments
Loan to other party
Other assets

41.6
554.0
237.0
5.8

42.4
645.8
237.0
39.1

รวมสินทรัพย์		 Total assets
					
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
Liabilities and Equity

838.4

964.3

รวมหนี้สิน		
ส่วนของเจ้าของ

517.0
321.4

603.3
361.0

Total liabilities
Equity		

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
Total liabilities and equity
838.4
964.3
					
งบก�ำไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss			
รายได้ค่าบริการ
Service income
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
Other operating income
รวมรายได้		 Total income
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
Operating expenses
ขาดทุนจากการด�ำเนินงาน
Operating loss
ก�ำไรจากการลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน
Gains from investments & Forex
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
Loss on impairment of investment
ดอกเบี้ยจ่าย		
Interest expense
ขาดทุนสุทธิ		 Net loss
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย
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Return on Average Assets
Return on Average Equity

0.8
0.4
1.2
(27.1)
(25.9)
31.2
(26.8)
(12.8)
(34.3)

19.4
0.1
19.5
(23.6)
(4.1)
3.3
(22.6)
(3.8)
(27.2)

(3.8%)
(10.1%)

(3.9%)
(7.5%)

ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ ขาดทุนเพิ่มขึ้นในปี 2562

FFM’s Loss widens in 2019

ส�ำหรับปี 2562 บริษทั ฟินนั ซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(ฟินันซ่า ฟันด์ฯ) มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 34.3
ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 27.2 ล้านบาท
ในปี 2561 ฟินันซ่า ฟันด์ฯ มิได้มีรายได้จากค่าธรรมเนียม
การบริหารจัดการกองทุนให้กองทุนอืน่ ๆ อีกต่อไปและรายได้
ในปัจจุบนั (และอนาคต) ขึน้ อยูก่ บั ธุรกิจการลงทุนด้วยเงินทุนของ
บริษทั เป็นหลัก สาเหตุหลักของการขาดทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2562
เนื่องจากไม่มีรายการรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับครั้งเดียว
(One-off fee) ดังเช่นในปี 2561 และมีดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น
จากเงินทีก่ ยู้ มื เพือ่ การลงทุนเพิม่ เติม ซึง่ จ�ำนวนเงินจากทัง้ สอง
รายการนี้ไม่สามารถชดเชยได้เพียงพอด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้น
จากการลงทุนของ ฟินันซ่า ฟันด์ฯ ในบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท
จ�ำกัด

For 2019, Finansa Fund Management (FFM) reported
a Net Loss of Bt34.3 million against a Net Loss of Bt27.2
million for 2018. FFM no longer generates fees from managing
third party funds and its current (and future) earnings rely
solely on its principal investment activities. The widening loss
in 2019 was primarily due to the absence of “one off” fee
income generated in 2018 and higher interest expenses as
additional investments are funded by borrowings. These
two items more than offset an increase in investment
income related to FFM’s investment in NEO Corporate.

นี โ อเตรีย มเข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ในครึ่งแรกของปี 2564
ฟินันซ่า ฟันด์ฯ ได้เข้าลงทุนใน บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท
จ�ำกัด (นีโอ) ในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity)
ในปลายปี 2559 ซึง่ นีโอเป็นบริษทั ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพชั้นน�ำแห่งหนึ่งของไทย การลงทุน
ของฟินันซ่า ฟันด์ฯ คือการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อสร้าง
โรงงานผลิตแห่งใหม่ที่ล�ำลูกกา ซึ่งได้เปิดท�ำการในปี 2561
โรงงานแห่งใหม่นี้ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษทั นีโอ ช่วยเพิม่ ทัง้ ประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิผล
ด้านการผลิตโดยรวม นีโอมีรายได้ในปี 2562 ที่ประมาณ
6.2 พันล้านบาท โดยมีก�ำไรสุทธิมากกว่า 350 ล้านบาท
คิ ด เป็ น เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณร้ อ ยละ 15 ความแข็ ง แกร่ ง ของ
ผลประกอบการและแนวโน้มที่เป็นบวกของทั้งยอดขายและ
รายได้ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น การเสนอขายหุ ้ น ให้
ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรกซึง่ ได้กำ� หนดการไว้ในช่วงครึง่ แรก
ของปี 2564 บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินส�ำหรับการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั การแต่งตัง้
ไว้เรียบร้อยแล้ว

เอฟบีเอฟยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน
โครงการที่สอง ฟินันซ่าฟันด์ได้ลงทุนในบริษัท เอฟบี
ฟูด้ เซอร์วสิ (2017) จ�ำกัด (เอฟบีเอฟ) โดยทีเ่ งินลงทุนน้อยกว่า
โครงการแรก และได้เข้าลงทุนในปี 2560 เอฟบีเอฟ เป็นบริษทั
ที่ด�ำเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารชั้นน�ำที่มีส�ำนักงานใหญ่
อยู่ในกรุงเทพฯ โดยฟินันซ่าได้ร่วมลงทุนพร้อมกันกับบริษัท
การค้าขนาดใหญ่ของญีป่ นุ่ ชือ่ Sojitz Corporation ซึง่ มีสดั ส่วน
การถือหุน้ ใหญ่เป็นล�ำดับสอง เงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนได้น�ำ
ไปลงทุนในอาคารครัวกลางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริการทาง
ด้านอาหาร แม้ว่าอาคารครัวกลางได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในปี
2561 แต่ผลประกอบการของธุรกิจทั้งด้านยอดขายและก�ำไร

NEO preparing for a 1H 2021 listing
FFM undertook a significant, Private Equity investment
in NEO Corporate Co. Ltd. in late 2016. NEO Corporate
is a leading local manufacturer of branded household and
personal care products. FFM’s investment was to help
fund the Company’s new manufacturing facility at Lamlukka.
This new facility was opened in 2018 and its’ impact on
the Company’s performance from both the increased
capacity and improvements in overall productivity has been
material. NEO reports a c.15% rise in Revenues in 2019
to. c.Bt6.2 billion with a Net Profit in excess of Bt350
million. The strength in earnings and the positive outlook
for both sales and earnings support the case for
proceeding with the IPO, now scheduled for 1H 2021.
A Financial Advisor for the listing has been appointed.

FBF yet to reach breakeven
A second, much smaller Private Equity investment
was made in 2017 in FB Foodservice (2017) Co. Ltd (FBF),
a leading Bangkok-based food service company. FFM
invested in FBF alongside the large Japanese trading
company, Sojitz Corporation, which took a significant
minority stake. The funds raised were invested in a central
kitchen to provide value added food services. In the event,
the central kitchen was completed in 2018, however the
subsequent operating performance of the business has
disappointed in terms of both sales and margins. The
company reported a significant loss in 2018 and while
losses on a monthly basis narrowed throughout 2019, the
Company is not yet at breakeven. The Company is
projected to move into profitability in 2H 2020.

Finansa Public Company Limited
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ยังน่าผิดหวัง เอฟบีเอฟมีผลประกอบการขาดทุนอย่างมีนัย
ส�ำคัญในปี 2561 แม้ตลอดทัง้ ปี 2562 ผลประกอบการทีข่ าดทุน
ทุกเดือนมีสดั ส่วนลดลง แต่ยงั ไม่สง่ ผลให้ถงึ จุดคุม้ ทุน อย่างไรก็
ดี เอฟบีเอฟคาดว่าจะเริม่ มีกำ� ไรในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563

Kanom คาเฟ่ & เบเกอรี่ วางต�ำแหน่งตัวเองเพื่อการ
เติบโตในอนาคต
เมื่อปลายปี 2561 ฟินันซ่าได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท
ขนมแฟคตอรี่ (1999) จ�ำกัด (“Kanom”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจคาเฟ่ ร้านเบเกอรี่ และร้านอาหาร การลงทุนในครั้งนี้
ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่
3 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นการลงทุนในรูปแบบการให้เงินกู้
แปลงสภาพและสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั Kanom ได้ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เมื่อแปลง
สภาพเงินกูเ้ ป็นหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ฟินนั ซ่าจะถือหุน้ ใน Kanom
ประมาณร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิม่ ทุน
โดยเงินที่ได้จากฟินันซ่าในครั้งนี้จะน�ำไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง
สาขาเดิม สร้างแบรนด์รา้ นคาเฟ่ยอ่ ยภายใต้แบนเนอร์ Kanom
เปิ ด สาขาใหม่ แ ละสร้ า งโรงงานแห่ ง ใหม่ โดยในปี 2562
ได้มีการเปิดสาขาใหม่อีกสี่แห่ง รวมถึง Kanom Gourmet
ที่สามย่านมิตรทาวน์ และ Haus of Kanom ที่อาคาร 345
สุรวงศ์ ถนนสุรวงศ์

ในปี 2563 มุ ่ ง เน้ น ให้ บ ริษั ท นี โ อเข้ า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส�ำเร็จภายในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี 2564
ในปี 2563 ฟินันซ่า ฟันด์ฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริษัท นีโอ
คอร์ปอเรท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ส�ำเร็จภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ซึ่งเมื่อส�ำเร็จแล้ว
ฟินันซ่า ฟันด์ฯ จะมีเงินทุนเพื่อสนับสนุนให้ฟินันซ่าพิจารณา
ร่วมลงทุนแบบ Private Equity โดยใช้เงินลงทุนของตนเอง
ต่อไปในโครงการอื่นๆ
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Kanom cafe-bakery chain positions itself for
future growth
In late 2018, Finansa committed to a Private Equity
investment in Kanom Factory (1999) Ltd. (“Kanom”), the
operator of the Kanom café, bakery and restaurant chain.
This investment was announced to the Stock Exchange
of Thailand on January 3, 2019 and is in the form of a
Convertible Loan, convertible into new shares of Kanom
on or before 30 June 2020. On conversion, Finansa will hold
approximately 26% of the enlarged capital of Kanom. The
investment from Finansa is being used to refurbish existing
outlets, establish segmented café brands under the Kanom
banner, open new outlets and establish a new bakery
facility. Four new outlets were added in 2019, including
Kanom Gourmet at Samyan MitrTown and Haus of Kanom
at 345 Surawong Building, Surawong Road.

2020 focus is ensuring a successful IPO for
NEO in 1H 2021
FFM’s focus for 2020 is achieving a successful IPO
for NEO Corporate in 1H 2021, which should provide
justification and funds for future Private Equity investments
on the Finansa balance sheet.

ธุรกิจวาณิชธนกิจ : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
Investment Banking: 2019 Review and Outlook
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด / Finansa Securities Limited

2562 / 2019 2561 / 2018

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

		

ล้านบาท
Baht Million

งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริการ
เงินลงทุน		
เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ใหญ่
สินทรัพย์อื่น		

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

14.1
5.2
120.8
592.0
45.6

11.9
10.8
250.7
670.0
27.5

รวมสินทรัพย์		 Total Assets
					
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
           Liabilities and Owners’ Equity

777.7

970.9

รวมหนี้สิน		
ส่วนของเจ้าของ

31.1
746.6

111.6
859.3

Total liabilities
Owners’ Equity

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
Total Liabilities and Owners’ Equity
777.7
970.9
					
		 งบก�ำไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss			
รายได้ค่าธรรมเนียมตัวแทนจ�ำหน่าย
Selling agent fees
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
Fees and services income
ก�ำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน Gain and return on financial instruments
รายได้อื่น		
Other revenues
รวมรายได้
Total income
รวมค่าใช้จ่าย
Total expenses
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
Net income (loss) before income tax
ภาษีเงินได้-รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
Income tax-income (expense)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ		 Net profit (loss)
						
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
Return on Average Assets
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย
Return on Average Equity

18.0
44.0
12.5
0.1
74.6
(123.8)
(49.2)
9.4
(39.8)

14.5
286.3
11.0
0.5
312.3
(220.9)
91.4
(20.5)
70.9

(4.6%)
(5.0%)

7.4%
8.2%
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ผลประกอบการปี 2562 ได้รับผลกระทบจากความ
ล่าช้าของงาน IPO

IPO delay undermines 2019 revenues

ในปี 2562 บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่า จ�ำกัด (บล.ฟินนั ซ่า)
มีรายได้รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 79
ส่งให้เกิดผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 40 ล้านบาท
(เทียบกับก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 71 ล้านบาทในปี 2561) ซึ่งเป็น
ผลจากความล่าช้าของงาน IPO และงานควบรวมกิจการที่
ไม่ประสบความส�ำเร็จ

Finansa Securities (FSL) saw Total Income falling 79%
in 2019 to Bt64 million, resulting in a Net Loss for the year
of Bt40 million (against a Net Profit in 2018 of Bt71 million).
The drop in revenue was disappointing and reflected the
allocation of the Investment Banking resources to key
listing mandate for 2019 which was in the event was
postponed.

สัญญาว่าจ้างที่มีอยู่ จะน�ำไปสู่ผลประกอบการที่ดี
ในปี 2563

Strong backlog of transactions points to better
2020

ส�ำหรับปี 2563 บล.ฟินนั ซ่า ยังคงมีงานตามสัญญาว่าจ้าง
ที่ด�ำเนินการมาจากปีก่อนหน้าซึ่งคาดว่าจะด�ำเนินงานได้
ส�ำเร็จในปี 2563 อันประกอบด้วยธุรกรรม IPO ธุรกรรมการ
ควบรวมกิจการ และงานการเป็นที่ปรึกษาการปรับโครงสร้าง
และด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว บล.ฟิ นั น ซ่ า คาดว่ า จะท� ำ ให้ ผ ล
ประกอบการในปี 2563 กลับมาอยู่ในระดับที่ดีได้ดังเช่นปี
ที่ผ่านมา
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For 2020, FSL’s backlog of transactions continues
to be strong and includes a diverse mix of transactions
including major IPOs, mergers & acquisitions and corporate
restructuring advisory. With a number of material
transactions expected to be closed in 2020, it is expected
that the financial performance of Investment Banking will
be able to rebound to the levels seen in prior years.

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
Securities Brokerage: 2019 Review and Outlook
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) / Finansia Syrus Plc.

2562 / 2019 2561 / 2018

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

		

ล้านบาท
Baht Million

งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า	
เงินลงทุน		
เงินลงทุนในบริษยั อ่ ย บริษทั ร่วมและการร่วมค้า	
			
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น		

                      Assets
Cash and cash equivalents
Receivables from Clearing House and broker-dealers
Securities and derivatives business receivables
Investments
Investment in a subsidiary, an associate and
a joint venture
Intangible asset
Other assets

101.5
142.2
2,558.5
781.5
116.4

376.6
688.7
2,220.8
820.8
119.1

246.5
330.4

260.3
268.0

รวมสินทรัพย์		 Total Assets
					
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
       Liabilities and Shareholders’ Equity

4,277.0

4,754.3

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า	
หนี้สินอื่น		
รวมหนี้สิน		
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

50.0
662.6
940.5
274.6
1,927.7
2,348.5
0.8

423.9
1,495.3
304.0
2,223.2
2,530.4
0.7

Borrowing from financial institution
Payables to Clearing House and broker-dealers
Securities and derivatives business payables
Other liabilities
Total liabilities
Equity of the owners
Non-controlling interests

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
Total Liabilities and Owners’ Equity
4,277.0
4,754.3
					
		 งบก�ำไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss			
รายได้ค่านายหน้า	
Brokerage fees income
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
Fees and services income
ก�ำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน Gains and return on financial instruments
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
Interest income on margin loans
รายได้อื่น		
Other income
รวมรายได้
Total income
รวมค่าใช้จ่าย
Total expenses
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
Loss before income tax
ภาษีเงินได้		
Income tax
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม Non-contolling interests
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท
Net loss of the company
						
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
Return on Average Assets
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย
Return on Average Equity

914.2
81.4
198.6
55.2
45.9
1,295.3
(1,465.4)
(170.1)
32.0
(138.1)

1,049.5
94.2
226.3
67.7
25.6
1,463.3
(1,487.1)
(23.8)
0.1
(0.1)
(23.8)

(3.1%)
(5.7%)

(0.4%)
(0.9%)
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รายได้ลดลง น�ำไปสูผ่ ลประกอบการขาดทุนในปี 2562
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) (ฟินนั เซีย)
มีรายได้รวมในปี 2562 จ�ำนวน 1,295 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12
ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
ที่ลดลงร้อยละ 13 โดยมีรายได้จากค่าธรรมเนียมฯ จ�ำนวน
914 ล้านบาท นอกจากนี้ ฟินนั เซียมีกำ� ไรและผลตอบแทนจาก
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น จ� ำ นวน 199 ล้ า นบาท ซึ่ ง ลดลง
ร้อยละ 12 และมีรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ (จาก
ธุรกิจวาณิชธนกิจเป็นหลัก) จ�ำนวน 81 ล้านบาท ซึ่งลดลง
ร้อยละ 14 ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวมจ�ำนวน 1,465 ล้านบาท
ซึง่ ลดลงร้อยละ 2 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา สรุปผลการด�ำเนินงาน
ตามงบการเงินรวม ฟินันเซียมีผลขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 138
ล้านบาทในปี 2562 เมือ่ เทียบกับผลขาดทุนจ�ำนวน 24 ล้านบาท
ในปี 2561

รายได้คา่ ธรรมเนียมนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ลดลง
ร้อยละ 13
เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ท่ี ผ ่ า นมา ฟิ นั น เซี ย มี ร ายได้ จ ากค่ า
ธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 13 เมื่อ
เทียบกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเฉลีย่ ต่อวันทีจ่ ำ� นวน 53.2 ล้านบาท ซึง่ ลดลง
ร้อยละ 8 รายได้จากค่าธรรมเนียมฯ ทีต่ ำ�่ กว่าผลประกอบการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ นีส้ ะท้อนการลดลงของปริมาณการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์โดยรวมของนักลงทุนรายย่อย ตามแผนภูมดิ า้ นล่าง
จะเห็นได้วา่ ในปี 2562 ปริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ของนักลงทุนรายย่อยคิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 34
ซึ่งลดลงจากร้อยละ 41 ในปี 2561 รายได้จากค่านายหน้าซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นรายได้หลักของ
ฟินันเซีย เนือ่ งจากในปี 2562 มีรายได้สว่ นนีค้ ดิ เป็นร้อยละ 75
ของรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รวม
เมื่อเทียบกับปี 2561 มีรายได้ค่านายหน้าฯ จากนักลงทุน
รายย่อยถึงร้อยละ 87 อย่างไรก็ดี รายได้ค่านายหน้าจาก
นักลงทุนรายย่อยทีล่ ดลงนี้ ได้รบั การชดเชยบางส่วนจากรายได้
ค่านายหน้าจากนักลงทุนสถาบันทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญซึง่
ท�ำธุรกรรมผ่านทางการตลาดแบบ Direct Market Access
(ธุรกิจ DMA) อย่างไรก็ตาม ค่านายหน้าจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ผ่านธุรกิจ DMA ต่อธุรกรรมมีอัตราที่ต�่ำมาก ซึ่งในปี 2562
การซือ้ ขายหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศผ่านธุรกิจ
DMA มีมลู ค่ากว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์รวม
ของฟินันเซีย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 ในปี 2561 ทั้งนี้ ในปีนี้
ฟินนั เซียได้รบั ค่านายหน้าฯ จากธุรกิจ DMA คิดเป็นร้อยละ 9
ของค่านายหน้าฯ รวม เมื่อเทียบกับปี 2561 มีเพียงร้อยละ 1
เท่านั้น
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Revenues decline in 2019, contributing to a
loss for the year
Finansia Syrus Securities Pcl. (FSS) reported a 12%
decrease in Total Revenues in 2019 to Bt1,295 million.
Revenues were pulled down primarily by a 13% decline
in Brokerage Fees to Bt914 million. Gains on Financial
Instruments fell 12% in 2019 to Bt199 million while Fees
and Services Income (primarily from Investment Banking)
fell 14% to Bt81 million. Total Expenses fell 2% YoY to
Bt1,465 million. In terms of earnings on a consolidated
basis, FSS reported a Net Loss for 2019 of Bt138 million
against a Net Loss of Bt24 million for 2018.

Brokerage Fees drop 13% YoY
The 13% decline YoY in FSS’ Brokerage Fees
compared to a 8% decline in average daily turnover for
equities on the Stock Exchange of Thailand to Bt53.2
billion. The relative “underperformance” in Brokerage Fees
reflects the decline in overall retail investor activity. As can
be seen in the chart below, retail investors accounted for
34% of total trading volume on the SET in 2019, down
from 41% in 2018. FSS remains heavily dependent on retail
commissions, which contributed 75% of overall commissions
in 2019, compared to 87% in 2018. This decline in retail
commissions was offset, partially, by a significant
increase in institutional flows via Direct Market Access
(“DMA” business), however DMA business is transacted
on wafer thin commission rates. DMA business from Foreign
Institutions accounted for just over 50% of FSS’ trading
volumes in 2019, up from 7% in 2018. In terms of commission,
this DMA business contributed 9% of FSS’ overall
commission, compared to 1% in 2018.

Equity-investor Type Breakdown 2018-2019
Data Includes both SET & MAI

41%

Local Investor
Foreign Investor
Local Institution

41%

36%

34%
25%

23%

2018
ส่วนแบ่งการตลาดก้าวกระโดดเป็นร้อยละ 6.15 ในปี
2562
ในปี 2562 ฟินันเซียมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ
6.15 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4 ในปี 2561 โดยครองอันดับที่ 2
ของการจัดอันดับการครองส่วนแบ่งตลาด ซึง่ ปรับขึน้ 7 อันดับ
จากปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดของส่วนแบ่งการตลาดของ
แต่ละเดือนแสดงไว้ตามแผนภูมิด้านล่าง ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่
ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มสูงขึ้นคือปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านธุรกิจ DMA ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่ง
หลักๆ มาจากกองทุนเฮจฟันด์ต่างประเทศ มีปริมาณการ
ซื้อขายผ่านทางธุรกิจ DMA เพิ่มมากขึ้นในกลางปี 2562 จาก
นักลงทุนรายใหญ่รายใหม่หลายราย ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อส่วนแบ่งการตลาดของฟินนั เซียในครึง่ ปีหลังอย่างมาก หาก
พิจารณาในรายไตรมาส จะเห็นการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.63
ในไตรมาสหนึง่ เพิม่ เป็นร้อยละ 5, 7.15 และ 8.44 ในไตรมาสสอง
สาม และสี่ ตามล�ำดับ

2019
FSS’ Market Share jumps to 6.15% in 2019
FSS saw a sharp rise in market share to 6.15% in
2019 from 4.00% in 2018 with FSS’ overall market share
ranking gaining seven places to No. 2. The chart below
shows the market share on a monthly basis. The key
factor behind the rise in market share in 2019 was the
significant increase in DMA volumes, principally from
offshore hedge funds. The DMA business received a boost
from mid-2019 when new, large accounts were added.
This boost had a material impact on FSS’ market share
in H2 2019. On a quarterly basis, FSS market rose from
3.63% in 1Q 2019 to 5.00% in 2Q, to 7.15% in 3Q and
to 8.44% in 4Q.
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Equity-FSS Turnover & Market Share
Jan 19-Dec 19
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อัตราค่านายหน้าเฉลีย่ ลดลงเป็นผลกระทบจากธุรกิจ
DMA
การที่สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
จากธุรกิจ DMA เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเฉลี่ยของรายได้
ค่าธรรมเนียมรวมลดลง โดยในปี 2562 อัตราเฉลีย่ ค่านายหน้า
อยู่ที่ร้อยละ 0.052 ลดลงจากร้อยละ 0.089 ในปี 2561

นักลงทุนต่างประเทศท�ำธุรกรรมผ่านธุรกิจ DMA
มากขึ้น
แม้ว่านักลงทุนต่างประเทศจะสร้างรายได้ค่าธรรมเนียม
ซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ฟนิ นั เซีย คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้
ค่าธรรมเนียมรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ในปีที่ผ่านมา
แต่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์จากเดิม
ไปผ่านธุรกิจ DMA มากขึน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนีส้ ง่ ผลให้มกี าร
ตัดทอนงบประมาณด้านงานวิจัยสถาบันของบริษัทลง

ลูกค้าสถาบันภายในประเทศสร้างผลก�ำไร
ในอดีต รายได้คา่ ธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพย์จากลูกค้า
สถาบันภายในประเทศมีจ�ำนวนน้อยมาก แต่ในปี 2562 มี
ความเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ต่อธุรกิจส่วนนี้ เนือ่ งจากฝ่ายซือ้ ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ลู ก ค้ า สถาบั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแข็ ง แกร่ ง มากขึ้ น
ส�ำหรับผลประกอบการโดยรวมในปี 2562 ลูกค้าสถาบันใน
ประเทศสร้างรายได้คดิ เป็นร้อยละ 11.1 ของรายได้คา่ ธรรมเนียม
ซื้อขายหลักทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 ในปี 2561
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Average Commission Rate drops on DMA impact
With the increased contribution from DMA activity,
FSS’ average commission rate in 2019 dropped to 0.052%
from 0.089% in 2018.

Foreign Business increases, but shifts heavily
towards DMA
Though Foreign Investors contributed 10% of FSS’
equity commissions in 2019, up from 5% in 2018, there
was a significant decline in non-DMA business within this
segment. The shift to DMA business prompted a cutback
of the FSS institutional research budget.

Gains in Local Institutional Business
Historically, the contribution from Local Institutions
to FSS’ Brokerage Fees has been minimal, however 2019
has seen momentum building on this side of the business
due to a significant strengthening of the domestic
Institutional sales capability. For the year as a whole,
Local Institutions accounted for 11.1% of total brokerage
revenues, up from 6.0% in 2018.

รายได้สบทบจากธุรกิจวาณิชธนกิจลดลง

Reduced contribution in 2019 from IB

ในปี 2562 มีการฟื้นตัวของธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ทั้งในแง่
ของจ�ำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึ่งดีข้ึนกว่าในปี 2561 โดยในปี 2562 มีบริษัท
ทีเ่ ข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ�ำนวน 11 บริษทั (จาก
7 บริษัทในปี 2561) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จ�ำนวน
17 บริษทั (จาก 11 บริษทั ในปี 2561) ซึง่ จ�ำนวน 28 บริษทั ทีเ่ ข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งนี้ ยังคงต�่ำกว่าในปี
2560 ซึ่งมีจ�ำนวนถึง 38 บริษัท ส�ำหรับงาน IPO ของฟินันเซีย
ในปี 2562 ได้แก่ การเป็นผู้จัดการผู้จัดจ�ำหน่ายและที่ปรึกษา
ทางการเงินให้แก่ บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ และบมจ. แอพพลิแคด
มูลค่าธุรกรรม 427 ล้านบาท และ 198 ล้านบาท ตามล�ำดับ
และการเป็นผูจ้ ดั การผูจ้ ดั จ�ำหน่ายให้แก่ บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟูด้
ซัพพลาย มูลค่าธุรกรรม 1,716 ล้านบาท ถึงแม้จะเห็นการฟืน้ ตัว
ของธุ ร กรรม IPO ในตลาดทุ น พอประมาณ แต่ ฟ ิ นั น เซี ย
มีรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการลดลงร้อยละ 14 ในปี
2562 ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของธุรกรรมและจ�ำนวนของสัญญา
ว่าจ้างที่ได้รับลดลง

2019 saw a pick-up in overall IPO activity, in terms
of number of listings, compared to the low level of activity
in 2018. The SET saw 11 IPOs in 2019 (up from 7 in 2018)
and the MAI saw 17 listings (up from 11). The combined
28 listings in 2019 was still down from the 38 seen in 2017.
During 2019, FSS acted as Lead Underwriter and Financial
Advisor to the Bt427 million offering by Starflex Pcl. and
to the Bt198 million offering by Applicad Pcl., and was
also Lead Underwriter in the Bt1,716 million offering by
R&B Food Supply Pcl. Despite the modest pick-up in
overall IPO activity in the market, FSS’ Fees and Services
Income declined 14% in 2019, reflecting the size and scope
of the mandates undertaken.

รายได้จากบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์เพื่อบริษทั และธุรกิจ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในปี 2562 ฟินันเซียมีก�ำไรและ
ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ เป็น
จ�ำนวน 199 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 12 โดยเป็นรายได้
สมทบจากสองส่วน คือ รายได้จากบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์เพือ่
บริ ษั ท ซึ่ ง สู ง ขึ้ น ในปี นี้ และรายได้ จ ากธุ ร กิ จ ใบส� ำ คั ญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ลดลง ฟินันเซียเริ่มด�ำเนินธุรกิจใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ตั้งแต่กลางปี 2559 และก้าวขึ้นเป็นผู้มี
บทบาทส�ำคัญในธุรกิจนี้อย่างรวดเร็ว โดยที่ธุรกิจซื้อขายใบ
แสดงสิทธิอนุพันธ์สามารถสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
ผลตอบแทนจากเครือ่ งมือทางการเงินรวมในปี 2561 อย่างไร
ก็ดี ผลตอบแทนในปี 2562 นี้กลับตกต�่ำลง คิดเป็นร้อยละ 14
ซึง่ เป็นผลสะท้อนจากปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ ธุรกิจนีม้ กี ารแข่งขัน
ที่สูงขึ้น กฎระเบียบการช�ำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ที่
เคร่งครัดของบริษทั รวมถึงเงินทุนทีบ่ ริษทั จัดสรรให้เพือ่ ธุรกิจนี้
มีจ�ำกัด

จ�ำนวนพนักงานโดยรวมลดลงร้อยละ 11 แต่จำ� นวน
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดไม่เปลีย่ นแปลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ฟินนั เซียมีเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด
ในฝ่ายธุรกิจซือ้ ขายหลักทรัพย์จำ� นวน 464 คน ไม่เปลีย่ นแปลง
จากปี 2561 ซึ่ ง มี จ� ำ นวน 468 คน โดยบริ ษั ท มี จ� ำ นวน
พนักงานทัง้ หมด 682 คนซึง่ ลดลงร้อยละ 11 มีสำ� นักงานสาขา
รวมทั้งสิ้น 33 สาขา เพิ่มขึ้น 1 สาขา แบ่งเป็น 16 สาขา
ในกรุ ง เทพมหานครและ 17 สาขาในต่ า งจั ง หวั ด ในปี
2562 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลงร้อยละ 9 ซึ่งเป็นผลจาก

Gains in Proprietary Trading tempered by
smaller contribution from Derivative Warrants
As indicated above, Gains on Financial Instruments
dropped 12% in 2019 to Bt199 million. While the
contribution from Proprietary Trading rose, the contribution
from Derivative Warrants (“DW”) fell. FSS entered the DW
business in mid-2016 and quickly established itself as a
major player in this space. DW Trading contributed
approximately 40% of the Gains from Financial Instruments
in 2018, however this fell to 14% in 2019, reflecting the
increased competition in DW, self-imposed restrictions on
net settlement of DW and the relatively limited capital
allocated by FSS to this activity.

No. of Sales staff more or less unchanged in
2019, though overall headcount falls 11%
As at 31 December 2019 FSS employed 464 sales
staff in Brokerage, more or less unchanged from 468 at
end 2018. However, the total number of staff reduced
11% to 682. The total number of branches increased by
one to 33 with 16 branches in Bangkok and 17 branches
upcountry. Though Personnel Expenses declined 9% in
2019 to reflect the overall reduction in personnel, Total
Expenses fell 2% YoY reflecting higher Service Fees to
the Stock Exchange of Thailand, in turn reflecting FSS’
higher trading volumes.

Finansa Public Company Limited
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การลดจ�ำนวนบุคลากร ส่วนค่าใช้จ่ายรวมลดต�่ำลงร้อยละ 2
เมื่อเทียบกับปี 2561 สะท้อนถึงค่าธรรมเนียมและบริการ
ที่จ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สูงขึ้นจากปริมาณการซื้อขาย
ที่มากขึ้นของบริษัท

ฟินนั เซีย ฮีโร่ เติบโตขึ้นพอประมาณ
ในเดื อ นมี น าคม 2561 ฟิ นั น เซี ย ได้ เ ปิ ด ทดลองใช้
นวัตกรรมใหม่ ฟินนั เซีย ฮีโร่ ซึง่ เป็นระบบการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ที่ทันสมัยที่สุด ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทหลักทรัพย์ คิวูม
ซึ่ ง เป็ น โบรกเกอร์ อ อนไลน์ อั น ดั บ 1 ของประเทศเกาหลี
นวัตกรรมใหม่นี้ประกอบด้วยเครื่องมือส�ำหรับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์สำ� หรับลูกค้าออนไลน์ การเปิดทดลองใช้ครัง้ แรกนัน้
ได้รบั การต้อนรับเป็นอย่างดีและได้นำ� ไปสูก่ ารปรับปรุงคุณภาพ
ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เรี่ อ ยมาเพื่ อ ให้ ง ่ า ยแก่ ก ารใช้ ง านยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง
ให้สามารถใช้งานได้ทงั้ กับโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละคอมพิวเตอร์
ตัง้ โต๊ะ และได้มกี ารเปิดตัวระบบอีกครัง้ ในเดือนพฤษภาคม 2562
อย่ า งไรก็ ดี จ� ำ นวนการซื้ อ ขายผ่ า นระบบไม่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
อย่างทีค่ าดหวัง ส่วนหนึง่ มีสาเหตุจากขัน้ ตอนการเปิดบัญชีออนไลน์
มีเงือ่ นไขทางกฎหมายมาก�ำหนด แต่หลังจากนัน้ ได้มกี ารแก้ไข
โดยการปรั บ ขั้ น ตอนการเปิ ด บั ญ ชี ใ ห้ ร วดเร็ ว และง่ า ยขึ้ น
นอกจากนี้ ยั ง มี ป ระเด็ น เรื่ อ งการโอนย้ า ยลู ก ค้ า ปั จ จุ บั น
ที่ ซื้ อ ขายในระบบแบบเดิ ม โดยผ่ า นเจ้ า หน้ า ที่ ก ารตลาด
มาเป็นการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ในระยะยาวฟินันเซีย
มั่นใจว่า ฟินันเซีย ฮีโร่จะเป็นระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
ออนไลน์ชั้นน�ำส�ำหรับนักลงทุนรายย่อยชาวไทย ภายหลัง
การเปิ ด ทดลองใช้ ง านครั้ ง ใหม่ นี้ ได้ เ กิ ด ข้ อ บ่ ง ชี้ เ ชิ ง บวก
ประการหนึ่ง คือ ฟินนั เซียได้เป็นบริษัทที่มีนักลงทุนเปิดบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์รายใหม่สูงสุดเป็นอันดับ 1 นอกจากนี้
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ออนไลน์จาก ฟินนั เซีย
ฮีโร่ ขยับตัวสูงขึ้นคิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ในปลายปี 2562
และคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มปี 2563
กระจายความเสีย่ งโดยลดการพึง่ รายได้จากค่าธรรมเนียม
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญของฟินันเซียในการก้าวสู่
อนาคตประการหนึง่ คือการลดการพึง่ รายได้จากค่าธรรมเนียม
นายหน้าซึ้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก ดังที่ได้เคยกล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น ในปี 2562 ร้อยละ 75 ของรายได้รวมมาจากค่า
ธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เทียบกับร้อยละ 87 ใน
ปี 2561 หากฟินันเซียยังคงพึ่งรายได้ส่วนนี้ต่อไป รายรับของ
บริษทั จะอิงอยูก่ บั การลงทุนบนความอ่อนไหวต่อสถานการณ์
ต่างๆ ของนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างมาก ดังนัน้ จึงได้เริ่มมี
การกระจายความเสี่ยงโดยการขยายขอบข่ายธุรกิจประเภท
อื่ น ๆ เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ บริ ห ารความมั่ ง คั่ ง (Wealth
Management) บัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์เพือ่ บริษทั (Proprietary
Trading) และธุรกิจซื้อขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
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Finansia HERO makes modest progress
against background of weak retail volumes
In March 2018, FSS undertook a soft launch of
Finansia HERO, a state of the art, online trading platform
developed by the leading Korean brokerage firm, Kiwoom
Securities and adapted for the Thai market. This project
has been a significant commitment for FSS in terms of
resources, requiring an expansion of the IT team and the
hiring and training of a specialist “e-business” marketing
team. The new platform contains a number of trading tools
designed to improve the trading performance for online
customers. Following the original launch, and responding
to the initial feedback from investors, the platform was
modified to incorporate a more user-friendly interface and
made available in both mobile and desktop versions. The
modified platform was relaunched in May 2019. While the
progress in generating trading activity on the platform has
been slower than anticipated, this is in part due to the
statutory requirements for the online account opening
process. However, this process is becoming both faster
and easier. There is also the issue of transitioning existing
FSS clients from the traditional, offline, direct sales
relationship, to an online “relationship”. In the long term,
FSS is confident that it will have the leading online trading
platform for Thai retail investors. One positive indicator
since the relaunch is FSS’ No. 1 share of overall new
accounts opened by prospective investors. In the
meantime, Finansia HERO’s share of FSS’ overall online
commissions had risen to close to 10% by end 2019. This
is expected to grow steadily .

2020 Outlook
Diversification to reduce dependence on
brokerage revenues
A key strategic objective of FSS going forward is to
reduce its dependence on brokerage revenues. As
indicated above 75% of FSS’ Total Revenues derived from
brokerage in 2019 against 87% in 2018. While this
dependence persists, FSS’ Earnings will be influenced
heavily by retail investor sentiment. The principal initiatives
towards diversification have been the moves to build Wealth
Management, Proprietary Trading and Derivative Warrants
capabilities. Of these, Wealth Management is a “scale”
business and while earnings tend to be more stable than
Brokerage earnings, it will take time for this business to
grow and contribute meaningfully. Meanwhile, Proprietary
Trading is sensitive to underlying market volatility and the

ทั้งนี้ ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งยังอยู่ในระยะการไต่ระดับ
เพื่อที่จะเติบโตต่อไปซึ่งต้องใช้เวลา และหากประสบความ
ส�ำเร็จ คาดว่าจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายรับได้อย่างสม�่ำเสมอ
มากกว่ารายรับจากค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ในขณะทีธ่ รุ กิจซือ้ ขายหลักทรัพย์เพือ่ บริษทั จะมีความอ่อนไหว
ต่ อ ความผั น ผวนของราคาหุ ้ น ในตลาด และธุ ร กิ จ ซื้ อ ขาย
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เกิดการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจนี้ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นเพือ่ ผ่อนคลายกฎระเบียบ
ภายในในเรือ่ งการช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้สะดวกขึน้
และคาดว่ารายได้จากธุรกิจนี้จะฟื้นตัวขึ้นในปี 2563 จากที่
กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายได้คา่ นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
จะยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อรายได้ในปี 2563 ต่อไป

คาดหวังแรงขับเคลื่อนจากฟินันเซีย ฮีโร่และเดินหน้า
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในปี 2563 ฟินันเซียคาดหวังว่าจะได้เห็นแรงขับเคลื่อน
จากลู ก ค้ า รายใหม่ แ ละลู ก ค้ า ปั จ จุ บั น ที่ จ ะเข้ า มาซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ออนไลน์ผ่านระบบฟินันเซีย ฮีโร่ ให้มากขึ้น ดังที่
ได้กล่าวไว้แล้ว ฟินนั เซียเป็นบริษทั ทีม่ นี กั ลงทุนเปิดบัญชีรายใหม่
สูงสุดเป็นอันดับ 1 โดยทีผ่ า่ นมาได้มกี ารด�ำเนินการ เร่งโอนย้าย
ลูกค้าปัจจุบันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ให้ หั น ไปซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ ่ า นระบบออนไลน์ ฟ ิ นั น เซี ย
ฮีโร่ ในส่วนด้านค่าใช้จ่ายในปี 2563 จะยังคงมีการตัดลด
จ�ำนวนพนักงานลงต่อไป ซึ่งพิจารณาในส่วนธุรกิจซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นหลัก

Derivative Warrants space has become increasingly
competitive. Steps have been taken to support the DW
business with a relaxation in the in-house net settlement
restrictions. The contribution from DW is expected to
recover in 2020. That said, brokerage (and therefore retail
investor sentiment) will remain the key sales and earnings
determinant in 2020.

Momentum expected to build in Finansia HERO
and further cost savings
2020 is expected to see momentum building in the
Finansia HERO online platform, for both new and existing
customers. As indicated, FSS is already No.1 in market
share for new account openings. Steps have been taken,
meanwhile, to accelerate the transition of existing,
traditional accounts within FSS to Finansia HERO. As to
costs, there will be further reductions in headcount in 2020,
primarily in brokerage.

Returning to profitability in 2020
Based on FSS (i) sustaining the market share it
achieved in Q4 2019 (ii) market volumes being unchanged
from 2019 and (iii) achieving the projected cost savings,
management expects FSS to return to profitability in 2020.

ผลประกอบการกลับเป็นก�ำไรในปี 2563
เมื่อพิจารณาบนพื้นฐานจากปัจจัยดังต่อไปนี้ (1) ความ
สามารถคงปริมาณส่วนแบ่งการตลาดทีม่ อี ยูใ่ นไตรมาส 4 ของ
ปี 2562 ไว้ได้ (2) ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ฯ ที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากปี 2562 และ (3)
ประสบความส� ำ เร็ จ เรื่ อ งการประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยตามที่ ไ ด้
ประมาณการไว้ ฝ่ายบริหารฟินันเซียจึงคาดหวังว่า บริษัท
จะสามารถกลับมามีผลประกอบการก�ำไรได้ในปี 2563
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ทบทวนเหตุการณ์ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
Real Estate: 2019 Review and Outlook
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)

M.K. Real Estate Development Pcl.

(บมจ.มั่นคงเคหะการ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อยูอ่ าศัยเพือ่ ขาย และอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน รวมถึงโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนเป็นหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บมจ. ฟินนั ซ่า เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สดุ
โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 18.8 ใน บมจ. มั่นคงเคหะการ)

(M.K. Real Estate Development Pcl. is a Stock Exchange of Thailand listed real estate company, primarily
engaged in building residential housing for sale and developing a portfolio of investment properties which include
the Bangkok Free Trade Zone. As at 31 December 2019,
Finansa Pcl. was the largest shareholder in MK Real Estate
Development Pcl with an 18.8% stake.)

2562 / 2019 2561 / 2018
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน) / M.K. Real Estate Development Pcl.
ณ วันที่ หรือส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม / As at or for the years ended 31 December
ล้านบาท / Baht Million
		
งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
สินทรัพย์
                      Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivalents
107.4
88.0
เงินลงทุน		
Investments
976.9
10.1
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	
Real estate projects under development
5,638.9
6,607.9
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
Investment properties
2,119.1
2,134.6
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	
Investment in associates and joint venture
269.2
180.9
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
Property, plant and equipment
4,291.7
3,660.1
สิทธิการเช่า		
Leasehold right
2,368.9
2,084.4
สินทรัพย์อื่น		
Other assets
934.8
960.8
รวมสินทรัพย์		 Total Assets
16,706.9
15,726.8
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
                    Liabilities and Equity
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
Short-term borrowings from financial institution
736.2
630.0
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
Short-term loans from other parties
638.7
352.4
หุน้ กูร้ ะยะสัน้ และหุน้ กูร้ ะยะยาว
Short-term and long-term debentures
5,554.2
4,212.6
เงินกู้ยืมระยะยาว
Long-term borrowings
2,033.9
2,607.2
หนี้สินอื่น		
Other liabilities
949.0
1,278.6
รวมหนี้สิน		
Total liabilities
9,912.0
9,080.8
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
Equity of the parent
6,794.9
6,646.0
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Total liabilities and equity
16,706.9
15,726.8
		 งบก�ำไรขาดทุน / Statements of Profit or Loss			
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
Revenue from sale of real estate
3,936.8
4,152.9
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
Revenue from rental and rendering of services
341.2
252.1
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
Revenue from golf services
119.7
109.2
รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์
Revenue from management of real estate
40.4
32.5
รายได้อื่น		
Other income
164.6
166.4
รวมรายได้
Total revenues
4,602.7
4,713.1
ต้นทุนรวมของธุรกิจ
Total cost of businesses
(3,004.5)
(3,061.5)
ต้นทุนทางการเงิน
Finance costs
(328.3)
(296.5)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
Adminstrative and other expenses
(1,010.8)
(947.3)
รวมค่าใช้จ่าย
Total expenses
(4,343.6)
(4,305.3)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
Share of loss of investments in associates
และการร่วมค้า		 and joint venture
(24.1)
(23.9)
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
Profit before income tax
235.0
383.9
ภาษีเงินได้		
Income tax
(57.6)
(80.5)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
Non-contolling interests
(2.5)
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		 Net profit of the parent company
177.4
305.9
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
Return on Average Assets
1.1%
2.0%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
Return on Average Equity
2.6%
4.6%
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ปี 2562 รายได้ลดลงร้อยละ 2 เนื่องจากผู้ซื้อประสบ
อุปสรรค

Revenues decline 2% YoY in 2019 as homebuyers
face headwinds

บมจ. มั่นคงเคหะการ (MK) มีรายได้รวมในปี 2562
จ�ำนวน 4,603 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 โดยมีรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ จ�ำนวน 3,937 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5
ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ในด้านที่อยู่อาศัยลดลง อันเป็นผล
มาจากทั้งภาวะเศรษฐกิจไทยที่ซบเซาและมาตรการควบคุม
การปล่อยสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม มาตรการควบคุมการปล่อยสินเชือ่ ทีอ่ อกมาใหม่นี้
เพื่อมุ่งเป้าไปใช้ควบคุมการเก็งก�ำไรในกลุ่มคอนโดมิเนียม
ซึ่งส่งผลกระทบอยู่ในวงจ�ำกัดต่อการขายของ MK เนื่องจาก
ธุรกิจหลักของ MK มุง่ เน้นไปทีบ่ า้ นเดีย่ วราคาระดับกลางทีอ่ ยู่
รอบนอกกรุงเทพฯ มากกว่าการขายคอนโดมิเนียม ในขณะที่
MK มีรายได้จากการให้เช่าซึง่ ส่วนใหญ่มาจากการให้เช่าคลังสินค้า/
โรงงานที่โครงการบางกอกฟรีเทรดโซนโดยรายได้จากการให้
เช่าที่โครงการนี้มีจ�ำนวน 331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31
และมีรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ จ�ำนวน 120 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9

M.K. Real Estate Development Pcl. (MK) reported a
2% decrease in Total Revenues in 2019 to Bt4,603 million.
Revenues from Sales of Real Estate declined 5% to Bt3,937
million with demand for housing weakened by both the
sluggish state of the Thai economy and new housing loan
restrictions imposed by the Bank of Thailand. The new
loan restrictions, which targeted speculative activity in the
condominium sector, had relatively limited impact on MK’s
sales as MK has little exposure to speculative demand,
being primarily focused on mid-priced single detached
housing in the suburbs of Bangkok. Meanwhile, MK’s
rental income, primarily from warehousing/factory at the
Bangkok Free Trade Zone jumped 31% YoY to Bt331
million and golf course revenues rose 9% to Bt120 million.

ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นร้อยละ 1 ส่งผลให้ก�ำไรก่อนหักภาษี
ลดลง
ด้วย MK มีคา่ ใช้จา่ ยรวมจ�ำนวน 4,344 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ 15 ซึง่ มีสาเหตุมาจากต้นทุนทางการเงิน
และบริการที่สูงขึ้น ท�ำให้ MK มีก�ำไรก่อนหักภาษีลดลงอยู่ที่
235 ล้านบาทในปี 2562 (ลดลงร้อยละ 39) อย่างไรก็ดี MK
มีก�ำไรขั้นต้นไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 32

วางแผนพัฒนาธุรกิจที่สร้างรายได้ประจ�ำให้เติบโต
ในปี 2559 เริ่มมีการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี
เพื่อพัฒนารายได้โดยรวมของบริษัทให้สม�่ำเสมอ ด้วยการ
พัฒนาธุรกิจที่สร้างรายได้ประจ�ำให้เติบโตขึ้น โดยแผนงานนี้
ด�ำเนินไปได้ดว้ ยดีซงึ่ สะท้อนจากสัดส่วนรายได้ประจ�ำมีจำ� นวน
ร้ อ ยละ 26 ของรายได้ ร วมในปี 2562 โดยเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ร้อยละ 17 ในปีทผี่ า่ นมา MK มีธรุ กิจอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีส่ ำ� คัญโครงการแรกคือ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ)
ซึ่งตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด โดยในปี 2562 โครงการ BFTZ
มีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น 64,000 ตรม. รวมเป็นพื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น
จ�ำนวน 194,000 ตรม. และมีอัตราการเช่าพื้นที่สม�่ำเสมอ
ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 90 การปรั บ โครงสร้ า งทางธุ ร กิ จ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ต้องใช้เงินทุนจากกระแสเงินหมุนเวียน
ทีไ่ ด้รบั จากช่องทางต่างๆ ได้แก่ จากธุรกิจทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ ขาย
การขายสินทรัพย์ และการกู้ยืม โดยในปี 2562 มีการขาย
สินทรัพย์ที่ส�ำคัญ คือการขายที่ดินในโครงการในถนนสุขุมวิท
ซอย 77 ถึงแม้ตลอดระยะเวลาด�ำเนินงานแผน 5 ปี MK มีระดับ
หนี้สินเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนหนี้สินต่อทุนโดยรวมยังคงอยู่ใน
ระดับปานกลาง

Expenses rise 1%, compressing Pre-tax Profits
With Total Expenses rising 15% YoY to Bt4,344
million, driven by rises in service and finance costs, MK’s
reported Pre-Tax Income for 2019 fell to Bt235 million
(-39%). MK’s Gross Margin, however, remained stable at
c.32%.

Strategy to grow recurring income contribution
on track
In 2016, Initiated a 5 Year Plan to raise the contribution
from recurring income, thus improving the company’s
overall quality of earnings. The strategy has progressed
well with Recurring Income representing 26% of Total
Income in 2019, up from 17% in 2018. MK’s first significant
new investment property was the Bangkok Free Trade
Zone (BFTZ) on the Bang-na Trad Highway. BFTZ added
64,000 sqm of rentable space in 2019, making a total of
194,000sqm, and occupancy has been maintained at close
to 90%. The strategic shift in MK’s business mix has been
financed by a combination of cash flows from the core
housing business, asset sales and an increase in borrowings.
The key asset sale in 2019 was a plot of land in a Sukhumvit 77
development which was sold. MK’s debt levels have risen
over the course of the 5 Year PLan, however overall
leverage remains moderate.
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ก้าวส�ำคัญสู่ธุรกิจบริการทางการแพทย์และส่งเสริม
สุขภาพ

Significant progress on Phase One of the
Wellness and Medical Retreat.

ธุรกิจส�ำคัญที่จะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอีกธุรกิจหนึ่ง
ของ MK คือธุรกิจบริการทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ
(Wellness and Medical Retreat) โครงการนี้ตั้งอยู่ที่เขต
บางกระเจ้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดย
เมือ่ แล้วเสร็จจะเป็นสถานบริการทางการแพทย์และเวชศาสตร์
ฟื ้ น ฟู อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบเพื่ อ รองรั บ ลู ก ค้ า ระดั บ สู ง โดยที่
บริการทางการแพทย์จะด�ำเนินการโดยศูนย์ไวทัลไลฟ์ ซึ่งเป็น
ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยในเครือโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
โดยคาดว่ า จะสามารถเปิ ด ตั ว เฟสแรกได้ ภ ายในครึ่ ง หลั ง
ของปี 2563

A second significant initiative to build a recurring
income base is the Wellness and Medical Retreat project,
currently under construction at Bangkrachao in Bangkok.
This will be a high-end, fully integrated wellness and medical
destination. Medical treatments will be operated by
Vitallife, Bumrungrad Hospital’s anti-aging centre. A soft
opening is expected in 2H 2020.

แนวโน้มปี 2563

Virus fears to impact housing demand, however
outlook for recurring income is positive

ความกลัวไวรัสส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัย
ในขณะที่แนวโน้มรายได้ต่อเนื่องยังคงเป็นบวก

Housing demand is expected to be sluggish in 1H
2020 given the current weakness of the overall economy,
which has been hit by the disruption to global supply
chains and a downturn in tourism as a result of the spread
on the Covid-19 virus. It remains uncertain as to how
severe and how long term the effects will be. However,
as indicated above, MK’s housing projects are aimed at
real, rather than speculative demand, and the overall impact
on MK from a temporary housing slowdown should be
relatively contained. Meanwhile, the prospects for a growing
contribution from MK’s recurring income businesses are
positive. Warehouse and light factory demand at the
Bangkok Free Trade Zone, the nearest Free Trade Zone
to Bangkok, remains robust and there will be a significant
addition to lettable area this year. Moreover, the Wellness
and Medical Retreat project will commence operations
later in the year.

มีการคาดการณ์กันว่าในครึ่งปีแรกของปี 2563 อุปสงค์
ด้านที่อยู่อาศัยจะลดลง โดยประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซาโดยรวมในปัจจุบนั ซึง่ เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากผลกระทบ
ของวิ ก ฤติ ห ่ ว งโซ่ อุ ป ทานโลก และจากอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วขาลง ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 โดยที่ยังไม่มีความแน่นอนว่าผลกระทบนี้จะส่งผล
รุนแรงและยาวนานเพียงใด อย่างไรก็ตาม โครงการบ้าน
ของ MK มีเป้าหมายเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงมากกว่าการเก็งก�ำไร และผลกระทบ
โดยรวมจากภาวะซบเซาชัว่ คราวของตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ ตี อ่ MK
ก็อยู่ในวงจ�ำกัด ในขณะเดียวกันแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ
ที่สร้างรายได้สม�่ำเสมอมีทิศทางเชิงบวก อุปสงค์ด้านคลัง
สิ น ค้ า และโรงงานผลิ ต อุ ต สาหกรรมเบาในเขตโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน ซึ่งเป็นเขตปลอดอากรที่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่ สุ ด ก็ ยั ง คงมี อ ยู ่ โดยในปี 2563 จะมี ก าร
ขยายพื้นที่ให้เช่าเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น
โครงการธุรกิจบริการทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ ก็จะเริม่
เปิดตัวในครึ่งหลังของปี 2563
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2020 Outlook

MK มีแผนจ�ำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ก้าวต่อไปทีส่ ำ� คัญอีกก้าวหนึง่ ของ MK คือ แผนการเปิดตัว
กองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (กองทรัสต์) โดยเมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 MK ได้แจ้งจุดประสงค์และเปิดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับธุรกรรม
การจ�ำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์
อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติการจัดตั้ง
กองทรั ส ต์ จ ากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ หากธุรกรรมนีด้ ำ� เนินแล้วเสร็จ MK จะมี
ผลประกอบการก�ำไรอย่างมากจากเงินลงทุนเริ่มแรก

ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสู่เป้าหมายทาง
กลยุทธ์
กล่าวโดยรวม ในปี 2563 MK จะยังคงก้าวเดินต่อไปข้างหน้า
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ า หมายทางกลยุ ท ธ์ ที่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ และมี
เหตุผลเพียงพอทีจ่ ะเชือ่ มัน่ ว่า MK จะสามารถสร้างและพัฒนา
รายได้ทเี่ ป็นรายได้ประจ�ำต่อเนือ่ งให้เพิม่ สูงขึน้ ได้ ซึง่ จะส่งผล
ต่อมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท

REIT planned to acquire MK assets
A significant, upcoming development at MK, worth
highlighting is the planned launch of the Prospect Logistics
and Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust (“the
Trust”). On February 12, 2020, MK announced through
the Stock Exchange of Thailand its intention to sell assets
to and hold units in the Trust The Trust Manager is
currently preparing documents to present to the SEC for
permission to establish the Trust. Should the transaction
proceed, MK will record a material gain over its original
investment cost.

Expect continued progress in meeting strategic
goals
Overall, 2020 should see continued progress in MK
realizing its core strategic goals and there is reason to be
confident that in time the improvement in the quality (and
quantity) of MK’s earnings will be recognised in the market
valuation of this business.
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ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

Property Leasing Business

อัตราการเช่าคงที่อยู่ที่ร้อยละ 93 โดยค่าเช่าเฉลี่ย
ลดลงเล็กน้อย

Occupancy unchanged at 93% with average
rent dipping very slightly

ในปี 2557 และ ปี 2558 ฟินนั ซ่ามีพนื้ ทีอ่ าคารคลังสินค้า
และโรงงานส�ำหรับเช่าจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม 89,024 ตารางเมตร
ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน บนถนนบางนา-ตราด ซึ่ง
เป็ น การลงทุ น ในรู ป แบบการเช่ า พื้ น ที่ (Leasehold) ถื อ
กรรมสิ ท ธิ์ ร ะยะเวลา 25 ปี ส� ำ หรั บ ปี 2562 มี อั ต ราการ
เช่าพื้นที่ร้อยละ 93 (เทียบกับร้อยละ 93 ณ สิ้นปี 2561)
โดยได้รับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยทั้งปีที่ 177 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน (เทียบกับค่าเช่าเฉลี่ย 179 บาท ในปี 2561)

In 2014 and 2015 Finansa acquired a total of
89,024 sq.m. of completed warehouse/factory space at the
Bangkok Free Trade Zone on Bang-na Trad Highway. The
investment was on a leasehold basis with an initial term
of 25 years. For calendar year 2019, the occupancy rate
was 93% (against 93% at end 2018) with an average rent
achieved of Bt177/sq.m./mth. (against Bt179 in 2018).

รายได้สมทบกลุ่มบริษัท ร้อยละ 58 ในปี 2562

Leasing contributed 58% of Group revenue in
2019

ในปี 2562 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้รวม
176.4 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย (เมื่อเทียบปีต่อปีกับรายได้
จ�ำนวน 179.9 ล้านบาทในปี 2561) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58 ของ
รายได้รวมของกลุ่มฟินันซ่า โดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ
ธุรกิจเป็นจ�ำนวนเงิน 38 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ส่งผล
ให้ธรุ กิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของปี 2562 มีกำ� ไรขัน้ ต้น (ก่อน
ค่าตัดจ�ำหน่าย) จ�ำนวน 138.4 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 4 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา)

Total revenue from Property Leasing in 2019 fell
slightly YoY to Bt176.4 million (from Bt179.9 million in 2018).
This represented 58% of the total revenue of the Finansa
Group. The costs and expenses of the Property Leasing
business rose 8% to Bt38 million and as result the gross
profit generated in 2019 was Bt138.4 million (-4% YoY).

ฐานลูกค้าที่หลากหลาย

The average rental space per tenant is currently
1,445 sq.m.. Major tenants include a Thai pet food
manufacturer, a Hongkong headquartered, logistics service
provider and an Italian roller belt manufacturer. The Tenants’
profiles in terms of industry and geography are shown in
the charts below:

ในปัจจุบนั พืน้ ทีเ่ ช่าเฉลีย่ ต่อผูเ้ ช่าคิดเป็น 1,445 ตารางเมตร
โดยมี ผู ้ เ ช่ า รายใหญ่ ๆ ได้ แ ก่ บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ย
อาหารสัตว์ของไทย บริษทั ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ซงึ่ มีสำ� นักงานใหญ่
ประจ�ำที่ประเทศฮ่องกง และบริษัทผู้ผลิตสายพานล�ำเลียง
จากประเทศอิตาลี ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทอุตสาหกรรม
และภูมิประเทศได้ดังแผนภาพ

Diversified customer base

By Revenue
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อัตราการต่ออายุสัญญาเช่าร้อยละ 17 ในปี 2563

17% of leases renew in 2020

สัญญาการเช่าของลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปตาม
ระยะเวลาการเช่า และลักษณะการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าจะต่อเนือ่ ง
ไปอีก 3 ปีข้างหน้า ดังนี้ สัญญาเช่าที่จะสิ้นสุดในปี 2563
จ�ำนวน 15,651 ตารางเมตร (คิดเป็นร้อยละ 17 ของพื้นที่
ที่ได้รับการเช่าแล้ว) สัญญาเช่าที่จะสิ้นสุดในปี 2564 จ�ำนวน
41,887 ตารางเมตร (หรือร้อยละ 47) สัญญาเช่าที่จะสิ้นสุด
ในปี 2565 จ�ำนวน 22,257 ตารางเมตร (หรือร้อยละ 25)
ด้วยในปี 2563 จะมีจ�ำนวนสัญญาเช่าต่ออายุจ�ำนวนน้อย
จึงคาดว่ารายได้ในปีนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งนี้
อุปสงค์พื้นที่เช่าค่อนข้างสูงในบริเวณโครงการบางกอกฟรี
เทรดโซน เนือ่ งจากท�ำเลทีต่ งั้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ใกล้กรุงเทพฯ
และสนามบินสุวรรณภูมิ

The customer leases vary in term. Renewals will be
spread out of the next three years as follows: 15,651 sq.m.
(17% of the occupied area) in 2020, 41,887sq.m. (or 47%)
in 2021 and 22,257 sq.m. (or 25%) in 2022. With limited
renewals in 2020, we expect little change in revenues in
2020. Demand for space in the area remains strong given
that the Bangkok Free Trade Zone is the closest Free
Trade Zone to the city of Bangkok as well as being close
to Suvannabhumi airport.

การเข้าท�ำธุรกรรม การจ�ำหน่ายสินทรัพย์แก่กองทรัสต์
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ฟินนั ซ่า ได้แจ้งจุดประสงค์และ
เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการจ�ำหน่ายสินทรัพย์อาคารคลังสินค้าและอาคาร
โรงงานของฟินนั ซ่าให้แก่กองทรัสต์ เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์ และอินดัสเทรียล
(“กองทรัสต์”) โดยที่ผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์อยู่ใน
ระหว่ า งการจั ด เตรี ย มเอกสาร เพื่ อ ขออนุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง
กองทรัสต์จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากธุรกรรมนี้ด�ำเนินไปจนแล้วเสร็จ
ฟินันซ่าจะมีผลประกอบการก� ำ ไรอย่ า งมากจากเงิ น ลงทุ น
เริ่มแรก

Planned sale to a REIT
Finansa Plc. made an announcement to the Stock
Exchange of Thailand in February 2020 of its intention to
sell its warehousing at the Bangkok Free Trade Zone to
the Prospect Logistics and Industrial Leasehold Real Estate
Investment Trust. The Trust Manager is currently preparing
documents to present to the SEC for permission to
establish the Trust. Should the transaction proceed,
Finansa Plc. will record a material gain over its original
investment cost.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2562
Report on the Board of Directors’ Responsibility towards
the Financial Statements 2019
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบก�ำกับดูแลการจัดท�ำ
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถเปิดเผยต่อ
ผูล้ งทุนได้ทนั เวลา มีความโปร่งใส ด้วยข้อมูลทางบัญชีทถี่ กู ต้อง
ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินดังกล่าวได้จัด
ท�ำขึน้ โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ใ ห้ อิ ส ระอย่ า งเต็ ม ที่ แ ก่ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ในการสอบทาน
ระบบควบคุมภายใน และความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน
ทางการเงิน ส�ำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ปรากฏอยูใ่ นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
จากระบบควบคุมภายในภายใต้การก�ำกับดูแลและสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

The Board of Directors is responsible for the supervision of financial statements preparation of the Company
and its subsidiaries to be disclosed to the investors in a
timely manner and the accounting data are presenting with
accuracy and transparency. The financial reports of the
Company and its subsidiaries are prepared in accordance
with generally accepted accounting principles in Thailand
by applying appropriate accounting policies consistently.
Moreover, sufficient important information is disclosed in
the notes to the financial statements.
The Board of Directors has empowered Audit
Committee and the Certified Public Accountants to freely
review the internal control system and the accuracy of the
financial reporting. The opinion of the Audit Committee on
such matters is presented in the Report of the Audit
Committee in the annual report.
Based on the Company’s internal control system
supervised by the Audit Committee and the external
auditor’s reports, the Board of Directors believes that the
consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries present accurately, in all material aspects, the
financial position, the results of operations and cash flows
for the year ended 2019 and are also in conformity with
generally accepted accounting principles and were
sufficiently disclosed.

(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)
ประธานกรรมการ

(Dr. Virabongsa Ramangkura)
Chairman

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

(Mr. Vorasit Pokachaiyapat)
Managing Director
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562
Audit Committee’s Report for the year 2019
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฟิ นั น ซ่ า จ� ำ กั ด
(มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 3 คน คือ
1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชาญมนู สุมาวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาววิภา นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรการผู้จัดการ    
ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง
โดยกรรมการทุ ก ท่ า นได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก ครั้ ง ทั้ ง นี    ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน
ประจ�ำปี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษทั อย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยในปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
จ�ำนวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็น
อิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ และการแสดงความเห็นของ
ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชีได้รายงานประเด็นทีพ่ บ
จากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ในทุกประเด็นแล้ว
2. แต่งตั้ง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ำกัด เป็น
ผูต้ รวจสอบภายในอิสระ และอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี 2562
3. พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายใน และรับทราบ
การรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2562 ของผู้ตรวจสอบ
ภายในอิสระซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างจากภายนอก
4. พิ จ ารณาสอบทานการประเมิ น ความเสี่ ย งตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันประจ�ำปี 2562 และ
สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย

The Audit Committee of Finansa Public Company
Limited comprised 3 independent non-executive directors,
namely,
1. Mr. Akarat Na Ranong
		 Chairman of the Audit Committee
2. Mr. Nuttawut Phowborom
		 Member of the Audit Committee
3. Mr. Chanmanu Sumawong
		 Member of the Audit Committee
The Committee appointed Ms. Wipa Nilsophon,  
Assistant Managing Director Compliance Department, to
act as the Secretary of the Audit Committee
In the year 2019, the Audit Committee held 4 meetings
and all members attended the meetings, the following
major actions were taken in accordance with the scope
of duties and responsibilities assigned by the Board of
Directors. The Audit Committee:
1. Reviewed the quarterly financial statements as
well as the annual financial statements and   
consolidated financial statements of the Company
		 and its subsidiaries including the accuracy and
		 completeness of information disclosed in the
notes to financial statements. In 2019, the audit
committee had 4 non-management meetings
		 with the auditors in order to confer about the
independence in giving opinions of the auditors.
In addition, the auditors reported all examined
		 issues to the Audit Committee for consideration.
2. Appointed Accounting Revolution Co., Ltd. as
an independent internal auditor and approved
		 the 2019 Internal Audit Plan.
3. Reviewed the internal control systems and the
		 auditing reports for the year 2019 performed by
		 the independent Internal Auditor in accordance
with the approved annual audit plan.
4. Reviewed the corruption risk assessment for the
year 2019 and examined the operation of the
		 Company and its subsidiary in accordance with
the Anti-Corruption practices
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5. พิจารณารับทราบผลการประเมินการก�ำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจ�ำปี 2562
6. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ
รายการทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมทัง้ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการระหว่างกัน ตลอดจนรายการทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง่ เป็น
บุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษทั และก�ำหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีประจ�ำปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติแต่งตั้ง
(1) นางนิสากร ทรงมณี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
(2) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
(3) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
(4) นางวิลาสินี กฤษณามระ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098
จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2562
9. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี อันมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีได้อย่างมี
ประสิทธิผล
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5. Acknowledged the Corporate Governance Report
		 of Thai Listed Companies for the year 2019.
6. 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.
7. 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.
8. Recommended to the Board of Directors for
shareholders’ meeting approval in regard to an
		 appointment of the independent auditors of the
		 Company and subsidiaries for the year 2019.
		 The Audit Committee proposed to appoint
(1) Mrs. Nisakorn Songmanee
Certified No. 5035 or
(2) Dr. Suphamit Techamontrikul
Certified No. 3356 or
(3) Mr. Chavala Tienpasertkij
Certified No. 4301 or
(4) Ms. Wilasinee Krishnamra
Certified No. 7098
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos  Audit Co., Ltd.
as the auditors of the Company and its subsidiaries
for the year 2019.
9. Evaluated the performance of the Audit Committee
		 as a whole to comply with good corporate
governance practice.

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในทีน่ า่ พอใจ เพียงพอให้การปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง 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         
ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม     
ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

The Audit Committee was of the opinion that the
Company had an internal control system which was satisfactory, that the Company’s operation was in compliance
with relevant laws and regulations and that the financial
statements of the Company were prepared and presented
with accurate and sufficient material information in           
accordance with generally accepted accounting principles.
The financial statements of the Company were reviewed
and audited by certified auditors whom the Audit          
Committee considered to be qualified and appropriate
auditors for the Company.

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

On behalf of the Audit Committee

(นายอัครรัตน์ ณ ระนอง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(Mr. Akarat Na Ranong)
Chairman of the Audit Committee
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2562
Nomination, Compensation and Corporate Governance
Committee’s Report for the year 2019
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจการ ของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และ
กรรมการบริหาร 1 คน ดังนี้
1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายชาญมนู สุมาวงศ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ (กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ)
โดยมี นางสาววิภา นิลโสภณ ผูช้ ว่ ยกรรการผูจ้ ดั การ ฝ่าย
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับ   
ดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบและความระมัดระวัง      
ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์ต่อการ  
ด�ำเนินงานของบริษทั ดังนี้
1. สรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจการของบริษทั เหมาะสมตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
พิจารณาให้คณะกรรมการมีจำ� นวนและโครงสร้างทีเ่ หมาะสมใน
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั
2. ก�ำหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่
ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา
และจู ง ใจกรรมการและผู ้ มี อ� ำ นาจในการจั ด การ รวมทั้ ง
สอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ าน โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทน เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
หรือใกล้เคียง และเหมาะสมกับผลประกอบการของบริษทั
3. การด�ำเนินการด้านก�ำกับดูแลกิจการ ทบทวน เสนอ
และติดตามการด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ พิจารณาผลการ
ประเมิ น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น โดย     
หน่วยงานภายนอก รวมถึงเสนอข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี หรือข้อบังคับ
ส�ำหรับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ติดตาม
ความเพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในส่วนที่
เกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยัง่ ยืน ตลอดจน
ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ด    ี
และการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาความยัง่ ยืนของบริษทั
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The Nomination, Compensation and Corporate   
Governance Committee of Finansa Public Company     
Limited comprised 2 independent directors and 1 executive
director as follows:
1. Mr. Akarat Na Ranong
Chairman (Independent director)
2. Mr. Chanmanu Sumawong
Member (Independent director)
3. Mr. Vorasit Pokachaiyapat
Member (Executive director/Managing Director)
The Committee appointed Ms. Wipa Nilsophon,  
Assistant Managing Director Compliance Department,
acting as the Secretary of the Nomination, Compensation
and Corporate Governance Committee
The Nomination, Compensation and Corporate   
Governance Committee performed its duties granted by
the Board of Directors with responsibility and due care
under the policy and charter of the Nomination, Compensation
and Corporate Governance Committee in the best interest
of the Company as follows:
1. Nominating suitable personnel qualified in terms
of knowledge, capability and experience and without  
prohibited characteristics according to the law and relevant
regulations of the Company. Ensuring that the Board of
Directors has appropriate composition and structure for
the Company’s good corporate governance.
2. Determining that remuneration is in line with the
duties and responsibilities and at an adequate level to
attract and retain directors and executives as well as  
reflecting the comparable remuneration paid by other
companies in the same industry consistent with the
performance of the Company and each of the directors
and executives.
3. Conducting corporate governance matters by
reviewing, making recommendations and ensuring the
Company’s operations adhere to its Corporate Governance
Policy, ethics, regulations and procedures; reviewing the
evaluation of the Company’s corporate governance conducted
by an external organization; recommending appropriate
procedures or code of conduct to the Board of Directors
and Sub-Committees; following up to ensure an adequate

ปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และ
ก�ำกับดูแลกิจการ มีการประชุมรวม 2 ครัง้ สรุปได้ดงั นี้
1. พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
		 แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
		 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562
2. พิ จ ารณาทบทวนนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
		 (Corporate Governance Policy)
3. พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กร
4. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ประจ�ำปี 2562
5. พิจารณาผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ (CGR)
		 ของบริษทั ประจ�ำปี 2562
6. พิจารณารายงานของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
		 ค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ ประจ�ำปี 2562
7. พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
		 กิจการที่ดี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
		 ประจ�ำปี 2562
ทัง้ นี้ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านนโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�ำกับดูแลกิจการ ได้เปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปีฉบับนีแ้ ล้ว

disclosure of information of the Company concerning
corporate governance and sustainable development as
well as promoting and propagating the culture of good
corporate governance and employee’s participation in the
sustainable development of the Company.
In 2019, there were 2 meetings of the Nomination,
Compensation and Corporate Governance Committee with
details as follows:
1. Considered the proposed nomination for director
		 in place of directors who retired by rotation at the
		 2019 Annual General Meeting of Shareholders.
2. Reviewed the Corporate Governance Policy.
3. Reviewed the Organization Structure.
4. Considered employees’ remuneration for the year
		 2019.
5. Reviewed the Corporate Governance report for
		 the year 2019.
6. Reviewed the report of the Nomination, Compensation
		 Committee and Corporate Governance Committee
		 for the year 2019.
7. Reviewed the report of Corporate Governance
		 and Social Responsibility for the year 2019.
Roles and responsibilities in policy making and
guidelines in nominating, setting remuneration for directors
and authorized person, as well as in ensuring good
corporate governance are disclosed in this annual report.

ในนามคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ

On behalf of the Nomination, Compensation
and Corporate Governance Committee

(นายอัครรัตน์ ณ ระนอง)
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ

(Mr. Akarat Na Ranong)
Chairman of the Nomination, Compensation
and Corporate Governance Committee
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Strategy and Overview of Business Operations
ภาพรวมด้านกลยุทธ์

Strategic Overview

บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) (ฟินันซ่า) เป็นบริษัท
โฮลดิง้ ทีป่ ระกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุน้ ในบริษทั อืน่
เป็นหลัก ทัง้ นี้ ฟินนั ซ่าเน้นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจนายหน้า
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ และการจั ด จำ�หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ (ผ่ า น
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)) ธุรกิจวาณิชธนกิจ (ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำ�กัด) และธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ผ่านบริษัท มั่นคงเคหะการ จำ�กัด
(มหาชน)) นอกจากนี้ บริษทั ยังประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบ
กิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) และลงทุนในรูปแบบอืน่
อีกด้วย โดยมีเป้าหมายการลงทุนของธุรกิจประเภทนี้เป็น
ระยะเวลาการลงทุนสามถึงห้าปี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของฟินนั ซ่า ในช่วงสามปีขา้ งหน้า
สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ให้การสนับสนุนผูบ้ ริหารของบริษทั ทีล่ งทุนเชิงกลยุทธ์
		 แต่ละแห่งของฟินนั ซ่า ในการวางแผนและดำ�เนินงาน
		 ให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์จนสำ�เร็จ
2) การสร้างรายได้จากการลงทุนในรูปแบบกิจการเงิน
		 ร่ ว มลงทุ น ในบริ ษั ท เป้ า หมาย โดยมี จุ ด หมายให้
		 การลงทุ น มี ส ภาพคล่ อ งมากที่ สุ ด ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
		 ทางการเงิ น ต่ า งๆ เช่ น การเข้ า จดทะเบี ย นใน
		 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
		 ฟินันซ่าสามารถทำ�กำ�ไรจากการลงทุนได้
3) มองหาโอกาสและสรรหาการลงทุนประเภท Private
		 Equity เพิ่มเติม

Finansa Plc. is an investment holding company with
strategic investments in Securities Brokerage and
Underwriting (through Finansia Syrus Securities Pcl,),
Investment Banking (through Finansa Securities Ltd.) and
Real Estate Development (through MK Real Estate
Development Pcl,). The Company also makes Private
Equity and other investments in the region. The Private
Equity investments are made on a three to five year
investment horizon.
Finansa’s strategic objectives over the next three
years can be summarized as follows:
1) Support the management of each of Finansa’s
		 strategic investments in planning and meeting
		 their respective strategic goals.
2) Monetizing the Private Equity investments by
		 steering them towards a liquidity event, such as
		 a listing on the Stock Exchange of Thailand, that
		 will enable Finansa to generate capital gains.
3) Identify additional Private Equity investment
		 opportunities.

วิสัยทัศน์
เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ในรู ป แบบของ
เงิ น ปั น ผลและการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของเงิ น ทุ น ด้ ว ยการปรั บ ใช้
สินทรัพย์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำ�ไปใช้ในการ
ลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
ทั้งในแง่มูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพทางด้านต่างๆ
ของกลุม่ บริษทั ให้สงู ขึน้ ได้แก่ ด้านผลประกอบการทางการเงิน
ด้ านการกำ�กั บ ดู แ ลกิ จการ ด้านการฝึกอบรม พัฒ นาและ
ค่าตอบแทนบุคลากร และด้านความยั่งยืนทางธุรกิจโดยรวม
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Vision
To deliver returns to shareholders in the form of
dividends and capital appreciation through deploying the
Company’s assets productively into strategic investments
that have upside potential both in terms of value recognition
and in terms of improved performance across a range of
metrics that include financial performance, corporate
governance, employee training, development and
compensation and overall business sustainability.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

Overview of Business Operations

บริษทั ฟินนั ซ่า จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยประกอบ
ธุรกิจเกีย่ วกับการให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ แก่กลุม่
ลูกค้าสถาบัน ลูกค้านิตบิ คุ คล และลูกค้าบุคคลธรรมดา บริการ
ดังกล่าวรวมถึงบริการธุรกิจวาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สิน
เพือ่ ความมัง่ คัง่ และธุรกิจการลงทุน เป็นต้น  นอกจากนี้ บริษทั
ยังมีธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน และให้บริการงาน
สนับสนุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือด้านต่างๆ เช่น    
การจัดการองค์กร การวางแผนธุรกิจและการตลาด การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชี และ
การธุรการ รวมทั้งการวิจัยเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ดี
และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค นอกจากนี้ ยังสามารถ
ให้บริการธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นบริษทั หลักทรัพย์
ฟินนั เซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ดำ�เนินการโดย บริษทั มัน่ คงเคหะการ จำ�กัด (มหาชน) โดยสรุป
ธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่าสามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก ดังนี้
ธุรกิจที่ปรึกษาองค์กรและวาณิชธนกิจ
ให้บริการด้านวาณิชธนกิจ ทีป่ รึกษาองค์กรและทีป่ รึกษา
ทางการเงินด้านต่างๆ มีความเชี่ยวชาญในการเป็นที่
ปรึกษาในการระดมทุน การปรับโครงสร้างทางการเงิน
และโครงสร้างธุรกิจ การเจรจาหาพันธมิตร การควบรวม
กิจการ และ Project Finance
ธุรกิจการลงทุนโดยตรง
บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีการลงทุนโดยตรงใน
บริษทั และ/หรือกองทุน ซึง่ เป็นการดำ�เนินการเพือ่ สนับสนุน
หรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่า  
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
บริษัทเริ่มมีบริการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานตั้งแต่    
สิ้นปี 2557
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ให้บริการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

Finansa Plc. and its subsidiaries provide a wide range
of financial services to institutional, corporate and retail
clients, including Investment Banking, Wealth Management
and Direct Investment. 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 Pcl. and
M.K. Real Estate Development Pcl., 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:
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.
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 has provided the warehouse and factory
leasing business since the end of 2014.
Securities Brokerage
Providing these services through its associated company,
Finansia Syrus Securities Pcl.

กลุ่มบริษัทฟินันซ่าประกอบด้วยบริษัทที่ดำ�เนินการอยู่
ทั้งสิ้น 6 บริษัท สามารถแบ่งเป็นบริษัทที่ดำ�เนินการอยู่ใน
ประเทศไทย 5 บริษทั รวมทัง้ บริษทั แม่ดว้ ย และบริษทั ทีด่ �ำ เนินการ
อยู่ ใ นต่ า งประเทศ 1 บริ ษั ท โดยบริ ษั ท จะเป็ น ผู้ กำ � หนด
นโยบายการบริหารงานและการลงทุน สนับสนุน ควบคุมดูแล

The Finansa Group consists of 6 operating companies
of which 5 are local companies including the parent   
company itself with1 overseas company. As the regional
headquarters of the group, the Company determines
management and investment policies and supports,     
controls, supervises and advises companies in the group

Finansa Public Company Limited
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และให้คำ�ปรึกษาด้านแผนงานและการจัดการให้แก่บริษัท     
ในกลุม่ เพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ปัจจุบนั กลุม่ ฟินนั ซ่าประกอบด้วยบริษทั ย่อยและบริษทั ในเครือ
แสดงดังภาพต่อไปนี้

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)

100%

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

18.80%

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

29.29%

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

บริษัทที่ด�ำเนินการอยู่ในประเทศไทย

Companies Operating in Thailand

1) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด (FSL) ได้รับ        
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทอี่ อกโดยกระทรวงการคลัง
ตามทะเบียนเลขที่ (2) 476/2536 ด�ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ครบ
ทุกประเภท ได้แก่  1) นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์  2) ค้าหลักทรัพย์  
3) ทีป่ รึกษาการลงทุน 4) จัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์ และ 5) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตัง้ แต่ชว่ ง
กลางปี 2552  FSL ได้รวมธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) และมุ่งเน้น
เฉพาะการให้บริการด้านวาณิชธนกิจเป็นหลัก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 FSL มีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 700
ล้านบาท
2) บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด (FC) เดิมชื่อ
บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนที่ได้รับ
อนุ ญ าตและอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2552 FC ได้คนื ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเงินทุนต่อกระทรวงการคลังแล้ว ปัจจุบัน FC
มุง่ เน้นการบริหารพอร์ตสินเชือ่ ทีค่ งเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562  FC มีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 511 ล้านบาท
โดยบริษัทถือหุ้นใน FC ในสัดส่วนร้อยละ 100

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
2019 was Baht 700 million.
2) Finansa Capital Limited (FC), was formerly called
Finansa Credit Limited which was a licensed financial  
institution regulated by the Bank of Thailand. FC returned
its license to operate the 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 2019, FC had paid up capital of Baht 511
million.
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3) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
(FSS) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการควบรวมธุรกิจกัน
ระหว่างบริษทั หลักทรัพย์ ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์
สินเอเซีย จ�ำกัด และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ FSL
ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2552 FSS นับเป็นบริษัทร่วม
ในกลุ่มฟินันซ่า โดยในเบื้องต้นบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.6
ของทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระแล้วของ 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
หุ้ น ปั น ผลและหุ้ น FSS เพิ่ ม เติ ม จากการโอนขายสิ ท ธิ       
สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ตามลำ�ดับ ทำ�ให้มีหุ้นทั้งหมดจำ�นวน
170,269,978 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 29.29    
ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทั ได้ซอื้ หุน้ FSS ทัง้ หมดจาก FSL
เพือ่ การจัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุม่ ฟินนั ซ่า ต่อมา ในเดือน
สิงหาคม 2561 บริษัทได้จำ�หน่ายหุ้น FSS ทั้งหมดให้แก่ FFM
โดยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำ�นาจการควบคุมใน FSS    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 FSS มีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว
จำ�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
จัดสรรที่ดินเปล่า สร้างบ้านสำ�เร็จรูปขายพร้อมที่ดิน และ      
รับเหมาก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียม ตลอดจนให้เช่าอาคาร
และที่จอดรถ และธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นต้น ต่อมาบริษัทได้
เข้าซือ้ หุน้ MK เพิม่ เติม ทำ�ให้บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน MK
ร้อยละ 9.78 และเพิม่ เป็นร้อยละ 18.80 ณ สิน้ ปี 2562 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 MK มีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้วจำ�นวน
1,091.21 ล้านบาท

3) Finansia Syrus Securities Public Company
Limited (FSS) is a new securities company formed by the
merger of Syrus Securities Pcl., ACL Securities Co., Ltd.
and FSL’s securities broking business. The merger 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. In August 2018, the Company
sold all FSS shares to FFM with no impact on the           
significant controls over FSS. As of 31 December 2019,
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. Over time,             
the Company purchased additional MK shares, resulting
in a shareholding of 9.78%, increased to 18.80% at     
year-end 2019. As of 31 December 2019, MK had paid
up capital of Baht 1,091.21 million.
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บริษัทที่ด�ำเนินการอยู่ในต่างประเทศ

Companies Operating Overseas

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด (FFM) เป็น
นิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศในหมูเ่ กาะเคย์แมน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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         
บุรมิ สิทธิ์ 14.4 ล้านเหรียญสหรัฐ  FFM ดำ�เนินธุรกิจการลงทุน
ในรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) ในประเทศไทย
เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา

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 2019. It      
operates investment business in Private Equity in Thailand,
Vietnam, Myanmar and Cambodia.

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของกลุ่ม
ฟินันซ่าในช่วงสามปีที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2560
เข้าลงทุนในบริษัทอื่น
ในเดือนมิถุนายน บริษัทย่อย FC ได้เข้าลงทุนในบริษัท
เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จำ�กัด (เอฟบี) เป็นจำ�นวนเงิน
20.6 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในรูปแบบเงินลงทุน
ในหุน้ สามัญเดิมและหุน้ สามัญเพิม่ ทุนซึง่ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6 ของทุนชำ�ระแล้วของเอฟบี
ปี พ.ศ. 2561
ซื้อหุ้นบริษัทร่วม MK เพิ่มเติม
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญบริษัท มั่นคง
เคหะการ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมเพิ่มเติม
ทำ�ให้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน MK
เป็นร้อยละ 18.80
จัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่มฟินันซ่า
ในเดือนสิงหาคม บริษทั ได้จ�ำ หน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ
ของ FSS ทัง้ จำ�นวนให้แก่ FFM ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั
ถือหุน้ ร้อยละ 100 เพือ่ การจัดโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุม่
จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม  
เพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
(1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
1,729,277,200 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ
เพิ่ มทุ น จำ � นวน 98,815,840 หุ้น มูล ค่าที่ต ราไว้
หุ้ น ละ 5 บาท รวมเป็ น ทุ น จดทะเบี ย นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จำ�นวน 494,079,200 บาท  
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Major changes in the past 3 years
2017

Investment in other company
In June, a subsidiary, FC made an Investment of Baht
20.6 million in FB Foodservice (2017) Ltd. (“FB”),
a full service Thai food distribution company.
The investment, made in a combination of existing
and new ordinary shares issued by FB, is equivalent
to 6% of FB’s total registered capital.

2018
	
Additionally invested in an associate, MK
During 2018, the Company acquired additional MK
shares, resulting in a total shareholding of 18.80%.
Restructured the Group assets
In August, the Company sold all FSS shares to FFM,
a 100% own subsidiary to restructure the Finansa
group’s assets, therefore, there is no impact to the
consolidated financial statements.
Increased registered capital and issued new
ordinary shares
On October 22, 2018, the extraordinary shareholders’
meeting No.1/2018 passed resolutions on the matters
below:
(1) Increase the registered capital of the Company
from the existing registered capital of Baht
1,235,198,000 to Baht 1,729,277,200 by issuing
98,815,840 new ordinary shares with a par value
of Baht 5 per share, totaling Baht 494,079,200.

(2) ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำ�นวน
98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท
รวมมูลค่า 494,079,200 บาท
บริษทั ได้ด�ำ เนินการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามมติข้างต้นในระหว่างวันที่
19-23 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถเสนอขายหุน้ ได้หมด
ทั้งจำ�นวน ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้ว
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
เข้าลงทุนในบริษัทอื่น
ในเดือนธันวาคม บริษทั ได้เข้าทำ�สัญญากับบริษทั ขนม
แฟคตอรี่ (1999) จำ�กัด ในรูปแบบการให้เงินกูซ้ งึ่ สามารถ
แปลงสภาพเป็นหุน้ สามัญของบริษทั ขนมได้ เป็นจำ�นวนเงิน
120 ล้านบาท ซึง่ จะทยอยเบิกเงินกูเ้ ป็นงวดๆ ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2562 โดยบริษัทสามารถเลือกแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามัญของบริษัทขนมภายในวันที่ 16 ธันวาคม
2562 ได้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท เลื อ กแปลงสภาพเงิ น กู้
เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะทำ�ให้บริษัทถือหุ้นประมาณ
ร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทขนม

(2) Issuance and allocation of new ordinary shares
in the amount of 98,815,840 shares to existing
shareholders proportionate to their shareholding
(Right Offering) at the ratio of 2.5 existing shares
to 1 new ordinary share with an offering price of
Baht 5 per share, totaling Baht 494,079,200.
The Company already offered the sales of newly
issued ordinary shares of the Company per the above
resolution during November 19-23, 2018 and all the
new shares were sold. The Company registered the
increase in such paid-up share capital with the
Ministry of Commerce on November 27, 2018.
Investment in other company
In December, the Company signed a convertible loan
agreement with Kanom Factory (1999) Ltd. to invest
Baht 120 million in a series of tranches through 2019,
convertible at the option of the Company on or before
December 16, 2019 into new ordinary shares of
Kanom. In the event that the Company exercises the
option to convert, this will result in the Company
holding approximately 26% of the issued Equity of
Kanom.

ปี พ.ศ. 2562
เข้าลงทุนในบริษัทอื่น
		 สืบเนื่องจากที่บริษัทได้เข้าทำ�สัญญากับบริษัท ขนม
แฟคตอรี่ (1999) จำ�กัด ในเดือนธันวาคม ปี 2561 ในรูปแบบ
การให้เงินกู้ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ
บริษทั ขนมได้ เป็นจำ�นวนเงิน 120 ล้านบาทนัน้ ณ สิน้ ปี
2562 บริษัทขนมได้ทยอยเบิกเงินกู้ไปแล้วรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 60 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษทั ได้ขยายกำ�หนดเวลาการแปลงสภาพ
เงินกูเ้ ป็นหุน้ สามัญในสัญญาดังกล่าว โดยบริษทั สามารถ
เลือกแปลงสภาพเป็นหุน้ สามัญของบริษทั ขนมได้ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

2019
Investment in other company
		In December 2018, the Company signed a
convertible loan agreement with Kanom Factory (1999)
to invest Baht 120 million in a series of tranches,
convertible at the option of the Company into new
ordinary shares of Kanom.
During 2018 and 2019 there were three drawdowns
totaling Baht 60 million. Furthermore, an amendment
was made to the loan agreement to extend the
conversion period to 30 June 2020.
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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

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

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

4. บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) 4. Finansia Syrus Securities Plc.
ชัน้ 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์
999/9 The Offices at Centralworld
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
18th Floor Rama 1 Road, Pathumwan
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Pathumwan, Bangkok 10330
โทร. 0 2658 9000
Tel. +66 2658 9000
โทรสาร 0 2658 9501
Fax +66 2658 9501

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

Company

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

ชื่อบริษัท

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
Subsidiaries and Associated Companies

หลักทรัพย์
Securities

ลงทุน
Investment

บริหารลูกหนี้
Loan management

วาณิชธนกิจ/หลักทรัพย์
Investment banking/
Securities

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

144,073

บุริมสิทธิ์
Preferred

581,403,025

20,000

สามัญ
Ordinary

สามัญ
Ordinary

10,220,000

70,000,000

สามัญ
Ordinary

สามัญ
Ordinary

29.29

100

100

100

100

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

6. บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6-8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2234 8888
โทรสาร 0 2234 8880
6. M.K. Real Estate Development Plc.
6th-8th Floor, 345 Surawong Building
No. 345, Surawong Road, Suriyawong
Bangrak Bangkok 10500
Tel. +66 2234 8888
Fax +66 2234 8880

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

ชื่อบริษัท

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
Subsidiaries and Associated Companies

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการค้า
Real estate developer

ที่ปรึกษาการลงทุน
Investment advisory

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

สามัญ
Ordinary

สามัญ
Ordinary

1,091,205,066

80,000

18.80

3.75

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

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

ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
Operating Performance and Financial Position Analysis
ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงทีม่ ี
นัยส�ำคัญ

Overview of business operations and major
changes

ภาพรวมของการดำ�เนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำ�คัญได้กล่าวไว้ในส่วนสรุปผลการดำ�เนินงานในปี 2562
และแนวโน้มปี 2563

Overview of business operations and major changes
are discussed in the “2019 Operational Review and 2020
Outlook” section.

ผลการด�ำเนินงาน

Operating Performance

สำ�หรับปีสน้ ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อย
มี ผ ลการดำ�เนิ น งานขาดทุ น สุ ท ธิ จำ�นวน 82.6 ล้ า นบาท       
หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.24 บาท เมื่อเทียบกับผลการ
ดำ�เนินงานกำ�ไรสุทธิ 64.1 ล้านบาทหรือกำ�ไรต่อหุน้ 0.25 บาท
ในงวดปีก่อน คิดเป็นผลกำ�ไรลดลง 146.7 ล้านบาท หรือ     
ลดลงร้อยละ 229
รายการหลั ก ที่ ทำ�ให้ มี ผ ลการดำ�เนิ น งานขาดทุ น คื อ     
รายได้รวมทีล่ ดลงจาก 521.8 ล้านบาทในงวดปีกอ่ น เป็น 305.4
ล้านบาทในงวดปีนี้ ลดลงจำ�นวน 216.4 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 41 รายได้สำ�คัญประกอบด้วย 1) รายได้จากธุรกิจการ
ลงทุ น ที่ ป รึ ก ษาและการจั ด การจำ�นวน 38.9 ล้ า นบาท
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากงวดปีก่อน 2) รายได้จาก
ธุรกิจหลักทรัพย์จำ�นวน 63.7 ล้านบาท ลดลง 235.9 ล้านบาท
หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 79 จากการชะลอตั ว ของงานที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินและในงวดปีก่อนมีรายได้จากผลสำ�เร็จของงาน   
ทีป่ รึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการจำ�หน่ายหลักทรัพย์และ
รับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์รายการใหญ่ และ 3) รายได้
จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานจำ�นวน 176.4 ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน นอกจากนี้ รายได้อื่น
มีจำ�นวน 26.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.3 ล้านบาท จากผลกำ�ไร
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากอัตราแลกเปลีย่ นของสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ที่เป็นเงินบาทของบริษัทย่อยต่างประเทศ
ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จา่ ยมีจำ�นวนรวม 390.3 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนจำ�นวน 74.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16
โดยต้นทุนและค่าใช้จา่ ยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงมากประกอบด้วย
1) ต้ น ทุ น ทางการเงิ น จำ�นวน 64.3 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น               
10.6 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 20 จากการเพิ่ ม ขึ้ น         
ของหุ้นกู้ระยะยาว 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน     
ที่ปรึกษาและการจัดการจำ�นวน 42 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9 ล้านบาท
หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 27 จากผลกระทบของผลประโยชน์
พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่ 3) ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ธุรกิจหลักทรัพย์จำ�นวน 83.1 ล้านบาท ลดลง 52.6 ล้านบาท
หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 39 ตามการลดลงของรายได้ และ 4)           
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจำ�นวน 36.2 ล้านบาท    
ลดลง 43.4 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 55 ตามผลการ   
ดำ�เนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนต้นทุนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
มีจำ�นวนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  

For the year ended 31 December 2019, the            
consolidated financial results of Finansa Public Company
Limited and its subsidiaries showed a net loss of THB 82.6
million or a net loss of THB 0.24 per share, a decrease  
in its financial performance of THB 146.7 million or 229%
compared with a net profit of THB 64.1 million or             
THB 0.25 per share recorded in 2018.
The significant item causing a net operating loss was
a decline in total revenues from THB 521.8 million in 2018
to THB 305.4 million in 2019, representing a decrease of
THB 216.4 million or 41%. The major revenues were
comprised of 1) Revenues from investment, advisory and
management businesses totalled THB 38.9 million, a 2%
increase from 2018, 2) Revenues from securities businesses
totalled THB 63.7 million, a decrease of THB 235.9 million
or 79%, from a slowdown in the advisory business in 2019.
Several advisory deals and one large underwriting deal were
completed in 2018, and 3) Revenues from the warehouse
and factory leasing business totalled THB 176.4 million,           
a 2% decrease from 2018. Other revenues totalled             
THB 26.4 million, an increase of THB 22.3 million from  
unrealised gains on the exchange rate on THB assets and     
liabilities of a foreign subsidiary.
Total costs and expenses were THB 390.3 million,
a decrease of THB 74.6 million or 16% from 2018. The
major changes in costs and expenses were 1) financing
costs totalling THB 64.3 million, an increase of THB 10.6
million or 20% from an increase in long-term debentures,              
2) Investment, advisory and management business costs
and expenses totalled THB 42 million, an increase of THB
9 million or 27% from additional employee benefit               
expenses based on the new labor law, 3) Securities     
business costs and expenses totalled THB 83.1 million, a
decrease of THB 52.6 million or 39% following a decrease
in revenues and 4) Directors and management remuneration
totalled THB 36.2 million, a decrease of THB 43.4 million
or 55% following the securities business performance.  
Other costs and expenses were changed slightly.
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นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน 7.1 ล้านบาท ลดลง 34.8
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 126 จากปีก่อน ตามผลการ  
ดำ�เนินงานของบริษทั ร่วม ส่วนรายได้ภาษีเงินได้มจี �ำ นวน 9.4
ล้ า นบาท เปลี่ ย นแปลงจากค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ 20.5          
ล้านบาทในงวดปีกอ่ นจากผลประกอบการขาดทุนของบริษทั ย่อย
ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตาม
ประเภทธุรกิจหลัก สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ธุรกิจการลงทุน ทีป่ รึกษาและการจัดการ ฟินนั ซ่า
มีรายได้จากธุรกิจนี้จำ�นวน 38.9 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวด  
ปีกอ่ น คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้รวมของกลุม่ ในส่วนของ
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยมีจ�ำ นวน 42 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9 ล้านบาท
หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 27 จากปี ก่ อ น จากผลกระทบของ            
ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่ ทำ�ให้บริษัท
และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ผ ลขาดทุ น ขั้ น ต้ น จากการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ         
การลงทุน ที่ปรึกษา และการจัดการจำ�นวน 3.1 ล้านบาท   
เมื่อเทียบกับผลกำ�ไรขั้นต้นจำ�นวน 5.2 ล้านบาทในปี 2561
2. ธุรกิจหลักทรัพย์ รายได้จากธุรกิจนี้มาจากการให้
บริการด้านวาณิชธนกิจและด้านการจัดการทรัพย์สนิ เพือ่ ความ
มั่งคั่ง โดยรายได้ของธุรกิจด้านนี้มีจำ�นวน 63.7 ล้านบาท     
คิดเป็นร้อยละ 21 ของรายได้รวมของกลุ่ม ลดลง 235.9      
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79 จากปีกอ่ น จากการชะลอตัวของ
งานทีป่ รึกษาทางการเงินและในงวดปีกอ่ นมีรายได้จากผลสำ�เร็จ  
ของงานที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และผู้ จั ด การการจำ � หน่ า ย      
หลักทรัพย์และรับประกันการจำ�หน่ายหลักทรัพย์รายการใหญ่
ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำ�นวน 83.1 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อนหน้าจำ�นวน 52.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39      
ตามการลดลงของรายได้ ทำ�ให้มผี ลขาดทุนขัน้ ต้นจากการดำ�เนิน
ธุรกิจหลักทรัพย์จำ�นวน 19.4 ล้านบาท เทียบกับในปี 2561
ที่มีกำ�ไรขั้นต้น 163.9 ล้านบาท
3. ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า/โรงงาน บริษทั ให้บริการให้เช่า
คลั ง สิ น ค้ า /โรงงานโดยตรงตั้ ง แต่ ช่ ว งปลายปี 2557 และ    
ลงทุนเพิ่มในปี 2558 โดยในปี 2562 มีรายได้จากธุรกิจนี้
จำ�นวน 176.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของรายได้รวม
ของกลุม่ ลดลง 3.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2  ด้านต้นทุน
และค่าใช้จ่ายมีจำ�นวน 95.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทำ�ให้มีผลกำ�ไรขั้นต้นจากการดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า คลั ง สิ น ค้ า /โรงงาน จำ � นวน 81.2 ล้ า นบาท       
เทียบกับในปี 2561 ที่มีกำ�ไรขั้นต้น 87.4 ล้านบาท

The Company and its subsidiaries also recognised a
share of loss from investments in associates totalling
THB 7.1 million, a decreased of THB 34.8 million or 126%
following the operating results of associated companies.  
Income tax - income totalled THB 9.4 million, as compared
with an income tax - expense of THB 20.5 million in 2018
from an operating loss of a securities business subsidiary.
The 2019 operational performance of the Company
and its subsidiaries is summarized below.
1. Investment, advisory and management business.
Finansa recorded total revenues of THB 38.9 million (closed
to 2018 amount) in this line of business, representing 13%
of the total revenues of the Group. Costs and expenses
of the business were THB 42 million, an increase of          
THB 9 million or 27% from the previous year from additional
employee benefit expenses based on the new labor law.  
The operating loss from the investment, advisory and
management business was therefore THB 3.1 million
compared to an operating profit of THB 5.2 million in 2018.
2. Securities business. Revenues from this business
came from investment banking and wealth management
services. Total revenue in 2019 was THB 63.7 million,
representing 21% of total revenues of the Group. The
Securities business revenues fell 79% or THB 235.9 million
from 2018 from a slowdown in advisory business in 2019
while several advisory deals and large underwriting deal
were completed in 2018. Costs and expenses of the
securities business amounted to THB 83.1 million, a    
decrease of THB 52.6 million or 39% following a fall in
revenues. As a result, the securities business recorded a
gross loss of THB 19.4 million, compared to a gross
profit of THB 163.9 million in 2018.
3. Warehouse and factory leasing business.
Finansa has been involved in the warehouse and factory
leasing business since the end of 2014 and additionally
invested in leasehold rights in 2015.  Total revenue in 2019
was THB 176.4 million or 58% of total revenues of the Group.
Business revenues decreased by THB 3.4 million or 2%
from 2018. Costs and expenses of the leasing business
amounted to THB 95.2 million, an increase of THB 2.7
million or 3%. As a result, the warehouse and factory
leasing business recorded a gross profit of THB 81.2   
million, compared to a gross profit of THB 87.4 million in
2018.
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(ล้านบาท / THB million)

ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษา
และการจัดการ
Investment,
advisory and
management
business

ธุรกิจหลักทรัพย์
Investment
banking and
securities
business

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน
Warehouse
and factory
leasing
business

รายได้ / Revenues
38.9
63.7
176.4
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย / Costs and expenses
(42.0)
(83.1)
(95.2)
ก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น / Gross Profit (loss)
(3.1)
(19.4)
81.2
รายได้อื่น / Other revenues
ต้นทุนทางการเงิน / Finance costs
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
Service and adminstrative expenses
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน / Loss on impairment of investment
     
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
Directors and management remuneration
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
Share of loss from associates				
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ / Loss before income tax
ภาษีเงินได้ / Income tax
ขาดทุนสุทธิ / Net loss

ในส่วนของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
มีจำ�นวน 7.1 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ที่มีส่วนแบ่งกำ�ไร
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจำ�นวน 27.7 ล้านบาท เปลีย่ นแปลง
ลดลง 34.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 126 โดยเป็นส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
ทีป่ ระกอบธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และบริษทั ในกลุม่
จำ�นวน 40.5 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษัท มั่นคง
เคหะการ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำ�นวน 33.4 ล้านบาท
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของผลการดำ�เนินงานของ
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนธุรกิจทีส่ �ำ คัญสามารถดูได้จาก
ส่วนสรุปผลการดำ�เนินงานในปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ในปี 2562 กลุม่ ฟินนั ซ่ามียอดขาดทุนสุทธิ 82.6 ล้านบาท
คำ�นวณเป็นผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำ�นวน 0.24 บาท
เทียบกับกำ�ไรสุทธิ 64.1 ล้านบาท หรือกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
0.25 บาท ในปี 2561 อัตราส่วนในการทำ�กำ�ไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
เท่ากับร้อยละ -27 เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 12.3 ในปี 2561  
ซึ่ ง เกิ ด จากการลดลงของรายได้ ร วม ถึ ง แม้ ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ย         
โดยรวมมีจำ�นวนลดลงเช่นกัน แต่ลดลงในอัตราที่ต�่ำ กว่าการ
ลดลงของรายได้รวม นอกจากนี้ ยังมีส่วนแบ่งขาดทุนจาก
บริ ษั ท ร่ ว มอั น เนื่ อ งมาจากผลการดำ � เนิ น งานขาดทุ น ของ
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รวม
Total
279.0
(220.3)
58.7
26.4
(64.3)
(42.7)
(26.8)
(36.2)
(7.1)
(92.0)
9.4
(82.6)

In addition, the Company and its subsidiaries           
recorded a share of loss from investments in associates
totalling THB 7.1 million, a drop of THB 34.8 million or
126% from a share of profit of THB 27.7 million in 2018.  
Of the total loss sharing, a loss of THB 40.5 million came
from the securities brokerage associate, Finansia Syrus
Securities Plc. and a profit of THB 33.4 million came from
property development associate, M.K. Real Estate           
Development Plc.
The operational performances of the Company’s
major subsidiaries, associates and business activity are
also presented in “2019 Operational Review and 2020
Outlook”.

Profitability Ratios
In 2019, Finansa recorded a net loss of THB 82.6
million or a basic loss per share of THB 0.24, compared
with a net profit of THB 64.1 million or basic earnings per
share of THB 0.25 in 2018.  Net profit to total income of
the group was -27%, compared to 12.3% in 2018 as a
result of a drop in total revenues. Total costs and            
expenses also declined, however, at a lesser percentage
than the total revenues. In addition, a significant change

บล.ฟินนั เซีย ไซรัส อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลีย่ เท่ากับ
ร้อยละ -2.0 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ -3.0 เทียบกับปี 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.6
และร้อยละ 2.5 ตามลำ�ดับ

from profit sharing to loss sharing came from a net operating
loss of Finansia Syrus Securities Plc. The return on average
assets was -2.0% and return on average equity was -3.0%,
compared to those of 2018 which were 1.6% and 2.5%,
respectively.

ฐานะการเงิน / Financial Position
การเปลี่ยนแปลง / Change

31 ธ.ค. 2562
31 Dec 2019

31 ธ.ค. 2561
31 Dec 2018

จ�ำนวน / Amount

ร้อยละ / %

สินทรัพย์ / Tatal Assets

4,096.7

4,359.8

(263.1)

(6)

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

1,421.3
2,675.4

1,537.3
2,822.5

(116.0)
(147.1)

(8)
(5)

(ล้านบาท / THB million)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,096.7 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561
จำ�นวน 263.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 องค์ประกอบของ
สินทรัพย์แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำ�นวน 952.4 ล้านบาท
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำ�นวน 3,144.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้ อ ยละ 23 และร้อ ยละ 77 ของสิน ทรัพย์รวมตามลำ � ดั บ
รายการสิ น ทรั พ ย์ ที่ สำ � คั ญ และ/หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง       
อย่างมีนัยสำ�คัญมีดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำ�นวน 66.1
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม ลดลง
จากสิ้นปี 2561 จำ�นวน 1.6 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 2
- เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ร วมทั้ ง สิ้ น 222.1
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม ลดลง
จากสิ้นปี 2561 จำ�นวน 244.5 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 52 เกือบทั้งหมดเป็นการไถ่ถอนเงินลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินในประเทศ ซึง่ มี
สภาพคล่องสูงและความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำ� เพื่อ
นำ�เงินไปลงทุนในรูปแบบการให้เงินกู้ยืมที่สามารถ
แปลงสภาพเป็นหุน้ สามัญ และใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน
ของบริษัทและบริษัทย่อย

As of 31 December 2019, the Company and its
subsidiaries had total assets of THB 4,096.7 million, a
decrease of THB 263.1 million or 6% from year-end 2018.  
The main components of these assets were THB 952.4
million of current assets and THB 3,144.3 million of       
non-current assets representing 23% and 77% of total
assets, respectively. The main items and/or items showing
significant changes from those of year-end 2018 were as
follows.
- Cash and cash equivalents stood at THB 66.1
million (2% of total assets), a decrease of THB 1.6
million or 2% from 2018.
- Total investments stood at THB 222.1 million (5%
of total assets), a fall of THB 244.5 million or 52%.  
Almost all of the decrease came from redemptions
		 of investments in domestic money market funds of
high liquidity and low investment risk and were
		 used to invest in an exchangeable loan to a
		 company with a convertible option to exchange
into common shares as well as working capital.
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(ล้านบาท / THB million)
เงินลงทุนชั่วคราว / Temporary investments
หลักทรัพย์เพื่อค้า / Trading securities
เงินลงทุนระยะยาว / Long-term investments
หลักทรัพย์เผื่อขาย / Available-for-sale securities
เงินลงทุนทั่วไป / General investments
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิ / Total investments, net

31 ธ.ค. 2562
31 Dec 2019

การเปลี่ยนแปลง / Change
จ�ำนวน / Amount

ร้อยละ / %

172.9

404.7

(231.8)

(57)

20.6
28.6
222.1

33.3
28.6
466.6

(12.7)
(244.5)

(38)
(52)

- ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื แก่บคุ คลหรือกิจการอืน่ จำ�นวน
644.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม
เพิม่ ขึน้ 69.1 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 จากการ
ที่บริษัทนำ�เงินไปลงทุนในรูปแบบการให้เงินกู้ยืม
ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้และการให้
เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น สำ�หรับรายละเอียด
ของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
พร้อมทั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องสามารถ
ดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.4, 3.19,
6 และ 7
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจำ�นวน 1,658.7 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 25.6  
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 จากการรับรู้ส่วนแบ่ง
กำ�ไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับจากบริษทั ร่วม สามารถ
ดูรายละเอียดได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3.5 และ 11
- ค่าความนิยม มีจำ�นวน 156.9 ล้านบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม ไม่เปลี่ยนแปลงจาก     
ปี ก่ อ น บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารทดสอบการ     
ด้อยค่าเป็นประจำ�ทุกปี รายละเอียดค่าความนิยม
และการประเมินการด้อยค่าสามารถดูได้จากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.9, 3.19 และ 14
- สิทธิการเช่า มีจำ�นวน 1,144.9 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 28 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 57.2 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 จาก  
ค่าตัดจำ�หน่ายตามอายุของสิทธิการเช่า รายละเอียด
สิทธิการเช่า สามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินข้อ 3.8 และ 15
ในระหว่ า งปี บริ ษั ท ย่ อ ยได้ ข ายดิ จิ ทั ล โทเคนออกไป      
ทั้งจำ�นวน โดยได้รับชำ�ระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และ 8
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- Receivables and loans to others stood at THB 644.5
million (16% of total assets), an increase of
THB 69.1 million or 12% from additional investment
		 in an exchangeable loan to a company with a
		 convertible option to exchange into common
		 shares of the company and short-term loan to
another company. Details on receivables and
		 loans to others and related allowance for doubtful
accounts are disclosed in Notes to the Financial
Statements no. 3.4, 3.19, 6 and 7.
- Investment in associates stood at THB 1,658.7
million (40% of total assets), a decrease of THB 25.6
million or 2%. The changes reflected the recorded
share of profit/loss and dividends received
from associates. Details on investment in
associates are disclosed in Notes to the         
Financial Statements no. 3.5 and 11.
- Goodwill stood at THB 156.9 million (4% of total
assets), no change from that of year-end 2018.
		 The Company and its subsidiaries test for
impairment of goodwill annually. Details on goodwill
		 and estimation on impairment are disclosed in
Notes to the Financial Statements no. 3.9, 3.19 and 14.
- Leasehold rights, stood at THB 1,144.9 million
(28% of total assets), a decrease of THB 57.2
million or 5% from year-end 2018 from amortization
according to the lease period.  Details on leasehold
rights are disclosed in Notes to the Financial
Statements no. 3.8 and 15.  
During the year, a subsidiary disposed of all of its
investment in a Digital Token and received a full payment.  
Details on the Digital Token are disclosed in Notes to the  
Financial Statements no. 3.6 and 8.

สภาพคล่อง

Liquidity

เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดของบริ ษั ท และ  
บริ ษั ท ย่ อ ย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 มี จำ � นวน 66.1          
ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำ�นวน 1.6 ล้านบาท หรือ  
ลดลงร้อยละ 2 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาหรือใช้ไปในกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 72.2 ล้านบาท
โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงานหลังรายการ
ปรับปรุงมีจ�ำ นวน 74.2 ล้านบาท และมีการเปลีย่ นแปลง
ในสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ดำ � เนิ น งานที่ สำ � คั ญ คื อ
		
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 232.8 ล้านบาท ลูกหนี้และ
เงิ น ให้ กู้ ยื ม แก่ บุ ค คลหรื อ กิ จ การอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น 67.7   
ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 98.6 ล้านบาท
มีการจ่ายชำ�ระดอกเบี้ย 64 ล้านบาท มีเงินสดรับ
จากภาษี เ งิ น ได้ ข อคื น 9.7 ล้ า นบาท และมี ก าร
จ่ายภาษีเงินได้ 9.6 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 26.7 ล้านบาท
โดยเป็นรายการที่สำ�คัญดังนี้ เงินสดรับจากการขาย
ดิจิทัลโทเคน 33.2 ล้านบาท เงินคืนทุนจากการ
ลงทุน 10 ล้านบาท เงินสดรับเงินปันผล 12.5 ล้านบาท
เงินสดจ่ายเพือ่ เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 11.4 ล้านบาท
และเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน 17.4 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 72.6 ล้านบาท
โดยเป็ น รายการที่ สำ �คั ญ ดั ง นี้ เงิ น สดจ่ า ยสำ � หรั บ    
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ระยะสั้น 120 ล้านบาท  เงินปันผล
จ่าย 51.9 ล้านบาท และเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
100 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวียน) ของกลุม่ ฟินนั ซ่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
3.43 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 4.14 เท่า แสดง
ให้เห็นว่าสภาพคล่องระยะสัน้ ของบริษทั ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนมีจำ�นวนลดลงจากการลดลงของเงิน
ลงทุนชัว่ คราว ในขณะทีห่ นีส้ นิ หมุนเวียนมีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
จากหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มฟินันซ่ามีอัตราส่วน
ความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย เท่ากับ 2.28 เท่า และอัตราส่วน
ความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่ากับ 0.36 เท่า
เทียบกับสิ้นปี 2561 ซึ่งเท่ากับ -3.71 เท่า และ -0.54 เท่า  
ตามลำ�ดับ ทัง้ สองอัตราส่วนปรับตัวดีขน้ึ มากจากการทีบ่ ริษทั และ
บริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

Cash and cash equivalents of the Company and its
subsidiaries as at year-end 2019 totalled THB 66.1 million,
representing a decrease of THB 1.6 million or 2% from
year-end 2018 with the following movements.
- Net cash provided by operating activities totalled
THB 72.2 million, resulting from cash flows from
operating activities after adjustments of THB 74.2
		 million and changes in key operating assets and
liabilities, i.e. temporary investments (-THB 232.8
million), receivables and loans to others (+THB 67.7
million), other current liabilities (-THB 98.6 million),
interest paid (-THB 64 million), cash received    
from refundable income tax (+THB 9.7 million)  
and income tax paid (-THB 9.6 million).
- Net cash provided by investing activities totalled
THB 26.7 million, comprising mainly cash received
from the Digital Token (+THB 33.2 million), distribution
from investments (+THB 10 million), dividends
received (+THB 12.5 million), cash paid for other
long-term investments (-THB 11.4 million) and
cash paid for acquisition of fixed assets and    
intangible assets (-THB 17.4 million).
- Net cash used in financing activities totalled
THB 72.6 million, resulting from cash paid for a loan
and short-term debentures (-THB 120 million), cash
paid for dividends (-THB 51.9 million) and cash
received from debentures issued (+THB 100 million).   
The current liquidity ratio (current assets/current      
liabilities) of the Group as of 31 December 2019 was 3.43,
fell slightly from 4.14 at year-end 2018. This was due to
a decline in its temporary investment versus an increase
in the current portion of long-term debentures.
As of 31 December 2019, Finansa had an interest
coverage ratio of 2.28 and a debt service coverage ratio
(cash basis) of 0.36, compared to -3.71 and -0.54, respectively, in 2018. Both ratios were positive compared
to negative ratios in 2018, reflecting positive net cash
provided by operating activities.

Finansa Public Company Limited

49

กลุ่มบริษัทมีการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ของ  
ทั้งกลุม่ บริษทั มีการจัดให้มกี ารกูย้ มื ระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย
และมี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งโดยคณะกรรมการบริ ห าร       
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท มีการคำ�นวณ Liquidity Gap เพื่อ
วัดความเพียงพอของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษทั รวมถึง
มีวงเงินสินเชื่อที่สำ�รองไว้ใช้หากสภาวะตลาดไม่เอื้ออำ�นวย
ให้ออกตราสารหนี้ระยะสั้นได้ และจัดให้มีการดำ�รงสินทรัพย์
สภาพคล่องอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีการออกตราสารหนี้
ระยะยาวในสภาวะทีต่ ลาดเอือ้ อำ�นวยเพือ่ ช่วยให้สภาพคล่อง
ของบริษทั ปรับตัวดีขน้ึ อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ออกนโยบายภายในให้มีระบบ
ควบคุมให้มีการออกตราสารหนี้อย่างรัดกุมและติดตามการ
บริหารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง โดยต้องรายงานต่อคณะ
กรรมการของบริษัททุกไตรมาสเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษทั ต้องดำ�รงสภาพคล่องสุทธิตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 บล. ฟินันซ่ามีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป
เท่ากับร้อยละ 320.28 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดโดย ก.ล.ต. (ไม่
ต่ำ�กว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป)

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ
รวมทัง้ สิน้ 1,421.3 ล้านบาท เปลีย่ นแปลงลดลงจากสิน้ ปี 2561
จำ�นวน 116 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 โดยหนีส้ นิ ร้อยละ 20
เป็ น หนี้ สิ น หมุ น เวี ย น รายการหนี้ สิ น ที่ สำ � คั ญ และ/หรื อ            
มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สำ�คัญจาก ณ สิน้ ปี 2561  มีดงั นี้
- หุน้ กูร้ ะยะสัน้ ลดลงจากสิน้ ปี 2561 ทัง้ จำ�นวนคือ 100
ล้านบาท
- หุ้นกู้ระยะยาวมีจำ�นวน 1,270 ล้านบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 89 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท
หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 9 จากการออกหุ้ น กู้ รุ่ น ใหม่
โดยส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
มีจำ�นวน 230 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำ�นวน 46.5 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3 ของหนี้สินรวม ลดลง 98.5 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 68 มาจากสาเหตุหลักคือการลดลงของ
ยอดโบนัสค้างจ่ายจากจำ�นวน 92.6 ล้านบาทในปีกอ่ น
เป็น 15.6 ล้านบาท ในปีน้ี ตามผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทย่อย
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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 2019, the subsidiary’s
NCR was 320.28%, which is higher than the minimum 7%
requirement set by the SEC.

Sources of Funds
Liabilities
As of 31 December 2019, the total liabilities of the
Group were THB 1,421.3 million, a decrease of THB 116
million or 8% from that of year-end 2018, of which 20%
were current liabilities. The main items and/or items     
showing significant changes from those of year-end 2018
were as follows.
- Short-term debentures fell 100% to none at year-end
2018.
- Long-term debentures totaled THB 1,270 million
(89% of total liabilities), an increase of THB 100
million or 9% from issuance of new debentures.  
		 The current portion of these long-term debentures
was THB 230 million.
- Other current liabilities totalled THB 46.5 million
(3% of total liabilities), a fall of THB 98.5 million or
68%. Major changes came from a drop in accrued
bonus from THB 92.6 million at year-end 2018 to
THB 15.6 million at year-end 2019 following   
operating performance of a subsidiary.

สำ � หรั บ หุ้ น กู้ ร ะยะสั้ น มี กำ � หนดจ่ า ยดอกเบี้ ย เมื่ อ ครบ
กำ�หนดไถ่ถอน ส่วนหุ้นกู้ระยะยาวกำ�หนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ
3 เดือน โดยบริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกล่าวได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้องมาโดยตลอด  รายละเอียดของหุ้นกู้ระยะสั้น
และหุน้ กูร้ ะยะยาวแสดงไว้ในส่วนโครงสร้างการถือหุน้ และการ
จัดการ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบ   
การเงินรวมเท่ากับ 2,675.4 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561
จำ�นวน 147.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 การเปลีย่ นแปลง
ของส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำ�เนินงาน
ขาดทุนสุทธิในงวด 82.6 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
หุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็น 51.9 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ตามบัญชีเท่ากับ
7.74 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 8.16 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2561
ทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 มีจำ�นวน 1,729.3 ล้านบาท และมีทุนสำ�รอง
ตามกฎหมายจำ�นวน 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
จากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มภี าระผูกพัน
และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างเงินทุนของกลุ่ม
ฟินันซ่าประกอบด้วยหนี้สินจำ�นวน 1,421.3 ล้านบาท และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 2,675.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.53 เท่า เทียบกับ 0.54 เท่า ณ สิ้นปี
2561 โครงสร้างเงินทุนนับว่ามีความเหมาะสม อัตราส่วน    
หนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ�  แสดงให้เห็นว่าเงินทุนของบริษัท
มาจากการกูย้ มื เงินในสัดส่วนทีน่ อ้ ยกว่าทุนของบริษทั สะท้อน
ความเสี่ยงในการไม่สามารถชำ�ระหนี้ต่ำ�  โดยแหล่งเงินทุน      
ทีส่ �ำ คัญในปีนม้ี าจากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว สำ�หรับแหล่งใช้ไป
ของเงินทุนทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ การจ่ายคืนหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ทีค่ รบกำ�หนด
การลงทุนเพิม่ ในรูปแบบการให้กยู้ มื เงินทีส่ ามารถแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามัญ และการให้เงินกู้แก่บริษัทอื่น

Short-term debentures pay interest at maturity while
long-term debentures pay interest on a quarterly basis.
The Company complies with the terms and conditions of
these debentures. See details of short-term and long-term
debentures in the Shareholder Structure and Management
section.
Shareholders’ Equity
At year-end 2019, the Company’s equity in the  
consolidated financial statements was THB 2,675.4 million,
a decrease of THB 147.1 million or 5% from 2018.  
Changes in equity came from a net operating loss for the
year of THB 82.6 million and a dividend payment of       
THB 0.15 per share, totalling THB 51.9 million. The book
value at year-end 2019 was THB 7.74 per share, compared
to THB 8.16 per share at year-end 2018.
As of 31 December 2019, the Company’s registered
and paid up capital stood at THB 1,729.3 million while  
the legal reserve was THB 49 million or 2.8% of registered
capital.
Commitments and contingent liabilities
From the audited financial statements of the Company
and its subsidiaries, there were no commitments or      
contingent liabilities as at 31 December 2019.

Capital Structur
As of 31 December 2019, the Group’s capital     
structure was comprised of THB 1,421.3 million in liabilities
and THB 2,675.4 million in equity, resulting in a debt to
equity ratio of 0.53 compared to a ratio of 0.54 the       
previous year. The capital structure is considered to be
appropriate and the debt to equity ratio is considered low.
This indicates that the Group’s capital came less from
borrowing than from equity, yielding a lower risk of inability
to pay debt obligations. The major sources of funds were
long-term debentures issued by the Company. The major
uses of funds were repayment of maturing short-term
debentures, additional investment in an exchangeable loan
to a company with a convertible option to exchange into
common shares of the company and on-lending to another
group company.
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การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่
และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบตั ิ

Adoption of New and Revised Thai Reporting
Standards

สำ�หรับการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม่
และปรับปรุงใหม่มาบังคับใช้ปฏิบตั แิ ละผลกระทบต่องบการเงิน
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยสามารถดู ไ ด้ จ ากหมายเหตุ     
ประกอบงบการเงินข้อ 2.3 และ 2.4

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

อันดับความน่าเชือ่ ถือ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สถาบันจัดอันดับความ    
น่ า เชื่ อ ถื อ ฟิ ท ช์ เรทติ้ ง ส์ (ประเทศไทย) (Fitch Ratings        
(Thailand) Limited) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ
(National rating) ระยะยาวของบริษทั ฟินนั ซ่า จำ�กัด (มหาชน)
ที่ระดับ ‘BBB-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และ
คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F3(tha)’ ข้อมูล  
เพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com

ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่อผลการด�ำเนินงาน
หรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่อการดำ�เนินงานหรือ
ฐานะทางการเงินในอนาคตได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อปัจจัย
ความเสี่ยง
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Credit Rating
On 3 July 2019, Fitch Ratings (Thailand) affirmed
Finansa Plc.’s National long-term credit rating at BBB-(tha)
with Stable Outlook. It also affirmed the National short-term
credit rating at F3(tha). Additional information is available
on www.fitchratings.com.

Major Factors Which May Affect Future Operation
and Financial Position
Major factors which may affect the future operation
and financial position of the Group are discussed in the
“Risk Factors” section.

รายการระหว่างกัน
Related Party Transactions
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 จากงบการเงินที่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำ�หรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. รายการคงค้างระหว่างกัน
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.2
2. รายการเงินลงทุนในบริษทั ย่อย/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.2 และ 12
3. รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
4. รายการรายได้และค่าใช้จ่าย
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.1 และ 30.4

The related party transactions occurring in 2019 as
shown in the audited financial statements for the year
ended 31 December 2019 are as follows:
1. Outstanding Items
See Notes to the Financial Statements 30.2
2.  Investment in Subsidiaries/Related Parties Items
See Notes to the Financial Statements 11.2 and 12
3.  Investment in Associates Items See Notes to the
Financial Statements 11
4.  Revenue and Expense Items
See Notes to the Financial Statements 30.1 and 30.4

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลังเพื่อ
เปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย      
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.finansa.com

Note: Investors can find additional data to compare 3 years related
party transactions from the Company and its subsidiaries’ financial
statements on the Company website www.finansa.com

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในปี 2562

Related Transaction Policy for 2019

รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการระหว่างกัน
ที่เกิดจากการดำ�เนินธุรกิจโดยทั่วไป

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

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการ
ระหว่างกัน

Necessity and reasonability of the related
transactions

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

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

Related Transaction Policy

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

The Company has set the policies on related        
transactions based on the rules and regulations set forth
by the Stock Exchange of Thailand concerning related
transactions of listed companies and transfers of assets
by listed companies. In the case that there is a conflict of
interest with the Company or subsidiaries, the directors
involved shall not have voting rights on such conflict     
matters.

นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคตและแนวโน้ม
ของรายการระหว่างกันในอนาคต

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.

ในปี 2551 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ นหลักการเกีย่ วกับ
การเข้าทำ�ธุรกรรมทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้า
โดยทัว่ ไปของบริษทั และบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถ   
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

54 Annual Report 2019

Future Related Transactions

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Shareholder Structure and Management
โครงสร้างเงินทุนและการถือหุ้น

Capital and shareholder structures

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ�ำนวน 1,729.28 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 345.86
ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท โดยเป็นทุนทีเ่ รียกช�ำระแล้ว
ทั้งจ�ำนวน
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ก�ำหนด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563  มีดังนี้

As of 31 December 2019, the registered capital of
the Company was Baht 1,729.28 million divided into 345.86
million ordinary shares with a par value of Baht 5 per share;
fully paid.
At the record date on 27 March 2020 for the 2020
Annual General Meeting of Shareholders, the list of major
shareholders was as follows:

ผู้ถือหุ้น
Name
1.

จ�ำนวนหุ้น
Number of Shares

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat

144,070,161
ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์
M.L. Suddhiman Pokachaiyapat
Morgan Stanley & Co. International Plc.		

ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว
% of Paid-up Capital
41.656

2.

นายกอบคุณ เธียรปรีชา
Mr. Kobkhun Tienpreecha

33,767,500

9.763

3.

Deutsche Bank AG Singapore - PWM

16,697,990

4.828

4.

นางสาวญาสินี อภิธโนทัย
Miss Yasinee Apitanothai

8,527,200

2.466

5.

นายวชิระ ทยานาราพร
Mr. Wachira Tayanaraporn

6,500,000

1.879

6.

นางประกายค�ำ ใบแก้ว
Mrs. Prakaikam Baikaew

6,192,000

1.790

7.

Credit Suisse AG, Singapore Branch

5,923,800

1.713

8.

นางมนต์รวี เดวิส
Mrs. Monravee Davis

4,660,000

1.347

9.

นายวุธการ จิรอลงกรณ์
Mr. Wutakarn Jira-alongkorn

3,905,700

1.129

3,338,100

0.965

112,272,989

32.462

345,855,440

100.000

10. นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์
Mrs. Thidarat Aroonwilairat
11. ผู้ถือหุ้นอื่น
Others		

รวม / Total
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รายงานการถือครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร
Shareholding in FNS by directors and management
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
As of 31 December 2019
ชื่อ
Name

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
Dr. Virabongsa Ramangkura
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
4. นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah Sucharitakul
5. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
Mr. Nuttawut Phowborom
7. นายชาญมนู สุมาวงศ์
Mr. Chanmanu Sumawong
8. นายวรภัค ธันยาวงษ์
Mr. Vorapak Tanyawong
9. นายเจมส์ มาร์แชล
Mr. James Marshall
10. นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
Ms. Rachanee Mahatdetkul
11. นายชาคริต สุภีปรี
Mr. Chakhrit Suphepre
12. นางสาววิภา นิลโสภณ
Ms. Wipa Nilsophon
13. นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี
Mr. Chankit Assawarotjanamitre
14. นางนุชชลี จันขัน
Mrs. Nuchalee Junkhun
15. นางสิริพรรณ ลีวานันท์
Mrs. Siripan Leewanun
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
No. of shares held by
กรรมการ/
ผู้บริหาร
Directors/
Management

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
As of 31 December 2018
จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
No. of shares held by

รวม
Total

ผู้เกี่ยวข้อง
Related
persons

กรรมการ/
ผู้บริหาร
Directors/
Management

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
Change
Increase
(Decrease)

รวม
Total

ผู้เกี่ยวข้อง
Related
persons

-

-

-

-

-

-

-

133,570,161

10,500,000

144,070,161

133,570,161

10,500,000

144,070,161

-

-

4,660,000

4,660,000

-

4,660,000

4,660,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,150,200

-

1,150,200

1,150,200

-

1,150,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

300

300

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

การออกหลักทรัพย์ตราสารหนี้

Debt securities issuance

บริษัทมีการออกหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน
และหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่   โดยมีจำ�นวนคงค้างรวมไม่เกิน
2,000,000 หน่ ว ย คิ ด เป็ น มู ล ค่ า คงค้ า งรวมไม่ เ กิ น
2,000,000,000 บาท (สองพั น ล้ า นบาท) มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้      
หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ช่วงเวลา        
ที่เสนอขาย
ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทั ฟิทช์ เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ
บริษัทที่ระดับ BBB-(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ F3(tha)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มียอดคงค้างของ
หุ้นกู้ระยะสั้น

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 2,000,000 units valued Baht 2,000,000,000
(Two thousand 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.
In July 2019, Fitch Ratings (Thailand) has affirmed
Finansa Plc.’s Nation long-term credit rating at BBB-(tha)
with Stable Outlook and the short-term credit rating at
F3(tha).
As at 31 December 2019, there was no outstanding
balance of short-term debentures.

มูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
The outstanding balance of long-term debentures as at 31 December 2019 is as follow:
รุ่น
Tranche

มูลค่าหน้าตั๋วรวม (บาท)
Face Value (Baht)

FNS202A

100,000,000

FNS20NA

130,000,000

FNS214A

200,000,000

FNS21NA

200,000,000

FNS22OA

100,000,000

FNS221A

140,000,000

FNS231A

300,000,000

FNS220B

100,000,000

รวม / Total

1,270,000,000

วันครบก�ำหนดไถ่ถอน
Maturity Date

23 กุมภาพันธ์ 2563
23 February 2020
19 พฤศจิกายน 2563
19 November 2020
26 เมษายน 2564
26 April 2021
4 พฤศจิกายน 2564
4 November 2021
12 ตุลาคม 2565
12 October 2022
26 มกราคม 2565
26 January 2022
12 มกราคม 2566
12 January 2023
12 ตุลาคม 2565
12 October 2022
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Dividend payment policy

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ประมาณร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความ
เหมาะสม หากไม่มเี หตุจ�ำเป็นอืน่ ใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้
ไม่มผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ

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

โครงสร้างการจัดการ / Management Structure
คณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ
Nomination, Compensation
and Corporate Governance
Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
คณะกรรมการบริหาร
Executive Directors

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

กรรมการผู้จัดการ
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Managing Director
Mr. Vorasit Pokachaiyapat

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายการลงทุน
Ms. Rachanee Mahatdetkul
SVP, Direct Investment
นายเจมส์ มาร์แชล
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
Mr. James Marshall
Head of Research and
Business Development
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นายชาคริต สุภีปรี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr. Chakhrit Suphepre
Group Head of IT & SVP

นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
Mr. Chankit Assawarotjanamitre
Head of Administration

นางนุชชลี จันขัน
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Mrs. Nuchalee Junkhun
Head of Human Resources

นางสิริพรรณ ลีวานันท์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
Mrs. Siripan Leewanun
Head of Accounting

คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
กรรมการ
4. นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการ
5. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
7. นายชาญมนู สุมาวงศ์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
8. นายวรภัค ธันยาวงษ์
กรรมการ
โดยกรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั ประกอบด้วย
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ นายยูจีน เอส. เดวิส นายวราห์
สุจริตกุล  กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราบริษัท
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำ นาจหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็น
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงาน การบริหารเงิน
การบริหารความเสีย่ งของกิจการ กำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝา่ ย
บริหารดำ �เนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำ� หนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ  
ผูถ้ อื หุน้ เป็นสำ�คัญ รวมทัง้ มีอ�ำ นาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการ
จำ�นวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำ�เนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำ�หนดให้
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั มีอ�ำ นาจดำ�เนินการ
เรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อำ�นาจในการดำ�เนินการ      
ดังต่อไปนี้ จะกระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม       
ผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำ�หนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

The Company’s Board of Directors consisted of the
following members:
1. Dr. Virabongsa Ramangkura
Chairman and Independent Director
2. Mr. Vorasit Pokachaiyapat
Managing Director
3. Mr. Eugene S. Davis
Director
4. Mr. Varah Sucharitakul
Director
5. Mr. Akarat Na Ranong
Director and Independent Director
6. Mr. Nuttawut Phowborom
Director and Independent Director
7. Mr. Chanmanu Sumawong
Director and Independent Director
8. Mr. Vorapak Tanyawong
Director
Any two of the following three directors signing
jointly and affixed with the Company Seal may bind the
Company - Mr. Vorasit Pokachaiyapat, Mr. Eugene S. Davis,
Mr. Varah Sucharitakul.
Scope of Duties of the Board of Directors
The Board of Directors has the responsibility of
managing the Company in compliance with relevant laws,
the Company’s business objectives, its Articles of             
Association and the resolutions of shareholders’ meetings.  
Responsibilities also include the formulation of policies and
operating directions, financial management, risk management,
and providing guidance and supervision to the management
to operate efficiently and effectively and in accordance
with the relevant policies. The interests of the shareholders
will be taken into account in managing the Company. The
Board of Directors also has the power to appoint a certain
number of directors to be members of the executive   
committee and to perform specific tasks.
The Board of Directors has empowered the directors
authorized to sign for and bind the Company to                    
independently conduct various matters. However, the
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1) เรือ่ งทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้ตอ้ งได้มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2) การทำ�รายการทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสียและอยูใ่ นข่าย
ที่กฎหมายหรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก   
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี้ หุน้ ทีบ่ ริษทั ถืออยูน่ น้ั
(Treasury Stocks) บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น
2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัท
เอกชนมาเป็นของบริษัท
3) การทำ� แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการ
ของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ �ำ คัญ การมอบหมาย
ให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไร
ขาดทุนกัน
4) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
ของบริษัท
5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
6) การควบหรือเลิกบริษัท
7) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนด
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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.

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ
1. พิจารณากำ�หนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และดูแลให้กรรมการบริษทั
ได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา
ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถ
พิจารณาได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผูน้ �ำ และประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
2.1 ดำ�เนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม
ระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อให้กรรมการ
ทุ ก คนอภิ ป ราย และแลกเปลี่ ย นความเห็ น
ได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลพินิจอย่าง
รอบคอบ โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างครบถ้วน
2.3 สรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน
3. เป็นผูน้ �ำ และประธานในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไป
ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย
โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ แสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแล
การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามหลักการกำ�กับกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท
5. กำ�กับดูแลคณะกรรมการบริษัทให้มีโครงสร้างและ
องค์ประกอบที่เหมาะสม
6. กำ�กับดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะกรรมการบริษทั รายคณะและรายบุคคล รวมถึง
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำ�ผลไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Chairman of the Board of Directors : Scope of Duties
1. Setting Board meeting agendas in consultation
with the Managing Director and overseeing the
process to ensure the Board members receive
accurate, complete and clear information prior to
the meeting to assist them in the decision making
process.
2. Providing leadership and direction to the Board
of Directors and being chair of the Board meetings.
2.1 Conducting a Board meeting according to
the agenda, the Company’s Articles of
Association, and applicable laws.
2.2 Allocating sufficient time to each Board
member to discuss and express his/her
opinion freely and use his/her discretion
in making decision by taking all stakeholders
into consideration.
2.3 Summarizing the Board meeting resolutions
clearly.
3. Being Chairperson in a meeting of shareholders
and conducting the meeting according to the
agenda, the Company’s Articles of Association
and relevant laws by allocating appropriate time
along with providing opportunities for shareholders
to express their opinions equitably and ensuring
that shareholders’ inquiries are responded to
appropriately.
4. Supporting management according to the principles
of good corporate governance and the Company’s
Code of Conduct.
5. Ensuring that the Board of Directors has an
appropriate structure and composition.
6. Ensuring that there is a performance assessment
of the Board of Directors as a whole and
self-assessment of directors including
Sub-committee members and that the assessment
results are reviewed for performance improvement.
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บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัทซึ่งมีหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบตามที่ กำ � หนดไว้ ใ นมาตรา 89/15 และ 89/16      
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
2. ให้ค�ำ แนะนำ�เบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึง
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่
กรรมการพึงปฏิบตั ิ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
อย่างถูกต้องและสม่ำ�เสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญแก่กรรมการ
3. ดำ�เนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ แนะนำ�ลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่
กรรมการใหม่
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ
และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามมติทป่ ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติทป่ ี ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ
6. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษทั ฯ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รายงาน
การมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร รายงาน
ประจำ�ปีของบริษทั ฯ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ �ำ กับบริษทั ฯ ตาม
ระเบียบและข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการ
8. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
ประกาศกำ�หนด
		หมายเหตุ : ข้อมูลประวัตเิ ลขานุการบริษทั เปิดเผยไว้
ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว
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Company Secretary: Scope of Duties
The Board has appointed Mr. Varah Sucharitakul as
Company Secretary with duties and responsibilities        
pertaining to Section 89/15 and 89/16 of the Securities
and Exchange Act.(No.4) B.E. 2551 as follows:
1. Overseeing the various activities of the Board of
Directors.
2. Providing Directors with preliminary advice on
legal provisions, rules and Articles of Association
of the Company, as well as good corporate
governance principles and the code of conduct
to which the Directors should adhere, and ensuring
that they are always properly compiled with, by
the Directors and including informing Directors
when there are significant changes in these.
3. Preparing detailed documentation and information
which are useful for new Directors and advising
them on the direction of the Company’s business
operations.
4. Organizing meetings of shareholders and
meetings of the Board of Directors, ensuring that
both meetings are in compliance with the laws,
the Company’s Articles of Association, and
other requirements.
5. Taking minutes of the meetings of shareholders
and of the Board of Directors, monitoring and
ensuring the implementation of the resolutions
adopted at both meetings.
6. Preparing and keeping a registration book of
Directors, notifications of meetings of the Board
of Directors, minutes of meetings of the Board
of Directors, reports on conflicts of interest of the
Directors and executives, annual reports of the
Company, notifications of meetings of shareholders,
and minutes of meetings of shareholders.
7. Disclosing information and forwarding corporate
news or reports to the relevant regulatory agencies,
in compliance with its statutory requirements.
8. Taking other actions as required by the Capital
Market Supervisory Board.
Note: The profile of the Company Secretary is
disclosed in this Annual Report.

การประชุมคณะกรรมการ

Board of Directors’ Meetings

บริษทั มีก�ำ หนดการประชุมพิจารณางบการเงินของคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั สำ�หรับงบการเงิน
ในแต่ละไตรมาสไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยใน
ปี 2562 บริษทั ได้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ สิน้
5 ครั้ง  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
และการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน  
และกำ�กับดูแลกิจการรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน สามารถสรุปได้ดงั นี้

The Company sets out meeting schedules for the
Audit Committee and the Board of Directors to consider
financial statements of each quarter for the year in advance.  
In 2019, there were 5 meetings of Board of Directors, 4
meetings of Audit Committee and 2 meetings of Nomination,
Compensation and Corporate Governance Committee.
Attendance records of each director are as follows.

ชื่อ
Name
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
Dr. Virabongsa  Ramangkura
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit  Pokachaiyapat
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
4. นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah  Sucharitakul
5. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
Mr. Nuttawut  Phowborom
7. นายชาญมนู สุมาวงศ์
Mr. Chanmanu  Sumawong
8. นายวรภัค ธันยาวงษ์
Mr. Vorapak Tanyawong

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม (จ�ำนวนครั้งที่เข้า/จ�ำนวนครั้งที่ประชุม)
Attendance (Attendance/Total Meetings)
การประชุมคณะกรรมการสรรหา
การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ
Meeting of Board of Directors Meetings of Audit Committee Meeting of Nomination, Compensation
and Corporate Governance Committee

5/5

-

-

5/5

-

2/2

4/5

-

-

4/5

-

-

5/5

4/4

2/2

4/5

4/4

-

5/5

4/4

2/2

4/5

-

-
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คณะผู้บริหาร

Management Team

ผูบ้ ริหารของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำ นวน
10 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์*
กรรมการผู้จัดการ  
2. นายยูจีน เอส. เดวิส
กรรมการบริหาร
3. นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการบริหาร
4. นายเจมส์ มาร์แชล*
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล*
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
6. นายชาคริต สุภีปรี*
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางสาววิภา นิลโสภณ*
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน
8. นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี*
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
9. นางนุชชลี จันขัน*
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10. นางสิริพรรณ ลีวานันท์*
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
		* ผู้บริหารตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์

The management team of Finansa Plc. as at 31
December 2019 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*
Head of Research and Business Development
5. Ms. Rachanee Mahatdetkul*
Senior Vice President of Direct Investment
6. Mr. Chakhrit Suphepre*
Group Head of IT & SVP
7. Ms. Wipa  Nilsophon*
Assistant Managing Director, Compliance Department
8. Mr. Chankit  Assawarotjanamitre*
Head of Administration
9. Mrs. Nuchalee Junkhun*
Head of Human Resources
10. Mrs. Siripan Leewanun*
Head of Accounting

  และตลาดหลักทรัพย์

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

ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ มีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
1) ดำ�เนินการเป็นผูบ้ ริหารงาน จัดการ และควบคุมดูแล
การดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2) กำ�หนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษทั ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ก่อนนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบ
3) ควบคุมดูแลให้การทำ�ธุรกิจของบริษทั เป็นไปตามแผน
ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั รวมถึงให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) จั ด ตั้ ง โครงสร้ า งองค์ ก รและการบริ ห าร โดยให้
ครอบคลุ ม ทุ ก รายละเอี ย ดของการคั ด เลื อ ก
การฝึ ก อบรม การว่ า จ้ า ง และการเลิ ก จ้ า งของ
พนั ก งานของบริ ษั ท รวมถึ ง มี อำ � นาจอนุ มั ติ ก าร
แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนพนักงาน
5) ติดตามดูแลกิจกรรมทางธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
6) อนุ มั ติ ก ารซื้ อ ขายอุ ป กรณ์ สำ � นั ก งานและเข้ า ทำ �
สัญญาซื้อขาย สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาเช่า
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
เพียงพอทีจ่ ะรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ทีต่ อ้ งการ โดยค่า
ตอบแทนดังกล่าวจะต้องขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้
ทั้งนี้ กรรมการบริหารได้สละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและ      
ค่าตอบแทนรายปี  โดยในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการไม่มกี าร
เปลี่ยนแปลงจากปี 2561 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

Scope of duties of the Managing Director is as follows.
1) Manage and undertake the Company’s normal
business transactions,
2) Prepare the Company’s business policy and
strategy together with the Executive Committee
prior to submitting to the Board of Directors for
approval,
3) Monitor to ensure that the Company’s business
transactions are in accordance with the established
business plans and strategy approved by the
Board and in accordance with relevant laws and
regulations,
4) Establish the organization and management
structure relating to human resources including
recruitment, training, employment and termination
of employment as well as approve the appointment,
transfer and dismissal of employees,
5) Oversee and monitor business activity and
operational performance and report to the board
of directors,
6) Approve the procurement of the Company’s office
supply and sign on behalf of the Company for
purchase agreements, procurement agreements,
rental agreements, service agreements, maintenance
agreements and other relevant documents with
value of not over Baht 100,000,
7) Perform any other act as assigned by the
Company’s Board of Directors.

Remuneration to Directors and Executives
The Company has clearly and transparently determined
the remuneration provided to the directors, which is
similar to that paid to other company directors in the same
industry. Such remuneration has to obtain prior approval
from the shareholders’ meeting. The Executive Directors
waived the rights to the meeting fee and annual fee. In
2019, director’s annual fee and meeting fee were the same
as in 2018, details are as follows:
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ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
Annual Fee (Baht)
ปี 2562
ปี 2561
Year 2019
Year 2018
1. ประธานกรรมการ
Chairman
2. กรรมการ
Director
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Chairman
4. กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Member
5. ประธานกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ
Nomination, Compensation and
Corporate Governance Committee
Chairman
6. กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจการ
Nomination, Compensation and
Corporate Governance Committee
Member

900,000

900,000

50,000

50,000

350,000

350,000

25,000

25,000

150,000

150,000

25,000

25,000

100,000

100,000

25,000

25,000

-

-

25,000

25,000

-

-

20,000

20,000

สำ � หรั บ ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห าร บริ ษั ท ได้ กำ � หนดตาม     
หลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด ซึ่ง
เชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั และผลการดำ�เนินงาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน
ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน อันได้แก่ ค่าเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนรายปี ให้แก่กรรมการ 8 ท่าน ซึง่ รวมถึง
ค่ า ตอบแทนที่ ป ระธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่ า นและ
กรรมการตรวจสอบ 1 ท่านได้รับจากการดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทย่อยอีก 1 แห่งด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
Meeting Fee (Baht)
ปี 2562
ปี 2561
Year 2019
Year 2018

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 2019, the Company provided remuneration including
meeting fee and annual fee 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 a subsidiary, as shown below.

ชื่อ
Name

ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
Annual Fee (Baht)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
Meeting Fee (Baht)

900,000

250,000

-

-

-

-

-

-

728,222

450,000

450,000

225,000

633,667

465,000

350,000

100,000

1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
Dr. Virabongsa Ramangkura
2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
3. นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
4. นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah Sucharitakul
5. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
Mr. Nuttawut Phowborom
7. นายชาญมนู สุมาวงศ์
Mr. Chanmanu Sumawong
8. นายวรภัค ธันยาวงษ์
Mr. Vorapak Tanyawong

ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร    
รวมทัง้ สิน้ 10 คน ซึง่ รวมเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
และโบนัส เป็นจำ�นวนเงิน 30.51 ล้านบาท

In 2019, the Company paid compensation including
salary, provident fund and bonus to 10 executives totally
Baht 30.51 million.

กรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยสำ�คัญ
Directors of the Company’s major subsidiaries
รายชื่อกรรมการ
Name
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit  Pokachaiyapat
2. นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
3. นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah  Sucharitakul
4. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
5. นายชาญมนู สุมาวงศ์
Mr. Chanmanu Sumawong
6. นายเจมส์ มาร์แชล
Mr. James Marshall
7. นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร
Mr. Kittipong  Lertvanangkul
8. นางศนิษฐา อัศวจินดา
Mrs. Snitha  Asawachinda

บริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ
Major Subsidiaries
FSL

FFM
1, 3

1

1, 3

1, 3
1, 2
1, 2
1, 3
1, 3
1, 3

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

Personnel

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
บุคลากรทั้งสิ้นจำ�นวน 72 คน แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

As at 31 December 2019, the Company and its
subsidiaries had totally 72 employees as follows:

กลุ่มสายงาน / Group
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

ในปี 2562 ผลตอบแทนทีพ่ นักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
ได้รบั ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
และเงินได้อื่นๆ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 121.94 ล้านบาท
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FNS

FSL

2
3
-

3
5
24

22

11

2
29

43

In 2019, the Company and its subsidiaries paid
compensation, including salary, bonus, provident fund and
other compensations to their employees totally Baht 121.94
million.

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Biographies of Directors and Management
ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
Dr. Virabongsa Ramangkura
กรรมการและประธานกรรมการ / 15 สิงหาคม 2548 l Director and Chairman / 15 August 2005
กรรมการอิสระ / 24 กุมภาพันธ์ 2560 l Independent Director / 24 February 2017
อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Experience Over Past 5 Years

• นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอกและปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Directors Certification Program (2547)
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ไม่มี / None
ไม่มี / None

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

บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ		
- บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

Listed Company
2015-Present
• Chairman
- Bangkok Expressway and Metro Plc.
2013-Present
• Independent Director
- Matichon Plc.
2004-Present
• Independent Director and Audit Committee Member
- Polyplex (Thailand) Plc.

บริษัทอื่น
2538-ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
• กรรมการ
- มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2547-2559
• นายกสมาคม
- สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ

Other Companies
1995-Present
• Chairman of the Executive Board
- Double A (1991) Plc.
Present
• Director
- Thailand Development Research Institute Foundation
2004-2016
• President
- Thai-Lao Association for Friendship
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นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
Mr. Vorasit Pokachaiyapat
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม/กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ / 19 มิถุนายน 2545
Managing Director/Authorized Director/Member of the Nomination, Compensation and Corporate Governance Committee / 19 June 2002

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

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

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน
• กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
2541-ก.พ. 2561
• กรรมการอิสระ
- บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
พ.ย. 2562-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
2561-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จ�ำกัด
2559-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ�ำกัด
2553-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
2548-ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
2537-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
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Education and Training Program

56
41.66%
ไม่มี / None

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

Experience Over Past 5 Years

Listed Company
2015-Present
• Director and Chief Executive Officer
- M.K. Real Estate Development Plc.
1998-Feb 2018
• Independent Director
- SE-Education Plc.

Other Companies
Nov 2019-Present
• Director
- PROSPECT REIT MANAGEMENT CO.,LTD
2018-Present
• Director
- Frasers Property BFTZ Co., Ltd.
2016-Present
• Director
- NEO Corporate Co., Ltd.
2010-Present
• Director
- Finansa Capital Ltd.
2005-Present
• Executive Director
- Prospect Development Ltd.
1994-Present
• Director
- Finansa Fund Management Ltd.

นายยูจีน เอส. เดวิส
Mr. Eugene S. Davis
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร / 19 มิถุนายน 2545
Authorized Director/Executive Director / 19 June 2002

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

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

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

64
1.35%
ไม่มี / None

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, Thai Institute of Directors Association
- Director Accreditation Program (2006)

Experience Over Past 5 Years

Other Companies
2000-Present
• Director
- Finansa Securities Ltd.
1994-Present
• Executive Director
- Finansa Fund Management Ltd.

Finansa Public Company Limited
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นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah Sucharitakul
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท / 19 มิถุนายน 2545
Authorized Director/Executive Director/Company Secretary / 19 June 2002

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Experience Over Past 5 Years

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire 			
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (2545)
- Company Secretary Program (2551)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2559)
บริษัทจดทะเบียน
2558-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล ซิเคียวริตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
		 พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2555-ปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2555-ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
2553-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด

72 Annual Report 2019

55
ไม่มี / None
ไม่มี / None

• MBA, University of New Hampshire, USA
• B.Eng. (Mechanical Engineering) Chulalongkorn University, Thailand
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Directors Certification Program (2002)
- Company Secretary Program (2008)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2016)
Listed Company
2015-Present
• Director
- SBI Royal Securities Plc. Phnom Penh, Cambodia
2012-Present
• Deputy Chairman of the Board
- Finansia Syrus Securities Plc.
Other Companies
2012-Present
• Executive Director
- Finansa Securities Ltd.
2010-Present
• Director
- Finansa Capital Limited

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Akarat Na Ranong
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ / 13 มกราคม 2554
Chairman of the Audit Committee/Chairman of the Nomination, Compensation and Corporate Governance Committee/
Independent Director / 13 January 2011

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (2547)
- Director Accreditation Program (2550)
- Role of the Compensation Committee (2550)
- Director Certification Program (2556)
- Role of the Chairman Program (2560)
- Ethical Leadership Program (2562)
• ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน
2560-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการสรรหา		
พิจารณาค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ
- บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ		
- บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2559-เม.ย. 2561
• ประธานกรรมการ
- บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
2544-2560
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
- บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2561-ปัจจุบัน
• กรรมการและกรรมการบริหาร		
- บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน
• กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน
- บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ		
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
2556-2559
• กรรมการ
- บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

66
ไม่มี / None
ไม่มี / None

Education and Training Program

• Master’s Degree, Business Administration (Management),
Marshall University, USA
• Bachelor’s Degree, Economics, Chulalongkorn University, Thailand
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Audit Committee Program (2004)
- Director Accreditation Program (2007)
- Role of the Compensation Committee (2007)
- Director Certification Program (2013)
- Role of the Chairman Program (2017)
- Ethical Leadership Program (2019)
• Certificate, Capital Market Academy Leadership Program (2008)

Experience Over Past 5 Years

Listed Company
2017-Present
• Independent Director / Chairman of Audit Committee / Vice Chairman 		
of Nomination Compensation and Corporate Governance Committee
- Symphony Communication Pcl.
2010-Present
• Independent Director/Chairman of Audit Committee
- Matching Maximize Solution Pcl.
2016-Apr 2018
• Chairman
- Food Capitals Pcl.
2001-2017
• Independent Director, Chairman of Audit Committee, Nominating
and Remuneration Committee and Corporate Governance Committee
- Krungthai Card Pcl.
Other Companies
2018-Present
• Director/Executive Director
- Wind Energy Holding Company Limited
2017-Present
• Director/Member of Compensation and Remuneration Committee
and Investment Committee
- Krungthai AXA Life Insurance Pcl.
2015-Present
• Independent Director/Chairman of the Board of Director/
Chairman of the Audit Committee
- KPN Academy Company Limited
2011-Present
• Independent Director and Chairman of Audit Committee
- Finansa Securities Ltd.
2013-2016
• Director
- Evolution Capital Pcl.

Finansa Public Company Limited
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นายชาญมนู สุมาวงศ์
Mr. Chanmanu Sumawong
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ / 1 กุมภาพันธ์ 2561
Member of Audit Committee/Member of Nomination, Compensation and Corporate Governance Committee/
Independent Director / 1 February 2018

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Experience Over Past 5 Years

• ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.),
George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Master of Law, George Washington University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (2556)
บริษัทจดทะเบียน
2562-ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2560-2562
• ผู้อ�ำนวยการงานกฎหมาย
- บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2553-2559
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมายและกรรมการบริษัทในเครือ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2561-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
2561-2562
• กรรมการ
- บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บ�ำรุงเมือง จ�ำกัด
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63
ไม่มี / None
ไม่มี / None

• Master of Comparative Law (A.P.),
George Washington University, USA
• Master of Law, George Washington University, USA
• Bachelor of Laws, Second Class Honors,
Thammasat University, Thailand
• Thai Barrister-at-Law
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Director Accreditation Program (2013)
Listed Company
2019-Present
• Executive Vice President
- Pruksa Real Estate PCL.
2018-Present
• Independent Director, Member of Audit Committee and Member of 		
Nomination and Remuneration Committee
- CIMB Thai Bank Public Company Limited
2017-2019
• Director of Legal Affairs
- Thonburi Healthcare Group PLC.
2010-2016
• Executive Vice President
- Siam Commercial Bank Pcl.
Other Companies
2018-Present
• Independent Director, Member of the Audit Committee
- Finansa Securities Ltd.
2018-2019
• Director
- Thonburi Bamrungmuang Hospital Company Limited

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
Mr. Nuttawut Phowborom
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ / 25 เมษายน 2556
Member of Audit Committee/Independent Director / 25 April 2013

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)

55
ไม่มี / None

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

ไม่มี / None

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

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

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน
2562-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
- บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2553-2560
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท แม็ทชิ่ง แม๊กซ์ไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2562-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จ�ำกัด
2560-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท วะตะแบก วินด์ จ�ำกัด
- บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด
2558-ปัจจุบัน
• กรรมการ
- บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ		
- บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2556-ปัจจุบัน
• กรรมการและรองประธานบริษัท
- บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
- บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จ�ำกัด

Education and Training Program

• MBA, City University, Seattle, USA
• Bachelor’s Degree, Economics, University of the
Thai Chamber of Commerce, Thailand
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Director Accreditation Program (2004)
- Audit Committee Program (2005)
- Role of the Compensation Committee (2008)

Experience Over Past 5 Years

Listed Company
2019-Present
• Director
- Electronic Industry Public Pcl.
- Prime Road Power Pcl.
2011-Present
• Independent Director, Audit Committee Member
and Chairman of Nomination and Remuneration Committee
- Asia Aviation Plc.
2010-2017
• Independent Director and Audit Committee Member
- Matching Maximize Solution Plc.
Other Companies
2019-Present
• Director
- Domino Asia Pacific Co.,Ltd.
2017-Present
• Director
- Watabak Wind Co., Ltd.
- First Korat Wind Co., Ltd.
2015-Present
• Director
- Navavej International Pcl.
- KPN Energy Holding Co., Ltd.
• Chairman
- Wind Energy Holding Co., Ltd.
2013-Present
• Director and Chief Executive Officer
- KPN Academy Co., Ltd.
2011-Present
• Independent Director/Audit Committee Member
and Chairman of Nomination and Remuneration Committee
- Thai Air Asia Co., Ltd.

Finansa Public Company Limited
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นายวรภัค ธันยาวงษ์
Mr. Vorapak Tanyawong
กรรมการ / 26 เมษายน 2561
Director / 26 April 2018

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน University of Missouri, Kansas City 		
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีวิทยาการจัดการด้านระบบคอมพิวเตอร์
Oklahoma State University Stillwater ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (2554)
- Role of the Nomination and Governance Committee (2555)
• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) (2558)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
2555-2559
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
ปัจจุบัน
• Member of Development Committee
- FIFA
• ที่ปรึกษาอาวุโส
- บริษัท แมคคินซี่แอนด์คอมพานี, อิงค์ ไทยแลนด์ จ�ำกัด
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Education and Training Program

55
ไม่มี / None
ไม่มี / None

• MBA in Finance, University of Missouri, Kansas City, USA
• B.S. in Management Science & Computer System,
Oklahoma State University, Stillwater, USA
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Directors Certification Program (2011)
- Role of the Nomination and Governance Committee (2012)
• Certificate, Thailand National Defence College (2015)

Experience Over Past 5 Years
Listed Company
2012-2016
• President
- Krungthai Bank Pcl.

Other Companies
Present
• Member of Development Committee
- FIFA
• Director
- McKinsey & Company, Inc. Thailand

นายเจมส์ มาร์แชล
Mr. James Marshall

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ l Head of Research and Business Development

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Experience Over Past 5 Years

Member of the Securities and Investment Institute of the U.K
บริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 2562-ปัจจุบัน •
					
2542-ม.ค. 2562 •
					

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
2545-ปัจจุบัน
• กรรมการ
					 - บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
Ms. Rachanee Mahatdetkul

65
0.33%
ไม่มี / None

Member of the Securities and Investment Institute of the U.K
Listed Company
Jan 2019-Present • Head of Research and Business Development Department
							 - Finansa Plc.
1999-Jan 2019 • Chief Investment Officer
							 - Finansa Plc.
Other Companies
2002-Present
• Director
							 - Finansa Fund Management Ltd.

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน l Senior Vice President of Direct Investment Department

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Santa Clara University, California
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ประกาศนียบัตร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2560)
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (2548)
- Director Certification Program (2561)

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน
•
2558-ปัจจุบัน
					
•
2550-ปัจจุบัน
					
•
2537-2550
					

กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการลงทุน			
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
พ.ย. 2562-ปัจจุบัน •
					
พ.ย. 2561-ปัจจุบัน •
					
•
2560-ปัจจุบัน
					
•
2559-ปัจจุบัน
					
•
2551-ปัจจุบัน
					
•
2552-2561
					

กรรมการ
- บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
กรรมการ
- บริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จ�ำกัด
กรรมการ
- บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จ�ำกัด
กรรมการบริหาร
- บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
กรรมการบริหาร
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

53
ไม่มี / None
ไม่มี / None

Education and Training Program

• MBA, Santa Clara University, California, USA
• B.A. in Business Administration Assumption University, Thailand
• Certificate, The Stock Exchange of Thailand
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2017)
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Director Accreditation Program (2005)
- Director Certification Program (2018)

Experience Over Past 5 Years

Listed Company
2015-Present
• Executive Director
					 - M.K. Real Estate Development Plc.
• Senior Vice President-Direct Investment
2007-Present
					 - Finansa Plc.
• Vice President - Direct Investment
1994-2006
					 - Finansa Plc.
Other Companies
Nov 2019-Present • Director
					 - PROSPECT REIT MANAGEMENT CO.,LTD.
Nov 2018-Present • Managing Director
					 - Prospect Development Co., Ltd.
• Director
2017-Present
					 - FB Foodservice (2017) Ltd.
• Director
2016-Present
					 - Frasers Property BFTZ Co., Ltd.
• Executive Director
2008-Present
					 - Finansa Capital Ltd.
• Executive Director
2009-2018
					 - Prospect Development Co., Ltd.

Finansa Public Company Limited
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นายชาคริต สุภีปรี
Mr. Chakhrit Suphepre
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Group Head of Information Technology and Senior Vice President

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

• ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า			
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555-ปัจจุบัน
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

55
ไม่มี / None
ไม่มี / None

Education and Training Program

• Master of Science (Computer Science & Information Technology)
NIDA, Thailand
• Bachelor of Science (Computer Science) King Mongkut’s Institute
Technology Ladkrabang, Thailand

Experience Over Past 5 Years

2012-Present
• Group Head of Information Technology and Senior Vice President
- Finansa Plc.

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

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Mercer University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• การเข้าอบรมสัมมนา (2562)
- Risk Management on Cybersecurity for Non-IT
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส�ำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย
- กลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนกับการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2554-ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
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Education and Training Program

55
ไม่มี / None
ไม่มี / None

• Master’s Degree, MBA, Mercer University, USA
• Bachelor’s Degree, Accounting, Bangkok University, Thailand
• Seminar attendance (2019)
- Risk Management on Cybersecurity for Non-IT
- The Personal Data Protection Act B.E. 2562
- ASCO Compliance Training Program
- The Cybersecurity Act B.E. 2562 (2019)
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- Business & Human Rights for Thailand’s Capital Market
- Investor Protection Devices and Building Investor Confidence in
		 Capital Markets

Experience Over Past 5 Years

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

นายชาญกิจ อัศวโรจนไมตรี
Mr. Chankit Assawarotjanamitre
หัวหน้าฝ่ายธุรการ l Head of Administration

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Experience Over Past 5 Years

• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ-การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2547-ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายธุรการ
					 - บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

57
ไม่มี / None
ไม่มี / None

• Bachelor of Business Administration (General Management)
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand

			

2004-Present • Head of Administration
					 - Finansa Plc.

นางนุชชลี จันขัน
Mrs. Nuchalee Junkhun

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล l Head of Human Resources

อายุ (ปี) l Age (Year)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Experience Over Past 5 Years

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538-ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
					 - บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

50
0.000087%
ไม่มี / None

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

นางสิริพรรณ ลีวานันท์
Mrs. Siripan Leewanun

หัวหน้าฝ่ายบัญชี l Head of Accounting

อายุ (ปี) l Age (Years)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) l % Holding in FNS (As at 31 December 2019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร l Family Relationship

คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม

Education and Training Program

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Experience Over Past 5 Years

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Regina ประเทศแคนาดา
• ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท (2556)
• ประกาศนียบัตร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2561)
• ประกาศนียบัตร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Strategic Financial Leadership Program (2560)
- TLCA CFO Professional Development Program (2562)
• TFRS Version 2019 and 2020 Practical Implication
โดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด (2562)
2547-ปัจจุบัน • หัวหน้าฝ่ายบัญชี
					 - บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)

53
ไม่มี / None
ไม่มี / None

• MBA, University of Regina, Canada
• B.B.A. (Accounting), Thammasat University, Thailand
• Certificate, Thai Institute of Directors Association
- Company Secretary Program (2013)
• Certificate, The Stock Exchange of Thailand
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2018)
• Certificate, Thai Listed Companies Association
- Strategic Financial Leadership Program (2017)
- TLCA CFO Professional Development Program (2019)
• TFRS Version 2019 and 2020 Practical Implication by Deloitte Touche 		
Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. (2019)
2004-Present • Head of Accounting
					 - Finansa Plc.

Finansa Public Company Limited
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การก�ำกับดูแลกิจการ
Corporate Governance
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

Policy on Corporate Governance

บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตามที่
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดมาโดยตลอด
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารติดตามการปฏิบตั ติ ามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าวเป็นประจำ�ทุกปี ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
บริษทั ได้เปิดเผยนโยบายต่าง ๆ รวมทัง้ จรรยาบรรณธุรกิจ
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com) เพื่อเป็นการ
สื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทฟินันซ่าสามารถ
เข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทัว่ ถึง โดยมีจดุ มุง่ หมายสำ�คัญ
ในการสื่อความไปยังพนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้เสียอืน่ ถึงความมุง่ มัน่ ของคณะกรรมการในการปฏิบตั ติ าม
คุณลักษณะหลักของกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้ด�ำ เนินการพัฒนางานการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่
1. ทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ โดยอ้างอิงจาก
		 หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน
		 ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
		 หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน
		 ปี 2560 (“CG Code”) ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
		 กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด ทั้งนี้
		 บริษัทได้นำ�เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
		 ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
		 พิจารณาและรับทราบในหลักการ และนำ�ไปปรับใช้
		 ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
2. สอบทานการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
		 ของบริษัทและบริษัทย่อย (บล. ฟินันซ่า จำ�กัด)
3. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น
		 สามัญประจำ�ปี 2562 ด้วยคะแนน 98.5 โดยสมาคม
		 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
		 สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
		 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ จ ากจำ � นวนบริ ษั ท จดทะเบี ย น
		 ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 672 บริษัท
4. บริษทั ได้รบั การประเมินรายงานการกำ�กับดูแลกิจการ
		 ในระดับ “ดีมาก” ประจำ�ปี 2562 จากการประเมิน
		 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่ง
		 พิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทาง
		 การสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อน่ื ๆ ของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ได้
		 นำ � เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่
		 5/2562 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เพือ่ พิจารณา
		 ข้อเสนอแนะนำ�ไปพัฒนาและปรับปรุงการกำ�กับดูแล
		 กิจการ

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 (“SEC”) and the Stock Exchange of Thailand
(“SET”). Compliance with good corporate governance
principles is reviewed annually. The Board also reviews
the Company’s corporate governance policy and report
of compliance at least once a year.
The Company discloses its Policies and business
ethics on the Company’s website (www.finansa.com.)
making it accessible to staff of the Finansa Group at all
levels. The major objective is to communicate with staff
of the Finansa Group, shareholders, and all stakeholders
in regards to the commitment of the Board of Directors
to good corporate governance practices and principles.
In 2019, the Company completed the following
activities in supporting good corporate governance:
1. The Company’s Good Corporate Governance
		 policy was reviewed based on the 2012 Corporate
		 Governance Code of the SET and the 2017 Corporate
		 Governance Code of the SEC and presented to
		 the Board of Directors meeting no. 1/2019 on
		 February 26, 2019 for consideration and
		 acknowledgement and to be applied in the
		 Company’s business context.
2. Reviewed the performance of the Company and
		 its subsidiaries to be in line with the Anti-Corruption
		 Policy.
3. The Company received 98.5 scores based on the
		 performance assessment for its 2019 shareholders’
		 meeting, among 672 listed companies joining the
		 assessment program co-organized by the
		 Thai Investor Association, Thai Listed Companies
		 Association, SEC and SET.
4. The Company received “Very good” performance
		 for the Corporate Governance Assessment Program
		 for the year 2019 from Thai Institute of Directors
		 which considered all information disclosed by the
		 Company through the SET as well as other
		 sources. This issue was presented to the Board
		 of Directors’ meeting No.5/2019 on November
		 14, 2019 to consider any recommendation for
		 improvement.
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การกำ � กั บ ดู แ ลการดำ �เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม

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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้จัดทําบันทึกข้อกำ�หนดด้านจริยธรรมซึ่งระบุถึง
การรักษาความลับของบริษทั สาํ หรับพนักงาน เพือ่ ป้องกันการ
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและ
บริษัทย่อย และมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่นําข้อมูลภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทําให้บริษัทได้รับความ
เสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งกำ�หนดให้พนักงานต้องไม่ทํา
การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอื่นใดโดย    
ใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้
บริษัทได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์
จากการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนําไปเปิดเผย  
จนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน
เป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ บริษัทยังได้กําหนดมาตรการป้องกันการใช้
ข้ อ มู ล ภายในโดยมิ ช อบ (Insider Trading) ของบุ ค คลที่
เกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง หมายถึ ง กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน           
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 1 เดือน
ก่ อ นมี ก ารเปิ ด เผยงบการเงิ น รายไตรมาสและงบการเงิ น     
ประจําปี และได้แจ้งให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารทราบเกีย่ วกับ
หน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนบท  
กํ า หนดโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงาน
การถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ใ นบริ ษั ท ของตนเอง คู่ ส มรส และบุ ต ร          
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการ
ให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

Protection and administration of Insider
Information
The Company has prepared a code of conduct placing
high significance on the protection of the Company and
its subsidiaries’ confidential information. Disciplinary      
penalties have been prescribed for executives and          
employees who use inside information for their personal
benefit or use inside information in ways that may expose
the Company to damage. Such actions include verbal
warnings, written warnings, probation, dismissal and    
termination of employment. Employees are prohibited from
buying, selling, transferring or accepting the transfer of the
Company shares or entering into any other transaction by
using confidential and/or inside information as this may
incur harm, either directly or indirectly, to the Company.
The Company has set up measures to prevent      
insider trading by directors, executives and employees
(including their spouses and minor children) who have
access to significant inside information. A silent period
policy for securities trading by these personnel is stipulated
for a period of one month prior to the Company’s           
disclosure of quarterly and annual financial statements.  In
addition, the Company has informed its directors and
executives of their responsibility to report their ownership
of securities issued by the Company and will enforce
punishment pursuant to Section 59 of Securities and
Exchange Act B.E. 2535 and the regulations of the Stock
Exchange of Thailand for non-compliance. Moreover,
whenever they purchase or sell securities issued by the
Company, these personnel have to report their ownership
of the Company shares including those under the           
possession of their spouses and minor children to the
Office of the Securities and Exchange Commission within
three days pursuant to Section 59 of Securities and      
Exchange Act B.E. 2535.
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การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

Good corporate governance principles in 2019
include:

สิทธิของผู้ถือหุ้น
สิทธิพน้ื ฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริ ษั ท และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น มี ห ลายประการ
ตัวอย่างเช่น สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่
สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษัท สิทธิในการ
ได้รบั ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ สิทธิตา่ งๆ ในการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจ
ในเรือ่ งสำ�คัญของบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติ
ธุรกรรมที่สำ�คัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
เป็นต้น
บริษทั ตระหนักและให้ความสำ�คัญในสิทธิพนื้ ฐานต่าง ๆ
ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีนโยบายที่จะดำ�เนินการเพื่อรักษา
สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ รวมทั้งจัดการในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ซึง่ การดำ�เนินการต่างๆ ตามนโยบายดังกล่าวนัน้ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยทั่วไป บริษัทกำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลา 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี
ของบริษัท อย่างไรก็ดี ในกรณีมีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
เสนอวาระต่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระ
ทบ หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้อง
กับเงือ่ นไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ทีใ่ ช้บงั คับทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิ
จากผูถ้ อื หุน้ บริษทั กำ�หนดให้มกี ารจัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
เป็นกรณีไป
ในปี 2562 บริ ษั ท ได้ จั ด การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น      
ประจำ�ปี 2562 จำ�นวน 1 ครั้ง ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562
เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินพี าร์ค
ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 เลขที่ 952 ถนนพระรามที  ่ 4 กรุงเทพมหานคร
โดยมีกรรมการเข้าประชุม 7 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 87.5 ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ         
ผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ และกรรมการ
โดยประธานได้ดำ�เนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่
กฎหมายกำ � หนด และได้ ส นั บ สนุ น ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ใช้ สิ ท ธิ ล ง  
คะแนนเสียง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดง
ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการดำ�เนินการในทุกวาระ

The Rights of Shareholders
There are several basic rights of shareholders as
stated in the Company’s Articles of Association and other
relevant laws and regulations. Such basic rights include
the right to purchase, sell or transfer shares, the right to
share in the profits of the Company, the right to receive
sufficient information, the right to participate in shareholders’
meetings, the right to give opinions and the right to      
participate in major decision making of the Company such
as dividend payment, appointment or removal of directors,
appointment of independent auditors, approval on important transactions which effects the Company’s business
direction and adjustments to the Company’s Memorandum
of Association and Articles of Association.
The Company recognizes and emphasizes the       
importance of the basic rights of shareholders. Relevant
matters are undertaken with efficiency in accordance with
the good corporate governance principles to protect such
shareholders’ rights including:  
1. Shareholders’ Meeting
An annual shareholders’ meeting is held within four
months from the end of the previous year’s accounting
period.  An extra-ordinary general meeting will be held if
there is an urgent or special agenda that has to be proposed
to shareholders i.e. matters that affect shareholders’     
interests or matters requiring shareholders’ approval under
relevant laws or regulations.  
In 2019, the Company held 1 annual general       
shareholders’ meeting: a 2019 Annual General Meeting of
Shareholders on April 24, 2019 at 2.30 pm. at Crowne
Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel, Crowne 1-3 Room,
Level 21, No. 952 Rama 4 Road, Bangkok, Thailand. 7 out
of 8 directors (or 87.5%) including the Chairman, the
Managing Director, the Chairman of the Audit Committee,
the Audit Committee Member, the Chairman of the
Nomination, Compensation and Corporate Governance
Committee, the Nomination, Compensation and Corporate
Governance Committee Member and Directors were   
present at the meeting.
The Chairman carried out the meeting as required
by law and encouraged all shareholders to vote, ask  
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อย่ า งเต็ ม ที่ โดยประธานได้ ใ ห้ ก รรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งชี้ แ จง        
ข้อซักถามทีส่ �ำ คัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับจะนำ�ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาในการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทต่อไป สำ�หรับประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น      
ที่เกี่ยวกับงบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปี 2562 เข้าร่วมประชุม
เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ การลงคะแนนและ
การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
บริษัทกำ�หนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้
เกิดการรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียง
ในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ บริษัทไม่มีการสลับวาระการประชุม
หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำ�คัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน
ทัง้ นี้ ในการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้อ�ำ นวยความ
สะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ      
มีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่ โมง โดย
จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียน โดยใช้ระบบ
บาร์โค้ดในการลงทะเบียน เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และไม่
ยุง่ ยาก และจัดให้มกี ารรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วม
ประชุมด้วย
อนึ่ง โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค ซึ่ง
ใช้เป็นสถานทีใ่ นการจัดประชุมนัน้ ตัง้ อยูบ่ ริเวณถนนพระรามที่ 4
ซึ่งจัดเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มีการคมนาคมสะดวก และ  
วันที่ที่จัดให้มีการประชุมนั้นเป็นวันทำ�การของราชการ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยช่วงเวลาที่จัดประชุม
เป็นเวลาที่ไม่เช้าหรือเย็นจนเกินไป
2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งหนังสือเชิญ
ประชุม
บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสาร
ประกอบการประชุม สำ�หรับเอกสารหนังสือเชิญประชุมนั้น
วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ สำ�เนารายงาน
การประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา ข้อบังคับของบริษทั (เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น) ประวัติกรรมการอิสระที่
จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อมูลประกอบ
ต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ มีขอ้ ความทีช่ ดั เจนและเข้าใจประกอบด้วย
รายละเอียดของสถานทีจ่ ดั การประชุมพร้อมแผนที่ โดยเปิดเผย
ล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

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 2019
financial statements were present at the meeting to answer
shareholders’ questions on financial statements. Voting
procedures were transparently carried out according to
the scheduled agenda.
The Company set up a guideline for the shareholders’
meeting to ensure that shareholders’ rights would not be
compromised. At any point in the meeting, shareholders
could register and enter the meeting to honor their voting
rights on agenda items on which vote casting had not
been made. The Company did not adjust or distribute
additional documents which contained important information during the meeting without prior notice.
The Company undertook steps to facilitate the shareholders’ meetings. Greeters and registration staff were
arranged to assist shareholders with the registration at
least two hours before the meeting. The IT system with
barcode was applied to the registration process for         
acceleration, accuracy and simplicity of the process.    
Besides, shareholders who attended the meetings were
appropriately received
As for the venue of the shareholders meetings, the
Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel was located in
the business area and was convenient to all transportation.
Moreover, the meeting was held on a business working
day and at an appropriate time of the day.
2. Prior to the Shareholders’ Meeting and
		 Delivery of the Meeting Notice
The Company had published the Notice of Shareholders’
Meeting in both Thai and English, and all complete  
documentation for the meeting were attached including a
detailed agenda, Board of Directors’ opinion, minutes of
the last shareholders’ meeting, the Company’s Articles of
Association (Shareholders’ Meeting part only), background
of independent directors who would be appointed as proxy,
other information necessary for making voting decisions
and Proxy Form as well as a map of the meeting venue
.The aforementioned information was made available via
various channels as follows:
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ระบบข่าว ตลท.
เผยแพร่มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เรือ่ ง การเรียก
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 ทีแ่ สดงกำ�หนดการ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึง่ รวมถึงการจ่าย
เงินปันผลโดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เว็บไซต์ของบริษัท
เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
30 วัน โดยเผยแพร่เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ซึง่ มีขอ้ มูล
เหมือนกับข้อมูลในเอกสารทีส่ ง่ ทางไปรษณียใ์ ห้กบั ผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้ ได้เผยแพร่รายงานประจำ�ปีล่วงหน้าก่อน
วันประชุมด้วย
จัดส่งทางไปรษณีย์
บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัท เป็นผู้ดำ�เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และ
รายงานประจำ�ปีของบริษทั โดยจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า
อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมสามัญประจำ�ปี
ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์
บริษัทลงประกาศหนังสือพิมพ์บอกกล่าวเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 บริษัทเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท (www.finansa.com) ดังนี้
1. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2562
2. การเสนอรายชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การพิ จ ารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2562
3. การดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ผูด้ �ำ เนินการประชุม
จะชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  
ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง    
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน   
และเมือ่ มีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานทีป่ ระชุม
จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น   
ข้อเสนอแนะ ถามคำ�ถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปราย
อย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมและผูบ้ ริหาร
จะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและให้ความสำ�คัญกับทุกคำ�ถาม
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News through the system of the SET
The resolutions of the Board of Directors’ Meeting
regarding the 2019 Annual General Meeting of
Shareholders which indicated the schedule of the
Meeting, the agendas, and dividend payment were
published on February 27, 2019.
The Company’s Website (www.finansa.com)
The Invitation to Shareholders’ meeting and documentation
for the meeting were published on the website on
March 22, 2019, 30 days prior to the meeting, and
the same documents were mailed to each shareholder
prior the meeting. In addition, an Annual Report was
provided to shareholders before the meeting day.
Mailing
The Company assigned Thailand Securities Depository
Company Limited, the Company’s Share Registrar,
to send a notice and relevant document to all     
shareholders at least 14 days prior to the Annual
General Meeting date.
Newspaper Advertisement
The Company also published the Invitation to
Shareholders’ Annual General Meeting in a daily
newspaper for three consecutive days, and 14 days
prior to the meeting date.
As for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders,
the Company provided the following opportunities to the
Company’s shareholders to raise issues via the Company’s
website (www.finansa.com):
1. Issues for consideration as additional item of
meeting agenda, two months prior to the meeting
day, from November 12, 2018 to January 31, 2019.
2. Nominating the candidate for Director was
provided two months prior to the meeting day,
from November 12, 2018 to January 31, 2019.
3. Meeting Procedure
Before the meeting commenced, the MC clearly  
informed the meeting of all relevant rules including         
vote-counting procedures for each agenda item as required
by the Company’s Articles and voting rights for each
agenda item. After information on each agenda item was
presented, the Chairman offered all shareholders an equal
opportunity to ask questions and give suggestions within
appropriate time. Directors and management were present to
answer all shareholders’ queries.

4. การดำ�เนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้มกี ารเปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการ
ประชุ ม โดยเปิ ด เผยในระบบข่ า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ      
ภายหลังจบการประชุมในวันเดียวกัน
มีการจดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึก    
รายชือ่ กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม การชีแ้ จงขัน้ ตอนการ
ลงคะแนน และวิธกี ารแสดงผลให้ทปี่ ระชุมทราบ พร้อมบันทึก
ข้อซักถาม และชีแ้ จงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผถู้ อื หุน้
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย เป็นจำ�นวน
เท่าไร และข้อมูลอื่นที่สำ�คัญอย่างครบถ้วน และได้จัดส่ง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562 ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั (www.finansa.
com) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น      
ผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจึงได้
ดำ�เนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับ
การดูแลให้ได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีการ
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย สามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้า
ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการและ/หรื อ เสนอวาระการประชุ ม      
ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และจัดกระบวนการมอบฉันทะ  
เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ รองรับกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมสามารถใช้สิทธิได้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงในการประชุม
ในวาระใด ผูถ้ อื หุน้ ท่านนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
ยกเว้นวาระที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ดี ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 นัน้ ไม่มกี รณีทมี่ ผี ถู้ อื หุน้
ท่ า นใดมี ส่ ว นได้ เ สี ย ในการออกเสี ย งลงคะแนนในวาระ            
ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้ หมด ซึง่ บริษทั จะระบุรายชือ่ กรรมการอิสระซึง่ เป็นผูร้ บั มอบ
ฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์
กำ�หนด เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทน         
ผู้ถือหุ้นได้

4. Process after the Meeting
The Company disclosed the voting results for each
agenda via News through the SET System within the
meeting day.
The minutes of the meeting were recorded accurately
and comprehensively, including significant details, e.g., the
name of attending Directors, voting procedure, questions
and answers for each agenda item, as well as the numbers
of votes for approval, disapproval, abstention or void. The
minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders
was submitted to the SET and also made available on the
Company’s website (www.finansa.com) within 14 days
after the meeting day.
The Equitable Treatment of Shareholders
The Company recognizes the importance of equitable
treatment of all shareholders including executive shareholders,
non-executive shareholders as well as foreign shareholders.
Therefore, the Company has undertaken the following
tasks to ensure such equal and fair treatment. Moreover,
the Board of Directors also provides opportunities to   
minority shareholders so they can nominate a candidate
for a director position and/or propose additional items for
meeting agenda prior to the meeting. A proxy is made
possible as an alternative for shareholders who are unable
to attend the meeting to exercise their rights:
1. 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 2019 Annual General
Meeting of Shareholders, there were no conflicts of interest
issue on any agenda item.
Shareholders unable to participate in the meeting
have the option to appoint proxies who could be independent
directors or any other person instructed to attend the
meeting. The Company will provide the name of an        
independent director who will act as a proxy in the proxy
forms, as per the Ministry of Commerce’s designation, to
attend and vote in the meeting.
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2. วาระการประชุม และการเสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติม
ในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทกำ�หนดให้มี
การดำ�เนินการประชุมตามข้อบังคับบริษทั และตามลาํ ดับวาระ
การประชุม โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่าง
ครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
รวมทัง้ ไม่เพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
โดยไม่ จํ า เป็ น โดยเฉพาะวาระที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น      
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ต้องการเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติม
นอกเหนือจากวาระต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการได้แจ้งรายละเอียด
ให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น       
ผูถ้ อื หุน้ สามารถดำ�เนินการได้ โดยให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ทีถ่ อื หุน้
ซึ่ ง นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามของจำ � นวนหุ้ น             
ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั เสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
ไม่มกี รณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีม่ จี �ำ นวนหุน้ ทีถ่ อื ซึง่ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่ ง ในสามของจำ � นวนหุ้ น ที่ จำ � หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของ  
บริษัท ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมจากวาระ
การประชุมทีไ่ ด้แจ้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทาง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
3. การเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน
บริษัทมีกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน จากกรรมการ
บริษทั ทัง้ หมด 8 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
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติ   
เป็นรายคน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
สำ�หรับวาระทีส่ �ำ คัญดังกล่าว โดยบริษทั ได้จดั เก็บบัตรลงคะแนน
ไว้เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใน
ภายหลัง
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2. Meeting Agenda and Proposal for Additional
		 Agenda Item
Meetings will be carried out in line with the Company’s
Articles of Association and according to the announced
agenda. Detailed information on each agenda item is
presented to the meeting for shareholders consideration.  
The Company will avoid adding other agenda items besides
the ones already presented to shareholders, especially
important agenda items that shareholders need time to
review prior to making any decision.
Shareholders holding an aggregate number of shares
not less than one-third of the total number of shares sold
can request to add other agenda item besides the ones
already presented in the meeting notice.  However, for the
2019 Annual General Meeting of Shareholders, there were
no such additional agenda items requested.
3. Suggestions, Comments or Complaints
The Company has 3 independent directors to ensure
fair treatment of minority shareholders.  Minority shareholders
can express their opinions and give suggestions or      
complaints to independent directors who will inspect these
opinions or complaints and arrange further measures, as
appropriate.
4. Voting
Voting procedures are transparently carried out      
according to the scheduled agenda. Each shareholder has
the right to vote for the election of each director. The
Company provides voting cards for important agenda items
and keeps the voting cards for shareholders’ review should
there be any dispute.

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสำ�คัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำ�หนด และตามจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจที่กำ�หนดไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ผู้ ถื อ หุ้ น : บริ ษั ท มี เ ป้ า หมายที่ จ ะดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี          
ผลตอบแทนที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น    
โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว   
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ ทั้งนี้       
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากันทุกราย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเรือ่ งใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ๆ
นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
พนักงาน : บริษทั ได้มกี ารดูแลปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคน
อย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน
รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำ�หนด และ
มีกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพของพนักงานในกลุม่ บริษทั นอกจากนี้
บริษทั ยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับ
การอบรมในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสายงาน อีกทัง้ ยังส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ดี             
มีการทํางานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึก
ปลอดภัยในการทํางาน
ลูกค้า : บริษทั ยึดมัน่ ในการให้บริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ รักษา
ความลับของลูกค้า ตลอดจนมีขนั้ ตอน วิธกี าร หน่วยงาน และ
บุคคลที่ทำ�หน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
เพื่อรีบดำ�เนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
คูค่ า้ : บริษทั ให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการคัดเลือกคูค่ า้
ที่ เ หมาะสม ปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า เป็ น ไปอย่ า งเท่ า เที ย มกั น และ     
เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้าในกลุ่มสินค้าแต่ละ
ประเภทที่บริษัทมีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการแข่งขันทั้งด้าน
คุณภาพและราคา นอกจากนี้ บริษทั ยังยึดมัน่ ในความซือ่ สัตย์
ต่อการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ให้ไว้ตอ่ คูค่ า้ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขข้อตกลงร่วมกัน ซึง่ จะมีกระบวนการคัดเลือก
คูค่ า้ ทีน่ า่ เชือ่ ถือ เป็นมืออาชีพ มีประวัตบิ ริษทั ทีด่ ี และมีคณ
ุ ภาพ
สินค้าและบริการ จัดทำ�ทะเบียนคู่ค้าที่มีการสั่งซื้อและบริการ
ต่อเนื่อง เพื่อขึ้นทำ�เนียบผู้ขาย มีการประเมินผลคู่ค้าก่อนขึ้น
ทำ�เนียบ โดยมีเกณฑ์การวัดผลทางด้านราคา คุณภาพ การจัดส่ง
บริการหลังการขาย เป็นต้น และยังประเมินคู่ค้าหลังการขึ้น
ทำ�เนียบแล้วเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและ
บริการของคู่ค้า

The Role of Stakeholders
The Company realizes the importance of protecting
the rights of all stakeholders following the requirements of
the law and the Company code of conduct as follows:
Shareholders: The Company is determined to  
achieve a good operating performance to create shareholders
satisfaction, with due consideration to the growth of the
Company’s value over the long term. The Company discloses
all information in a transparent and trustworthy manner.
In addition, every shareholder has an equal right to vote
except for shareholders who have conflicts of interest in which
they will have the right to vote only for the election of
directors, but not on that particular matter.
Employees: The Company treats all employees with
care and fairness and provides reasonable remuneration
and benefits such as provident funds, including welfare as
required by the Labor Law. The Company also supports
the enhancement of its employees’ capabilities and       
promotes a decent business culture, teamwork and a
favorable and secure working atmosphere.
Customers: The Company focuses on providing   
high quality services, treating customers’ information as
confidential and ensuring that the process and procedure
for handling customers’ complaints is clearly and fairly
stated, and that responsible persons are assigned to deal
with any such complaints
Business Partners: The Company focuses on selecting
appropriate business partners, dealing with fair treatment
and providing opportunity to those business partners of
the same products type to compete in the Company’s
purchasing procedure in both prices and quality of products.
Moreover, the Company also attaches great importance
to the integrity of fulfilling the terms and conditions made
with business partners and commits to no exploitation
under the agreed conditions; the Company has a procedure
in selecting reliable, professional vendors with good      
performance and providing quality products and services;
the Company also organizes a list of regular vendors who
provide good services, and updates the list every year by
means of assessment of prices, quality of products,      
delivery and after-sales services in order to maintain     
business vendors’ quality of products and services.
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เจ้าหนี้ : บริษัทยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติ
ตามเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ ต่ อ เจ้ า หนี้ และไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บ       
อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขข้อตกลงร่วมกัน และบริษทั มีการเปิดเผยข้อมูล
ทีถ่ กู ต้องอย่างครบถ้วนเพียงพอในระยะเวลาอันควร โดยเปิดเผย
ผ่ า นช่ อ งทางที่ กำ � หนดภายในเวลาที่ เ หมาะสมซึ่ ง เจ้ า หนี้
สามารถตรวจสอบได้
คู่ แ ข่ ง : บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ แ ข่ ง ขั น ตามกรอบกติ ก า
การแข่งขันที่ดี โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขันที่เป็นธรรม
สังคมและสิง่ แวดล้อม : บริษทั ได้ยดึ มัน่ ในความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคม การดำ�เนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย        
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ จะต้องทำ�ให้เกิดผลดีตอ่ สังคม
และภาครัฐทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และ
สภาพแวดล้อม และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กั บ การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ การรณรงค์ ใ ห้ ปิ ด ไฟ     
และปิ ด หน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ ใ นช่ ว งพั ก กลางวั น การปรั บ
อุ ณ หภู มิ ส ถานที่ ทำ � งานให้ เ หมาะสม การรณรงค์ ใ ห้ พิ ม พ์
เอกสารเฉพาะทีจ่ �ำ เป็น โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงขององค์กรเป็น
ผู้นำ�ในการผลักดันอย่างจริงจัง
ภาครัฐ : ดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของทางการ และให้
ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามนโยบายของภาครัฐ ไม่มสี ว่ นร่วม
หรื อ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ กั บ องค์ ก ร หรื อ บุ ค คลที่ ก ระทำ � ความผิ ด      
ต่อกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังกล่าว
ข้างต้นได้รบั การดูแลอย่างดี บริษทั จึงได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด
ของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
รวมทั้ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ า งๆ เพื่ อ นำ � มา      
ตรวจสอบ และปรับปรุงการดำ�เนินการให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ต่อไป
ผูล้ งทุนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อส่วนงานผูล้ งทุน
สัมพันธ์ เพือ่ ขอทราบข้อมูล แจ้งข้อมูล รวมทัง้ แจ้งข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มิใช่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแก่
บริษัท ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
โทรศัพท์ : 0-2697-3700
Website: www.finansa.com
E-mail: ir@finansa.com
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Lenders: The Company attaches great importance
to the integrity of fulfilling the obligations made with trading
lenders and commits to no exploitation under the           
conditions that are mutually agreed and discloses
information with accuracy, adequacy and in a timely    
manners via appropriate channels which lenders can review.
Competitors: The Company follows the rule of fairness
in competing with others and avoids any wrongdoing
toward its competitors.
Society and Environment: The company takes a
responsible attitude towards society. Business operation
not only strictly adheres to the relevant laws, but also
creates the advantages for society and public sector in
the area of economy, culture, tradition and environment;
the Company also supports activities relating to the       
environment, including a campaign to turn off the lights
and the computer screen during the lunch break, to adjust
the temperature to suit the workplace, and a campaign
to print only necessary documents. The senior management
of the Group plays an important role in promoting the
principles of social responsibility.
Public Sector: The Company conducts its business
in adherence to laws, rules and regulations of the            
authorities as well as provides effective cooperation        
according to government policies. Moreover, the Company
will not involve or operate business with any illegal           
organizations or individuals.
In summary, the Company abides by all relevant laws
and regulations in order to ensure the rights of all         
stakeholders are well protected. The Company also      
supports useful activities and treats any complaints as
important in order to improve its operations.
The Company established an Investor Relations
Department to take care of the Company’s information
dissemination to investors as well as receive suggestions
or complaints unrelated to corruption issues from investors
or stakeholders. Investor Relations can be reached at
Tel:
0-2697-3700
Website: www.finansa.com
E-mail: ir@finansa.com

ผูล้ งทุนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถร้องเรียนต่อกรรมการ
บริษัทโดยตรง ดังนี้
จดหมายลงทะเบียน : กรรมการบริษัท
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่พบเห็นเหตุสงสัยที่  
เข้าข่ายการกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
จดหมายลงทะเบียน : กรรมการอิสระ
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
ชัน้ 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/48 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Website: www.finansa.com
E-mail:
id@finansa.com
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
โดยข้อมูลการติดต่อดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ นำ�ส่งต่อ
ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านเพือ่ สรุปประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอันดับต่อไป โดย
ในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สําคัญ
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั
บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ซึ่งรวมถึง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ต่อผู้ถือหุ้น    
นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้
เผยแพร่ข้อมูลโดยสรุปของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี ทัง้ ทีเ่ ป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทยังได้จัดให้มีการ
แสดงข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ จำ � เป็ น ต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ ถื อ หุ้ น          
นักลงทุน และสาธารณชน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ด้วยเช่นกัน
ข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลสรุปผลการดำ�เนินงานของบริษัท
เป็นรายไตรมาส และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Credit Rating) เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของบริษทั และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏ

Investors or stakeholders can communicate with
directors through the following channel:
Registered mail: The Office of Directors
Finansa Plc., 48/48 North Sathorn Road,
20/F TISCO Tower, Silom, Bangrak
Bangkok 10500
Investors or stakeholders who witness any corruption
can inform or send a complaint of such corruption issues
through the following channels:
Registered mail: The Independent Director Office
Finansa Plc., 48/48 North Sathorn Road,
20/F TISCO Tower, Silom, Bangrak
Bangkok 10500
Website: www.finansa.com
E-mail:
id@finansa.com
The Company has a policy and measures to protect
a complainant by treating the complaint or the report about
corruption confidentially and forwarding it to the Compliance
Unit to conclude, after which it will be sent to the Audit
Committee. In 2019 there was no formal complaint from
investors and stakeholders.
Disclosure and Transparency
The Board of Directors realizes the importance of
information disclosure and has set up policies to ensure
that all information disclosed is accurate, complete and
transparent. Such information includes financial and       
non-financial information about the Company that is in line
with the Office of the Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand that may affect the
share price as well as the decisions of the Company’s
investors and stakeholders. Therefore, the Company has
disseminated important and adequate information including
Annual Registration Statement (Form 56-1) to shareholders,
investors and the general public via the SET Community
Portal.  In addition, the annual reports, operational performance
and credit rating are posted on the Company’s website.  
The Company also prepares a good corporate governance
report annually in both Thai and English versions and
discloses them in its annual report.
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
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ในรายงานประจําปี ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการรายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ ควบคูก่ บั
รายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ทั้งนี้
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ได้จัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ รวมทัง้
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
สาํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ คณะ
กรรมการตรวจสอบได้นําเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกเหนือจากข้อมูลต่างๆ ดังทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั ยังได้มี
การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อย จำ�นวนครั้งของการประชุม และจำ�นวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ความเห็น
จากการทำ�หน้าที  ่ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รูปแบบของค่าตอบแทน ตลอดจนจำ�นวน
ค่าตอบแทนทีก่ รรมการได้รบั จากการเป็นกรรมการของบริษทั
และบริษัทย่อยด้วย
บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการในเรื่องอื่นๆ
• จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดให้มจี รรยาบรรณการประกอบ
ธุรกิจไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท และมีนโยบายให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย
ใช้ เ ป็ น หลั ก ในการปฏิ บั ติ ง าน อี ก ทั้ ง ได้ กำ � หนดบทลงโทษ      
ทางวินยั ในการละเมิดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
ไว้ด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการพิจารณา
อย่างรอบคอบสำ�หรับธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง      
ผลประโยชน์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการป้องกันดูแลการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการ
เกีย่ วกับการเข้าทำ�ธุรกรรมทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไข
การค้าโดยทัว่ ไปของบริษทั และบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้า
สามารถทำ�ธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลง
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
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is disclosed in the annual report together with the report of
the independent auditor. Financial statements are prepared
in accordance with generally accepted accounting               
principles in Thailand, by utilizing appropriate accounting
policies and applied consistently. Moreover, sufficient
important information is disclosed in the notes to the   
financial statements. The Audit Committee reviews the
quality of financial reporting and the adequacy of the  
internal control system and ensures that sufficient significant
information is disclosed in the notes to the financial      
statements. The views of the Audit Committee on such
matters are presented to the Board and to the shareholders’
meeting, respectively.
The Company also discloses information on the Board
of Directors and sub committees i.e. their roles and       
responsibilities, number of meetings, attendance of each
director, opinions in line with the committee’s duties,  
remuneration for directors and management policy, type
and amount of remuneration paid to directors of the  
Company and where those directors also sit on subsidiaries’
Boards.
Other role and responsibility of the Board of
Directors
• Business Ethics
The Company has prepared a code of conduct and
operational manual and disseminated these to the Directors,
executives and employees of the Company and its affiliates.
This is to ensure the accuracy, transparency and fairness
of business conduct to related parties and customers,
which is in accordance with good corporate governance.  
The practice of such code of conduct and manual has
been followed up consistently and also disciplinary        
penalties have been stated.
• Conflict of Interest
The Board of Directors places importance on the
consideration of transactions with possible conflicts of
interest, connected transactions, related parties transactions
as well as administration of insider information.
In 2008, the Board approved in principle a basis for
related party transactions which are conducted in the
normal course of business between the Company and its
subsidiaries with related parties. Related party transactions
can be carried out under commercial terms, agreed upon
in the ordinary course of business and without interference
from any of such related parties. The related party transaction

กำ�หนดหลักการดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท ซึ่งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการบริษัท และประกาศระเบียบดังกล่าว
ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ การทำ�รายการระหว่างกันที่สำ�คัญ
จะต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และต้องปฏิบตั ติ ามประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบและ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ    
ทุกครัง้ รวมทัง้ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยกำ � หนดราคาและเงื่ อ นไขเสมื อ นทำ � รายการกั บ บุ ค คล
ภายนอก (Arm’s Length Basis) และสำ�หรับกรรมการที่มีส่วน
ได้เสียในเรื่องใดๆ กรรมการท่านนั้นจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้
ทีป่ ระชุมรับทราบ และจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ ง
ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของมูลค่า
รายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำ�เป็นในการทำ�รายการ
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำ�ปีด้วย
• รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทานรายงาน
ทางการเงินของบริษทั โดยในทุกไตรมาสฝ่ายบัญชีจะนำ�เสนอ
รายงานทางการเงิ น ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง จะ
พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ก่อนที่จะนำ�เสนอแก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองต่อไป
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบกำ�กับดูแลการจัดทำ�
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถเปิดเผยต่อผู้
ลงทุ น ได้ ทั น เวลา มี ค วามโปร่ ง ใส ชั ด เจนด้ ว ยข้ อ มู ล ทาง      
บัญชีทถ่ี กู ต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงิน   
ดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้นโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี       
ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย โดยเลื อ กใช้ น โยบายบั ญ ชี          
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้อสิ ระอย่างเต็มทีแ่ ก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ในการสอบทาน          
ระบบควบคุมภายในและความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน
ทางการเงิน สำ�หรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ปรากฏอยูใ่ นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว

policy was signed by the Chairman of the Board and   
disseminated to all related parties for acknowledgement.
However, a significant related party transaction must be
considered and approved by the Board of Director and it
has to be conducted according to the relevant regulations.
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.  
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.
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• การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
กรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะ
กรรมการบริ ษั ท ประกอบกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คม      
โดยรวม โดยจะนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการต่อไป
• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท มี น โยบายให้ ก ารสนั บ สนุ น และดำ � เนิ น การให้
กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย และสถาบันอืน่ ๆ ในทุกหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการสนับสนุนให้คณะกรรมการ
ได้ ดู ง านจากหน่ ว ยงาน องค์ ก รอื่ น ตามความเหมาะสม      
ทำ�ให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันกรรมการของบริษัทจำ�นวน 8 ท่าน
เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) แล้ว นอกจากนี้ ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานได้สรุป
ประกาศตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทีส่ �ำ คัญ และประกาศหรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องแก่คณะกรรมการ
ทั้งคณะด้วย

โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้
ความสามารถ โดยเป็ น ผู้ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า หนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญ
ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน
ทัง้ สิน้ 8 ท่าน โดยประธานกรรมการมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการ
อิสระ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และ
บริษัทได้กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ เลขานุ ก ารบริ ษั ท และกรรมการ           
ผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน
สำ�หรับการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานโดย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทนั้น บริษัทได้
กำ�หนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัท
จำ�นวน 5 ท่าน โดยกรรมการ 5 ท่านนี้ไม่มีอำ�นาจอนุมัติ ไม่มี
อำ � นาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท และไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในด้ า น        
การบริ ห ารงานของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ นอกจากนี้
โครงสร้ า งของคณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง ประกอบไปด้ ว ย
กรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระจำ�นวน 3 ท่าน
คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ จึงถือ
ได้ว่ามีการถ่วงดุลและการสอบทานการดำ�เนินงานของบริษัท
ด้ ว ยจำ � นวนกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้

92 Annual Report 2019

• 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,
8 of the Company directors have attended courses held
by the Thai Institute of Directors Association.
Furthermore, Compliance Unit informed the Board of
Directors of the significant notices of the SEC Act and
relevant laws and announcements.

Structure of the Board of Directors
The Company’s Board of Directors is comprised of
qualified persons who possess knowledge and abilities
and plays an important role in establishing the Company’s
policies and image as a whole. In addition, the Board’s
responsibilities extend to freely supervising, auditing and
monitoring the Company’s performance toward designated
policies.
The Board of Directors is comprised of 8 directors.
The Chairman of the board is as independent director and
is not the Managing Director. The Company clearly determines
the scope of duties and responsibilities of the Board of
Directors, Chairman of the Board of Directors, Company
Secretary and Managing Director.
The Company achieves a balance of power and
proper checking of management by having 5 non-executive
directors, currently representing more than half of the
total number of directors in the Board. Non-executive
directors are not authorized to sign on behalf of the   
Company or any of its subsidiaries. Furthermore, the  
Audit Committee comprises 3 independent directors,       
representing 1/3 of all members of the Board of Directors.
This Board composition can assure that the directors will
perform their duties as representatives of the shareholders
fairly and independently with proper checks and balances.
In this regard, the Company’s independent directors’

กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
สำ�หรับการกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการนัน้
บริษัทได้มีการกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ   
ไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึง่ กาํ หนดไว้วา่
ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่ง
หนึง่ ในสาม ถ้าจาํ นวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ อ อกโดยจํ า นวนใกล้ ที่ สุ ด กั บ ส่ ว นหนึ่ ง ในสาม
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาํ แหน่งในปีแรกและปีทส่ี องภายหลัง
จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ สลากกั น ว่ า ผู้ ใ ดจะออก     
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
และทัง้ นี้ เพือ่ ให้การทำ�งานของคณะกรรมการเป็นไปอย่าง
คล่องตัว บริษัทจึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่  
ให้ค�ำ แนะนำ�ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการ
จะต้องทราบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของ  
คณะกรรมการ และประสานงานให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ        
ของคณะกรรมการ
ในส่ ว นของการสรรหากรรมการอิ ส ระนั้ น ทุ ก ครั้ ง ที่
กรรมการอิสระที่ดำ�รงตำ�แหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำ�เป็นที่
จะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระเพิ่ ม คณะกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ จะมีการปรึกษา
หารือร่วมกัน เพือ่ กำ�หนดตัวบุคคลทีม่ ีความเหมาะสมทัง้ ด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่ จ ะเป็ น ประโยชน์          
ต่ อ บริ ษั ท รวมถึ ง มี คุ ณ สมบั ติ ขั้ น ต่ำ � ตามหั ว ข้ อ ข้ า งล่ า งนี้        
และกำ�หนดค่าตอบแทนทั้งหมด เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท
เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป
บริ ษั ท ได้ กำ � หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระไว้ ใ ห้
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่าน  
มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

qualifications meet all the requirements of the Capital
Market Supervisory Board’s Notification.  
The Company establishes the term of office for directors
in its Articles of Association. At each General Meeting of
shareholders, one-third of the directors - or if their number
is not a multiple of three, then the number nearest to  
one-third - must retire from office.  In the first and second
years following a registration of the Company, the directors
who retire is decided by drawing lots; after that directors
who have been in office the longest shall retire first. The
retiring directors may also be re-elected.
The Company has appointed a Company Secretary
to support and assist the Board in its activities including
providing advice pertaining to laws and regulations and
communicating and monitoring compliance with the  
resolutions of the Board of Directors.
In terms of the selection process of independent
directors, when the independent directors are due to retire
from their term of office or when there is a need to
nominate more independent directors, the Nomination,
Compensation and Corporate Governance Committee will
consider to select qualified persons who have experiences,
knowledge and expertise suitable and beneficial to the
Company and also meet the minimum qualifications set
forth below. Nominees will be proposed to the Board of
Directors’ Meeting or the Shareholders’ Meeting for      
consideration pursuant to the Company’s Articles of      
Association.
The Company’s independent directors’ qualifications
meet all requirements of the Capital Market Supervisory
Board. The qualifications are as follows:
1) Holding not more than 0.5% of the Company’s
shares with voting rights, or those of any subsidiary
company, associated company or juristic person
with conflict of interest, which shall be inclusive
of the shares held by related persons.
2) Not being a director who is involved in the
Company management, an employee, a staff
member, an advisor who receives a regular salary
from the Company, or a controlling person of the
Company, subsidiary company, associated
company, subsidiary company with the same
level or of juristic person with a conflict of interest
within the last 2 years.
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3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
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 รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสำ�นักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่ า
สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้ บ ริ ห าร หรื อ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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3) Not being a connected person, by virtue of a
blood relationship or legal marriage being father,
mother, spouse, sibling, child, including spouse
of a child, of the executives, major shareholders,
controlling persons or persons who are about to
be nominated as executives or controlling persons
of the Company or subsidiary company.
4) Not holding a business relationship with the
Company, subsidiary company, associated
company or with juristic person with a conflict of
interest in a way that may interrupt the exercise
of independent discretion. Nor being a major
shareholder, a non-independent director, or an
executive of a business holding a relationship with
the Company, subsidiary company associated
company or of juristic person with a conflict of
interest within the last 2 years.
5) Not being an auditor of the Company, subsidiary
company, associated company or of juristic person
with a conflict of interest, and not being a major
shareholder, non-independent director, executive
or managing partner of the audit firm providing
the auditors of the Company, subsidiary company,
associated company or of juristic person with a
conflict of interest within the last 2 years.
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) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือ
ไม่ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ มี นั ย ในห้ า งหุ้ น ส่ ว น หรื อ เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ� หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่
ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ค�ำ นึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ หรือตำ�แหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมา   
บีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เฉพาะ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างน้อย     
ปีละ1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้
หารือพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็นอิสระ โดยปราศจาก
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร โดย ในปี 2562 มีการจัด
ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อติดตามและดูแลการดำ�เนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 บริษทั มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทำ�หน้าที่
ในการบริหารจัดการงานในรายละเอียดเฉพาะด้านของบริษทั
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ อันได้แก่ คณะกรรมการ
บริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  
กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
พิ จ ารณาการลงทุ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท และคณะกรรมการ    
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยมีการกำ�หนดขอบเขต
อำ � นาจ และหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว มีองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ห าร 3 ท่ า น มี ร ายชื่ อ
ดังต่อไปนี้
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
2. นายยูจีน เอส. เดวิส
กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายวราห์ สุจริตกุล
กรรมการและกรรมการบริหาร

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.
Every Independent Director can express his or her
opinions independently, free from any benefit in terms of
assets or work position, without pressure from any person
or group of people as well as in  circumstances that might
otherwise affect their ability to express their opinion.
A particular meeting for Non-executive Directors
(including Independent Directors) will be arranged at least
once a year for them to express and discuss freely any
issues in regards to the Board of Directors’ meetings and
duty without the presence of Executive Directors. This
meeting was held one time in 2019.
As at 31 December 2019, the Company organized
several committees, including the Executive Committee,
the Audit Committee, the Nomination, Compensation and
Corporate Governance Committee, the Group Investment
Committee and the Group Risk Management Committee
in order to administer specific issues in detail. Each      
committee is composed of members with duties and  
responsibilities as follows:
(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
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกูห้ รือการขอสินเชือ่ ใดๆ
เพือ่ ธุรกรรมตามปกติธรุ กิจของบริษทั เช่น การใช้จา่ ยเงิน
เพือ่ การลงทุน และเพือ่ การดำ�เนินงานต่างๆ ภายใน
วงเงินสำ�หรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 300 ล้านบาท
หรือจำ�นวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
2) จัดตัง้ โครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการ
บริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก
การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงาน
ของบริษัทในตำ�แหน่งที่ไม่สูงกว่าตำ�แหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ
3) มีอำ�นาจแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัท
4) มีอ�ำ นาจจัดทำ� เสนอแนะ และกำ�หนดนโยบายแนวทาง
ธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
5) กำ�หนดแผนธุรกิจ อำ�นาจการบริหารงาน อนุมัติ
งบประมาณสำ � หรั บ ประกอบธุ ร กิ จ ประจำ � ปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี และดำ�เนินการตาม
แผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับ
นโยบาย และแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติแล้ว
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
ช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการ
บริ ห ารนั้ น ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมายและ          
กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และกำ � หนดให้ ร ายการที่
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ  
		
ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ 3 ท่ า น มี ร ายชื่ อ
ดังต่อไปนี้
1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชาญมนู สุมาวงศ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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Scope of Duties of the Executive Committee:
1) To consider and approve any loan or credit      
application in the ordinary course of business of
the Company, e.g., expenses for investments or
for any activity with a value not exceeding Baht
300 million or in an equivalent amount or in an
amount authorized by the Board of Directors;
2) To establish organizational, management, and
executive committee structures, which include all
the details of the recruitment, training, employment
and termination of the employees in the Company
whose position is not higher than the managing
director;
3) To appoint or remove any officers of the Company;
4) To prepare, recommend, and prescribe business
policies and strategies to the Board of Directors
for consideration and approval;
5) To formulate business plans, prescribe management
authority, approve annual expenditure budgets
and conduct the business pursuant to the business
plan and strategy which are to be in line with the
policies and directions approved by the Board of
Directors; and
6) To perform any other duties as assigned by the
Board of Directors from time to time.
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) The Audit Committee
		
consisted of the following 3 members:
1. Mr. Akarat Na Ranong
Independent Director and Audit Committee
Chairman
2. Mr.Chanmanu Sumawong
Independent Director and Audit Committee
Member
3. Mr. Nuttawut Phowborom
Independent Director and Audit Committee
Member

โดย นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ    
ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่  
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามข้อกำ�หนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบ
ภายใน
3) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ต้านการคอร์รปั ชัน
ทบทวนความเหมาะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
และแนวปฏิ บั ติ ต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น สอบทาน
รายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการ
ประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน และ
รั บ เรื่ อ งแจ้ ง เบาะแสการทำ � ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง
4) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
7) จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

Mr. Nuttawut  Phowborom has adequate expertise
and experience to audit the credibility of financial           
statements
Scope of Duties of the Audit Committee:
The Audit Committee has the following duties and
responsibilities which are in accordance with the rules and
regulations of the Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee
shall report directly to the Board of Directors:
1) To review the Company’s financial reporting
process to ensure that it is accurate and adequate.
2) To review the Company’s internal control system
and internal audit system to ensure that they are
suitable and efficient, to determine an internal
audit unit’s independence, as well as to approve
the appointment, transfer and dismissal of the
chief of an internal audit unit or any other unit in
charge of an internal audit.
3) To revise the Anti-corruption Policy, reconsider
the appropriateness of any change in Anti-corruption
Policy, verify the report of internal control system,
carry out risk assessment, receive reports about
staffs violating the Anti-corruption Policy and
investigate the report.
4) To review the Company’s compliance with the
law on securities and exchange, the Exchange’s
regulations, and the laws relating to the Company’s
business.
5) To consider, select and nominate an independent
person to be the Company’s auditor, and to propose
such person’s remuneration, as well as to attend
a non-management meeting with an auditor at
least once a year.
6) To review connected transactions or transactions
that may lead to conflicts of interests, to ensure
that they are in compliance with the laws and the
Exchange’s regulations, and are reasonable and
for the highest benefit of the Company.
7) To prepare, and to disclose in the Company’s
annual report, an Audit Committee’s report which
must be signed by the Audit Committee’s chairman
and consist of at least the following information:
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และ
กำ�กับดูแลกิจการ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร
1 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ  
2. นายชาญมนู สุมาวงศ์
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กำ�หนด
ค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ  
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(a) an opinion on the accuracy, completeness
and creditability of the Company’s financial
report,
(b) an opinion on the adequacy of the Company’s
internal control system,
(c) an opinion on the compliance with the law on
securities and exchange, the Exchange’s
regulations, or the laws relating to the Company’s
business,
(d) an opinion on the suitability of the auditor,
(e) an opinion on transactions that may lead to
conflicts of interests,
(f) the number of Audit Committee meetings, and
the attendance at such meetings by each    
committee member,
(g) an opinion or overview comment received by
the Audit Committee from its performance of
duties in accordance with the charter, and
(h) other transactions which, according to the
Audit Committee’s opinion, should be known
to the shareholders and general investors,
subject to the scope of duties and responsibilities
assigned by the Company’s board of directors;
and
8) To perform any other act as assigned by the
Company’s Board of Directors, with the approval
of the Audit Committee.
(3) The Nomination, Compensation and Corporate
		 Governance Committee
comprises two independent directors and one
executive director as follows:
1. Mr. Akarat Na Ranong
Independent Director and Chairman of the
Nomination, Compensation and Corporate
Governance Committee
2. Mr.Chanmanu Sumawong
Independent Director and Member of the  
Nomination, Compensation and Corporate
Governance Committee

3. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำ�หนด
ค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ  
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผูม้ อี �ำ นาจ
ในการจัดการ
1) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
โดยรวมของบริษัท เพื่อให้ได้โครงสร้างที่เหมาะสม
ตลอดจนบุคลากรทีต่ อ้ งการสรรหา โดยสรรหาบุคลากร
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษทั
เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้
หรือนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
แล้วแต่กรณี
2) สรรหาบุคลากร ดังต่อไปนี้
(2.1) สรรหาจากบุ ค ลากรภายในของบริ ษั ท โดย
คั ด เลื อ กผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและ
มี ทั ก ษะที่ เ หมาะสมกั บ ตำ � แหน่ ง โดยเลื่ อ น
ตำ � แหน่ ง บุ ค ลากรภายในที่ มี ค วามรู้ ความ
สามารถ และมีประสบการณ์ตรงกับตำ�แหน่ง
งานนั้น
(2.2) สรรหาบุคลากรภายนอก โดยเน้นบุคลากรที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ที่ มี ป ระสบการณ์ ต รง
เหมาะสมกับตำ�แหน่งงาน
3) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ เหมาะสม
โดยพิจารณาจาก
(3.1) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ
เกณฑ์ที่ทางการกำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด
(3.2) มี ค วามรู้ ความสามารถที่ เ หมาะสม และมี
ประสบการณ์ตรงกับความต้องการ พันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของบริษัทในตำ�แหน่งนั้นๆ
(3.3) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท
(3.4) มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

3. Mr. Vorasit Pokachaiyapat
Executive Director and Member of the
Nomination, Compensation and Corporate
Governance Committee
Roles, Duties, and Responsibilities in Policy Making
and Guideline in Nominating Director and Authorized
Person:
1) To review the suitability of overall structure and
composition of the Company in order to ensure
its strength and achieve a balanced foundation
for the Company. The Committee shall seek and
select candidates with knowledge and capability
that match with the Company’s businesses in
order to further propose to the Company’s Board
of Directors or the Shareholders’ Meeting as
required by each circumstance.
2) To seek and select candidates from the following:
(2.1) Selecting candidates from the Company’s
personnel by identifying persons with
knowledge, competence, and skills suitable
for the position by ways of promoting
personnel who has knowledge, competence,
and direct experiences suitable for that
certain position.
(2.2) Selecting candidates from outside the
Company, focusing on persons from financial
institutions or financial field with experience
appropriate for the position.
3) To Consider the following qualifications in selecting
suitable candidates:
(3.1) Selecting and nominating persons with
appropriate qualifications who are not
restricted by any laws or official regulations.
(3.2) Selecting and nominating persons who have
appropriate knowledge, competency, and
experience in accordance with the Company’s
target and vision for those positions.
(3.3) Selecting and nominating persons who do
not have a conflict of interest with the
Company.
(3.4) Selecting and nominating persons with
integrity, good morality, and honesty.
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(3.5) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม
4) ดำ�เนินการทาบทามบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับ
เกณฑ์คุณสมบัติที่กำ�หนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล
ดั ง กล่ า ว มี ค วามยิน ดีจะมารับตำ�แหน่ง กรรมการ
บริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
5) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน
เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติ  
ครบถ้ ว น หรื อ คนใดขาดคุ ณ สมบั ติ ใ นการเป็ น
กรรมการอิสระ รวมทัง้ พิจารณาว่าจำ�เป็นต้องสรรหา
กรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระ
ไม่ครบตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท
6) จัดให้มกี ารพิจารณาประเมินการทำ�งานของคณะกรรมการ
และผูม้ อี �ำ นาจในการจัดการเป็นประจำ�ทุกปี
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์
ในการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอำ�นาจ
ในการจัดการ
1) ค่ า ตอบแทนต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ขอบเขต หน้ า ที่
ความรับผิดชอบ และอยูใ่ นระดับทีเ่ พียงพอทีจ่ ะดึงดูด
รักษา และจูงใจกรรมการและผูม้ อี �ำ นาจในการจัดการ
รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
2) กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายค่าตอบแทน
ต้ อ งมี ขั้ น ตอนที่ โ ปร่ ง ใส ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ของ
บรรษัทภิบาล และสามารถตรวจสอบได้
3) กำ�หนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ควรนำ�ปัจจัย
ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบด้วย
(3.1) เปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรม
เดียวกัน หรือใกล้เคียง
(3.2) เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทและ
ขอบเขต หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายและอยู่ ใ นระดั บ ที่ เ พี ย งพอที่ จ ะ
ดึงดูด รักษา และจูงใจ ตลอดจนสอดคล้อง
กับผลการประเมินผลงานประจำ�ปี
(3.3) การจ่ายผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เป็นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้น
(3.4) ต้องอยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของ
หน่ ว ยงานการกำ � กั บ ดู แ ล มี ค วามโปร่ ง ใส
ปฏิบัติตามหลักของบรรษัทภิบาล เป็นธรรม
แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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(3.5) Selecting and nominating persons who can
dedicate time and effort for such roles and
responsibilities.
4) To approach qualified persons as mentioned and
to ensure their interest and disposition in assuming
directorship if they were to be appointed by the
shareholders.
5) To consider independency of each Independent
Director to assess the qualification of an Independent
Director. Also, to consider whether nominating a
new Independent Director is required in the case
of insufficiency in Independent Directors in
accordance with the policies set by the Company’s
Board of Directors.
6) To consider an annual performance evaluation of
Directors and authorized persons.
Roles, Duties, and Responsibilities in Policy Making
and Guideline in Setting Remuneration for Directors
and Authorized Persons:
1) To establish an appropriate structure of remuneration
packages, taking into account their duties and
responsibilities of Directors and authorized person
in order to retain and incentivize appropriately
while fairly reflect the performance results.
2) The remuneration package must go through a
process and procedure that is transparent, in
compliance with corporate governance, and open
to examination.
3) To determine regulations for the remuneration by
considering the following:
(3.1) Comparing with companies in peer or
similar industry.
(3.2) Suitable with the Company performance,
appointed duties and responsibilities, and
at an appropriate level to retain and incentivize
as well as annual performance evaluation.
(3.3) Being at a level that is fair to shareholders.
(3.4) Being under framework, criteria, and regulation
of the authority concerned. Being  transparent,
in compliance with good corporate governance
and fair with all related parties.

4) แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดังล่าวต้อง
คำ�นึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงให้ความสำ�คัญกับการเพิม่ มูลค่าของส่วน
ของผู้ ถื อ หุ้ น ในระยะยาว ประกอบการพิ จ ารณา
ประเมินผลด้วย
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์
ในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1) ศึกษาและจัดทำ�ร่างนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็น
ปัจจุบันขององค์กรที่ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล เช่น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีตามมาตรฐานสากล
2) นำ�เสนอร่างนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติและนำ�ออกใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practices) ของกรรมการและ
ฝ่ายบริหาร โดยจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
เป็นลายลักษณ์อกั ษร (Corporate Governance Policy
Statement)
3) กำ � กั บ ดูแ ล และให้คำ�แนะนำ�แก่กรรมการบริ ษัท
และฝ่ายบริหารในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการ เพื่อให้การทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลของกรรมการ
บริษทั และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็น
ไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบตั แิ ละมีความต่อเนือ่ งอย่าง
เหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
4) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการอย่างสม่ำ�เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัททันสมัยและ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นการ
กำ�กับดูแลกิจการ
5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
บริษัทและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีท่ี
กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเป็นประจำ�

4) In the evaluation of Directors and authorized
persons, responsibilities and associated risks must
be considered as well as an importance to add
value of shareholders in the long term.
Duties, and Responsibilities on Policy and Guidelines
of Corporate Governance
1) To study and prepare the drafted corporate
governance policy subject to law, criteria,
regulations and rules currently stipulated by
the organizations that govern corporate governance
such as the Stock Exchange of Thailand, the
Securities and Exchange Commission and other
related entities as well as international corporate
governance standards.
2) To propose to the Board of Directors the drafted
corporate governance policy for consideration and
approval before implementing it as the principle
of best practices by the Company’s directors and
management in the form of a written Corporate
Governance Policy Statement.
3) To govern, supervise and give advice to directors
and management of the Company on their
performance of duties and responsibilities in
accordance with frameworks and criteria of
corporate governance policy so that the directors’
duties of governing and the executives’ administration
have been performed efficiently and perfectly,
nicely and implemented constantly, and consistent
with the shareholders and stakeholders’ expectations.
4) To consider, review and revise the corporate
governance policy continually at least once a year
to keep the Company’s corporate governance
policy updated and in line with international
standards, laws, criteria, rules and regulations as
well as recommendations from internal units that
have duties in corporate governance matters.
5) To follow up and assess the performance of the
Directors and executives of the Company in
compliance with best practices as specified in the
corporate governance policy.
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6) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
7) ศึกษาและวางนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติในการ
ดำ�เนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิง่ แวดล้อม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท
8) ดำ�เนินการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
(4) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุม่ บริษทั
ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ      
ทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลการลงทุน
ของบริษัทและบริษัทในเครือ
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
		
ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ
ทำ � หน้ า ที่ กำ � หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ มาตรการและ
แผนการบริหารจัดการความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทในเครือ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
สำ�หรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชน จำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนัน้
จึ ง นำ � รายชื่ อ เสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง      
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการที่มาจาก
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำ�นวน 2 ท่าน คือ นายยูจีน เอส. เดวิส
และนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จากจำ�นวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด 8 ท่าน
ในการเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั จะกระทำ�โดยทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น
ต่อ 1 เสียง
• ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ ๆ จะใช้คะแนนเสียงทีต่ นมีอยูท่ งั้ หมด
เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่า
หรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
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6) To propose the guideline for best practices in
relation to morality and code of conduct for
business operations to be performed by Directors,
executives and employees of the Company.
7) To study and plan the policy and guidelines
of Corporate Social Responsibility
8) To perform any other duties assigned by the
Board of Directors.
(4) The Group Investment Committee
is comprised of directors from each company in
the group responsible for setting business policies
and supervising investment of the Company and
its affiliates.
(5) The Group Risk Management Committee
is comprised of directors from each company in
the group responsible for setting risk management
guidelines and policies of the Company and its
affiliates.

Selection of Directors and Executives
In 2019 The Board of Directors selected the directors
of the Company in accordance with the qualifications
specified in Section 68 of the Public Company Act, B.E.
2535 and in related notifications of the SEC. In addition,
experience, knowledge and ability were also taken into
consideration. The selected candidates were then nominated
in a shareholders’ meeting for appointment. As of 31
December 2019, from the total number of 8 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
กรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น
ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ให้ ป ระธานเป็ น ผู้
ออกเสียงชี้ขาด

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการแต่ละข้อ ได้กำ�หนดระดับ     
การประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
0 = ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง หรื อ ไม่ มี ก ารดำ � เนิ น การ
ในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำ�เนินการในเรือ่ งนัน้ เล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดำ�เนินการในเรือ่ งนัน้ พอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำ�เนินการใน
เรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำ�เนินการในเรือ่ งนัน้
อย่างดีเยี่ยม

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
บริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ ในภาพรวมทั้งคณะเป็นประจำ�ทุกปี โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
ประจำ�ปี 2562 ได้พิจารณาแบบประเมินโดยอ้างอิงจากแบบ
ประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำ�เปิดเผยเมื่อปี 2558 มาปรับ
ให้ เ หมาะสมกั บ บริ ษั ท ในทุ ก ด้ า น ดั ง นี้ 1) โครงสร้ า งและ
คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการมีค วามเหมาะสม ทำ � ให้ ก าร
ทำ�งานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) ขบวนการ
ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ได้ด�ำ เนินการเพือ่ ให้คณะกรรมการ
ปฏิ บัติห น้ า ที่ใ นการประชุ ม ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรือไม่            
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ          
ได้ รั บ การทบทวนและปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเพี ย งพอหรื อ ไม่             
4) ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ/การ
พัฒนาตนเองของกรรมการ
ขั้นตอน
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก คนทำ � การประเมิ น แบบประเมิ น       
ดังกล่าว โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทในภาพรวมทั้งคณะ และส่งให้แก่เลขานุการบริษัทเป็น
ผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

• The persons successively receiving the highest
number of votes will be elected as directors until
the permissible number of directors in the
particular election is reached. In the case of an
equal number of votes given to more than one
candidate, which causes the number of directors
to be greater than the permissible number, the
chairman shall cast the deciding vote.

Evaluation of the Company’s Board of Directors,
Sub-Committee and Managing Director
Based on the criteria used for assessing each item,
there are 5 scoring levels of assessment as follows:
0 = Strongly disagree or never conducted
1 = Disagree or seldom conducted
2 = Fair or moderately conducted
3 = Agree or well conducted
4 = Strongly agree or excellently conducted.

Assessment of Board of Directors as a whole
There will be a performance assessment of the
Company’s Board of Directors as a whole every year. The
performance assessment form for the Board of Directors
for the year 2019 was modified according to the form
prepared and disclosed by the SET in 2015 to suit the
company requirement and the following issues will be
covered: 1) the structure and qualifications of the Board
of Directors are adequate to perform tasks efficiently 2)
Meeting’s procedure of the Board of Directors to be   
considered to ensure the efficient performance 3) Roles,
duties and responsibilities of Board of Directors to be
performed efficiently 4) The relationship between                  
the Board of Directors and the Management including
self-improvement of directors
In the assessing process,
Each of the Board of Directors was required to      
assess the performance based on such assessment form,
taking into account the performance of the Board of    
Directors as a whole. The Corporate Secretary Office was
responsible for collecting the completed forms and        
preparing a summary to be submitted to the Board of
Directors.
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โดยในปี 2562 สรุปผลการประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88
จาก 4 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.00

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
บริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
รายบุคคลเป็นประจำ�ทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2562 ได้พิจารณาแบบ
ประเมินกรรมการรายบุคคลโดยอ้างอิงจากแบบประเมินของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำ�ปี 2558 โดยครอบคลุมบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ (1)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุม
ของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ขั้นตอน
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก คนทำ � การประเมิ น แบบประเมิ น       
ดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบตั งิ านหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
และส่งให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและประมวลผล
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยในปี 2562 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91
จาก 4 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.75

การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในภาพรวมทั้ ง คณะเป็ น ประจำ � ทุ ก ปี โดยแบบ
ประเมินคณะกรรมการตรวจสอบอ้างอิงจากแบบประเมินของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำ�ปี 2558  ซึง่ ครอบคลุมบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 1) โครงสร้างและ
คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการมีค วามเหมาะสม ทำ�ให้ ก าร
ทำ�งานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) การประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยได้ดำ�เนินการ เพื่อให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่       
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ได้รับการทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่
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In 2019, the average score of the assessment
summary was 3.88 out of 4 scores
or 97.00 percent.

Individual performance assessment for each
Member of the Board of Directors
There will be an individual performance assessment
of each member of the Board of Directors every year. An
individual performance assessment form for the year 2019
which was modified from the one disclosed by the SET
in 2015 was prepared and utilized in the assessment
process in order to ensure that the roles and responsibilities
of the Board of Directors in all areas were covered in the
assessment; these include (1) the structure and qualifications
of the Board of Directors, (2) meeting’s procedure of the
Board of Directors, and (3) roles, duties, and responsibilities
of the Board of Directors.
In the assessment process
Each member of the Board was required to assess
his own performance, taking into account the performance
of his duties in line with the assigned roles and responsibilities.
The Corporate Secretary Office was responsible for        
collecting the complete forms and preparing a summary
to be submitted to the Board of Directors.
In 2019, the average score of the assessment
summary was 3.91 out of 4 scores
or 97.75 percent.

Evaluation of the Audit Committee
There will be a performance assessment of the Audit
Committee as a whole every year. The Performance      
Assessment Form for the Audit Committee is modified
from the assessment form of the SET of the year 2015.
The assessment covers the duties and responsibilities of
the Audit Committee as follows: 1) the structure and
qualifications of the Committee are suitable to perform
tasks efficiently 2) Sub-committee meetings  to be         
conducted with effectiveness 3) Roles, duties and             
responsibility of the Sub-committee to be performed with
effectiveness.

ขั้นตอน
กรรมการตรวจสอบทุกคนทำ�การประเมินแบบประเมิน
ดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในภาพรวมทั้งคณะ และส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม
และประเมินผลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยในปี 2562 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98   
จาก 4 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 99.50

การประเมินผลคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่า
ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ
แบบประเมินคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาด   
หลักทรัพย์ฯ ประจำ�ปี 2558 ซึง่ ครอบคลุมบทบาทหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำ�ให้การทำ�งานของคณะ
กรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) การประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้ด�ำ เนินการ เพือ่ ให้คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการ
ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3) บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับการทบทวน
และปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่
ขั้นตอน
กรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับดูแล
กิจการ ทำ�การประเมินแบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณา  
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการในภาพรวมทัง้ คณะ และส่งให้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้รวบรวมและประเมินผลเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
โดยในปี 2562 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90    
จาก 4 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.50

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ
แบบประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการอ้างอิงจากแบบ
ประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำ�ปี 2554 โดยครอบคลุม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) ความเป็นผู้นำ�    
2) การกำ�หนดกลยุทธ์ 3) การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ 4) การวางแผน
และผลปฏิบัติทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับภายนอก 7) การบริหารงานและความ
สัมพันธ์กับบุคลากร 8) การสืบทอดตำ�แหน่ง 9) ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ 10) คุณลักษณะส่วนตัว

In the assessment process,
Each of the Audit Committee members was required
to assess the performance based on such assessment
form, taking into account the performance of the Audit
Committee as a whole. The Corporate Secretary Office
was responsible for collecting the completed forms and
preparing a summary to be submitted to the Board of
Directors.
In 2019, the average score of the assessment
summary was 3.98 out of 4 scores
or 99.50 percent.

Evaluation of the Nomination, Compensation
and Corporate Governance Committee
The Performance Assessment Form for the Nomination,
Compensation and Corporate Governance Committee is
modified from the assessment form of the SET of the year
2015. The assessment covers the duties and responsibilities
of the Committee as follows: 1) the structure and
qualifications of the Committee are suitable to perform
tasks efficiently 2) Sub-committee meetings are
conducted with effectiveness 3) Roles, duties and
responsibility of the Sub-committee are performed with
effectiveness.
In the assessment process,
The Nomination, Compensation and Corporate   
Governance Committee was required to assess the      
performance, taking into account the performance of the
Committee as a whole. The Corporate Secretary Office
was responsible for collecting the completed forms and
preparing a summary to be submitted to the Board of
Directors.
In 2019, the average score of the assessment
summary was 3.90 out of 4 scores
or 97.50 percent.

Evaluation of the Managing Director
The Performance Assessment Form for the Managing
Director is modified from the assessment form of the SET
of the year 2011. The assessment covers the duties and
responsibilities as follows: 1) Leadership 2) Planning    
strategy 3) Following through the strategy 4) Financial
planning 5) Relationship with the Board of Directors 6)
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ขั้นตอน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) ทำ�การ
ประเมินแบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบัติงาน
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และส่งให้แก่เลขานุการบริษัท
เป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยในปี 2562 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98   
จาก 4 คะแนน  หรือคิดเป็นร้อยละ 99.50

แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับ
ดูแลกิจการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการ
จัดเตรียมแผนการสืบทอดตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการและ       
ผู้บริหาร (ตามนิยาม กลต.) เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร
จัดการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ
และความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ให้มี
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่จำ�เป็นตามตำ�แหน่งงานสำ�คัญ ๆ
สำ�หรับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารและ
ตำ�แหน่งในสายงานหลัก จะเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายใน
องค์กร สำ�หรับการดำ�เนินกุลยุทธ์และการวางแผนสืบทอด
ตำ�แหน่งของผูบ้ ริหารทีอ่ าจจะมีการเปลีย่ นแปลงหรือหมดวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งหรือเกษียณอายุ คณะกรรมการสรรหา
กำ � หนดค่ า ตอบแทน และกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ จะพิ จ ารณา
เป็นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตำ�แหน่งผู้บริหาร
และสำ�หรับตำ�แหน่งกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารใหม่
ฝ่ า ยกำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด เตรี ย ม
เอกสารสำ�หรับกรรมการใหม่ ดังนี้
1. ข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย รายงานประจำ�ปีของ
บริษัท ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

Communication with outside world 7) Personnel                
management and relationship 8) Succession 9) Product
and service knowledge 10) Character
In the assessment process,
Non-executive directors (Independent directors) were
required to assess the performance of the Managing    
Director, taking into account the performance of his duties
in line with the assigned roles and responsibilities. The
Corporate Secretary Office was responsible for collecting
the completed forms and preparing a summary to be
submitted to the Board of Directors.
In 2019, the average score of the assessment
summary was 3.98 out of 4 scores
or 99.50 percent.

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

The Orientation for Newly Appointed Directors
and Executives
When the composition of the Directors is changed
or there is a newly appointed executive, the Compliance
Unit has a responsibility to prepare necessary documents
for a new Director, which include:
1. The Company’s annual report, which contains
visions, strategies, and goals of the Company.
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2. กำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ชุดย่อย ตลอดจนวาระการประชุม ทั้งวาระประจำ�
และวาระพิเศษประจำ�งวด
3. คู่ มื อ คุ ณ สมบั ติ ก ารดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารประกอบด้ ว ย คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
นโยบายที่สำ�คัญ เช่น นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายบริหาร
ความเสีย่ ง นโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก
เป็นต้น รวมทั้งแนบพระราชบัญญัติและประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน้าที่และข้อควรระวังตาม
กฎหมาย

2. The schedule of the Company’s Board of Directors
meetings and sub-committees meetings as well
as the monthly meeting agendas and special
meeting agendas.
3. The manual of position of directors and executives  
including qualifications and profile prohibited by
laws related to financial institutions, key policies
of Finansa Group such as Good Corporate
Governance Policies, Anti-corruption Policies, risk
management policies , policies in using outsourcing
services, etc. as well as the relevant  acts and
notifications.

การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี

Appointment of the External Auditors and
Considering the Auditor Fees

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ พิจารณาเสนอผูถ้ อื หุน้ ในวาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ
กำ�หนดค่าตอบแทน ทัง้ นี้ หากมีกรณีทเ่ี ห็นสมควรให้มกี ารเลิกจ้าง
ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2562 ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
1. นางนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301
4. นางวิลาสินี กฤษณามระ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7098
โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ที่เสนอรายชื่อปรากฏเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
ในรอบปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จำ�กัด ดังนี้

The Audit Committee is responsible for selecting an
independent person to be the Company’s external auditor
and considering the audit fees to propose to the Annual
General Meeting of Shareholders for approval. The Audit
Committee is also responsible for proposing to the Board
of Directors for consideration a dismissal of employment
of the external auditor when necessary.
On April 24, 2019. the shareholders considered and
approved an appointment of Deloitte Touche Tohmatsu
Jaiyos Advisory Co.,Ltd. as the Company’s external auditor.  
The Company’s auditors were the followings:
1) Mrs. Nisakorn sangmanee
Certified Auditor No 5035
2) Dr. Suphamit techamontrikul
Certified Auditor No 3356
3) Mr. Chavala Tienpasertkij
Certified Auditor No 4301
4) Ms. Wilasinee Krishnamra
Certified Auditor No 7098
The SEC considered the qualification of the four
aforementioned auditors and granted their approval for the
appointment of auditors.
In 2019, the Company and its subsidiaries paid the
audit fee to Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory
Co., Ltd. with details as follows:
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1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
1.1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั เป็นจำ�นวน
1,535,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั ย่อย 2 บริษทั
เป็นจำ�นวนรวม 1,075,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�นักงานสอบบัญชีที่
ผูส้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี
และสำ�นักงานสอบบัญชี

1. Audit Fee
1.1 The Company paid an audit fee totaling Baht
1,535,000.
1.2 2 subsidiaries paid audit fees totaling Baht
1,075,000.
2. Non-audit Fee
No non-audit fee was paid to the auditor including
individuals or business entities related to the auditor.

การนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ โดย
อ้างอิงจากหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการ
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สำ � หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560      
(“CG Code”) ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้นำ�หลักปฏิบัติส่วนใหญ่      
มาปรับใช้แล้วและนำ�เสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG
Code เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

The Company reviewed the Corporate Governance
Policy, developed from the 2012 Good Corporate Governance
Principles for Listed Companies in aligning with the guideline
set by the Stock Exchange of Thailand, and the 2017
Corporate Governance Code for Listed Companies as
prescribed by the Office of Securities and Exchange   
Commission. After consideration, the Company adopted
most principles and proposed to the Board of Directors’
Meeting No.1/2019 on February 26, 2019 for acknowledgement.
In this regard, the Company is in the process to review
and adjust the Corporate Governance Policy in alignment
with the new Corporate Governance Code in order to keep
it updated with the fast growing development of corporate
governance area.

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

Enhance effectiveness of the Board of Directors

1. กำ�หนดจำ�นวนครั้งในการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี
1.1 คณะกรรมการบริษทั ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 4 ครัง้
ต่อปี ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ
ของบริษัท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่า
4 ครั้งต่อปี
1.3 คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และ
กำ�กับดูแลกิจการ ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี
1.4 ประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ อยูใ่ นดุลพินจิ ของ
ประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ
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Implementation of the 2017 Corporate Governance
Code for Listed Companies (CG Code)

The following process shall be determined:
1. Scheduling the Board of Directors’ meeting in
advance for each year.
1.1 The Board of Directors shall meet at least
4 times a year, considered suitable for the
Company.
1.2 The Audit Committee shall meet at least
4 times a year.
1.3 The Nomination, Compensation and
Corporate Governance Committee shall meet
at least 2 times a year.
1.4 For other Committees, frequency of meetings
shall be left to the discretion of each
Committee’s Chairperson.

2. กำ�หนดกรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75 ของจำ�นวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
ปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ หมด 5 ครัง้ ซึง่ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของจำ�นวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมด
3. กำ�หนดให้มกี ารประชุมเฉพาะคณะกรรมการโดยไม่มี
กรรมการบริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย อย่างน้อย      
ปีละ 1 ครั้ง
จัดให้มีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการโดยไม่มี
กรรมการบริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
4. กำ�หนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
ปี 2562 องค์ประชุมในขณะลงมติมีกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด ครบทุกครัง้
ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ครั้ง
5. กำ � หนดให้ ก รรมการดำ � รงตำ � แหน่ ง ในบริ ษั ท
จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท
ปี 2562 ไม่มีกรรมการท่านใดไปดำ�รงตำ�แหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท
6. กำ�หนดให้กรรมการผูจ้ ดั การ จะไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการในบริ ษั ท อื่ น (ยกเว้ น บริ ษั ท ที่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ
ครอบครั ว ) จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการก่อนดำ�รงตำ�แหน่ง
ปี 2562 กรรมการผู้จัดการไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการบริษัทอื่น 1 บริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�กับ
ดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว
7. กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมี
ส่วนได้เสีย
กรรมการและผู้บ ริ ห ารได้ จัด ทำ � รายงานการมี
ส่วนได้เสีย ณ สิ้นปี 2562 โดยมีเลขานุการบริษัท/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รวบรวม

2. Each Director is required to attend at least 75%
of the Board of Directors meetings held each year.
In 2019 The Board of Directors held 5 meetings
and all members attended at least 80% of all
Board meetings.
3. The Board of Directors shall hold a meeting at
least once a year without the participation of an
Executive Director and any members of the
management.
The Board of Directors held 1 meeting without
the participation of an Executive Director and any
members of the management on November 14,
2019.
4. Upon voting in each Board meeting, there shall
be not less than two-thirds of all its members
attending which constitutes a quorum.
In 2019, at all board meetings, two-third of all
members attended each meeting which constituted
a quorum.
5. Directors shall not hold position of directors in
more than 5 other listed companies.
In 2019, each director did not hold position in
more than 5 other listed companies.
6. In the case that the Managing Director will take
up a directorship in another company (except the
company which is owned by his/her immediate
family member), this must be approved by the
Board of Directors before taking up the directorship.
In 2019, the Managing Director took up a
directorship in one company which was approved
by the Nomination, Compensation and Corporate
Governance Committee and the Board of Directors.
7. Directors and Executives shall report a conflict of
interest.
As at December 31, 2019, conflict of interest
reports were made by directors and executives
and kept by the Company’s secretary / the Board
of Directors’ secretary.
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility
การด�ำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม

Social Responsibility practices

บริษทั มุง่ มัน่ ให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ แก่กลุม่
ลูกค้าสถาบัน ลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าบุคคลธรรมดา ทั้งใน
ประเทศและภูมภิ าคอินโดจีน  โดยบริษทั ยึดหลักการดำ�เนินงาน
กิ จ การที่ เ ป็ น ธรรม บริ ห ารงานด้ ว ยความโปร่ ง ใสและมี       
ความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ ี เพือ่ สร้างสรรค์พฒ
ั นาและเติมเต็มสังคม ร่วมไปกับการสร้าง
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน การดำ�เนินงานทีค่ รอบคลุมประเด็นสำ�คัญต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การดำ�เนินงานของบริษัท ได้แก่
1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. นโยบายการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ป้ อ งกั น การให้
สินบนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ
และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม
4. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากการคำ�นึงถึงประเด็นหลักในการปฏิบตั เิ พือ่ แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว การคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย     
ทุกกลุม่ ถือเป็นอีกส่วนหนึง่ ทีใ่ ห้ความสำ�คัญ โดยในการกำ�หนด
แผนดำ�เนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น
โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง ภาครัฐ
หรือแม้กระทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม

The Company is committed to providing a comprehensive range of financial services to our institutional,
corporate, and retail customers in Thailand and throughout
the Indo-China region. The Company adheres to fair business
principles, management with transparency and accountability
to stakeholders, along with social and environmental     
responsibilities in compliance with overall, good corporate
governance. We aim to create, develop, and fulfill our
corporate goal while creating a sustainable balance        
between the economy, society and the environment. The
Company has adopted practices for each of the following:
1. Anti-Fraud and Anti-Corruption.
2. Internal Control Policy to prevent bribery of
government officials, foreign state officials and
staff of international public organizations.
3. Respect for human rights and fair treatment of
workers.
4. Fair business conduct.
5. Consumer responsibility.
6. Social and environmental co-development.
In addition to these core issues of social responsibility,
proper conduct toward stakeholders plays an important
part in establishing a corporate social responsibility action
plan. In creating a plan, all stakeholders including         
shareholders, creditors, directors, executives, employees,
customers, partners, competitors, the public sector, and
even society and the environment are ensured to be
treated properly and with fairness.

1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการต่ อ ต้ า นการ
คอร์ รั ป ชั น โดยยึ ด หลั ก การดำ � เนิ น งานกิ จ การที่ เ ป็ น ธรรม
บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เป็น
ไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น จึงได้ร่วมมือกับ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (Private            
Sector Collective Action Coalition Against Corruption:  
CAC)” ด้วยการเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
โครงการดังกล่าว และในปี 2560 บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์    
ฟินันซ่า จำ�กัด (บริษัทย่อย) ได้ยื่นขอใบรับรองเข้าร่วมเป็น
สมาชิกโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับใบรับรองเรียบร้อยแล้ว    
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1. Anti-Fraud and Anti-Corruption measures
The Company is aware of the importance of guarding
against corruption. Therefore, the Company has collaborated
with both the public and private sectors by signing the
declaration under The “Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption (CAC)” Project. Also in      
2017, the Company and its subsidiary, Finansa Securities
Ltd., applied to join and were certified as members of the
CAC Project by receiving certificates which are valid for 3
years from 25 May 2017 to 25 May 2020 and from 18
August 2017 to 18 August 2020 respectively.

โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ถึง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึง
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตามลำ�ดับ
บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน
ซึง่ ประกอบด้วย มาตรการ ขัน้ ตอน และกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
1.1 นิยามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ และ/
หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือให้จากการปฏิบัติหน้าที่การงาน
ของบริษทั ฯ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้ค�ำ มัน่ เรียกร้อง
หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ทีเ่ ป็นการเอือ้ ประโยชน์ให้แก่ตนเอง
พวกพ้อง และ/หรือผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ผลประโยชน์
อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำ�ใด ๆ ทีข่ ดั หรือแย้ง
กับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
ท้องถิ่น หรือจารีตการค้า ให้กระทำ�ได้
1.2 การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน
บริ ษั ท จั ด ให้ มี ค ณะทำ � งานตามนโยบายต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชัน ทำ�หน้าที่ร่วมกันประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตคอร์รัปชันแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เป็น
การเฉพาะ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานที่สำ�คัญต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้
มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่ดี นอกจากนี้ มีการรายงาน
ความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท ตามลำ�ดับ
1.3 การฝึกอบรมและการสื่อสาร
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบโดยการอนุมัตินโยบาย
และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน และฝ่ายจัดการได้
สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รั บ ทราบผ่ า นทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ แ ละจั ด อบรม
นอกจากนี้ พนักงานสามารถเข้าถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ข้อบังคับการทำ�งาน และ
คูม่ อื การปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
อนึง่ บริษทั ได้สอื่ สารนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันให้แก่
ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย โดยจดหมายลงทะเบียนด้วย
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ บุ ค คลภายนอกได้ รั บ ทราบเจตนารมณ์ ข อง
บริษทั ในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน บริษทั จึงได้เผยแพร่นโยบาย

The Company developed “Anti-Corruption Policy and
Guidelines” and measures, procedural steps, and related
operational processes for all employees as follows:
1.1 Definition of corruption.
Corruption means any types of bribery and/or using
information received from or provided by the Company’s
operation by offering, agreeing to give, promising, demanding
or accepting money, assets, or other inappropriate
benefits from the government officers, private sectors, or
responsible person either in direct or indirect action so
that person, his/her friends, and/or others could achieve
either directly or indirectly an improper benefit in business
or any improper benefit, as well as any act that is against
the Company’s business ethic.
1.2 Corruption Risk Assessment
The Company has set an anti-corruption working
group to cooperate in determining potential corruption risk
every year by assessing the potential for corruption as a
separate issue from other risks. The working group also
assesses internal audit controls and other risk management
issues that involve key operating systems to monitor risk
and prevent corruption from occurring, as well as to
establish a proper internal control system. The working
group is required to suggest solutions. In addition, all risks
will be reported to the Audit Committee and the Board of
Directors.
1.3 Training and Communication
The Board of Directors has acknowledged and
approved the Anti-Corruption Policy and Guidelines.
Management has communicated these policies to all
managers and staff through electronic mail and training.
In addition, employees can access anti-corruption policies
and practices and other related policies, such as the Code
of Conduct and work regulations, from the Company’s
website. Notably, the Company has communicated its anticorruption policy to its customers, business counterparts,
and other stakeholders via registered mail, which will
help third parties be informed about the Company’s intention
to prevent corruption. The Company publishes its
anti-corruption policy to third parties through its website
(www.finansa.com).
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ต่อต้านการคอร์รัปชันให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.finansa.com)
1.4 แนวปฏิบัติงานต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ รู ป แบบของการคอร์ รั ป ชั น
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งการให้ การรับ ของขวัญ
ของกำ�นัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อน่ื เพราะอาจนำ�
ไปสูก่ ารคอร์รปั ชันได้โดยง่าย จึงได้ก�ำ หนดไว้ในแนวปฏิบตั งิ าน
ต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น ที่ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เช่ น กำ � หนดมู ล ค่ า
ของขวัญที่ได้รับตามเทศกาลที่เกิน 3,000 บาท จะต้องกรอก
แบบฟอร์มที่ระบุชื่อผู้ให้ วัตถุประสงค์ มูลค่าของขวัญ และ
เสนอให้กรรมการผูจ้ ดั การหรือกรรมการผูอ้ �ำ นวยการพิจารณา
อนุมัติจึงรับได้ สำ�หรับการให้ของขวัญของรางวัล การเลี้ยง
รับรอง การให้เงินสนับสนุน และการบริจาคเพื่อการกุศล จะ
ต้ อ งขอเบิ ก โดยกรอกแบบฟอร์ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเสนอให้
กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้อำ�นวยการพิจารณาอนุมัติ
เช่นกัน เป็นต้น
1.5 การตรวจสอบการปฏิบัติงานและควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันความเสี่ยง
			 - จั ด ให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในทำ � หน้ า ที่
				 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนว
				 ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการคอร์รปั ชัน โดยกำ�หนดเป็น
				 แผนการตรวจสอบประจำ�ปีซึ่งสอดคล้องกับ
				 ความเสีย่ งทีป่ ระเมินไว้ นอกจากนี้ ยังตรวจสอบ
				 ระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ เช่น ระบบรายได้
				 และการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ การจัดซื้อและ
				 การจ่ายชำ�ระหนี้ และการลงทุนและการให้กยู้ มื
				 เป็นต้น และรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะ
				 กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
				 ตามลำ�ดับ
			 - จัดให้มชี อ่ งทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
				 เกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันเป็นการเฉพาะ และ
				 กำ�หนดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยสำ�หรับบุคคล
				 ภายนอกและพนักงานภายใน ทีพ่ บเห็นเหตุสงสัย
				 ที่เข้าข่ายการกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชัน สามารถ
				 แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ได้ตามช่องทาง
				 ต่างๆ ดังนี้
จดหมายลงทะเบียน : กรรมการอิสระ
						 บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
						 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
						 48/48 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
						 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล :			 id@finansa.com
เว็บไซต์บริษัท : www.finansa.com
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1.4 Anti-corruption practices
The Company takes all forms of corruption seriously,
especially the receiving or giving of gifts, entertainment,
and other benefits that could easily lead to corrupt
practices. The Company sets clearly-understood anticorruption directives, such as a limit for a single gift at
more than Bt.3,000, a form is required to identify the
giver, his or her objectives, and the value of the gift, which
will be later presented to the Managing Director or
Executive Directors for consideration. Other gratuities, for
example, a reception, the taking of financial sponsorship,
or a donation for charity, also require a relevant form to
be completed and proposed to the Managing Director or
Executive Directors for approval.
1.5 Auditing operation and internal control to
prevent risk
			 - Assign an internal audit unit to monitor the
				 operation as required to comply with
				 anti-corruption policies and practices on a
				 yearly basis, which is consistent to prior
				 assessed risks. In addition, the unit also
				 monitors internal control systems such as
				 revenue and receivables collection, purchasing
				 and debt payments, and investment and
				 lending, and reports the audit results to the
				 Audit Committee and the Board of Directors.
			 - Provide a channel for reporting specific
				 evidence or complaints about corruption and
				 set secure channels for outsiders, with internal
				 staff set to report on suspected corruption.
				 The evidence and complaints can be
				 reported through the following channels:
Registered mail: Independent Committee,
					 Finansa Public Company Ltd.,
					 20th Floor, Tisco Tower
					 48/48, North Sathorn, Silom Sub-district,
					 Bangrak District, Bangkok 10500
Email: 		 id@finansa.com
Website: www.finansa.com

ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกส่งไปที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความเป็นธรรม
และให้ความคุ้มครองต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้
การกระทำ�นั้นจะทำ�ให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

2. นโยบายการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้
สินบนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ
และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการป้องกันการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงได้จัดทำ�
นโยบายควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนแก่บุคคล
ต่างๆ ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) สรุปได้ดังนี้
2.1 นิยามการให้สินบน
หมายถึงการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อน่ื ใดแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ
หรือเจ้าหน้าทีข่ ององค์การระหว่างประเทศ เพือ่ จูงใจให้กระทำ�การ
ไม่กระทำ�การ หรือประวิงการกระทำ�อันมิชอบด้วยหน้าที่
2.2 ขอบเขต
			 1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร
				 และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
			 2. บริษทั ย่อย หมายถึง บริษทั ที่ บริษทั ฟินนั ซ่า จำ�กัด
				 (มหาชน) ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำ�นวนหุน้
				 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
			 3. บริษัทฯ คาดหวังให้ตัวแทน และ/หรือตัวกลาง
				 ทางธุรกิจทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง หรือกระทำ�ในนาม
				 บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายนี้

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

2. Internal control policy to prevent bribery of
government officials, foreign state officials
and staff of international public organizations
Recognizing the importance of preventing bribery of
government officials, foreign state officials and staff of
international public organizations, the Company has
established internal control measures to prevent bribe
offerings to officials of government, foreign state and
international public organizations with a clear operational
guideline in alignment with Section 123/5 of The Organic
Act on Counter Corruption, B.E. 2542 (1999)(as amended
by (No. 3), B.E. 2558 (2015)) includes:
2.1 Definition of bribery
Bribery means granting, offering to grant, or promising
to grant any property or other benefits to a government
official, a foreign state official or a staff of an international
public organization in order to persuade such person to
wrongfully perform, not perform or delay the performance
of any duty in his or her office
2.2 Scope
			 1. This policy applies to Directors, Management
				 Team, and staff of the Company and its
				 subsidiaries.
			 2. A subsidiary means a company which the
				 Company owns more than 50% of its capital
				 stock having ordinary voting rights.
			 3. The Company expects its representatives and/
				 or intermediaries who are related to or are
				 acting on behalf of the Company to follow
				 this policy
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2.3 นโยบายการควบคุมภายในเพือ่ ป้องกันการให้สนิ บน
มีดังนี้
			 1. กำ�หนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการให้
				 สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
			 2. กำ�หนดให้มมี าตรการเกีย่ วกับกรณีมคี วามเสีย่ งสูง
				 ทีจ่ ะเป็นการให้สนิ บนต้องมีรายละเอียดทีช่ ดั เจน
			 3. กำ�หนดให้มมี าตรการป้องกันการให้สนิ บน ไปปรับใช้
				 กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
			 4. กำ�หนดให้ต้องมีระบบบัญชีที่ดี
			 5. กำ�หนดให้มแี นวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
				 ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้สินบน
			 6. กำ�หนดให้มมี าตรการสนับสนุน ให้มกี ารรายงาน
				 การกระทำ�ความผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย
			 7. กำ�หนดให้มกี ารตรวจสอบและประเมินผล การใช้
				 มาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

3. การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการปฏิ บั ติ ต ่ อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม
3.1 การจ้างงาน
			 - ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
				 และ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ตลอดจน
				 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
			 - กำ�หนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือก ว่าจ้าง
				 และการจั ด สภาพการจ้ า งพนั ก งานที่ ชั ด เจน
				 โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
			 - มีกระบวนการในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่
				 เป็นระบบ
3.2 ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
			 - มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน โดยยึดหลัก
				 ความเป็นธรรม เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงอัตรา
				 ค่าครองชีพ และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
				 เป็นหลัก
			 - กำ�หนดข้อปฏิบัติต่อพนักงานและคู่มือสำ�หรับ
				 พนักงานทีช่ ดั เจน โดยมุง่ เน้นไม่ให้เกิดการเลือก
				 ปฏิบัติ
			 - กำ�หนดสวัสดิการสูงกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนด เพือ่
				 ลดภาระค่าครองชีพและส่งเสริมสวัสดิภาพความ
				 เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ดังนี้
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2.3 The Internal control policy includes the
following:
			 1. Prescribing risk assessment to effectively
				 identify and evaluate exposure to bribery
			 2. Prescribing enhanced and detailed measures
				 for high-risk and vulnerable areas
			 3. Prescribing application of anti-bribery measures
				 to business partners
			 4. Prescribing accurate books and accounting
				 records
			 5. Prescribing human resource management
				 policies complementary to anti-bribery measures
			 6. Prescribing procedures that encourage
				 reporting of suspicion of bribery
			 7. Prescribing periodic review and evaluation of
				 anti-bribery prevention measures and their
				 effectiveness

3. Respecting human rights and fair treatment
of workers
3.1 Employment
			 - Strictly comply with Labour Protection Act
				 B.E. 2541 and Labour Relation Act B.E. 2518
				 as well as other related laws.
			 - Set clear guidelines and criteria for selecting
				 and recruiting employees, and ensure that
				 employment conditions are transparent and
				 verifiable.
			 - Establish a system to recruit qualified personnel.
3.2 Compensation and welfare
			 - Compensation is based on fairness primarily
				 by taking into account the cost of living and
				 staff performance.
			 - Set clear rules, regulations, and employee
				 manuals for employees by focusing on
				 non-discrimination.
			 - Set employee benefits to be higher than
				 required by law to meet the cost of living and
				 promote the well-being of employees as follows:
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				 1. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ
					 กรณีพนักงาน คูส่ มรส บุตร หรือบิดา มารดา
					 ของพนักงานเสียชีวติ และเงินช่วยเหลืออืน่ ๆ
				 2. สุขภาพและประกันชีวิต ได้แก่ การตรวจ
					 สุขภาพพนักงานประจำ�ปี สมาชิกสปอร์ตคลับ
					 ห้องฟิตเนส การรักษาพยาบาลและทันตกรรม
					 การประกันสุขภาพกลุม่ และประกันอุบตั เิ หตุ
					 กลุ่ม
				 3. กองทุน ได้แก่ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ กองทุน
					 เงินทดแทน กองทุนประกันสังคม
				 4. สวัสดิการเงินกู้ ได้แก่ เงินกูด้ อกเบีย้ พิเศษกับ
					 คู่สัญญาของบริษัท
3.3 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุนการดำ�เนินการที่มี
ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาทุกประเภท โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้
			 1. พนักงานทุกคนมีหน้าทีป่ กป้องและรักษาความลับ
				 อันเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั เพือ่
				 มิให้ขอ้ มูลเหล่านัน้ รัว่ ไหลและต้องไม่น�ำ ทรัพย์สนิ
				 ทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อ
				 ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับ
				 อนุญาต
			 2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติทรัพย์สนิ
				 ทางปัญญาของผูอ้ น่ ื และไม่น�ำ ผลงานอันมีทรัพย์สนิ
				 ทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
				 ของผลงานไปใช้โดยทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของ
				 ผลงาน
			 3. บริษัท มีกระบวนการในการ สำ�รวจ ตรวจสอบ
				 การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ลิ ข สิ ท ธิ์ ภ ายในสำ � นั ก งาน
				 เป็นประจำ�เพือ่ ให้แน่ใจว่า ไม่มกี ารใช้งานซอฟต์แวร์
				 ลิขสิทธิ์เกินจริง
3.4 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน
			 - มุง่ เน้นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริม
				 การพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่าง
				 เหมาะสมและต่อเนื่อง
			 - พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้มี
				 ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
				 ตรวจสอบได้

				 1. Welfare grants, including grants to
					 employees, spouses, children or parents
					 of employees who pass away.
				 2. Health and life insurance including annual
					 health checks, membership of a Sports
					 Club, Medical treatment and Dental group
					 health insurance, and group accident
					 insurance.
				 3. Funds including provident funds,
					 compensation funds, and social security
					 funds.
				 4. Loan benefits including special interest
					 loans with counter-parties from the Company.
3.3 Non-infringement of intellectual property or
copyrights.
The Company respects and complies with intellectual
property laws and has a policy to withhold support of any
action that is likely to violate intellectual property rights in
every category. The guidelines are as follows:
			 1. All employees are responsible for protecting
				 and securing the Company’s intellectual
				 property from unauthorized use. They must
				 not use the Company’s intellectual property
				 in different categories for personal gain or for
				 the benefit of others without permission.
			 2. All employees must respect and honor the
				 intellectual property of others and must not
				 take the work of the intellectual property of
				 others, whether all or part of the work, without
				 its owner’s permission.
			 3. The Company has established a process of
				 implementing software asset management to
				 ensure the proper maintenance and utilization
				 of software within the organization.
3.4 Developing and promoting the capacity of
employees
			 - Focus on building a learning organization by
				 promoting the development of employees’
				 capacity at all levels in an appropriate and
				 continuous manner.
			 - Develop a performance evaluation system that
				 is effective, transparent, fair, and verifiable.
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			 - มีกระบวนการสอนงาน (Coaching) การแบ่งปัน
				 ความรู้ (Knowledge Sharing) และการฝึกอบรม
				 สัมมนากับสถาบันภายนอก
3.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
			 - ส่ ง เสริ มให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำ� เนิ น
				 กิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในด้านการวางแผน และ
				 ปฏิบัติงาน
			 - เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและ
				 ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
				 และทั่วถึง
3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ปี 2562
			 1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
				 ในการทำ�งาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการ
				 ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
			 2. บริษัทสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ
				 ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
				 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่
				 เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมาย
				 ที่เกี่ยวข้อง
			 3. บริษัทมอบหมายให้พนักงานผู้แทนได้เข้ารับ
				 การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการ
				 ทำ�งาน ตามที่กฎกระทรวงกำ�หนดมาตรฐาน
				 ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย
				 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
			 4. บริ ษั ท ดำ � เนิ น การติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง ประเมิ น
				 และจัดให้มกี ารปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพืน้ ที่
				 ทำ�งาน เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
				 พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำ�เสมอ
			 5. มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก
				 ในเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
				 แวดล้อมในการทำ�งาน แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
				 อย่างต่อเนื่อง
			 6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำ�เนิน
				 โครงการแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
				 และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของบริษัท
				 พร้อมทัง้ ร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง
				 สภาพแวดล้อมในการทำ�งานและวิธกี ารทำ�งาน
				 ที่ปลอดภัย
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			 - Establish coaching, knowledge sharing, and
				 training sessions by external institutions.
3.5 Promoting participation
			 - Encourage employees to participate in social
				 activities in both the planning and implement				 ation processes.
			 - Provide opportunities for comments and sugges				 tions via various channels appropriately and
				 thoroughly.
		 3.6 Safety, occupational health and the working
environment in 2019
				 1. Safety, occupational health, and the working
					 environment are considered the responsibility
					 of every employee.
				 2. The Company supported the issuance of
					 appropriate notifications, rules, regulations
					 and guidelines on occupational safety, health
					 and the work environment in accordance
					 with relevant standards and legislation.
				 3. The Company assigned every employee to
					 attend a safety officer course according to
					 Ministerial Regulations, which set standards
					 in management and administration for safety,
					 occupational health and the work environment.
				 4. The Company regularly monitored, evaluated,
					 and improved the workplace environment for
					 the safety and health of employees and its
					 other stakeholders.
				 5. Knowledge and awareness of safety,
					 occupational health and the work environment
					 were shared with executives and employees
					 continuously.
				 6. All employees cooperated in implementing
					 the project regarding safety, occupational
					 health and the work environment program
					 with the goal of improving the work
					 environment and safe work practices.

				 7. Managed outsourced work and contractors
					 to comply with safety regulations of the
					 Company and building management.
				 8. Ensured safety at work that would raise
					 employee morale, which in turn affected
					 employee performance.
				 9. The Company has installed particle counters
					 and ceiling air purifiers in all working areas
					 to detect particulate matter and to ensure
					 air quality. All devices are examined
					 regularly. This should reduce incidence of
					 employees’ sickness.
The Company is a less risky business establishment
compared with industrial plants, and it occupies a building
that a corporate entity is managing to take care of safety,
occupational health and the building environment to a
specified level. However, the Company does not neglect
to comply with safety laws and records accident statistics
as follows.

			 7. ควบคุมการทำ�งานของ Outsource และผูร้ บั เหมา
				 ให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยของ
				 บริษัทและฝ่ายบริหารอาคาร
			 8. เสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการ
				 ทำ�งานอันจะนำ�ไปสู่การสร้างขวัญและกำ�ลังใจ
				 แก่พนักงาน ซึง่ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งาน
				 ของพนักงาน
			 9. บริ ษั ท ได้ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งฟอกอากาศชนิ ด ติ ด
				 ฝ้าเพดานในสำ�นักงาน บริเวณที่น่ังทำ�งานของ
				 พนั ก งาน รวมถึ ง ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด ค่ า
				 ฝุน่ ละอองทุกพืน้ ที่ เพือ่ ให้ปลอดจากฝุน่ ละออง
				 สภาพอากาศมีคุณภาพที่ดี และมีการตรวจเช็ก
				 เครื่ อ งฟอกอากาศและอุ ป กรณ์ ส ม่ำ � เสมอ
				 เป็นการลดความเสีย่ งการเจ็บป่วยของพนักงาน
บริษทั เป็นสถานประกอบการทีม่ คี วามเสีย่ งต่�ำ เมือ่ เทียบ
กับโรงงานอุตสาหกรรม และมีพื้นที่อยู่ในอาคารที่มีนิติบุคคล
เป็นผูบ้ ริหารอาคาร ดูแลในเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในอาคารอยูร่ ะดับหนึง่ อย่างไรก็ตาม บริษทั
ไม่ได้เพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
และมีการจัดทำ�สถิติการเกิดอุบัติเหตุดังนี้

สถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งาน
Accident statistics from work

ปี 2561/2018

ปี 2562/2019

ชาย (คน)
Men (No.)

หญิง (คน)
Women (No.)

รวม
Total

ชาย (คน)
Men (No.)

หญิง (คน)
Women (No.)

รวม
Total

ไม่หยุดงาน / Not absent

-

-

-

-

-

-

หยุดงาน / Absent

-

-

-

-

-

-

ทุพพลภาพ / Disabled

-

-

-

-

-

-

เสียชีวิต / Deceased

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม / Total

4. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

4. Conducting business with fairness

4.1 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
			 - มีการกำ�หนดจรรยาบรรณธุรกิจเพือ่ ให้กรรมการ
				 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้เป็นคู่มือ
				 เพือ่ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั เิ ป็นแบบอย่าง
				 ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความเป็ น ธรรม
				 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน
				 ต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง
				 ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4.1 Code of Conduct
			 - A code of conduct has been prepared as an
				 operations manual for members of the Board
				 of Directors, the executives, and employees
				 of the Company to ensure they treat
				 themselves, their co-workers, their supervisors,
				 their subordinates, and all related parties with
				 fairness and accountability.
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4.2 การส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
			 - มีหลักการในการคัดเลือกคูค่ า้ ในการดำ�เนินธุรกิจ
				 ร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ส่งเสริมคู่ค้าที่ไม่มี
				 ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชน
				 โดยการใช้แรงงานเด็ก หรือให้การส่งเสริมการ
				 ดำ�เนินธุรกิจที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การคุ้มครองสิทธิลูกค้า
- ให้บริการมาตราฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ
- กำ�หนดให้พนักงานเคร่งครัดในการรักษาความลับของ
		 ลูกค้า และไม่นำ�ข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่
		 บุคคลอื่น
- ไม่นำ�ข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท และ
		 ผูท้ เี่ กีย่ วข้องโดยมิชอบ เว้นแต่จ�ำ เป็นต้องปฏิบตั ติ าม
		 กฎหมาย
- ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่วนงาน
		 ผูล้ งทุนสัมพันธ์ เพือ่ ขอทราบข้อมูล แจ้งข้อมูล รวมทัง้
		 แจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะแก่บริษัท ผ่านทาง
		 ช่องทางต่างๆ ดังนี้
		 โทรศัพท์ : 		 0-2697-3700
		 เว็บไซต์บริษัท : www.finansa.com
		 อีเมล : 		 ir@finansa.com
- ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกรรมการ
		 บริษัทได้โดยตรงเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนแก่บริษัท
		 จดหมายลงทะเบียน : กรรมการบริษัท
				 บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
				 เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
				 ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
				 กรุงเทพมหานคร 10500
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4.2 Working with corporate governance-oriented
business counterparts
			 - A clear principle in selecting business
				 counterparts has been established under
				 which the Company will not support those
				 who lack good corporate governance such
				 as violating human rights by exploiting child
				 labour or those that are involved in unethical
				 and unlawful business practices.

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

6. การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. Contributing to society and the environment

การดำ�เนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
บริษทั มีสถานทีต่ ง้ั อยูบ่ นอาคารสูง มีนติ บิ คุ คลฯ ทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากเจ้าของร่วม เป็นผูบ้ ริหารอาคาร ซึง่ มีโครงการปรับปรุง
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นมาตรฐานตามกฎหมายกำ�หนด รวมถึงความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มีแผนงานบำ�รุงรักษาเครือ่ งจักรทีเ่ ป็น
ส่วนประกอบของอาคาร เพื่อไม่ให้ก่อมลภาวะทางกลิ่น เสียง
มีระบบบำ�บัดน้�ำ เสีย ซึง่ มีแผนงานพัฒนาระบบและเครือ่ งจักร
ทีเ่ ป็นส่วนประกอบของอาคาร ตรวจสอบและติดตามสม่�ำ เสมอ
ตลอดทัง้ ปี ซึง่ ในส่วนพืน้ ทีข่ องบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอาคาร ก็ได้มกี าร
กำ�หนดนโยบายสิง่ แวดล้อม โดยให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคน
มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการ จัดการสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1. เผยแพร่ความรูใ้ นด้านกฎหมายสิง่ แวดล้อมในอาคาร
		 สำ�นักงาน และร่วมกันปฏิบตั ติ ามกฎหมายและเกณฑ์
		 ต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในบริษัท
2. ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้�ำ และทรัพยากร
		 ต่างๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อ
		 ผลิตภัณฑ์และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
		 เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกปริ้นเตอร์ เป็นต้น
4. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในการลดและป้องกัน
		 การปล่อยขยะของเสียและมลพิษอื่นๆ จากกิจกรรม
		 การทำ�งาน เช่น การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
		 ไม่อนุญาตให้น�ำ กล่องโฟมบรรจุอาหารเข้าในอาคาร
		 ไม่ทิ้งกระดาษชำ�ระลงโถชักโครก เป็นต้น
5. สือ่ สารนโยบายสิง่ แวดล้อมต่อพนักงาน และเผยแพร่
		 ถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท
การส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีแนวนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม
ในสถานที่ทำ�งานของบริษัท ดังนี้

Conducting business under environmental standards
The Company is located in a high-rise building that
is managed by a legal entity appointed by co-residents.
The legal entity maintains the environment to meet a legal
standard, strictly follow safety rules, and provide
maintenance services on a regular, year-round basis for
equipment in the building to avoid odor pollution and noise
pollution. The building has also installed a waste water
treatment system. For indoor areas under the Company’s
supervision, the following environmental policy has been
established for management and staff at all levels:
1. Provide knowledge of laws concerning the
		 environment in an office building and comply with
		 related rules and laws to promote a high-quality
		 environment in the Company.
2. Encourage the most efficient use of energy, water,
		 and other resources of the Company.
3. Make continued efforts to improve the environment
		 by supporting procurement from environmentally
		 friendly suppliers of items such as photocopiers,
		 printer ink, and paper.
4. Raise awareness on reducing/preventing waste
		 and toxic substances caused by work activities
		 with efforts such as creating a campaign to reduce
		 plastic, foam, and paper in toilet bowls.
5. Communicate an environmental policy with staff
		 on the Company’s efforts to protect the environment
		 in the workplace.
Promoting the effective use of resources
The Company has guidelines to promote the effective
use of resources to reduce/prevent environmental pollution
in the workplace as follows:
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ด้านการใช้ไฟฟ้า
- บริษัทดำ�เนินการลงทุนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
		 โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์
		 (T8) ใช้เป็นหลอดผอมชนิด 28 วัตต์ (T5) และหลอดไฟ
		 LED เพือ่ เป็นการประหยัดพลังงาน และลดความร้อน
		 ในพื้นที่สำ�นักงานบริษัท
- การใช้ซอฟต์แวร์ชว่ ยในการควบคุมระบบปรับอากาศ
		 สามารถตั้งเวลาทำ�งานเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อ
		 ควบคุมการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง
		 ในการเปิดใช้งานเอง (Manual) โดยไม่ได้รับอนุญาต
		 และลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเกินความจำ�เป็น
ด้านแสงสว่าง
บริษทั จัดให้มแี สงสว่างในพืน้ ทีท่ �ำ งานทีเ่ หมาะสมกับการ
ทำ�งานของพนักงาน แสงสว่างไม่ให้น้อยหรือมากเกินไป ซึ่ง
อาจนำ�มาให้เกิดความเครียดในการทำ�งานและเกิดอุบตั เิ หตุได้
ด้านคุณภาพน้ำ�
บริษทั ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพน้�ำ โดยเฉพาะน้�ำ ดืม่ ได้
จัดซือ้ เครือ่ งทำ�น้�ำ ดืม่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ระบบ Reverse Osmosis
System (RO) เพื่อให้พนักงานได้ดื่มน้ำ�ที่มีคุณภาพ และเป็น
ผลดีตอ่ สุขภาพของพนักงาน เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานด้วย
การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมพนักงานในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
บริษัทได้เล็งเห็นความสำ�คัญในด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ทำ�งาน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจาก
ความไม่เข้าใจทีแ่ ท้จริงของพนักงาน บริษทั จึงมีแนวการปลูกฝัง
จิตสำ�นึกให้พนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการ
อบรมและสัมมนาเกีย่ วกับการจัดการสิง่ แวดล้อม เช่น สัมมนา
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
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On electricity
- The Company has invested in replacing T8
		 fluorescent 36-watt lightbulbs with T5 fluorescent
		 28-Watt tube lightbulbs and LED lightbulbs to
		 reduce energy consumption and heat in the workplace.
- Using software to control air conditioning with an
		 automatic switch for effective use, which reduces
		 risks occurring from unauthorized, manual switching
		 and reduces the unnecessary usage and cost of
		 electricity.
On lighting
The Company provides appropriate lighting for the
staff to avoid stress and accidents.
On water quality
The Company has placed importance on drinking
water by purchasing a high-quality Reverse Osmosis
System (RO) water purifier for staff to drink good water
and maintain good health, which helps improve productivity.
Providing knowledge and training on the environment
The Company considers the workplace environment
to be an important issue. The most important problem
facing this issue comes from misunderstanding among
staff. The Company has brought up awareness in direct
and indirect ways, including a series of staff training and
seminars on environment management, such as a seminar
on procurement of environmentally friendly goods and
services, for example.

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและปลูกฝังค่านิยม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ดังนี้
1. ฟิ นั น ซ่ า ร่ ว มทำ � บุ ญ ตั ก บาตร เนื่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10
เมือ่ วันศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2562 บริษทั ฟินนั ซ่า จํากัด
(มหาชน) โดย นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
พร้อมคณะผูบ้ ริหารและพนักงานได้รว่ มทาํ บุญตักบาตรพระสงฆ์
จำ�นวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

Corporate Social Responsibility (CSR)
The Company contributes to society and the environment
by encouraging a participation in socially responsible
activities by its staff and instilling in them a values on
social and environmental issues, developing these into an
organizational culture.
1. Finansa participated in merit making on the
occasion of His Majesty King Rama 10’s Birthday
On Friday 26 July 2019, Finansa Public Company
Limited led by Mr. Vorasit Pokachaiyapat,Managing Director along with the executives and employees to offer alms
to 89 Buddhistmonks to celebrate His Majesty King Maha
Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s 67th birthday.
The ceremony was held at the Bangkok Free Trade Zone.
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2. “รวมพลังเปลีย่ นโลกให้สดใส ลดการใช้พลาสติก”
บริษทั ฟินนั ซ่า จํากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ รณรงค์
ลดการใช้แก้วพลาสติก ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก
และเชิ ญ ชวนร่ ว มกั น ใช้ ก ระติ ก น้ำ � สเตนเลสของบริ ษั ท
แทนการใช้แก้วพลาสติก
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2. “Together we can change the world by reducing
plastics use.”
Finansa and its subsidiaries have participated in a
campaign to reduce single-use plastic containers by
substituting plastic containers with Finansa’s stainless steel
flasks.

ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีการ
บริหารความเสีย่ งแบบรวมกลุม่ โดยมีเป้าหมายให้ธรุ กิจเติบโตและ
สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว กลุ่มบริษัทฟินันซ่า
ตระหนักดีว่าความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญ อาจทำ�ให้ผู้ลงทุน
สูญเสียเงินลงทุนทัง้ จำ�นวนหรือบางส่วนหรือไม่ได้รบั ผลตอบแทน
ในอัตราทีค่ วรจะได้รบั จึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
นโยบายเกีย่ วกับมาตรการและแผนงานจัดการความเสีย่ ง
ในการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทกำ�หนดจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ได้จัดให้ฝ่ายบริหาร
รายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งของกลุ่ ม บริ ษั ท ต่ อ                
คณะกรรมการบริษัทเป็น ประจำ�ทุกไตรมาส และได้ มี ก าร
ทำ�การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทีม่ อี ยู่
เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบตั งิ าน ให้ผลการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

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

1. ความเสี่ยงจากภาวะตลาด

Market risk refers to change in value of financial  
instruments resulting 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 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. Around the end of 2014 and in 2015, Finansa
acquired rights to sub-lease land and warehouse/factory
buildings in the Bangkok Free Trade Zone project with the
sub-lease period of 24-25 years. Total leasable area is
89,024 sqm. Total investment value is Baht 1,423.3 million.
The objectives are to operate the business of leasing of
warehouses and factory buildings to operators and to

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
การควบคุ ม ของบริ ษั ท หากปั จ จั ย ดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบ          
ในทางลบต่อภาวะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ การระดมทุน
การนำ�หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน รวมถึงความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน
ก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ
และธุรกิจการลงทุนโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในภาวะดังกล่าว
บริ ษั ท อาจมี โ อกาสหารายได้ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นอื่ น ๆ ชดเชย        
เพื่ อ เป็ น การกระจายความเสี่ ย งด้ า นรายได้ เช่ น รายได้            
จากการให้บริการเป็นทีป่ รึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้ รายได้
จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า โดยในช่วงปลายปี 2557 และ
ในปี 2558 บริษทั ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าทีด่ นิ พร้อมอาคาร
คลังสินค้า/อาคารโรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน  
ระยะเวลาการเช่าช่วง 24-25 ปี โดยมีพื้นที่เช่ารวม 89,024
ตารางเมตร มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 1,423.3 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลัง

Risks Factors for the Group Operation
1. Market Risk
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สินค้า และอาคารโรงงานให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำ�ให้
บริษัทมีแหล่งรายได้ที่สม่ำ�เสมอ ลดผลกระทบจากความเสี่ยง
จากความผั น ผวนของภาวะตลาดเงิ น และตลาดทุ น ลงได้   
นอกจากนี้ นโยบายการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทที่ไม่ได้มุ่งเน้น
ธุรกิจภายในประเทศเพียงแห่งเดียวจะช่วยกระจายความเสีย่ ง
จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศได้ระดับหนึ่ง
1.2 ความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม
เนื่องจากบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจ
ด้านหนึ่งคือการลงทุนโดยตรงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มี
รายได้จากการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าว ดังนัน้
ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอาจ   
เกิดขึ้นได้ ถ้าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีผลการดำ�เนินงาน
ขาดทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของ
บริษัท ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินรวม
ได้ถกู บันทึกตามวิธสี ว่ นได้เสีย และเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมทีแ่ สดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ประเภทรายได้
Type of Revenue

ด�ำเนินการโดย
Operated by

create constantly income stream for the Company, thus
reducing the risk attributable to market conditions.
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.
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

2562 / 2019
รายได้
Revenue

ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ
FNS, FFM,
Investment, Advisory and
100
38.9
FC
Management Business
ธุรกิจวาณิชธนกิจและหลักทรัพย์
FSL
100
63.7
Investment Banking and Securities Business
ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
FNS
176.4
Warehouse and Factory Leasing Business
อื่นๆ
26.4
Others
รวมรายได้ทั้งหมด
305.4
Total Revenue			
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
		
ในบริษัทร่วม
FSS & FSSIA
29.29
(40.5)
Share of gain (loss) from investment
MK
18.80
33.4
in associated companies
รวม / Total		
(7.1)
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%

2561 / 2018
รายได้
Revenue

%

2560 / 2017
รายได้
Revenue

%

12.7

38.2

7.3

28.8

6.0

20.9

299.6

57.4

245.3

50.8

57.8

179.9

34.5

180.8

37.5

8.6

4.1

0.8

27.6

5.7

100.0

521.8

100.0

482.5

100.0

54.8
45.2

(6.9)
34.5

16.7
83.3

52.1
22.8

69.6
30.4

100.0

27.6

100.0

74.9

100.0

1.3 ความเสี่ ย งด้ า นการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ผลตอบแทน
กลุ่ ม บริ ษั ท ฟิ นั น ซ่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ ผ ลตอบแทนจาก      
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ เนือ่ งมาจาก
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 222.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5
ของสินทรัพย์รวมในกลุ่มฟินันซ่า ลดลง 244.5 ล้านบาท     
จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากการไถ่ถอนเงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนที่เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562  เงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราวใน        
หลั กทรั พย์ เ พื่ อค้าทั้งจำ�นวนเป็น เงิน ลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน
ของกองทุนตลาดเงินในประเทศ เป็นเงินลงทุนทีม่ สี ภาพคล่องสูง
และความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำ�  สำ�หรับเงินลงทุนระยะยาว
เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกองทุนต่างประเทศ
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
เป็ น ผู้ กำ � หนดแนวทางและนโยบายการจั ด สรรสิ น ทรั พ ย์
นโยบายการอนุมตั วิ งเงินการลงทุนของบริษทั และการควบคุม
ความเสีย่ ง เพือ่ ควบคุมผลขาดทุนทีอ่ าจเกิดจากความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดหลักทรัพย์
1.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั มีบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียนในต่างประเทศ
ที่ดำ�เนินการอยู่ 1 แห่ง  จึงมีสินทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่ง  
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และ
บริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ตามตารางข้างล่างนี้ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นเงินสด  
และเงินลงทุน
สกุลสกุลเงิน

Currency

ดอลลาร์สหรัฐ
US Dollars

1.3 Risk on Investment in Securities and Return
Risk of below-expected return from securities investment
arises with domestic and global economic fluctuation.
As at 31 December 2019, the Company and its
subsidiaries held net investment in securities of Baht 222.1
million, accounted for 5% of total assets of the Group.  
Compare to those of the previous year, the investment in
securities were decreased by Baht 244.5 million from
redemption of liquid investment units.
As at 31 December 2019, temporary investments in
securities held for trading was in domestic money market
funds, which are highly liquid and pose low investment
risk. The long-term investments in securities were in    
government bond and foreign funds.
The Group Investment Committee were assigned to
set business policies in asset allocation, investment         
approval limit, and risk management so as to limit negative
return that may arise from volatile economic and market
conditions.
1.4 Foreign Exchange Risk
The Finansa Group consists of 1 operating overseassubsidiary and therefore possesses foreign currency  
denominated assets and liabilities. Foreign currency      
denominated assets and liabilities of the Company and its
subsidiaries as at 31 December 2019 is shown in the
table below. Most of the assets were in cash and
investments.

สินทรัพย์ (พันหน่วย)

ร้อยละของสินทรัพย์รวม

% of Total Assets

Liabilities (Thousand)

% of Total liabilities

1,707

1.3

-

-

Assets (Thousand)

หนี้สิน (พันหน่วย)

ร้อยละของหนี้สินรวม
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1.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อรายได้
และค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้กลุ่มบริษัท  
มีความเสีย่ งในด้านนีต้ � 
ำ่ เนือ่ งจากรายได้จากดอกเบีย้ จะมาจาก
สัญญาระยะสัน้ และมีจ�ำ นวนน้อยเมือ่ เทียบกับรายได้อน่ื ขณะที่
ค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยเกิดจากหนี้สินที่เป็นหุ้นกู้ระยะยาว
โดยหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ได้ครบกำ�หนดไปในเดือนพฤษภาคม 2562 แล้ว
ทำ � ให้ ณ สิ้ น ปี 2562 มี ย อดคงค้ า งของหุ้ น กู้ ร ะยะยาว      
จำ�นวน 1,270 ล้านบาท ทั้งนี้ การที่บริษัทมีหนี้สินระยะยาว
หากอัตราดอกเบีย้ ตลาดปรับตัวสูงขึน้ 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 from short-term lending
and relatively low compare to other types of income.  While
short-term debentures matured in May 2019, interest
expenses came mainly from long-term debentures with
total outstanding balance of Baht 1,270 million at year-end
2019. As the Company has more of long-term liability than
short-term liability, an increase in interest rate will have a
positive impact on the Company or result in a lower      
interest expenses compare with an increase in market rate.

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

2. Liquidity Risk

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการทีบ่ ริษทั ไม่สามารถชำ�ระหนีส้ นิ หรือภาระผูกพันเมือ่ ถึง
กำ�หนด เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความ
ต้องการภายในระยะเวลาที่กำ�หนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม
เดิมความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเป็นความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญมาก
ประเภทหนึ่งในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด
(มหาชน) เนือ่ งจากบริษทั มีการพึง่ พาเงินกูร้ ะยะสัน้ ทีร่ ะดมผ่าน
หุ้นกู้ระยะสั้น โดยใช้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุน   
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังบริษทั ได้มกี ารระดมทุนผ่านการออก
หุ้นกู้ระยะยาว เพื่อใช้ในการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารคลัง
สินค้าและโรงงานซึ่งเป็นสินทรัพย์ระยะยาว และลดการออก
หุ้นกู้ระยะสั้นลง เพื่อให้แหล่งระดมทุนและแหล่งใช้ไปมีความ
สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงด้านนี้ให้ต่ำ�ลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน
ประเภทหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี และ
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายใน 1 ปี รวมจำ�นวน 231.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 110.7
ล้านบาท หรือร้อยละ 92 จากสิ้นปี 2561 และมีอัตราส่วน
สภาพคล่องที่ได้จากการเทียบสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ
หนีส้ นิ หมุนเวียนของกลุม่ ฟินนั ซ่า เท่ากับ 3.43 เท่า ลดลงจาก
สิ้นปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 4.14 เท่า แสดงว่าสภาพคล่องระยะสั้น
ของบริษัทปรับตัวลดลงจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว  
ในส่วนของหนี้สินระยะยาว บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวสุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี จำ�นวน 1,040 ล้านบาท  
ลดลง 130 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากสิ้นปี 2561  และมี
หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน-สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กำ�หนด
ชำ�ระภายใน 1 ปี จำ�นวน 3.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 1 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2561 โครงสร้างเงินทุนของกลุม่ ฟินนั ซ่าประกอบด้วย
หนี้ สิ น จำ � นวน 1,421.3 ล้ า นบาท และส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น   
จำ�นวน 2,675.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่ากับ 0.53 เท่า นับว่ายังอยู่ในระดับต่ำ�

Liquidity risk is the risk that the Company is unable
to meet financial obligations when they become due, as
a result of the failure to obtain sufficient funds at reasonable
cost within the deadline.
Previously, the liquidity risk was one of the most
significant risks for Finansa Plc. because the Company
relied on short-term loans in term of bills of exchange and
short-term debentures to maintain working capital and
investments. However, during the past years, the Company
raised funds through issuance of long-term debentures to
acquire rights to sub-lease land and warehouse/factory
buildings which were non-current asset generating a steady
stream of income. Moreover, the issuance of short-term
debentures was also decreased. This resulted in a better
maturity profile and reduced liquidity risk.    
As at 31 December 2019, the Company reported
current liabilities which comprise current portions of      
long-term debentures and liabilities under finance lease
agreements of Baht 231.1 million, increased by Baht 110.7
million or 92% from the end of 2018. The liquidity ratio,
calculated by dividing current asset with current liabilities
was 3.43, compare to 4.14 in 2018, showing a decline in
short-term liquidity status resulted from a drop in liquid
investment units. As for long-term liabilities, the Company
had long-term debentures-net of current portion of Baht
1,040 million, decreased by Baht 130 million or 11% from
the end of 2018 and liabilities under finance lease agreements, net of current portion of Baht 3.1 million versus
Baht 1 million at year-end 2018. The Group’s capital
structure comprised Baht 1,421.3 million in liabilities and
Baht 2,675.4 million in equity, resulting in a debt to       
equity ratio of 0.53 which is considerably low.
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการ       
ผูจ้ ดั การเป็นผูอ้ อกนโยบายภายในให้มรี ะบบควบคุมการออก
ตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างรัดกุม รวมถึงให้มี
การรายงานจำ�นวนยอดตราสารหนีท้ เ่ี สนอขาย และยอดคงค้าง
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ประจำ � ทุ ก ไตรมาสเพื่ อ ให้   
สามารถตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบยอดคงค้าง
ของตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ที่บริษัทออกได้จาก “รายงานผล    
การขายหุ้นกู้” ของบริษัท จาก www.sec.or.th
กลุ่มฟินันซ่ามีการบริหารสภาพคล่องแบบรวมศูนย์โดย
ฝ่ายบริหารเงิน  มกี ารจัดให้มกี ารกูย้ มื ระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย
และมี ก ารคำ � นวณ Liquidity Gap เพื่ อ วั ด ความเพี ย งพอ       
ของเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัท

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. ความเสี่ยงด้านเครดิต

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
investments in convertible loans and in debt securities, 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.

ความเสีย่ งด้านเครดิต หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการ
ที่คู่สัญญา (Counterparty) ของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงือ่ นไขและข้อตกลงในสัญญาทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันไว้ได้ ทำ�ให้ไม่
สามารถชำ�ระหนี้เมื่อครบกำ�หนดซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความ  
เสียหายแก่บริษัท
กลุ่ ม ฟิ นั น ซ่ า มี ค วามเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต อยู่ ใ นระดั บ ต่ำ � 
เพราะปัจจุบนั ไม่มธี รุ กิจการปล่อยสินเชือ่ และไม่มนี โยบายในการ
ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ เพิ่ ม ดั ง นั้ น ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ที่ บ ริ ษั ท         
ยังคงมีอยูจ่ งึ เกิดจากการลงทุนในรูปแบบการให้เงินกูแ้ ปลงสภาพ
และการลงทุนในตราสารหนี้ และความเสี่ยงด้านชำ�ระราคา
ในการลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งกำ � หนดให้ ต ราสารหนี้ ห รื อ บริ ษั ท ที่ อ อก
ตราสารหนีต้ อ้ งได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นระดับ
ที่ลงทุนได้ (Investment grade) หรือได้อันดับความน่าเชื่อถือ
ไม่ต่ำ�กว่า BBB-เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต  
ของกลุ่มบริษัท

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิด
ความเสี ย หายอัน เนื่อ งมาจากการขาดการกำ�กั บดู แลและ
ควบคุ ม ที่ ดี หรื อ ขาดธรรมาภิ บ าลในองค์ ก ร โดยมี ส าเหตุ        
มาจากกระบวนการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร บุคลากร ระบบงาน
หรือเหตุการณ์จากปัจจัยภายนอก
กลุ่มฟินันซ่าได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) กำ�หนดมาโดยตลอด โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี

3. Credit Risk

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.
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
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สำ�หรับการดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ฟินันซ่า
กำ�หนดนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้
รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายในที่เ กี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้  
เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์  
และกำ � หนดให้ ผู้ บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ     
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59
และบทกำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
สำ�หรับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกต่างๆ
เช่น ภัยธรรมชาติ และการก่อวินาศภัย กลุม่ บริษทั ได้มกี ารจัดทำ�
แผนฉุกเฉินหรือแผนการดำ�เนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business
Contingency Plan) เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาให้บริการ   
ได้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
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
ธุรกิจการเงินมีอยู่อย่างจำ�กัด ทำ�ให้เกิดการแย่งชิงบุคลากร  
ในสายงานต่าง ๆ ผูบ้ ริหารมีนโยบายทีจ่ ะว่าจ้างผูบ้ ริหารในระดับสูง
เน้นการพัฒนาพนักงาน สร้างแรงจูงใจในการทำ�งาน รวมทั้ง
จั ด ให้ มี ที ม งานที่ ป ระกอบด้ ว ยบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วาม
สามารถและมีประสบการณ์หลายทีม  ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้
สร้างผลงานและช่วยให้ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ดังนัน้ หากขาดผูบ้ ริหารหรือทีมงานหนึง่ ไป ทีมงานอืน่ สามารถ
ดำ�เนินงานแทนได้ โดยจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคตไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังให้ความสำ�คัญ
กับทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับบริหารและ
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเพิ่ ม เติ ม อย่ า ง
สม่ำ � เสมอและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อี ก ทั้ ง การให้ ผ ล
ประโยชน์ตอบแทนจากการทำ�งานที่สัมพันธ์กับผลงานและ
ความสามารถของพนักงานให้อยู่ในระดับที่จูงใจและอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามสภาวะตลาด เพื่อสร้างหลักประกันและ
ความมัน่ คงในการทำ�งานของพนักงาน ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ ง
ในการสูญเสียทีมงานและบุคลากรให้น้อยลง
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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, who 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.

6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฟินันซ่า เช่น รายได้ กำ�ไร
เงินทุน เป็นต้น รวมถึงชื่อเสียงของกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบัน
และอนาคต อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
ในการดำ�เนินธุรกิจ การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ทผี่ ดิ พลาด การนำ� 
ไปปฏิบตั อิ ย่างไม่เหมาะสม หรือความเชือ่ งช้าในการตอบสนอง
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของอุ ต สาหกรรม เศรษฐกิ จ หรื อ
เทคโนโลยี บริษทั บริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์โดยการติดตาม
การเปลีย่ นแปลงของปัจจัยต่างๆ ทีใ่ ช้พจิ ารณาในการกำ�หนด
กลยุทธ์ของบริษัท เพื่อนำ�มาทบทวนปรับกลยุทธ์ของบริษัท
ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการจัดทำ�
รายงานผลประกอบการเสนอฝ่ายบริหารเพื่อติดตามว่าการ
ดำ�เนินงานต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้กำ�หนดไว้หรือไม่

7. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอันดับความ
น่าเชื่อถือ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  สถาบันจัดอันดับความ  
น่ า เชื่ อ ถื อ ฟิ ท ช์ เรทติ้ ง ส์ (ประเทศไทย) (Fitch Ratings        
(Thailand) Limited) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ
(National rating) ระยะยาวของบริษทั ฟินนั ซ่า จำ�กัด (มหาชน)
ที่ระดับ ‘BBB-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และ
คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F3(tha)’ ข้อมูล  
เพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com

6. Strategy Risk
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. The Company
manages strategic risk by monitoring changes in key     
assumptions used for strategic formulation in order to
review the Company’s business strategies in a timely and
orderly manner. In addition, financial performance is regularly
reported to management to closely monitoring consistency
of the performance and the strategies.

7. Risk on the Changing of the Company
Credit Rating
On 3 July 2019, Fitch Ratings (Thailand) has affirmed
Finansa Plc.’s National long-term credit rating at BBB-(tha)
with Stable Outlook. It also affirmed the National short-term
credit rating at F3(tha). Additional information is available
on www.fitchratings.com.
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Internal Control and Risk Management
การควบคุมภายใน

Internal Control

บริษทั ดำ�รงไว้ซง่ึ ระบบการกำ�กับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ
ภายใน ดังนี้
(1) บริษทั มีการประเมินปัจจัยเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
ที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นัยสำ�คัญอย่างสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ มีการติดตามและมี
มาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
(2) ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ บริษัท
มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และอำ�นาจอนุมตั ิ
วงเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าทีเ่ พือ่ การตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน
(3) บริษทั มีการกำ�หนดและยึดถือนโยบายทางการบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญ ชีที่เ หมาะสมกับ ธุรกิจ ของ
บริษทั มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
(4) บริษัทมีการกำ�หนดนโยบายและคู่มือการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน
(5) บริษัทมีการกำ�หนดนโยบายและคู่มือการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ
(6) บริษทั ให้อสิ ระในการทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุล
อย่างเต็มที่แก่บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จำ�กัด
ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบภายในอิสระทีบ่ ริษทั ได้วา่ จ้างจาก
ภายนอก ในการทำ�หน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินสำ�คัญ
ของบริษทั ได้ด�ำ เนินการตามแนวทางทีก่ �ำ หนดและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้ อ กำ � หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท
(Compliance Control) โดยให้ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง
เรฟโวลูชน่ั จำ�กัด ขึน้ ตรงและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบั ญ ชี จำ � กั ด ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
ยั ง ทำ � หน้ า ที่ ส อบทานระบบการควบคุ ม ภายใน
ตามวิธีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชี
จากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
ได้เข้ารายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
บริษทั ยังได้มกี ารทําการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในทีม่ อี ยูเ่ ป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ พิจารณาหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดําเนินงาน        
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

The Company maintains internal control through the
following procedures:
(1) The Company has consistently evaluated significant
business risks affecting the Company and has
pursued a follow-up and risk mitigation process.
(2) In controlling working operations of executives,
the Company has stated, in a written document,
the scope of duties and budget approval authority
for each level of those executives and has
allocated responsibility for cross-auditing.
(3) The Company has stated and pursued an
accounting policy which is consistent with the
Thai accounting standards and considered most
appropriate for the business. All documents
accompanying accounting records are categorized
and maintained.
(4) The Company has set out a policy and guidelines
of internal control to prevent corruption.
(5) The Company has set out a policy and guidelines
of internal control to prevent bribery of government
officials, foreign state officials and staff of
International public organizations.
(6) Accounting Revolution Company Limited, an
out-sourced independent internal auditor, has true
independence in its work in reviewing that all main
business and financial operations are in compliance
with relevant laws and regulations and performed
with efficiency. The independent internal auditor
is under the supervision of, and reports to, the
Audit Committee in considering the adequacy of
the internal control system and supervising
business operations to comply with relevant laws
and regulations. In addition, Deloitte Touche
Tohmatsu Jaiyos Audit (Deloitte), the Company’s
Auditor, also reviews the internal control system
in accordance with the audit of the financial
statements. Deloitte reports the audit results
directly to the Audit Committee every quarter.
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.
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ในปี 2562 บริษทั ได้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั
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 1/2562
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้ง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง         
เรฟโวลูชน่ ั จำ�กัด ให้ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในอิสระของบริษทั
ประจำ�ปี 2562 โดยมีนางศศิวิมล สุกใส กรรมการผู้จัดการ  
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัติ
ของบริษทั แอคเคาน์ตง้ิ เรฟโวลูชน่ั จำ�กัด และนางศศิวมิ ล สุกใส
แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่    
ดังกล่าว เนือ่ งจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในงาน
ด้านการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในมาเป็นเวลานาน ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น
ผู้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้ทำ�หน้าที่ผู้ตรวจ
สอบภายในของบริษทั โดยมอบหมายให้นางสาววิภา นิลโสภณ
หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance Department)
เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้มอบหมายให้ นางสาววิภา นิลโสภณ
หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance Department)
ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการทีก่ �ำ กับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงให้ค�ำ
แนะนำ�และคำ�ปรึกษากับหน่วยธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท   
ในประเด็ น กฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยหน่ ว ยงาน       
กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท และรายงานคู่ขนานต่อ กรรมการ  
ผู้จัดการ คุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงานปรากฏในประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
ทั้งนี้ มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายกำ�กับดูแล    
การปฏิบัติงานไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงอันอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัท โดยมีการประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญอย่างสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ มีการ
ติดตามและมีมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น ทั้งนี้
บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท และ        
บริษทั ในเครือ ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับมาตรการและ
แผนการบริหารจัดการความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั
และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้ฝ่ายบริหารรายงาน       
ผลการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั
เป็นประจำ�ทุกไตรมาสด้วย

Four audit committee meetings were held in 2019
and all members attended the meetings. The Audit       
Committee and the Board of Directors evaluated and
reviewed the Company’s internal control systems and
concluded that from the internal audit report and the report
of the auditor, there were no significant areas of concern
and the Company had an internal control system which
was sufficient to safeguard against any use of the         
Company’s assets by the executives and employees for
personal interest.
The Audit Committee Meeting no. 1/2019 on 26
February 2019 appointed Accounting Revolution             
Company Limited to act as an out-sourced independent
internal auditor of the Company for the year 2019 with
Mrs. Sasivimon Suksai, Managing Director to be the main
responsible internal auditor. The Audit Committee was of
the opinion that Accounting Revolution Company Limited
and Mrs. Sasivimon Suksai were considered to be qualified
and appropriate as they had true independence and    
long-term experience in internal audit and internal control
review. The Audit Committee was responsible for the   
appointment or removal of the internal auditor of the
Company. The Company had assigned Ms. Wipa Nilsophon,
Head of Compliance Department to coordinate with the
out-sourced independent internal audit company.
The Company had also assigned Ms. Wipa Nilsophon,
Head of Compliance Department to supervise the conduct
of the Company in order to comply with regulatory
requirements and to provide suggestions and advice on
relevant laws and regulations to every business unit of the
Finansa Group. The Compliance Department reported to
the Audit Committee and Board of Directors and also
reported to the Managing Director. The qualification of the
Head of Compliance was disclosed in the Biographies of
Directors and Management section. The role and              
responsibility of the Compliance Department was written
in the Code of Conduct of the Finansa Group.

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

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

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
Head Office Location

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

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

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

เลขทะเบียนบริษัท
Registration Number

0107545000080

โฮมเพจบริษัท / Home Page

www.finansa.com

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
Registered and Paid-up Capital

1,729.28 ล้านบาท / Baht 1,729.28 million

จ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
Registered Share Capital

345.86 ล้านหุ้น / 345.86 million ordinary shares

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
Par Value per Share

หุ้นละ 5 บาท / Baht 5

นายทะเบียนหลักทรัพย์
Share Registrar

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

ผู้สอบบัญชี
Auditor

นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 5035 หรือ
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3356 หรือ
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4301 หรือ
นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 7098
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
11/1 อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 23-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ +66 2034 0000  โทรสาร +66 2034 0100
Mrs. Nisakorn Songmanee, Certified Public Accountant (Thailand) No. 5035 or
Dr. Suphamit Techamontrikul, Certified Public Accountant (Thailand) No. 3356 or
Mr. Chavala Tienpasertkij, Certified Public Accountant (Thailand) No. 4301 or
Mrs. Wilasinee Krishnamra, Certified Public Accountant (Thailand) No. 7098
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
AIA Sathorn Tower, 23rd-27th Floor,
11/1 South Sathon Road, Yannawa, Sathon, Bangkok 10120
Tel. +66 2034 0000 Fax +66 2034 0100

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
http://www.sec.or.th / Investors can study additional details of the issuer from the Company’s Annual Information Disclosure Form (Form 56-1)
on the SEC’s website at http://www.sec.or.th.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟินันซ่า
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น รวมและเฉพาะกิ จ การ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริษทั ฟินนั ซ่า จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของบริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน)         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด�ำเนินงาน และกระแส
เงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ  

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อก�ำหนดของจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี    
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ      
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับ
งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

การรับรู้รายได้ - รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์สว่ นใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมจาก
การเป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ ง ใช้ ข้ อ สมมติ ฐ านและ
ดุลยพินจิ ในการประมาณอัตราส่วนของงานทีใ่ ห้บริการสำ�เร็จ
ดังนัน้ เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ คือ ความถูกต้องของการ
รับรู้รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นโยบายการบัญชีสำ�หรับการรับรูร้ ายได้ และรายละเอียดรายได้
จากธุรกิจหลักทรัพย์ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ      
งบการเงินข้อ 3.1.1 และ 31 ตามลำ�ดับ

วิธีการตรวจสอบที่สำ�คัญรวมถึง
• ทำ�ความเข้าใจกระบวนการรับรูร้ ายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
และการออกแบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
• ประเมินการออกแบบและการนำ�ไปปฏิบตั ขิ องการควบคุม
ภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูร้ ายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบตั ติ ามการควบคุม
ภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูร้ ายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์
และ
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- สอบทานข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการประมาณอัตราส่วน
งานทีใ่ ห้บริการสำ�เร็จและทดสอบการคำ�นวณรายได้
จากธุรกิจหลักทรัพย์วา่ มีความถูกต้อง และตรวจสอบ
เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชีสำ�หรับรายได้จาก
ธุรกิจหลักทรัพย์
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

								
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และค่าความนิยม
วิธีการตรวจสอบที่สำ�คัญรวมถึง

การพิจารณาเกีย่ วกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
และการด้อยค่าของค่าความนิยมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อ
สมมติฐานของผู้บริหาร ดังนั้น เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และค่าความ
นิยม และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
ค่าความนิยมให้เป็นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นโยบายการบัญชีเรือ่ งเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ค่าความนิยม
การด้อยค่า และรายละเอียดเกีย่ วกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
และค่ า ความนิ ย ม ได้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ                  
งบการเงินข้อ 3.5, 3.9, 11.2 และ 14 ตามลำ�ดับ

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย
ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจำ�ปี ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระสำ�คัญกับงบการเงิน
หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้
ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแล
และฝ่ายบริหารของบริษัท
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• ทำ�ความเข้าใจกระบวนการการพิจารณาการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและค่าความนิยม และการออกแบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
• ประเมินการออกแบบและการนำ�ไปปฏิบตั ขิ องการควบคุม
ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ จ ารณาการด้ อ ยค่ า ของ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม
• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริหาร
เกี่ ย วกั บ ข้ อ บ่ ง ชี้ ข องการด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ใน
บริษัทย่อยและค่าความนิยม
- ประเมินความเหมาะสมของวิธกี ารประเมินมูลค่าและ
ข้อสมมติฐานที่สำ�คัญที่ผู้บริหารของบริษัทนำ�มาใช้
ในประมาณค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
และค่าความนิยม
- สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ
กำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนอ   
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็น เพื่อ
ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่  
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือ
ไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกำ�กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ใ นการกำ�กั บ ดู แ ล
กระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ     
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็น
ของข้ า พเจ้ า อยู่ ด้ ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ   
ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิ ชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติ งานของ
ข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้
และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คั ญ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริต
อาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทำ�ขึน้
โดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั
ในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สงั เกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้า
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ จนถึ ง วั น ที่ ใ นรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่ บริษทั และ
บริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมิ น การนำ�เสนอ โครงสร้ า งและเนื้ อ หาของ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ
ทีท่ ำ�ให้มกี ารนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
• ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอ
เกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็น
ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนด
แนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่อง
ต่างๆ ทีส่ ำ�คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการ
ตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำ�คัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
เกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่
ว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้า
ได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และ
กำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรือ่ งเหล่านีใ้ นรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อ
บังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�
ดั ง กล่ า วสามารถคาดการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า จะมี        
ผลกระทบในทางลบมากกว่ า ผลประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นได้ เ สี ย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

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 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย์

2562

2561

    งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.1
66,056
67,637
9,258
12,882
เงินลงทุนชั่วคราว
5.1
172,868
404,666
60,203
162,093
รายได้ค่าบริการค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
30.2
501
160
544
160
กิจการอื่น
6,171
11,958
963
1,133
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ
6,672
12,118
1,507
1,293
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
6
644,500
575,351
407,500
337,510
ลูกหนี้อื่น
29,325
10,288
22,250
7,353
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
30.2, 30.3.1
730
786
515,552
582,818
ดิจิทัลโทเคน
8
32,450
-     
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
9
32,251
32,608
24,157
26,039
		รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
952,402
1,135,904
1,040,427
1,129,988

									
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 						
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
10
เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
5.1
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
11.1, 11.2
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11.2
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
12
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินลงทุนทั่วไป
5.1
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
6
อาคารและอุปกรณ์
13
ค่าความนิยม
14
สิทธิการเช่า
15
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
16
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

630
20,546
1,658,748
72
28,651

625
33,282
1,684,306
72
28,651

1,375  
112,371
104,664
156,920
156,920
1,144,887
1,202,068
3,631
4,938
11,581
1,479
6,307
5,505
3,144,344
3,223,885
		รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		

รวมสินทรัพย์

		

4,096,746

4,359,789

630
11,350
945,841
1,548,847
-

625
10,331
945,841
1,472,361
-

97,325
1,144,887
2,821
6,033
3,757,734

88,990
1,202,068
3,942
5,232
3,729,390

4,798,161

4,859,378

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

หนี้สินหมุนเวียน 							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
20,000
20,000
หุ้นกู้ระยะสั้น
18.1
100,000
100,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
30.2, 30.3.2
721,800
799,800
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�ำหนด
ข�ำระภายใน 1 ปี
19
1,140
399
386
หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
18.2
230,000
230,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
9,222
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
20
46,506
145,037
81,852
75,361
277,646
274,658
1,034,038
995,161
		รวมหนี้สินหมุนเวียน

									

หนี้สินไม่หมุนเวียน							
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
19
3,142
1,034
1,469
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
18.2
1,040,000
1,170,000
1,040,000
1,170,000  
เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้า
64,037
65,069
64,037
65,069
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
21
36,486
26,542
21,768
17,920
		รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
1,143,665
1,262,645
1,127,274
1,252,989
รวมหนี้สิน				
1,421,311
1,537,303
2,161,312
2,248,150
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น
22
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 345,855,440 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
1,729,277
1,729,277
1,729,277
1,729,277
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 345,855,440 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ช�ำระครบแล้ว 1,729,277
1,729,277
1,729,277
1,729,277
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
208,455
208,455
208,455
208,455
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
23
49,000
45,000
49,000
45,000  
ยังไม่ได้จัดสรร
991,033
1,133,218
650,052
628,359
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(302,330)
(293,464)
65
137
2,675,435
2,822,486
2,636,849
2,611,228
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
4,096,746

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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4,359,789

4,798,161

4,859,378

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

รายได้
						
รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ
38,968
38,254
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
63,662
299,608
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
176,407
179,854
รายได้อื่น
26,400
4,079
		รวมรายได้			
305,437
521,795

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

149,090
176,407
8,287
333,784

2561

149,311
179,854  
8,222
337,387

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย							
ต้นทุนทางการเงิน
64,263
53,702
76,466
65,145
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบ
ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ
41,971
33,039
23,832
17,920
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
83,113
135,658
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
95,184
92,445
95,184
92,445
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
42,703
47,854
29,848
35,811
ส�ำรองขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
26,832
22,625
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
30.4
36,224
79,563
30,107
31,978
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย		
390,290
464,886
255,437
243,299
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(7,095)
27,659
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(91,948)
84,568
78,347
94,088  
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
17
9,366
(20,501)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี		
(82,582)
64,067
78,347
94,088

Finansa Public Company Limited

139

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านก�ำไรขาดทุน
ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
25,213
26,384
(72)
408
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงาน
ในต่างประเทศ
(27,904)
(2,133)
-  
รายการที่ไม่สามารถรับรู้ในภายหลังผ่านก�ำไรขาดทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
(6,175)
(1,697)
-   
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
(3,725)
(839)
(776)
255
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
(12,591)
21,715
(848)
663
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
(95,173)
85,782
77,499
94,751  
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(82,582)
64,067
78,347
(82,582)
64,067
78,347

94,088
94,088

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(95,173)
85,782
77,499
94,751
(95,173)
85,782
77,499
94,751  
									
ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท
(0.24)
0.25
0.23
0.37
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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22 หุ้น 345,855,440

256,515,092

345,855,440

256,515,092
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ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

ส่วนเกินทุน
ส่วนก�ำไร
(ต�่ำกว่าทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
จากการ
จากการลดสัดส่วน
เปลี่ยนแปลง
การลงทุน
มูลค่าเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

1,235,198
208,455
(51,524)
3,509
26,384
22
494,079
23
24
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1,729,277
208,455
(25,140)
3,509
												
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
1,729,277
208,455
(25,140)
3,509
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
25,213
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
23
เงินปันผลจ่าย
24
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,729,277
208,455
73
3,509

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ

(1,697)
(1,697)
(1,697)
(6,175)
(7,872)

(270,136)
(27,904)
(298,040)

ส่วนแบ่งขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม

(268,003)
(2,133)
(270,136)

ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

45,000
4,000
49,000

40,000
5,000
45,000

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

1,133,218
(86,307)
(4,000)
(51,878)
991,033

1,112,045
63,228
-  
(5,000)
(37,055)
1,133,218

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

2,822,486
(95,173)
-   
(51,878)
2,675,435

2,279,680
85,782
494,079
(37,055)
2,822,486

รวม

หน่วย : พันบาท
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ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ออกหุ้นเพิ่มทุน
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

23
24

22
23
24

หมายเหตุ

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

1,729,277
1,729,277

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

1,235,198
494,079
1,729,277

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ

137
(72)
65

(271)
408
137

45,000
4,000
49,000

40,000
5,000
45,000

628,359
77,571
(4,000)
(51,878)
650,052

576,071
94,343
(5,000)
(37,055)
628,359

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม
ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนเกินทุน (ต�่ำกว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2,611,228
77,499
(51,878)
2,636,849

2,059,453
94,751
494,079
(37,055)
2,611,228

รวม

หน่วย : พันบาท

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับรายการที่กระทบก�ำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจ�ำหน่าย
(ก�ำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(ก�ำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รายได้จากการขายดิจิทัลโทเคน
ส�ำรองค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายได้ค่าบริการค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินมัดจ�ำรับจากลูกค้าลดลง
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�ำเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

(91,948)

84,568

78,347

94,088

7,095
71,584
259
(12,845)
2,549
24,301
(790)
26,832

(27,659)
68,375
204
1,231
(594)
22,625

68,281
259
(241)
-

65,535
204
(99)
-

(33)
8,815
(220)
(25,643)
64,263
74,219
232,781
3,520
(67,731)
(8,894)
(802)
(1,032)
(98,555)
133,506
5,940
(64,021)
(3,333)
9,714
(9,628)
72,178

31
2,390
(166)
(6,967)
53,702
197,740
(196,513)
106,763
(317,784)
(458)
(3,424)
(1,556)
12
(215,220)
4,999
(51,702)
18,447
(27,022)
(270,498)

(27)
6,405
(72,072)
(38,107)
76,466
119,311
102,130
(213)
(141,667)
26
(800)
(1,032)
(2,629)
75,126
18,403
(67,129)
(3,333)
9,714
(7,858)
24,923

(8)
1,423
(101,551)
(9,572)
65,145
115,165
(112,887)
(153)
(321,327)
(28)
(3,420)
(1,556)
(29,750)
(353,956)
8,825
(63,463)
8,249
(7,791)
(408,136)
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บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

25,216
39
-

26,384
256
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
(232)
(5,489)
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น และเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
67,266
1,341
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อดิจิทัลโทเคน
- (32,450)
เงินสดรับจากการขายดิจิทัลโทเคน
33,240
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น
(5)
(5)
(5)
(5)
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(11,351)
- (11,351)
เงินคืนทุนจากการลงทุน
10,000
10,000
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
- (400,406)
- (400,406)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(17,423) (28,233) (16,354) (23,348)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
9
13
11
เงินสดรับเงินปันผล
12,508
31,717
72,072 101,551
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
26,746 (434,853) 121,628 (320,856)
								
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 						
เงินสดรับจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน
4.2
20,000
20,000
เงินสดจ่ายส�ำหรับการกู้ยืมสถาบันการเงิน
4.2
(20,000)
- (20,000)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
74,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- (78,000) (21,200)
เงินสดจ่ายส�ำหรับหุ้นกู้ระยะสั้น
4.2
(100,000)
- (100,000)
เงินสดรับส�ำหรับการออกหุ้นกู้
4.2
100,000 200,000 100,000 200,000
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
4.2
(723)
(253)
(297)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
- 494,079
- 494,079
เงินปันผลจ่าย
24
(51,878) (37,055) (51,878) (37,055)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(72,601) 676,771 (150,175) 729,824
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(27,904)
(2,133)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(1,581) (30,713)
(3,624)
832
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
67,637
98,350
12,882
12,050
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
4.1
66,056
67,637
9,258
12,882
รายการที่มิใช่เงินสด :
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
ลูกหนี้ค่าซื้อบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(73)
407
(217)
256
- 536,350
- (536,350)
76,486
-

บริษัท ฟินันซ่า จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทั่วไปและการด�ำเนินงาน

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

1.1 การดำ�เนินงานของบริษัท
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียน
จัดตั้งเป็นบริษัทจำ�กัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2532 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัดเมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2545 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 โดยสำ�นักงานของ
บริษัทมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้
ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
บริษัทประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยดำ�เนินธุรกิจหลัก     
คื อ การลงทุ น และการเป็ น ที่ ป รึ ก ษาและการจั ด การให้ แ ก่   
บริษทั ในเครือและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวมถึงธุรกิจให้เช่าคลัง
สินค้าและโรงงาน นอกจากนี้ บริษทั ย่อยยังให้บริการด้านการเงิน
ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดจำ�หน่าย
หลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนการค้า
ตราสารหนี้ และธุรกิจการลงทุน
1.2 การดำ�เนินงานของบริษัทย่อยที่สำ�คัญ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำ�กัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั ซ่า จำ�กัด เป็นบริษทั ย่อยซึง่ บริษทั
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำ�กัดตาม
กฎหมายไทย และประกอบกิจการในประเทศไทย
บริษทั ย่อยประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดจำ�หน่าย
หลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน การค้า
ตราสารหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
บริษัทย่อยมีท่อี ยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 48/45 อาคาร  
ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ
Finansa Fund Management Ltd.
Finansa Fund Management Ltd. เป็นบริษัทย่อยซึ่ง
บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ100 จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำ�กัด    
ในหมู่เกาะเคย์แมน เพื่อดำ�เนินธุรกิจการลงทุน โดยมีความ
เชีย่ วชาญในด้านการร่วมทุนแบบกิจการเงินร่วมลงทุน บริษทั ย่อย
มีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ P.O Box 309 Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand Cayman,   
Cayman Islands, British West Indies

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงิน
งบการเงินตามกฎหมายนี้ได้จัดทำ�เป็นเงินบาทและเป็น
ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธปี ฏิบตั ิ
ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)  เรือ่ ง “การนำ�เสนอ
งบการเงิน” ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2560  เรื่อง “การจัดทำ�และส่งงบการเงินและรายการ
เกี่ ย วกั บ ฐานะการเงิ น และผลการดำ�เนิ น งานของบริ ษั ท         
จดทะเบียน พ.ศ. 2560 และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ  
การค้า เรือ่ ง “กำ�หนดรายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559” ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำ�ขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการ
วัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามทีเ่ ปิดเผย
ไว้ในนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
(ก) งบการเงิ น รวมนี้ ไ ด้ ร วมงบการเงิ น ของบริ ษั ท
ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเป็น
บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้
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อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศ

ลักษณะของธุรกิจ

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

(ข) งบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศ
ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สำ�หรับรายการ
สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น และใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย น
ถัวเฉลีย่ รายเดือนสำ�หรับรายการทีเ่ ป็นรายได้และ
ค่ า ใช้ จ่ า ย ผลต่ า งซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากการแปลงค่ า
ดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
(ค) ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระสำ�คัญ
ระหว่า งบริษัทและบริษัทย่อ ยได้ตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว
(ง) งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 ของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงิน
รวมได้ ต รวจสอบแล้ ว ยกเว้ น งบการเงิ น ของ
Finansa Hong Kong Limited บริษัท ฟินันซ่า
แคปปิตอล จำ�กัด และ Finansa (Cambodia) Ltd.
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ดังนั้น งบการเงินรวมได้รวม
งบการเงินของบริษัทดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลที่
		จัดทำ�โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย สินทรัพย์ หนีส้ นิ
และกำ�ไร (ขาดทุน) ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นไม่มี
สาระสำ�คัญต่องบการเงินรวม
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลต่อการ
		 รายงานและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำ�หรับ
		 งวดบัญชีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้นำ�มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบตั ทิ างการบัญชีทอี่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ มีผลบังคับ
ใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
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ธุรกิจบริหารลูกหนี้
ธุรกิจวาณิชธนกิจ/ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน
ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ

เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซงึ่ ได้
มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญคือ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
โดยนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับรายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3.1.1 การนำ�มาตรฐานมาถือปฏิบัติไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ ได้ประกาศ
		 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึง่ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นไป ดังนี้
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการสำ�หรับเครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครือ่ งมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำ�หนดหลักการเกี่ยวกับ
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรือ ราคาทุน ตัดจำ�หน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสั ญ ญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)     
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำ�นวณการด้อยค่าของเครื่องมือ
ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
รวมถึ ง การแสดงรายการและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะนำ�มาแทนมาตรฐานและ   
การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน    
เมื่อมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง
สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กำ�หนดหลักการ
สำ�หรับการระบุสญ
ั ญาเช่าและวิธปี ฏิบตั ใิ นงบการเงินทัง้ ทางด้าน
ผู้เช่าและผู้ให้เช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ นำ�มาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งสัญญาเช่า
เมื่ อ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ได้ แ ก่ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17       
เรื่อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรือ่ ง สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า การตีความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรือ่ ง การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่า
ที่ ทำ�ขึ้ น ตามรู ป แบบกฎหมาย และการตี ค วามมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรือ่ ง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สำ�หรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าดำ�เนินงานและ
สัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และ
กำ�หนดให้ผู้เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลสำ�หรับสัญญาเช่า
ทัง้ หมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์
อ้างอิงมีมลู ค่าต่ำ� อย่างไรก็ตามการบัญชีสำ�หรับผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือ
สัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงาน
ฉบับที่ 23 ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 11 การร่วมการงาน
ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยอยู่ ร ะหว่ า งการ
ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในงวด      
ที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ มีดังต่อไปนี้
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
		3.1.1 รายได้
สำ�หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
นโยบายการบั ญ ชี เ กี่ ยวกั บการรั บรู้ร ายได้ค่า
ธรรมเนี ย มและบริ ก ารจากปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2561 จากการนำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญา
ที่ทำ�กับลูกค้า” มาถือปฏิบัติดังนี้
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ค่ า นายหน้ า จากการเป็ น ตั ว แทนซื้ อ ขาย
หน่วยลงทุน
ค่ า นายหน้ า จากการเป็ น ตั ว แทนซื้ อ ขาย
หน่วยลงทุนถือเป็นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่
ในวันที่มีการซื้อขาย โดยคิดในอัตราตาม
ที่ระบุไว้ในสัญญา
(ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารประกอบด้ ว ย
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และ
ค่ า ธรรมเนี ย มจั ด จำ�หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ จ ะ
รั บ รู้ ร ายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง เมื่ อ ให้
บริ ก ารแล้ ว เสร็ จ ตามสั ญ ญา และรายได้
ค่าตอบแทนประจำ� จะรับรู้รายได้ เมื่อได้
ปฏิ บั ติ ต ามภาระที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ เ สร็ จ สิ้ น
ตลอดช่วงเวลาทีใ่ ห้บริการแก่ลกู ค้าตามอัตรา
ที่ตกลงไว้ในสัญญา
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) รายได้ค่านายหน้า
รายได้ ค่ า นายหน้ า จากการเป็ น ตั ว แทน
ซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ถื อ เป็ น รายได้ ต าม
เกณฑ์คงค้าง
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(ข) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารถื อ เป็ น
รายได้ ต ามเกณฑ์ ค งค้ า งโดยจะรั บ รู้ ต าม
ขั้นความสำ�เร็จของงาน
		3.1.2 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้ ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ รู้
ตามระยะเวลาของสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง
		3.1.3 ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้กู้ยืม
รายได้ ด อกเบี้ ย และส่ ว นลดรั บ จากเงิ น ให้
กู้ ยื ม รั บ รู้ ต ามเกณฑ์ ค งค้ า งตามระยะเวลา
ของเงิ น ให้ กู้ ยื ม โดยคำ�นวณจากยอดเงิ น ต้ น
ค้ า งชำ�ระ สำ�หรั บ เงิ น ให้ กู้ ยื ม ที่ ผิ ด นั ด ชำ�ระ
และมีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้น
และดอกเบี้ ย บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจะหยุ ด
รั บ รู้ ร ายได้ ด อกเบี้ ย ดั ง กล่ า ว และพิ จ ารณา
ตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ร่ ว มกั บ เงิ น ต้ น ของ
เงินให้กู้ยืม
ในกรณีทดี่ อกเบีย้ ได้คดิ รวมอยูใ่ นเงินให้กยู้ มื แล้ว
ดอกเบีย้ ดังกล่าวจะตัง้ พักไว้และตัดจำ�หน่ายเป็น
รายได้เฉลี่ยเท่า ๆ กัน ตลอดระยะเวลาของเงิน
ให้กู้ยืมนั้น
		3.1.4 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์/
เงินลงทุน
กำ�ไร (ขาดทุ น ) จากการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ /
เงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่
ที่เกิดรายการ
		3.1.5 ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ ย ถื อ เป็ น รายได้ ต ามเกณฑ์ ค งค้ า ง
โดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ส่วน
เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เมื่อ
สิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น
		3.1.6 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
คงค้าง
		3.1.7 ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด
และเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
วันทีไ่ ด้มา และไม่มขี อ้ จำ�กัดในการเบิกใช้หรือติดภาระผูกพัน/
ค้ำ�ประกัน
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3.3 เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว
บริษัทและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าเงินลงทุนที่มิใช่เงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประเภทของเงินลงทุน
ดังต่อไปนี้
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าจัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุ น ชั่ ว คราวและแสดงตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์บันทึกเป็น
รายการกำ�ไรหรือขาดทุนในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็นเงิน
ลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
ดั ง กล่ า วบั น ทึ ก เป็ น รายการองค์ ป ระกอบอื่ น
ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นรายการกำ�ไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น จนกระทั่ ง จำ�หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์
จึ ง บั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า นั้ น ในงบกำ�ไร
ขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำ�หนด
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินลงทุน
ระยะยาวตามระยะเวลาคงเหลือและแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย ส่วนเกิน/ส่วนต่ำ�กว่า
มูลค่าตราสารหนี้ตัดจำ�หน่ายตามอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง ซึ่งจำ�นวนที่ตัดจำ�หน่ายนี้จะแสดงเป็น
รายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ย
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดซึง่ ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไปจัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนระยะยาวแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
(จ) เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันจัดประเภทเป็น
เงินลงทุนระยะยาวแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
การคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุนใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ำ�หนัก
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทและ
บริษทั ย่อยจะปรับเปลีย่ นราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มลู ค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่ า งราคาตามบั ญ ชี แ ละมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ โ อน           
ได้บนั ทึกเป็นรายการกำ�ไร (ขาดทุน) ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุนจาก
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าในส่วนของผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่ประเภทของ
เงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

3.4 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวม
ดอกเบี้ยค้างรับ และหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)
รายได้รอตัดบัญชี/ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้กู้ยืมที่
ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้กู้ยืม
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
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ทัง้ หมดและมีผล
ขาดทุนเกินทุนจะแสดงส่วนทีข่ าดทุนเกินทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่
ของหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
3.6 ดิจิทัลโทเคน
ดิจทิ ลั โทเคน เป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน บริษัทและบริษัทย่อยจะทดสอบการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็นประจำ�ทุกปี และเมือ่ ใดก็ตามทีม่ ขี อ้
บ่งชี้ว่าดิจิทัลโทเคนนั้นอาจด้อยค่าโดยค่าเผื่อการด้อยค่า    
(ถ้ามี) จะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
3.7 อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ ม
ราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภท
คำ�นวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ทป่ี ระมาณการ
ไว้ดังต่อไปนี้
อาคารสำ�นักงาน
25 และ 30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร
5 ปี
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
3, 5 และ 10 ปี
อุปกรณ์สำ�นักงาน
3 และ 5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
5 ปี
ยานพาหนะ
4 และ 5 ปี

ค่าเสือ่ มราคารวมอยูใ่ นงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับสินทรัพย์
ระหว่างทำ�
3.8 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ตามอายุสญ
ั ญาเช่าและค่าเผือ่ การลดมูลค่า (ถ้ามี) การตัดจำ�หน่าย
สิทธิการเช่าคำ�นวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการตัดจำ�หน่าย
(ก) ค่าความนิยม
ค่าความนิยมของบริษัทเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนทีเ่ กิดจากการ
ทีบ่ ริษทั ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในราคาทีส่ งู กว่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทจะ
ทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำ�ทุกปี และตัง้ ค่าเผือ่
การด้อยค่า (ถ้ามี)
(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีอ่ ายุการให้ประโยชน์ทราบได้
แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
- ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับซอฟต์แวร์คำ�นวณจาก
ราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
ไม่เกิน 10 ปี
- ค่ า ตั ด จำ�หน่ า ยค่ า สมาชิ ก กอล์ ฟ รอตั ด บั ญ ชี
คำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
ของสมาชิก
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
3.10 สัญญาเช่าระยะยาว
(ก) สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าซึง่ ความเสีย่ งและผลตอบแทนส่วนใหญ่
ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจาก
สัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไร
ขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ด้วยวิธเี ส้นตรง
ตามอายุของสัญญาเช่า
(ข) สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนมาให้บริษัท
และบริษทั ย่อยถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่า
การเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
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ของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
หักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนและ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่า
เสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี่ ช่า
3.11 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ ในงบแสดง
ฐานะการเงินเมือ่ บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันในปัจจุบนั
ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ทีจ่ ะสูญเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือ่ จ่ายชำ�ระ
ภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนัน้
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั และบริษทั ย่อย
หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ�นาจควบคุมบริษทั และบริษทั ย่อย
หรื อ ถู ก ควบคุ มโดยบริษัทและบริษัทย่อ ยไม่ว่าจะเป็น โดย    
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทและบริษัทย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�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
3.13 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�หรับการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสำ�หรับการแปลงค่า
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ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศ และใช้       
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสำ�หรับการแปลงค่ารายการในงบ
กำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ ย นจากการแปลงค่ า งบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ย           
ในต่างประเทศบันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และแสดงเป็น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในองค์ประกอบอืน่ ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
3.14 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
บริษทั รับรูร้ ายการของตราสารอนุพนั ธ์เป็นสินทรัพย์หรือ
หนี้ สิ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ เ กิ ด รายการและมี ก าร        
วัดมูลค่ายุตธิ รรมใหม่ของตราสารอนุพนั ธ์ดงั กล่าวทุกวันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน กำ�ไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่มิได้มีไว้เพื่อการป้องกัน
ความเสี่ยงจะถูกรับรู้ทนั ทีในงบกำ�ไรขาดทุน และกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
3.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยจะทำ�การประเมินทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษทั ย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า
บริษัทและบริษัทย่อยจะทำ�การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ และหากพบว่ า ราคาตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน บริษทั และบริษทั ย่อย
จะลดมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ นั้ น ลงให้ เ ท่ า กั บ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า        
จะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ มูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน    
ในการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น
แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่า
3.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทและบริษัทย่อยคำ�นวณภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจาก
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่า     
จะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำ�นวณบนพืน้ ฐานของข้อสมมติฐาน
ทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย อั น ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ นพนั ก งาน   
อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ อัตราคิดลด
ทีใ่ ช้ในการคำ�นวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลัง

ออกจากงานนั้นอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาล
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับพนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ต้นทุนบริการในอดีตทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไขโครงการจะ
รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
เมื่อการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้
3.17 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ประกอบด้วยจำ�นวนรวม
ของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คือ จำ�นวนภาษีเงินได้
ทีต่ อ้ งชำ�ระโดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีสำ�หรับปี
กำ�ไรทางภาษีแตกต่างจากกำ�ไรที่แสดงในงบกำ�ไร
ขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจาก
กำ�ไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็น
รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื่นๆ และไม่ได้
รวมรายการทีไ่ ม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ย
ทางภาษี หนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันคำ�นวณ
โดยใช้ อั ต ราภาษี ที่ บั ง คั บ ใช้ อ ยู่ หรื อ ที่ ค าดว่ า
จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรูผ้ ลแตกต่าง
ชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ทีใ่ ช้ในการคำ�นวณกำ�ไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทั
และบริษทั ย่อยรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำ�ไร
ทางภาษีจะมีจำ�นวนเพียงพอที่จะนำ�ผลแตกต่าง
ชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยมีการทบทวน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง
เมื่ อ กำ�ไรทางภาษี ที่ จ ะนำ�มาใช้ ป ระโยชน์ ล ดลง
การกลับรายการจะทำ�เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่
ว่าบริษทั และบริษทั ย่อยจะมีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอ
ทีจ่ ะนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วน
หรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริษัทและบริษัทย่อยคำ�นวณมูลค่าสินทรัพย์และ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษี
สำ�หรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือในงวดที่
กิจการคาดว่าจะจ่ายชำ�ระหนีส้ นิ ภาษีทม่ี ผี ลบังคับใช้

หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการนำ�สินทรัพย์และหนีส้ นิ ดังกล่าว
มาหักกลบกันและบริษัทและบริษัทย่อยตั้งใจจะ
ชำ�ระหนีส้ นิ และรับชำ�ระสินทรัพย์ดงั กล่าวด้วยยอด
สุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไร
หรือขาดทุนไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยัง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ถ้าภาษีเงินได้ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ เกีย่ วข้อง
กับรายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้
ในปีบัญชีเดียวกันหรือต่างปี
3.18 กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นที่แสดงในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ เป็นกำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานซึง่ คำ�นวณโดยหารกำ�ไรสุทธิ
ด้วยจำ�นวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำ�หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกจำ�หน่าย
อยู่ในระหว่างปี
3.19 การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารที่สำ�คัญและ
		 แหล่งข้อมูลสำ�คัญเกีย่ วกับความไม่แน่นอนของ
		 การประมาณการ
ในการจั ด ทำ�งบการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน บริษทั และบริษทั ย่อยต้องอาศัยดุลยพินจิ
ของผูบ้ ริหารในการกำ�หนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ
และการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ   
การแสดงจำ�นวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ณ วันสิน้ งวด รวมทัง้ การ
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
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทำ�การสุ ด ท้ า ยของปี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรรัฐบาล
		และตราสารหนีภ้ าคเอกชนคำ�นวณโดยใช้อตั ราผล
ตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือ
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สถาบันการเงินอืน่ แล้วแต่กรณี มูลค่ายุตธิ รรมของ
หน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน
ในการเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
ต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จำ�เป็นต้อง
บ่งชีถ้ งึ จำ�นวนเงินซึง่ เกิดขึน้ จริงในตลาดแลกเปลีย่ น
ในปัจจุบนั การใช้ขอ้ สมมติฐานทางการตลาดและ/
หรือวิธกี ารประมาณทีแ่ ตกต่างกันอาจมีผลกระทบ
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
บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงใน
งบการเงิ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กำ�หนดโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่ กธ. 33/2543
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมตาม
หนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544
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(ค) ค่าความนิยม
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมจำ�เป็น
ต้องใช้การประมาณการมูลค่าจากการใช้ของหน่วย
สิ น ทรั พย์ ที่ ก่อให้ เกิ ด เงิ นสดซึ่ งมีก ารปั นส่ วนค่า
ความนิยมให้ในการคำ�นวณมูลค่าจากการใช้นั้น
ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ป ระมาณ
กระแสเงิ น สดในอนาคตที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จาก
หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดและคำ�นวณ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดทีเ่ หมาะสม
หากกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจริงน้อยกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ แสดงว่าอาจะมีขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในจำ�นวนที่เป็นสาระสำ�คัญเกิดขึ้น
(ง) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมี
กำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนัน้ โดยผูบ้ ริหาร
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาจากจำ�นวน
กำ�ไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา เพื่อประมาณการจำ�นวนสินทรัพย์ภาษี
เงิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ควรรับรู้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากกระแสรายวัน
     เงินฝากออมทรัพย์
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

16

18

5

5

61,507
4,533
66,056

29,754
37,865
67,637

4,720
4,533
9,258

3,333
9,544
12,882

4.2 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2562

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
		 รวม

20,000
100,000
1,170,000
1,433
1,291,433

กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลง
จากกิจกรรม		
ที่ไม่ใช่เงินสด
จัดหาเงิน

(20,000)
(100,000)
100,000
(723)
(20,723)

3,572
3,572

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

1,270,000
4,282
1,274,282

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
		 รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2561

100,000
970,000
1,070,000

กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลง
จากกิจกรรม		
ที่ไม่ใช่เงินสด
จัดหาเงิน

20,000
200,000
(253)
219,747

1,686
1,686

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

20,000
100,000
1,170,000
1,433
1,291,433
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2562

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
		 รวม

20,000
799,800
100,000
1,170,000
2,089,800

กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลง
จากกิจกรรม		
ที่ไม่ใช่เงินสด
จัดหาเงิน

(20,000)
(78,000)
(100,000)
100,000
(297)
(98,297)

2,152
2,152

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

721,800
1,270,000
1,855
1,993,655

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2561

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะยาว
		 รวม
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747,000
100,000
970,000
1,817,000

กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลง
จากกิจกรรม		
ที่ไม่ใช่เงินสด
จัดหาเงิน

20,000
52,800
200,000
272,800

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

20,000
799,800
100,000
1,170,000
2,089,800

5. เงินลงทุน
5.1 จำ�แนกตามประเภทของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทเงินลงทุนดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว						
หลักทรัพย์เพื่อค้า						
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุน
170,506
172,868
403,287
404,666
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
2,362
1,379
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
172,868
172,868
404,666
404,666
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
172,868
172,868
404,666
404,666
เงินลงทุนระยะยาว						
หลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตรรัฐบาล
11,285
11,350
10,194
10,331
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
77,473
9,196
93,666
22,951
รวม
88,758
20,546
103,860
33,282
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(68,277)
(45,430)
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
65
(25,148)
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
20,546
20,546
33,282
33,282
เงินลงทุนทั่วไป						
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ในประเทศ
28,651
28,651
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ
22,616
24,338
รวม
51,267
52,989
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(22,616)
(24,338)
รวมเงินลงทุนทั่วไป
28,651
28,651
รวมเงินลงทุนระยะยาว
49,197
61,933
รวมเงินลงทุน
222,065
466,599
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว						
หลักทรัพย์เพื่อค้า						
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุน
59,829
60,203
161,960
162,093
บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
374
133
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
60,203
60,203
162,093
162,093
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
60,203
60,203
162,093
162,093
เงินลงทุนระยะยาว						
หลักทรัพย์เผื่อขาย						
พันธบัตรรัฐบาล
11,285
11,350
10,194
10,331
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
65
137
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
11,350
11,350
10,331
10,331
รวมเงินลงทุนระยะยาว
11,350
11,350
10,331
10,331
รวมเงินลงทุน
71,553
172,424

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทได้นำ�เงิน
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล จำ�นวน 11.35 ล้านบาท และ 10.33
ล้านบาท ตามลำ�ดับ ไปค้ำ�ประกันวงเงินกู้ยืมเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

5.2 จำ�แนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั และบริษทั ย่อย
มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มิใช่หลักทรัพย์เพื่อค้าจำ�แนกตาม
ระยะเวลาที่เหลือของสัญญาได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ครบก�ำหนดภายในระยะเวลา
น้อยกว่า

หลักทรัพย์เผื่อขาย
พันธบัตรรัฐบาล
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ครบก�ำหนดภายในระยะเวลา

1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

-

11,285
11,285
65
11,350
11,350

-

11,285
11,285
65
11,350
11,350

น้อยกว่า

1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

-

10,194
10,194
137
10,331
10,331

-

10,194
10,194
137
10,331
10,331

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)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

793,581
(149,081)
644,500
(644,500)

725,184
(148,458)
576,726
(575,351)

420,500
(13,000)
407,500
(407,500)

350,510
(13,000)
337,510
(337,510)

-

1,375

-

-

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้า
ทำ�สัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งจำ�นวน 237 ล้านบาท
โดยมีเงือ่ นไขแปลงสภาพเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวเป็นหุน้ สามัญของ
อีกบริษัทหนึ่งได้ โดยมีระยะเวลาเงินให้กู้ยืม 5 ปี ต่อมาเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 บริษัทย่อยได้ทำ�ข้อตกลงเพื่อ
กำ�หนดการใช้สิทธิแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมดังกล่าว พร้อมกับ
ดอกเบีย้ ค้างรับเป็นหุน้ สามัญมูลค่า 242.79 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเงิน
ให้กู้ยืมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เข้าทำ�สัญญา     
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งในวงเงิน 120 ล้านบาท โดยมี
เงื่อนไขแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของ
บริษทั ผูก้ ู้ โดยมีระยะเวลาเงินให้กยู้ มื ไม่เกิน 1 ปี อย่างไรก็ตาม
ในระหว่างปีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ดังกล่าว โดย
ขยายระยะเวลาชำ�ระคืนเงินให้กู้ยืมเป็นวันที่ 30 มิถุนายน
2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สัญญาเงิน       
ให้กู้ยืมดังกล่าวได้ถูกเบิกใช้แล้วจำ�นวน 60 ล้านบาท และ          
35 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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6.1 จำ�แนกตามประเภทสัญญา
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

เงินให้กู้ยืมธุรกิจบริหารลูกหนี			
้
เงินให้กู้ยืม
134,981
136,574
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
1,181
1,181
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
136,162
137,755
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
(81)
(81)
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
136,081
137,674
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(136,081)
(135,458)
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมธุรกิจบริหารลูกหนี้
2,216
			
เงินให้กู้ยืมอื่น			
ตั๋วแลกเงิน
13,000
13,000
เงินให้กู้ยืม
644,500
574,510
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น
657,500
587,510
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(13,000)
(13,000)
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น
644,500
574,510
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
644,500
576,726

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

เงินให้กู้ยืมอื่น			
ตั๋วแลกเงิน
13,000
13,000
เงินให้กู้ยืม
407,500
337,510
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น
420,500
350,510
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(13,000)
(13,000)
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น
407,500
337,510
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6.2 จำ�แนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น					
เมื่อทวงถาม (รวมสัญญาที่ครบก�ำหนดแล้ว)
149,081
149,081
13,000
13,000
ไม่เกิน 1 ปี
644,500
574,510
407,500
337,510
เกิน 1 ปี
1,593
รวมลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
793,581
725,184
420,500
350,510

7. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ยอดต้นปี
บวก (หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ตัดบัญชี)
ยอดปลายปี

148,458
623
149,081

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

171,143
(22,685)
148,458

13,000
13,000

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

13,000
13,000

8. ดิจิทัลโทเคน
ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ซื้อดิจิทัล
โทเคนจ�ำนวน 1 ล้านโทเคน มูลค่าโทเคนละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
รวมเป็นเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก Aspen Digital Inc.
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้
บริษทั ย่อยได้เข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายโทเคนล่วงหน้ากับอีกบริษทั หนึง่
โดยราคาขายเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ต่อมาในเดือน
เมษายน 2562 บริษัทย่อยได้รับช�ำระเงินและส่งมอบดิจิทัล  
โทเคนเรียบร้อยแล้ว
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9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
อื่นๆ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

708
29,745
1,798
32,251

7,894
22,500
2,214
32,608

7,931
16,113
113
24,157

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

7,883
18,025
131
26,039

10. เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินฝาก
ธนาคารจำ�นวน 0.63 ล้านบาทและ 0.63 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ทีว่ างไว้เป็นประกันสำ�หรับหนังสือค้ำ�ประกันทีธ่ นาคารออกให้
แก่บริษัท

11.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและ
บริษทั ย่อยมีเงินลงทุนในกิจการทีเ่ ป็นบริษทั ร่วมซึง่ แสดงมูลค่า
ตามวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
ชื่อบริษัท

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ราคาทุน

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

2562

2561

2562

2561

2562

2561

ประเภทกิจการ ประเทศ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

บริษัทร่วม									
บมจ. มัน่ คงเคหะการ
ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ไทย
18.80
18.80
945,841 945,841 1,012,419 984,686
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย									
บล. ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย์ ไทย
29.29
29.29
536,350 536,350
645,128 698,396
(1)
Siam Investment Partners, L.P.
หุน้ ส่วนทัว่ ไป Cayman
ของกองทุน
Islands
50
50
3,786
3,786
660
660
บล. ทีป่ รึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส
ทีป่ รึกษา
(2)
อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
การลงทุน
ไทย
3.75
3.75
300
300
541
564
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
1,486,277 1,486,277 1,658,748 1,684,306
(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 บริษัทและบริษัทย่อย
จึงมีสัดส่วนการลงทุนใน บล. ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 31.94
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11.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบ
		 การเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั มีเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน    
ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย
บล. ฟินันซ่า
บจก. ฟินันซ่า แคปปิตอล(1)
Finansa Fund Management Ltd.

Finansa (Cambodia) Ltd.
Finansa Hong Kong Limited
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

ประเภทกิจการ

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจบริหารลูกหนี้
ธุรกิจที่ปรึกษา
และธุรกิจบริหาร
การลงทุน
ธุรกิจที่ปรึกษา
การลงทุน
ธุรกิจที่ปรึกษา
ธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี
ตามราคาทุน

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ประเทศ 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม 31ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
2562
2561

เงินปันผลรับ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

ไทย
700,000
700,000
ไทย
511,000
511,000
Cayman
690
690
Islands (หุ้นสามัญ) (หุ้นสามัญ)
5,732
5,732
(หุ้นบุริมสิทธิ) (หุ้นบุริมสิทธิ)
กัมพูชา
192
192

100
100
100

100
51
100

734,709
544,273
151,790

734,709
467,787
151,790

70,000
-

70,000
-

100

100

573,198

573,198

-

-

100

100

204

204

-

-

ฮ่องกง

100

100

512

512

-

-

2,004,686 1,928,200
(455,839) (455,839)
1,548,847 1,472,361

70,000

70,000

512

512

บริษัทร่วม											
บมจ. มั่นคงเคหะการ
ธุรกิจพัฒนา
ไทย
1,091,205
992,010
18.80
18.80 945,841 945,841 2,072 21,335
อสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
945,841 945,841 2,072 21,335
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2,494,688 2,418,202

(1)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ซื้อหุ้น บจก.ฟินันซ่า แคปปิตอลจาก Finansa Fund Management Ltd. ทั้งจำ�นวน ทำ�ให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 100
ในบจก.ฟินันซ่า แคปปิตอล
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12. เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

Siam Investment Fund II, L.P.(2)
กองทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(2)
(3)

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

ประเทศ

Cayman  Islands

5.87(3)

5.87(3)

เงินลงทุนในราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

18,954
(18,882)
72

18,954
(18,882)
72

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

13. อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
อาคารและส่วน ส่วนปรับปรุง
ปรับปรุงอาคาร สิทธิการเช่า

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2561
ซื้อ/โอนเข้า
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2562

154,864
(55)
154,809

10,460
12,668
23,128

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

61,145
1,789
(42)
62,892

33,177
1,781
(115)
34,843

13,470
3,572
17,042

542
565
(903)
204

273,658
20,375
(1,115)
292,918

ค่าเสื่อมราคาสะสม								
31 ธันวาคม 2561
(89,586)
(844)
(53,521)
(21,720)
(3,323)
(168,994)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
(3,565)
(3,271)
(3,235)
(1,692)
(11,763)
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
55
41
114
210
31 ธันวาคม 2562
(89,531)
(4,409)
(56,751)
(24,841)
(5,015)
(180,547)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
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65,278
65,278

18,719
9,616

6,141
7,624

10,002
11,457

12,027
10,147

204
542

112,371
104,664

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
อาคารและส่วน ส่วนปรับปรุง
ปรับปรุงอาคาร สิทธิการเช่า

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2560
ซื้อ/โอนเข้า
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2561

154,864
154,864

10,460
10,460

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

57,050
4,608
(513)
61,145

22,421
11,449
(693)
33,177

12,232
1,238
13,470

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

14,694
(14,152)
542

รวม

246,567
42,449
(15,358)
273,658

ค่าเสื่อมราคาสะสม								
31 ธันวาคม 2560
(89,586)
(49,461)
(20,129)
(2,127)
(161,303)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
(844)
(4,530)
(2,283)
(1,196)
(8,853)
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
470
692
1,162
31 ธันวาคม 2561
(89,586)
(844)
(53,521)
(21,720)
(3,323)
(168,994)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2561
65,278
9,616
7,624
11,457
10,147
542
104,664
31 ธันวาคม 2560
65,278
7,589
2,292
10,105
85,264
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
2562
11,763
2561
8,853

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่วน ส่วนปรับปรุง
ปรับปรุงอาคาร สิทธิการเช่า

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

รวม

ราคาทุน 								
31 ธันวาคม 2561
154,864
10,460
47,293
21,019
400
234,036
ซื้อ/โอนเข้า
12,668
1,150
823
2,151
204
16,996
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
(55)
(19)
(3)
(77)
31 ธันวาคม 2562
154,809
23,128
48,424
21,839
2,551
204
250,955
ค่าเสื่อมราคาสะสม 								
31 ธันวาคม 2561
(89,586)
(844)
(42,016)
(12,365)
(235)
(145,046)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
(3,565)
(2,385)
(2,288)
(423)
(8,661)
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
55
19
3
77
31 ธันวาคม 2562
(89,531)
(4,409)
(44,382)
(14,650)
(658)
(153,630)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2562
65,278
18,719
4,042
7,189
1,893
204
97,325
31 ธันวาคม 2561
65,278
9,616
5,277
8,654
165
88,990
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่วน ส่วนปรับปรุง
ปรับปรุงอาคาร สิทธิการเช่า

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2560
ซื้อ/โอนเข้า
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2561

154,864
154,864

10,460
10,460

อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

44,568
2,739
(14)
47,293

12,506
8,542
(29)
21,019

ยานพาหนะ

400
400

สินทรัพย์
ระหว่างท�ำ

10,554
(10,554)
-

รวม

212,338
32,295
(10,597)
234,036

ค่าเสื่อมราคาสะสม 								
31 ธันวาคม 2560
(89,586)
(38,423)
(10,709)
(158)
(138,876)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
(844)
(3,604)
(1,685)
(77)
(6,210)
ตัดบัญชี/จ�ำหน่าย/โอนออก
11
29
40
31 ธันวาคม 2561
(89,586)
(844)
(42,016)
(12,365)
(235)
(145,046)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2561
65,278
9,616
5,277
8,654
165
88,990
31 ธันวาคม 2560
65,278
6,145
1,797
242
73,462
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
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8,661
6,210

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั ได้นำ�ห้องชุด
สำ�นักงานซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 65.28
ล้านบาท ไปค้ำ�ประกันวงเงินทุนหมุนเวียนจำ�นวน 150 ล้านบาท
ที่ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ
ข้อ 28)

14. ค่าความนิยม
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันซ่า จ�ำกัด

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

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

Finansa Fund
Management Limited

บริษัท ฟินันซ่า
แคปปิตอล จ�ำกัด

รวม

				
108,000
287,231
629,940
(44,879)
(114,007)
(207,907)
63,121
173,224
422,033
(17,765)
(45,471)
(137,360)
45,356
127,753
284,673

ค่าเผื่อการด้อยค่า					
31 ธันวาคม 2561
(127,753)
(127,753)
ตั้งส�ำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2562
(127,753)
(127,753)

ค่าความนิยมสุทธิ					
31 ธันวาคม 2562
111,564
45,356
156,920
31 ธันวาคม 2561
111,564
45,356
156,920

15. สิทธิการเช่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(หน่วย : พันบาท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

ราคาทุน					
สิทธิการเช่าที่ดิน
1,415,875
1,415,875
รวม
1,415,875
1,415,875

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม					
สิทธิการเช่าที่ดิน
(213,807)
(57,181)
(270,988)
รวม
(213,807)
(57,181)
(270,988)
สิทธิการเช่า
1,202,068
1,144,887
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

ราคาทุน
สิทธิการเช่าที่ดิน
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น

1,415,875
1,415,875

ลดลง

-

-

(หน่วย : พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

1,415,875
1,415,875

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม					
สิทธิการเช่าที่ดิน
(156,627)
(57,180)
(213,807)
รวม
(156,627)
(57,180)
(213,807)
สิทธิการเช่า
1,259,248
1,202,068
							
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2562
57,181
2561
57,180

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ราคาทุน

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง

79,137
2,837
81,974

1,292
14
1,306

(62,977)
(62,977)
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ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562

17,452
2,851
20,303

(50,690)
(2,280)
(52,970)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(2,552)
(87)
(2,639)

38,937
38,937

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อ
ณ วันที่
ณ วันที่
การด้
อ
ยค่
า
31 ธันวาคม สินทรัพย์ 31 ธันวาคม
2562
2562

(14,305)
(2,367)
(16,672)

-

3,147
484
3,631

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ราคาทุน

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

เพิ่มขึ้น

ลดลง

78,069
2,823
80,892

1,863
14
1,877

(795)
(795)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2561

79,137
2,837
81,974

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

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(2,232)
(111)
(2,343)

795
795

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อ
ณ วันที่
ณ วันที่
การด้
อ
ยค่
า
31 ธันวาคม สินทรัพย์ 31 ธันวาคม
2561
2561

(50,690)
(2,280)
(52,970)

(24,066)
(24,066)

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

2,639
2,343

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวม

77,705
613
78,318

เพิ่มขึ้น

ลดลง

1,292 (62,977)
1,292 (62,977)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562

16,020
613
16,633

(49,700)
(610)
(50,310)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(2,436)
(3)
(2,439)

38,937
38,937

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อ
ณ วันที่
ณ วันที่
การด้
อ
ยค่
า
31 ธันวาคม สินทรัพย์ 31 ธันวาคม
2562
2562

(13,199)
(613)
(13,812)

-

2,821
2,821

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

4,381
557
4,938

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ค่าเผื่อ
ณ วันที่
ณ วันที่
การด้
อ
ยค่
า
31 ธันวาคม สินทรัพย์ 31 ธันวาคม
2561
2561

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
76,637
1,863
(795) 77,705 (48,378) (2,117)
795 (49,700) (24,066) 3,939
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
613
613
(582)
(28)
(610)
3
รวม
77,250
1,863
(795) 78,318 (48,960) (2,145)
795 (50,310) (24,066) 3,942
															
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม										
2562
2,439
2561
2,145
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17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จา่ ย
ภาษีเงินได้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หัก หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

11,978
(397)
11,581

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

1,728
(249)
1,479

ผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทไ่ี ม่ได้รบั รูเ้ ป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ผลแตกต่างชั่วคราว

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

65
543

71
563

44
524

49
544

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวม ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2562

รายการที่บันทึก
ในก�ำไรขาดทุน

รายการที่บันทึก
วันที่
ในก�ำไรขาดทุน 31 ธันณวาคม
2562
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
9,025
9,025
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
1,725
482
736
2,943
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3
7
10
รวม
1,728
9,514
736
11,978
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
(249)
(148)
(397)
รวม
(249)
(148)
(397)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1,479
9,366
736
11,581
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(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2561

รายการที่บันทึก
ในก�ำไรขาดทุน

รายการที่บันทึก
วันที่
ในก�ำไรขาดทุน 31 ธันณวาคม
2561
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
1,313
139
273
1,725
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3
3
รวม
1,313
142
273
1,728
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
(273)
24
(249)
ค่าเสื่อมราคาสะสม
(9)
9
รวม
(282)
33
(249)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1,031
175
273
1,479

ภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของบริษทั ย่อยในการหาผลกำ�ไร
ทางภาษีในอนาคตภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการ
คำ�นวณค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำ�นวณจาก
กำ�ไรก่อนภาษีบวกกลับด้วยรายการซึง่ ไม่ถอื เป็นค่าใช้จา่ ยและ
หักรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นทางภาษีตามประมวล
รัษฎากร

9,366
9,366

175
(20,676)
(20,501)

รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กับผลคูณของกำ�ไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีทใี่ ช้สำ�หรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้
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ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ 20)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค�ำนวณภาษี
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(91,948)
84,568
(18,390)

16,914

(9,366)

(175)

18,390
(9,366)

3,762
20,501

18. หุ้นกู้
18.1 หุ้นกู้ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงค้างของ
หุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกโดยบริษัท ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราอ้างอิง
กับอัตราตลาดเงิน (Money Market Rate) มีดังต่อไปนี้

หุ้นกู้ระยะสั้น
รวม
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
100,000
100,000

18.2 หุ้นกู้ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงค้างของ
หุน้ กูร้ ะยะยาวทีอ่ อกโดยบริษทั ซึง่ คิดดอกเบีย้ ในอัตราอ้างอิง
กับอัตราตลาดเงิน (Money Market Rate) มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
หุ้นกู้ระยะยาว
ครบก�ำหนดปี 2563
ครบก�ำหนดปี 2564
ครบก�ำหนดปี 2565
ครบก�ำหนดปี 2566

230,000
400,000
340,000
300,000
1,270,000
(230,000)
1,040,000

หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี

230,000
400,000
240,000
300,000
1,170,000
1,170,000

19. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำ�สัญญาเช่าการเงิน
สำ�หรับเครื่องใช้สำ�นักงานและยานพาหนะ ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าปัจจุบันของ
จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีและไม่เกิน 5 ปี
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

1,404
3,474
4,878
(596)
4,282

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

477
1,114
1,591
(158)
1,433

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

1,140
3,142
4,282
4,282

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

399
1,034
1,433
1,433
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าปัจจุบันของ
จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีและไม่เกิน 5 ปี
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

533
1,687
2,220
(365)
1,855

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

386
1,469
1,855
1,855

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

-

20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
โบนัสค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

15,601
11,145
2,721
7,654
6,156
3,229
46,506

92,585
10,672
5,946
8,707
6,901
20,226
145,037

5,234
23,311
1,665
7,654
5,465
38,523
81,852

6,294
13,827
3,270
8,707
5,093
38,170
75,361

21. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี โ ครงการผลประโยชน์ ข อง
พนั ก งานหลั ง ออกจากงานตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
แรงงาน ซึง่ จัดเป็นโครงการผลประโยชน์ทก่ี ำ�หนดไว้ทไ่ี ม่ได้จดั ตัง้
เป็นกองทุน

172 Annual Report 2019

จำ�นวนที่ บั น ทึ ก ในกำ�ไรหรื อ ขาดทุ น ตามโครงการ          
ผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
ต้นทุนบริการในอดีต
รวม

1,995
729
6,091
8,815

1,613
504
2,117

1,169
465
4,771
6,405

1,097
326
1,423

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 มีดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ยอดยกมาของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
26,542
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
1,995
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
729
ต้นทุนบริการในอดีต
6,091
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
3,348
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
1,114
หัก ผลประโยชน์พนักงานจ่ายในระหว่างปี
(3,333)
ยอดยกไปของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
36,486

23,314
1,613
504
-

17,920
1,169
465
4,771

16,752
1,097
326
-

820
291
26,542

555
221
(3,333)
21,768

(197)
(58)
17,920

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำ�นวณภาระผูกพันภายใต้โครงการ
ผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ข้อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนถัวเฉลี่ยในอนาคต
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ยของพนักงาน
เกษียณอายุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ร้อยละ 1.25-1.64
ร้อยละ 5
ร้อยละ 8.21-13.93
55 ปี

ร้อยละ 2.21-2.79
ร้อยละ 5
ร้อยละ 7.66-15.19
55 ปี

ร้อยละ 1.25
ร้อยละ 5
ร้อยละ 8.21
55 ปี

ร้อยละ 2.21
ร้อยละ 5
ร้อยละ 7.66
55 ปี
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การวิเคราะห์ข้อสมมติฐานทางการเงินที่มีผลกระทบเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ             
ผลประโยชน์
(หน่วย : พันบาท)

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

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

(1,271)
1,367
1,306
(1,241)
(1,462)
1,554

(987)
1,060
1,023
(970)
(1,142)
1,213

(615)
652
622
(599)
(683)
714

(572)
610
587
(562)
(638)
670

22. ทุนจดทะเบียน
เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2561 มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม
จำ�นวน 1,235.20 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ�นวน
1,729.28 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน
98,815,840 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุน
จดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำ�นวน 494.08 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้
ดำ�เนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่
31 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ดำ�เนินการเสนอขายหุ้นสามัญ   
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 2.5
หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน

2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถเสนอขายหุน้
ได้ จำ�นวนทั้ ง สิ้ น 98,815,840 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ละ 5 บาท            
คิดเป็นเงิน 494.08 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับชำ�ระเงินค่าหุ้น
จำ�นวนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้ว
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2561
บริษทั คำ�นวณหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำ�หนักสำ�หรับปีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกระหว่างปี
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ณ วันสิ้นปี
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
จ�ำนวนหุ้น
จ�ำนวนหุ้น
345,855,440
247,039,600
9,475,492
345,855,440
256,515,092

23. ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

25. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี หั ก ด้ ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ า มี ) จนกว่ า
ทุ น สำ�รองนี้ จ ะมี จำ�นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของทุ น          
จดทะเบียน ทุนสำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไป
จ่ายเงินปันผลได้
ในปี 2562 บริษทั ได้จดั สรรส่วนหนึง่ ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
เป็นจำ�นวน 4 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย ทำ�ให้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนสำ�รองตามกฎหมาย
จำ�นวน 49 ล้านบาท
ในปี 2561 บริษทั ได้จดั สรรส่วนหนึง่ ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี  
เป็นจำ�นวน 5 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย ทำ�ให้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนสำ�รองตามกฎหมาย
จำ�นวน 45 ล้านบาท

บริษัท บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยบริษัท บริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบ
เข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 7 ของ
เงินเดือน  กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพดังกล่าวบริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำ�กัด และ  
จะจ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานเมื่ อ พนั ก งานนั้ น ออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว สำ�หรับปี 2562 และ 2561
บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เป็นจำ�นวนเงิน 6.25  ล้านบาท และ 5.88 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
(เฉพาะบริษทั : 2.38 ล้านบาท และ 2.37 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

24. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติให้จ่ายปันผลประจำ�ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 51.88 ล้านบาท โดยบริษทั ได้จา่ ยเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 แล้ว
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติให้จ่ายปันผลประจำ�ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 37.06 ล้านบาท โดยบริษทั ได้จา่ ยเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 แล้ว

26. การจัดการส่วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทั และบริษทั ย่อย
คือ เพือ่ ดำ�รงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
ของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำ�รงไว้ซึ่ง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำ�คัญสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์อื่น
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ส�ำรองขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

64,263
98,725
71,596
25,659
2,196
36,224
39,682
26,832

53,702
131,504
67,534
25,850
1,830
79,563
26,293
22,625

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

76,466
23,832
68,294
23,720
1,812
30,107
22,015
-

65,145
17,921
64,692
23,724
1,494
31,978
24,066
-
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28. สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน

30. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั ได้นำ�ห้องชุด
สำ�นักงานซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 65.28
ล้านบาท ไปค้ำ�ประกันวงเงินทุนหมุนเวียนจำ�นวน 150 ล้านบาท
ที่ได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ
ข้อ 13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทได้นำ�หุ้น
บริษัทร่วมมูลค่าตามราคาตลาดรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 123.20  
ล้านบาท และ 148.80 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ไปค้ำ�ประกันวงเงิน
ทุนหมุนเวียนจำ�นวน 100 ล้านบาท ทีไ่ ด้รบั จากสถาบันการเงิน
ในประเทศแห่งหนึ่ง

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
30.1 รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ในระหว่างปี บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ ำ�คัญกับบุคคลและ/
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขและเกณฑ์ทางการค้าที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและ
บุคคลและ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
30.1.1 จำ�นวนเงินของรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดังนี้

29. หนังสือค้ำ�ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีหนังสือ
ค้ำ�ประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามบริษทั จำ�นวน 0.29 ล้านบาท
ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภาระผู ก พั น ทางปฏิ บั ติ บ างประการตาม    
ปกติธุรกิจ

(หน่วย : พันบาท)

ความสัมพันธ์

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

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

9,000
2,400
11,400

9,000
1,800
10,800

17,600
800
8,000
9,000
2,400
37,800

17,600
800
8,000
9,000
1,800
37,200

-

-

70,000
2,072
72,072

70,000
10,216
21,335
101,551

-

-

12,832
12,832

3,827
3,827

นโยบายการก�ำหนดราคา

ดูหมายเหตุ
ข้อ 30.1.2, 30.1.4,
30.1.5

ตามอัตราที่จ่ายให้
ผู้ถือหุ้นรายอื่น

ร้อยละ 2-2.25 ต่อปี

(หน่วย : พันบาท)

ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

นโยบายการก�ำหนดราคา

รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์						
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจ�ำหน่าย
และค่าธรรมเนียมอื่น
			บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม
23
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)    บริษัทร่วม
7,796
2,610
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด กรรมการร่วม
4,579
3,138
12,375
5,771
รายได้อื่น						
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
5,206
5,116
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
117
126
ราคาตลาด
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด กรรมการร่วม
2,827
2,829
2,827
2,829
2,827
2,829
8,150
8,071
ต้นทุนทางการเงิน						
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
10,340
9,303
ร้อยละ 1.50 -1.75 ต่อปี
  บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
1,947
2,178
12,287
11,481
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์
และค่าใช้จ่ายอื่น						
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด   กรรมการร่วม 18,701
18,258
18,701
18,258
ดูหมายเหตุข้อ 30.1.3
18,701
18,258
18,701
18,258
ค่าธรรมเนียมการจัดจ�ำหน่าย
และค่าธรรมเนียมอื่น						
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด  
บริษัทย่อย
615
2,961
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
		
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทร่วม
37
2,423
190
37
2,423
615
3,151
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30.1.2 บริษทั ได้ทำ�สัญญาบริการกับบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด
และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจอื่นแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดังกล่าว โดยคิดอัตราการให้บริการแต่ละ

บริ ษั ท ตามที่ ต กลงกั น ซึ่ ง อ้ า งอิ ง จาก
ประมาณการเวลาและต้นทุนทีใ่ ช้ไปบวกด้วย
ส่ ว นเพิ่ ม ค่ า บริ ก ารสำ�หรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีอัตราดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
2562
ชื่อบริษัท

ระยะเวลาของสัญญา

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562
Finansa Fund Management Ltd.
1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด 1 พฤษภาคม 2562-30 เมษายน 2563

30.1.3 บริ ษั ท ได้ ทำ�สั ญ ญาว่ า จ้ า งผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์กับบริษัท พรอสเพค
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (“พรอสเพค”)
โดยพรอสเพคจะเป็ น ผู้ บ ริ ห ารพื้ น ที่
คลั ง สิ น ค้ า และโรงงานให้ เ ช่ า ที่ เ ป็ น
ทรัพย์สนิ ของบริษทั โดยค่าบริการคำ�นวณ
จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่บริษัท
ได้รับและกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
30.1.4 บริษทั ได้ทำ�สัญญาบริการกับบริษทั ย่อย
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารงานสนั บ สนุ น ด้ า นการ
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานและงานด้าน
สำ�นักกรรมการ โดยคิดค่าธรรมเนียม
การให้บริการตามที่ตกลงกันในอัตรา
1,600,000 บาทต่อปี
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2561
ค่าบริการต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา

ค่าบริการต่อปี

16,000
800
8,000
9,000

1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561
1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561
1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561
1 พฤษภาคม 2561-30 เมษายน 2562

16,000
800
8,000
9,000

30.1.5 บริษัทได้ทำ�สัญญาบริการกับบริษัทร่วม
เพือ่ ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บริษัทร่วมและบริษทั ในเครือ โดยคิด
ค่าธรรมเนียมการให้บริการตามทีต่ กลงกัน
สำ�หรับปี 2562 และ 2561 ในอัตรา
เดือนละ 200,000 บาท และเดือนละ
150,000 บาท ตามลำ�ดับ
30.2 ยอดคงค้างระหว่างกัน ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะ
		 การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือ
ของรายการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยมีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ความสัมพันธ์

รายได้ค่าบริการค้างรับ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย
กรรมการร่วม
บริษัทร่วม

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

70
431
501

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

160
160

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

75
41
428
544

160
160

ลูกหนี้อื่น						
Finansa Fund Management Ltd.
บริษัทย่อย
191
4,296
บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
85
85
85
85
191
4,296
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Finansa Fund Management Ltd.
บริษัทย่อย
Siam Investment Fund II, L.P.
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

730
730

786
786

515,552
515,552

582,818
582,818

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
กรรมการร่วม
4,748
3,719
4,748
3,719
4,748
3,719
4,748
3,719
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
592,000
670,000
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
129,800
129,800
721,800
799,800
หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
9,707
2,643
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
2,459
512
ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
กรรมการร่วม
3,085
4,472
3,085
4,472
เงินมัดจ�ำค่าเช่า
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัทย่อย
1,044
1,044
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัทย่อย
26
26
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด  
กรรมการร่วม
589
589
589
589
3,674
5,061
16,910
9,286
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30.3 รายการเคลือ่ นไหวของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื
		 ระหว่างกัน
30.3.1 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการเคลือ่ นไหว
ของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ความสัมพันธ์

Siam Investment Fund II, L.P. กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

786
786

เพิ่มขึ้น

ผลจากการปรับ
อัตราแลกเปลี่ยน

ลดลง

770
770

(770)
(770)

(56)
(56)

730
730

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ความสัมพันธ์

Finansa Fund Management Ltd.
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

582,818
582,818

เพิ่มขึ้น

8,997
689
9,686

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

ลดลง

ผลจากการปรับ
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

(76,263)
(689)
(76,952)

-

515,552
515,552

-

30.3.2 เงินกู้ยืม
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของ
เงิ น กู้ ยื ม จากกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
ดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ความสัมพันธ์ 31 ธันวาคม
2561

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด
บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จ�ำกัด
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บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

670,000
129,800
799,800

เพิ่มขึ้น

ลดลง

-

(78,000)
(78,000)

(หน่วย : พันบาท)
ผลจากการ
นที่
รับรู้ส่วนเพิ่ม 31ณธันวัวาคม
(ส่วนลด)/ปรับ
2562
อัตราแลกเปลี่ยน

-

592,000
129,800
721,800

30.4		 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระยะสั้น
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระยะยาว

35,057
1,167
36,224

78,306
1,257
79,563

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

29,106
1,001
30,107

30,940
1,038
31,978

31. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
สำ�หรับปีสน้ ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั ย่อย
แห่งหนึ่งได้จ่ายต้นทุนค่าที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร รวมเป็น
จำ�นวน 3.35 ล้านบาท และ 3.49 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดย
ต้ น ทุ น ดั ง กล่ า วแสดงรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของต้ น ทุ น ในการ
ประกอบธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการในงบกำ�ไร
ขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม

บริษทั และบริษทั ย่อยดำ�เนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลัก คือ
(1) ธุรกิจการลงทุน ทีป่ รึกษาและการจัดการ (2) ธุรกิจหลักทรัพย์
และ (3) ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน ซึ่งดำ�เนินการ     
และบริหารงานในหลายภูมภิ าค ถึงแม้วา่ บริษทั ย่อยจะจดทะเบียน
และจัดตัง้ ในหลายประเทศแต่สนิ ทรัพย์และเงินลงทุนส่วนใหญ่
ของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น จึงไม่มี
การแสดงข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานทางภูมศิ าสตร์
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ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานทางธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษา
และการจัดการ

รายได้จากภายนอก
รายได้จากการบริการ
- ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมเมื่องานเสร็จ
- ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
ค่านายหน้า
- ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
รายได้ค่าเช่า
- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
ก�ำไรจากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้จากระหว่างส่วนงาน
รายได้ทั้งสิ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
ส�ำรองค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ - รายได้
ขาดทุนสุทธิ
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ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน งบการเงินรวม

776
11,400

-

-

-

776
11,400

-

25,300
18,658

-

-

25,300
18,658

-

17,393

-

-

17,393

1,111
25,681
121,150
160,118
109,465

2,091
220
10,941
74,603
(13,716)

176,407
176,407
81,223

(132,091)
(132,091)
(118,203)

176,407
3,202
25,901
279,037
58,769

(7,095)

26,400
(78,927)
(26,832)
(7,095)
(64,263)
9,366
(82,582)

(หน่วย : พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษา
และการจัดการ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน

38,254
133,955
172,209
130,481

299,608
12,222
311,830
171,059

179,854
179,854
87,409

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน งบการเงินรวม

(146,177)
(146,177)
(132,375)

4,079
(127,417)
(22,625)
27,659
(53,702)
(20,501)
64,067

27,659

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยใช้ เ กณฑ์ ใ นการกำ�หนดราคา
ระหว่างกันตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30

517,716
517,716
256,574

สินทรัพย์และหนี้สินจำ�แนกตามส่วนงานทางธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
เป็นดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : พันบาท)

ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษา
และการจัดการ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน

รายการ
ตัดบัญชี

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
เงินลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

644,500
3,413,550
78,402
2,820
756,287
4,895,559

120,765
15,046
811
641,086
777,708

18,923
1,144,887
7,024
1,170,834

(1,653,430)
(1,093,925)
(2,747,355)

644,500
1,880,885
112,371
1,144,887
3,631
310,472
4,096,746

หนี้สินรวม

2,643,487

31,156

77,647

(1,330,979)

1,421,311
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : พันบาท)

ธุรกิจการลงทุน
ที่ปรึกษา
และการจัดการ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจให้เช่า
คลังสินค้า
และโรงงาน

รายการ
ตัดบัญชี

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
เงินลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

576,726
3,651,872
88,990
3,942
834,803
5,156,333

250,674
15,675
996
703,577
970,922

1,202,068
16,245
1,218,313

(1,751,569)
(1,234,210)
(2,985,779)

576,726
2,150,977
104,665
1,202,068
4,938
320,415
4,359,789

หนี้สินรวม

2,817,916

111,625

81,657

(1,473,895)

1,537,303

32. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ที่จะทำ�ให้
สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษทั และบริษทั ย่อยมีเครือ่ งมือทางการเงินตามคำ�นิยาม
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เรื่อง “การแสดงรายการ
และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำ�หรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ” ซึ่ ง
รายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุน ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื
แก่บุคคลและกิจการอื่น เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายได้คา่ บริการค้างรับ เงินฝากทีต่ ดิ ภาระ
ค้ำ�ประกัน หุน้ กูร้ ะยะสัน้ หุน้ กูร้ ะยะยาว และเงินกูย้ มื ระยะสัน้
และเงินทดรองจ่ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั และบริษทั
ย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับ (ก) การให้กู้ยืม (ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ (ค) การ
ให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการกำ�หนดให้มนี โยบายในการให้สนิ เชือ่ และการลงทุน วิธกี าร
ในการควบคุ ม สิ น เชื่ อ และการกำ�หนดระยะเวลาในการ     
ชำ�ระเงินของลูกค้า ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยคาดว่าความเสีย่ ง
ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
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จำ�นวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยอาจต้องสูญเสีย
อันเกิดจากความเสีย่ งด้านเครดิต คือมูลค่าตามบัญชีของยอด
คงค้างจากรายการดังกล่าวข้างต้นทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะ
การเงิน  
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในงบการเงินนั้น เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบ
ต่อรายได้ดอกเบีย้ สุทธิในงวดปัจจุบนั และในอนาคต ความเสีย่ ง
ของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างและลักษณะ
ของรายการในสินทรัพย์ หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้
ยังเกิดจากระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำ�ธุรกรรมอนุพันธ์
ทางการเงิ น เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการบริ ห ารและจั ด การ     
ความเสี่ยงอันเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและ
บริษทั ย่อย และเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากอัตรา
ดอกเบี้ย
ตารางต่อไปนีแ้ สดงถึงช่วงระยะเวลาในการเปลีย่ นอัตรา
ดอกเบี้ ย คื อ ตามวั น ที่ ใ นสั ญ ญาที่ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นอั ต รา
ดอกเบี้ย หรือวันที่ครบกำ�หนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะ    
ถึงก่อนของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
รายการ

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4
62
66
เงินลงทุน
11
211
222
รายได้ค่าบริการค้างรับ
7
7
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)
794
794
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
หุ้นกู้ระยะยาว
1,270
1,270
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
4
4
(1)

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จำ�นวน 149 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุน
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ระยะสั้น
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(1)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

รวม

52
2

10
723

16
457
-

68
467
725

-

1

1
-

1
1

-

20
100
1,170
1

-

20
100
1,170
1

เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จำ�นวน 149 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุน
รายได้ค่าบริการค้างรับ
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(2)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(2)

4
-

11
421

5
61
2
-

9
72
2
421

-

516
1

-

516
1

-

722
1,270
2

-

722
1,270
2

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จำ�นวน 13 ล้านบาท  เป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(2)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
(2)

รวม

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
ขึ้นลงตามอัตราตลาด

10
-

10
351

3
162
-

13
172
351

-

576
1

7
5
-

583
5
1

-

20
100

-

20
100

-

800
1,170

-

800
1,170

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จำ�นวน 13 ล้านบาท  เป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้
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รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เครือ่ งมือทางการเงิน
ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ มี วั น ที่ มี ก ารกำ�หนดอั ต ราใหม่ ห รื อ       

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 							
เงินลงทุน
11
11
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1) 149
645
794
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน 							
หุ้นกู้ระยะยาว
230
1,040
1,270
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
1
3
4
(1)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

4.50
2-10.75
1.30
4.25-5.25
5.21-8.36

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่มีระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำ�หนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ประเภทเมื่อทวงถามเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 							
เงินลงทุน
10
10
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1) 136
587
723
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน 							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
20
20
หุ้นกู้ระยะสั้น
100
100
หุ้นกู้ระยะยาว
1,170
1,170
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
1
1

(1)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

5.375
2-10.75
1.30
3.50
3.50
4.25-5.25
5.48-8.36

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่มีระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำ�หนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ประเภทเมื่อทวงถามเป็นลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินลงทุน
11
11
4.50
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)
13
408
421
5.00-7.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
516
516
2.25
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
1.30
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
722
722
1.50-1.75
หุ้นกู้ระยะยาว
230
1,040
1,270
4.25-5.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
1
1
2
8.76
(1)

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำ�หนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ประเภทเมื่อทวงถามเป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�ำหนด
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินลงทุน
10
10
5.375
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)
351
351
5.00-7.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
576
576
2-2.25
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
1.30
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
20
20
3.50
หุ้นกู้ระยะสั้น
100
100
3.50
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
800
800
1.50
หุ้นกู้ระยะยาว
1,170
1,170
4.25-5.25
(1)

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่มีระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำ�หนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ประเภทเมื่อทวงถามเป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยงที่บริษัทและ
บริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่
บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด
และ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ
และทันต่อเวลา

วันทีท่ คี่ รบกำ�หนดของเครือ่ งมือทางการเงินนับจากวันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
66
66
เงินลงทุน
173
32
17
222
รายได้ค่าบริการค้างรับ
7
7
(1)
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
149
645
794
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
หุ้นกู้ระยะยาว
230
1,040
1,270
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
1
3
4
(1)

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

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
68
68
เงินลงทุน
405
31
31
467
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น(1) 136
587
2
725
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
20
20
หุ้นกู้ระยะสั้น
100
100
หุ้นกู้ระยะยาว
1,170
1,170
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
1
1
(1)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
9
9
เงินลงทุน
61
11
72
รายได้ค่าบริการค้างรับ
2
2
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)
13
408
421
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
516
516
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
722
722
หุ้นกู้ระยะยาว
230
1,040
1,270
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
1
1
2
(1)

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่ครบกำ�หนดประเภทเมื่อทวงถามเป็นจำ�นวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชำ�ระและเป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้ ทั้งนี้ระยะเวลา
การชำ�ระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1-5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
13
13
เงินลงทุน
162
10
172
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น(1)
351
351
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
583
583
เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
1
1
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
20
20
หุ้นกู้ระยะสั้น
100
100
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
800
800
หุ้นกู้ระยะยาว
1,170
1,170
(1)

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่ครบกำ�หนดประเภทเมื่อทวงถามเป็นจำ�นวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชำ�ระและเป็นเงินให้กู้ยืมที่ระงับการรับรู้รายได้ ทั้งนี้ระยะเวลา
การชำ�ระขึ้นอยู่กับการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

190 Annual Report 2019

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งอาจจะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของเครื่องมือ
ทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั และบริษทั ย่อย
มี สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้        
ทำ�สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย : พัน)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์				
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
1,707
3,036
หนี้สิน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
500
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยสรุปได้ดังนี้

บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของราคาของ
ตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซึ่งอาจจะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อ  
รายได้และ/หรือมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน บริษัทและ
บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุนอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ใน
ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูเ้ งินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน จำ�นวนเงินสูงสุดที่เกิดจาก
ความเสีย่ งดังกล่าวคือมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในตราสารทุน
ในความต้องการของตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขาย
ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

30.1540

32.4498

รอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็นอิสระ บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประมาณเท่ากับราคาตามบัญชี
เงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคิดคำ�นวณตามหลักเกณฑ์
การแสดงมู ล ค่ า ของเงิ น ลงทุ น ตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นหมายเหตุ       
ข้อ 3.3 ยกเว้นมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารหนีท้ จ่ี ะถือ
จนครบกำ�หนดประมาณเท่ากับมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
ทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยคาดว่าจะได้รบั โดยคิดลดด้วยอัตราตลาด

Finansa Public Company Limited

191

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
มูลค่ายุตธิ รรมของลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ประมาณเท่ากับ
ราคาตามบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแสดงมูลค่าของ
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3.4 และ
ข้อ 3.19
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันถือตามราคาตามบัญชี เนื่องจากมี
กำ�หนดชำ�ระระยะสั้นและ/หรือคิดดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียง
กับอัตราตลาด
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/หุ้นกู้ระยะสั้น/
หุ้นกู้ระยะยาว/เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หุน้ กูร้ ะยะสัน้ หุน้ กูร้ ะยะยาว เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินทดรอง

จ่ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ประมาณเท่ากับราคาตามบัญชี
เนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบนั และ/
หรือมีระยะเวลาครบกำ�หนดระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่าง
จากราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสำ�คัญ

33. 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� 
รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน  
บางรายการของบริษทั และบริษทั ย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้
แสดงถึงข้อมูลเกีย่ วกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)
รายการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

ล�ำดับชัน้
มูลค่า
ยุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
หลักทรัพย์เผื่อขาย												
พันธบัตรรัฐบาล
11,350
10,331
11,350
10,331 ล�ำดับ 2 อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่ใช้อ้างอิง
   
ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9,196
22,951
- ล�ำดับ 2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุน
ณ วันสิ้นงวด
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินหมุนเวียน				
หุ้นกู้ระยะยาว
231,291
231,291
- ล�ำดับ 2 ราคาหุ้นกู้ระยะยาวที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ
										 ณ วันสิ้นงวด
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
1,140
399
386
- ล�ำดับ 3 มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
หุ้นกู้ระยะยาว
1,060,135 1,177,537 1,060,135 1,177,537 ล�ำดับ 2 ราคาหุ้นกู้ระยะยาวที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ
										 ณ วันสิ้นงวด
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
3,142
1,034
1,469
- ล�ำดับ 3 มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย
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34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เงินลงทุนชัว่ คราว เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การอืน่ และ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีมูลค่าตามบัญชีซึ่ง
เท่ากับมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณ เนือ่ งจากยอดคงเหลือส่วนใหญ่
ถึงกำ�หนดในระยะเวลาอันสั้น
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน การวัดมูลค่า
ยุตธิ รรมต้องจัดประเภทเป็นข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 และ
ข้อมูลระดับ 3 ขึ้นอยู่กับระดับของข้อมูลที่นำ�มาใช้วัดมูลค่า
ยุติธรรมที่สามารถสังเกตได้และความมีนัยสำ�คัญของข้อมูล  
ที่นำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งหมด ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้อง
ปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์
		หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง
ตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำ�หรับสินทรัพย์นนั้ หรือ
หนี้ สิ น นั้ น นอกเหนื อ จากราคาเสนอซื้ อ ขายซึ่ ง
รวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 หรือ
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้
สำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ได้ มี ม ติ อนุ มั ติ ให้ บริ ษัท จำ�หน่ า ยสิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งที่ดินและ
อาคารในโครงการบางกอกฟรี เ ทรดโซนให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์       
เพื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พรอสเพค        
โลจิสติกส์ และอินดัสเทรียล และให้บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
เข้าซือ้ หน่วยทรัสต์ทอี่ อกและเสนอขายโดยกองทรัสต์ดงั กล่าว
ทั้งนี้ การจำ�หน่ายทรัพย์สินสิทธิการเช่านี้จะเกิดขึ้นภายหลัง
จากที่คำ�ขอจัดตั้งกองทรัสต์ได้รับอนุมัติจากสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และได้มี
การเสนอขายหน่วยทรัสต์และจดทะเบียนกองทรัพย์สินของ
ทรัสต์แล้ว

35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มี
อำ�นาจของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
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REPORT OF THE INDEPENDENT CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS
TO THE SHAREHOLDERS AND BOARD OF DIRECTORS
FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
Opinion
We have audited the consolidated financial statements
of Finansa Public Company Limited and its subsidiaries
(the “Group”) and the separate financial statements of
Finansa Public Company Limited (the “Company”), which
comprise the consolidated and separate statements          
of financial position as at December 31, 2019, and the     
related consolidated and separate statements of profit or
loss and other comprehensive income, changes in      
shareholders’ equity and cash flows for the year then
ended, and notes to the financial statements, including a
summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying consolidated and
separate financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of Finansa Public Company
Limited and its subsidiaries and of Finansa Public Company
Limited as at December 31, 2019, and its financial        
performance and its cash flows for the year then ended
in accordance with Thai Financial Reporting Standards
(“TFRSs”).
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Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Thai
Standards on Auditing (“TSAs”). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s
Responsibilities for the Audit of the Consolidated and
Separate Financial Statements section of our report. We
are independent of the Group in accordance with the
requirements of the Code of Ethics for Professional        
Accountants determined by the Federation of Accounting
Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants
together with the ethical requirements that are relevant to
the audit of the consolidated and separate financial     
statements, and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements. We
believe that the audit evidence we have obtained is sufficient
and appropriate to provide a basis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our
professional judgement, were of most significance in our
audit of the consolidated and separate financial statements
of the current period. These matters were addressed in
the context of our audit of the consolidated and separate
financial statements as a whole, and in forming our      
opinion thereon, and we do not provide a separate opinion
on these matters.

		

Key Audit Matters

Audit Responses

Revenue recognition - Revenue from securities
business
Revenue from securities business is mostly derived from
financial advisory fees for which the Company applied
assumptions and used management’s judgments to
estimate percentage of completion. Therefore, the key
audit matter is whether the revenue from financial
advisory has been accurately recorded in accordance
with TFRSs.
The accounting policy regarding revenue recognition and
details of revenue from securities business information
were disclosed in the Notes 3.1.1 and 31 to the financial
statements, respectively.

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

Impairment of investment in subsidiaries and
goodwill
The consideration of impairment of investment in
subsidiaries and goodwill is depended on the
management’s judgements and assumptions.
Therefore, the key audit matter is whether the
valuation of investment in subsidiaries and goodwill
and impairment of investment in subsidiaries and
goodwill has been recognized in accordance with
TFRSs.
The accounting policies of investments, goodwill and
provision for impairment and details of investments
in subsidiaries and goodwill were disclosed in the
Notes 3.5, 3.9, 11.2 and 14 to the financial statements,
respectively.

Key audit procedures included
• Understanding the process relating to consideration
of impairment of investment in subsidiaries and
goodwill and the design of the related internal
controls
• Evaluating the design and implementation of the
internal controls relating to the consideration of
impairment of investment in subsidiaries and goodwill
• Performing substantive testing as follows:
- Examining the supporting documents in relation
		 to the management’s consideration of impairment
		 indicators for investment in subsidiaries and
		 goodwill,
- Evaluating the appropriateness of valuation model
		 and key assumptions that the management used
		 in the estimation of the impairment provision for
		 investment in subsidiaries and goodwill.
- Reviewing the presentation and related disclosures.
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Other Information
Management is responsible for the other information.
The other information comprises information in the annual
report, which is expected to be made available to us after
the date of this auditors’ report.
Our opinion on the consolidated and separate financial
statements does not cover the other information and we
do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated and
separate financial statements, our responsibility is to read
the other information identified above when it becomes
available and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated.
When we read the annual report, if we conclude that
there is a material misstatement therein, we are required
to communicate the matter to those charged with
governance and the management of the Company.
Responsibilities of Management and Those Charged
with Governance for the Consolidated and Separate
Financial Statements
Management is responsible for the preparation and
fair presentation of the consolidated and separate financial
statements in accordance with TFRSs, and for such
internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of consolidated and separate
financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial
statements, management is responsible for assessing the
Group’s and the Company’s ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for
overseeing the Company’s financial reporting process.
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Consolidated and Separate Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance
about whether the consolidated and separate financial
statements as a whole are free from material misstatement,
whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s
report that includes our opinion. Reasonable assurance is
a high level of assurance, but is not a guarantee that an
audit conducted in accordance with TSAs will always detect
a material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these consolidated and separate
financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs,
we exercise professional judgement and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material
		 misstatement of the consolidated and separate
		 financial statements, whether due to fraud or
		 error, design and perform audit procedures
		 responsive to those risks, and obtain audit
		 evidence that is sufficient and appropriate to
		 provide a basis for our opinion. The risk of not
		 detecting a material misstatement resulting from
		 fraud is higher than for one resulting from error,
		 as fraud may involve collusion, forgery, intentional
		 omissions, misrepresentations, or the override
		 of internal control.
• Obtain an understanding of internal control
		 relevant to the audit in order to design audit
		 procedures that are appropriate in the
		 circumstances, but not for the purpose of
		 expressing an opinion on the effectiveness of the
		 Group’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting
		 policies used and the reasonableness of accounting
		 estimates and related disclosures made by
		 management.

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		

Conclude on the appropriateness of management’s
use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained,
whether a material uncertainty exists related to
events or conditions that may cast significant
doubt on the Group’s and the Company’s ability
to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required
to draw attention in our auditor’s report to the
related disclosures in the financial statements or,
if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor’s
report. However, future events or conditions may
cause the Group and the Company to cease to
continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and
content of the consolidated and the separate
financial statements, including the disclosures,
and whether the consolidated and separate
financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves
fair presentation.
Obtain sufficient appropriate audit evidence
regarding the financial information of the entities
or business activities within the Group to express
an opinion on the consolidated financial
statements. We are responsible for the direction,
supervision and performance of the group audit.
We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance
regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including
any significant deficiencies in internal control that we identify
during our audit.
We also provide those charged with governance with
a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate
with them all relationships and other matters that may
reasonably be thought to bear on our independence, and
where applicable, related safeguards.

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

BANGKOK
February 25, 2020

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, 2019

Unit : Thousand Baht
Notes

ASSETS

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
2019

2018

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2019

2018

CURRENT ASSETS 					
Cash and cash equivalents
4.1
66,056
67,637
9,258
12,882
Temporary investments
5.1
172,868
404,666
60,203
162,093
			
Service income receivables				
		 Related parties
30.2
501
160
544
160
		 Other parties			
6,171
11,958
963
1,133
			 Total service income receivables		
6,672
12,118
1,507
1,293
Receivables and loans to others, current portion
6
644,500
575,351
407,500
337,510
Other receivables			
29,325
10,288
22,250
7,353
Short-term loans and advance to related parties 30.2, 30.3.1
730
786
515,552
582,818
Digital token			
8
32,450
Other current assets		
9
32,251
32,608
24,157
26,039
		TOTAL CURRENT ASSETS		 952,402
1,135,904
1,040,427
1,129,988

									
NON-CURRENT ASSETS
					
Deposits subject to restrictions
10
Long-term investments - Available-for-sale securities 5.1
Investment in associates
11.1, 11.2
Investment in subsidiaries
11.2
Long-term investments in a related party
12
Other long-term investments - General investments 5.1
Receivables and loans to others, net of current portion 6
Premises and equipment
13
Goodwill				
14
Leasehold rights		
15
Intangible assets		
16
Deferred tax assets
17
Other non-current assets 		

630
20,546
1,658,748
72
28,651
112,371
156,920
1,144,887
3,631
11,581
6,307
		TOTAL NON-CURRENT ASSETS		 3,144,344

TOTAL ASSETS

		

4,096,746

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
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625
33,282
1,684,306
72
28,651
1,375
104,664
156,920
1,202,068
4,938
1,479
5,505
3,223,885

4,359,789

630
11,350
945,841
1,548,847
97,325
1,144,887
2,821
6,033
3,757,734

4,798,161

625
10,331
945,841
1,472,361
88,990
1,202,068
3,942
5,232
3,729,390

4,859,378

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2019

Unit : Thousand Baht

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Short-term borrowing from financial institution
Short-term debentures
Short-term loans from related parties
Liabilities under finance lease agreements,
current portion
Long-term debentures, current portion
Corporate income tax payable
Other current liabilities
		TOTAL CURRENT LIABILITIES

Notes

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
2019

2018

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
2019

2018

					
-     
20,000
-     
20,000  
18.1
-      100,000
-     
100,000
30.2, 30.3.2
-     
-     
721,800
799,800  
19
18.2

1,140
230,000
  -     
46,506
277,646

20

399
-     
9,222
145,037
274,658

										

386
230,000
-     
81,852
1,034,038

-     
-      
-     
75,361
995,161  

NON-CURRENT LIABILITIES						
Liabilities under finance lease agreements,
net of current portion
19
3,142
1,034
1,469
-     
Long-term debentures, net of current portion
18.2
1,040,000
1,170,000
1,040,000
1,170,000  
Deposits from customers
64,037
65,069
64,037
65,069
Provision for post-employment benefits
21
36,486
26,542
21,768
17,920
		TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES		 1,143,665
1,262,645
1,127,274
1,252,989
TOTAL LIABILITIES		 1,421,311
1,537,303
2,161,312
2,248,150

SHAREHOLDERS’ EQUITY						
Share capital
22
Authorized share capital
345,855,440 ordinary shares of Baht 5 each
1,729,277
1,729,277
1,729,277
1,729,277
Paid-up share capital
345,855,440 ordinary shares of Baht 5 each,
fully paid
1,729,277
1,729,277
1,729,277
1,729,277
Premium on ordinary shares
208,455
208,455
208,455
208,455  
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
23
49,000
45,000
49,000
45,000  
Unappropriated
  991,033
1,133,218
650,052
628,359  
Other components of shareholders’ equity
(302,330)
(293,464)
65
137
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY		 2,675,435
2,822,486
2,636,849
2,611,228

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’		
EQUITY

4,096,746

4,359,789

4,798,161

4,859,378

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
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FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
REVENUES
Revenues from investment, advisory
and management business
Revenues from securities business
Revenues from warehouse and
factory leasing business
Other income

		Total Revenues		

Notes

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

2019

2018

2019

2018

38,968
63,662

38,254
299,608

149,090
-

149,311
-

176,407
26,400
305,437

179,854
4,079
521,795

176,407
8,287
333,784

179,854  
8,222  
337,387

				

COSTS AND EXPENSES						
Finance costs
  64,263
53,702
76,466
65,145  
Investment, advisory and management
business costs and expenses
41,971
33,039
23,832
17,920  
Securities business costs and expenses
83,113
135,658
Warehouse and factory leasing business
costs and expenses
95,184
92,445
95,184
92,445  
Servicing and administrative expenses
42,703
47,854
29,848
35,811
Loss on impairment of investment
26,832
22,625
Directors and managements remuneration
30.4
36,224
79,563
30,107
31,978  
		 Total Costs and Expenses		 390,290
464,886
255,437
243,299
Share of gain (loss) from investments in associates
(7,095)
27,659  
-     
PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE
(91,948)
84,568
78,347
94,088  
INCOME  TAX - REVENUE (EXPENSE)
17
9,366
(20,501)
NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEARS		
(82,582)
64,067
78,347
94,088
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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, 2019
Unit : Thousand Baht

CONSOLIDATED
SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL STATEMENTS
Notes

2019

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)					
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss
Gain on remeasuring available-for-sale investments
25,213
Loss from translation of financial statement differences
(27,904)
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Share of other comprehensive loss of associates
(6,175)
Actuarial gain (loss) on defined employee benefit plans
(3,725)
OTHER COMPREHENSIVE GAIN (LOSS)
FOR THE YEAR, NET OF TAX
(12,591)
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEARS
(95,173)
PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO				
Owners of the Company

(82,582)
(82,582)

2018

2019

2018

26,384
(2,133)

(72)
-

408  
-

(1,697)
(839)

(776)

255

21,715
85,782

(848)
77,499

663
94,751  

64,067
64,067

78,347
78,347

94,088  
94,088  

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO						
Owners of the Company
(95,173)
85,782
77,499
94,751  
(95,173)
85,782
77,499
94,751  
									
BASIC EARNINGS (LOSS) ATTRIBUTABLE TO
OWNERS OF THE COMPANY PER SHARE			
Baht
(0.24)
0.25
0.23
0.37  
WEIGHTED AVERAGE NUMBER
OF ORDINARY SHARES 			

22 Shares 345,855,440 256,515,092

345,855,440 256,515,092

Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements
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Premium on
ordinary
shares

Revaluation
surplus
(deficit)
on investments

Unrealized gain
on dilution of
investment in
an associate

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

1,235,198
208,455
(51,524)
3,509
Total comprehensive income (loss) for the year
-      
-       26,384
-      
Issue of ordinary shares
22
494,079
-      
-      
-      
Legal reserve
23
Dividends paid
24
Ending balance, December 31, 2018
1,729,277
208,455
(25,140)
3,509
												
Beginning balance, January 1, 2019
  1,729,277
208,455
(25,140)
3,509
Total comprehensive income (loss) for the year
-      
-       25,213
-      
Legal reserve
23
Dividends paid
24
Ending balance, December 31, 2019
  1,729,277
208,455
73
3,509

Beginning balance, January 1, 2018

Notes

Issue and
paid-up
share capital

(1,697)
(6,175)
(7,872)

2,822,486
(95,173)
-   
(51,878)
2,675,435

45,000
1,133,218
-       (86,307)
4,000
(4,000)
  (51,878)
49,000
991,033

Total

(270,136)
(27,904)
(298,040)

Unappropriated

40,000
1,112,045
2,279,680  
-       63,228
85,782
-      
-       494,079  
5,000
(5,000)
(37,055)
(37,055)
45,000
1,133,218
2,822,486

Legal reserve

Retained earnings

Unit : Thousand Baht

(268,003)
-      
(2,133)
(1,697)
-      
-      
(270,136)
(1,697)

Translation of Share of other
financial
comprehensive
statements
loss of
differences
associates

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Other components of shareholders’ equity

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
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Ending balance, December 31, 2019

Total comprehensive income for the year
Legal reserve
Dividends paid

Beginning balance, January 1, 2019

Ending balance, December 31, 2018

Total comprehensive income for the year
Issue of ordinary shares
Legal reserve
Dividends paid

Beginning balance, January 1, 2018

23
24

22
23
24

Notes

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

  1,729,277
  1,729,277

Premium on
ordinary shares

137
(72)
65

(271)
408
-          
137

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

1,235,198
494,079
1,729,277

Issued and
paid-up
share capital

45,000
4,000
49,000

40,000
-      
-      
5,000
45,000

Legal reserve

628,359  
77,571
(4,000)
(51,878)
650,052

576,071
94,343
(5,000)
(37,055)
628,359

2,611,228
77,499
-   
(51,878)
2,636,849

2,059,453
94,751
494,079     
(37,055)
2,611,228

Total

Unit : Thousand Baht

Unappropriated

Retained earnings

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
			

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit (loss) before income tax expense
Adjustment to reconcile profit (loss) to net cash provided
by (used in)
Shares of (profit) loss from investment in associates
Depreciation and amortization
Amortization of discount on investment in debt
securities
Unrealized (gain) loss on exchange rate
Bad debt and doubtful accounts
Unrealized (gain) loss on revaluation of investments
Service Income on disposal of investment Digital Token
Loss on impairment of investment
(Gain) loss from disposal and amortization of
fixed assets and intangible assets
Service and interest costs on employees benefits
Dividends income
Interest Income
Finance costs
(Increase) decrease in temporary investments
(Increase) decrease in service income receivables
Increase in receivables and loans to others
(Increase) decrease in other current assets
Increase in other non-current assets
Decrease in deposits from customers
Increase (decrease) in other current liabilities
Cash received (paid) from operations
Interest received
Interest paid
Employee benefits paid
Cash received of refundable corporate income tax
Income tax paid
Net cash provided by (used in) operating activities
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Notes

Unit : Thousand Baht

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS

2019

2018

2019

2018

(91,948)

84,568

78,347

94,088

7,095
71,584

(27,659)
68,375

68,281

65,535

259
(12,845)
2,549
24,301

204
1,231
(594)

259
(241)

204
(99)

(790)
26,832

22,625

-

-

(33)
8,815
(220)
(25,643)
64,263
74,219
232,781
3,520
(67,731)
(8,894)
(802)
(1,032)
(98,555)
133,506
5,940
(64,021)
(3,333)
9,714
(9,628)
72,178

31
2,390
(166)
(6,967)
53,702
197,740
(196,513)
106,763
(317,784)
(458)
(3,424)
(1,556)
12
(215,220)
4,999
(51,702)
18,447
(27,022)
(270,498)

(27)
6,405
(72,072)
(38,107)
76,466
119,311
102,130
(213)
(141,667)
26
(800)
(1,032)
(2,629)
75,126
18,403
(67,129)
(3,333)
9,714
(7,858)
24,923

(8)
1,423
(101,551)
(9,572)
65,145
115,165
(112,887)
(153)
(321,327)
(28)
(3,420)
(1,556)
(29,750)
(353,956)
8,825
(63,463)
8,249      
(7,791)
(408,136)

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Cash paid for investment in available for sale
Cash received from repayment of short-term loans
and advance to related parties
Cash paid for digital token
Cash received from digital token
Increase in deposits subject to restrictions
Cash paid for other long-term investments
Distribution from investment
Cash paid for investment in associates
Cash paid for acquisition of fixed assets and intangible assets
Proceeds from disposal of fixed assets and intangible assets
Dividends received
Net cash provided by (used in) investing activities

Notes

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Cash received from loan from financial institution
4.2
Cash paid for loan from financial institution
4.2
Cash received from short-term loans from related parties
Cash paid for short-term loans from related parties
Cash paid on short-term debenture issued
4.2
Cash received on debenture issued
4.2
Cash paid for liabilities under finance lease agreement
4.2
Cash receives from issuing of ordinary shares
Dividends paid
24
Net cash provided by (used in) financing activities
Differences on translation of financial statements
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents as at January 1,
Cash and cash equivalents as at December 31,
4.1
								
Non-cash items:
Revaluation surplus on investments increase (decrease)
Payable for acquisition of fixed assets and intangible assets
increase (decreased)
Investment in associate decrease
Receivable from purchase of an associate increase
Investment in subsidiary increase

Unit : Thousand Baht
CONSOLIDATED
SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL STATEMENTS
2019
2018
2019
2018

(232)

(5,489)

-

-

33,240
(5)
(11,351)
10,000
(17,423)
9
12,508
26,746

(32,450)
(5)
(400,406)
(28,233)
13
31,717
(434,853)

67,266
(5)
(11,351)
10,000
(16,354)
72,072
121,628

1,341
(5)
(400,406)
(23,348)
11
101,551
(320,856)

(20,000)
(100,000)
100,000
(723)
(51,878)
(72,601)
(27,904)
(1,581)
67,637
66,056

20,000
200,000
(253)
494,079
(37,055)
676,771
(2,133)
(30,713)
98,350
67,637

(20,000)
(78,000)
(100,000)
100,000
(297)
(51,878)
(150,175)
(3,624)
12,882
9,258

20,000
74,000
(21,200)
200,000
494,079
(37,055)
729,824
832
12,050
12,882

25,216

26,384

(73)

407

39
-

256
-

(217)
76,486

256
536,350
(536,350)
-

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, 2019
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
services and investment.
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.
The subsidiary’s business activities are 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 investment 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.
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2. BASIS FOR PREPARATION OF THE FINANCIAL
STATEMENTS
2.1 Basis for preparation and presentation of
		 financial statements
The statutory financial statements are prepared in
Thai Baht and in Thai language in conformity with Thai
Financial Reporting Standards and accounting practices
generally accepted in Thailand.
The Company’s and its subsidiaries’ financial
statements have been prepared in accordance with the
Thai Accounting Standard (TAS) No.1 (Revised 2018)
“Presentation of Financial Statements”, which was effective
for financial periods beginning on or after January 1, 2019
onward and the Regulation of The Stock Exchange of
Thailand (SET) dated October 2, 2017, regarding the
preparation and submission of financial statements and
reports for the financial position and results of operations
of the listed companies B.E. 2560 and the Notification of
the Department of Business Development regarding “The
Brief Particulars in the Financial Statements” (No.2) B.E
2559” dated October 11, 2016.
The financial statements have been prepared under
the historical cost convention except as disclosed in the
significant accounting policies.
2.2 Basis for preparation of consolidated
		 financial statements
(a) These consolidated financial statements
include the financial statements of Finansa
Public Company Limited and the following
subsidiaries, which were incorporated in Thailand
and overseas:

Subsidiaries held directly and indirectly by
the Company
Finansa Capital Limited
Finansa Securities Ltd.

Percentage of shareholding as at
December 31, December 31,
2019
2018

Country of registration

100
100

100
100

Thailand
Thailand

Finansa Fund Management Ltd.
Finansa (Cambodia) Ltd.

100
100

100
100

Cayman Islands
Cambodia

Finansa Hong Kong Limited

100

100

Hong Kong

(b) The financial statements of the subsidiaries
incorporated overseas are translated into Thai
Baht at the prevailing exchange rates on the
statement of financial position dates for assets
and liabilities, and at the monthly average
exchange rates for revenue and expense
items. The resulting differences have been
shown under the caption of Translation of
financial statement differences which is a part
of other components of shareholders’ equity.
(c)   Material balances and transactions between
the Company and its subsidiaries have been
eliminated from the consolidated financial
statements.
(d)  The financial statements of the subsidiaries for
the years ended December 31, 2019 and 2018,
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.

Nature of business

Loan management business
Investment banking /
Securities business
Investment business
Investment advisory
business
Advisory business

2.3 Thai Financial Reporting Standards affecting
		 the presentation and disclosure in the current
		 period financial statements
During the year, the Company and its subsidiaries
have adopted the revised and new financial reporting
standards and guidelines on accounting issued by the
Federation of Accounting Professions which become
effective for fiscal years beginning on or after January 1,
2019. These financial reporting standards were aimed at
alignment with the corresponding International Financial
Reporting Standards, with most of the changes directed
towards revision of wording and terminology, and provision
of interpretations and accounting guidance to users of
standards. The adoption of these financial reporting
standards does not have any significant impact on the
Company and its subsidiaries’ financial statements.
However, the new financial reporting standards which was
changed the core principle is Thai Financial Reporting
Standard No. 15 “Revenue from Contracts with Customers”
(“TFRS 15”). The Company and its subsidiaries’ accounting
policies for revenues are disclosed in Note 3.1.1 to the
financial statements. The application of TFRS 15 has no
significant impact on the financial position and/or financial
performance of the Company and its subsidiaries.
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2.4 Thai Financial Reporting Standards
		 announced in the Royal Gazette but not yet
		 effective
The Federation of Accounting Professions has issued
the Notification regarding Thai Accounting Standards,
Thai Financial Reporting Standards and Thai Financial
Reporting Standard Interpretation which have been
announced in the Royal Gazette and will be effective
for the financial statements for the period beginning on
or after January 1, 2020 onwards, as follows:
Group of Financial Instruments Standards
		Thai Accounting Standards (“TAS”)
TAS 32 Financial Instruments: Presentation
		Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
TFRS 9 Financial Instruments
		Thai Financial Reporting Standard Interpretations
		(“TFRIC”)
TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a
Foreign Operation
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with
Equity Instruments
These group of Standards make stipulations relating
to the classification of financial instruments and their
measurement at fair value or amortized cost; taking into
account the type of instrument, the characteristics of the
contractual cash flows and the Company’s business
model, the calculation of impairment using the expected
credit loss method, and the concept of hedge accounting.
These include stipulations regarding the presentation and
disclosure of financial instruments. These Standards will
supersede the Standards and Interpretations relating to
the financial instruments upon its effective date.
Thai Financial Reporting Standards No. 16
“Leases” (“TFRS 16”)
This TFRS provides a comprehensive model
for the identification if lease arrangements and their
treatment in the financial statements of both lessees
and lessors.
This TFRS will supersede the following lease
Standards and Interpretations upon its effective date,
which are Thai Accounting Standard No.17 “Leases”,
Thai Accounting Standard Interpretation No.15 “Operating
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Lease - Incentives”, Thai Accounting Standard Interpretation
No.27 “Evaluating the Substance of Transactions involving
the Legal Form of a Lease” and Thai Financial Reporting
Standard Interpretation No.4 “Determining whether on
Arrangement contains a Lease”.
For lessee accounting, there are significant
changes to lease accounting in this TFRS by removing the
distinction between operating and finance leases under
TAS 17 and requiring a lessee to recognize a right-of-use
asset and a lease liability at commencement for all leases,
except for short-term-leases and leases of low value
assets. However, the lessor accounting treatment continues
to require a lessor to classify a lease either as an operating
lease or a finance lease, using the same concept as
TAS 17.
Other financial reporting standards
		Thai Accounting Standards (“TAS”)
TAS 12 Income Taxes
TAS 19 Employee Benefits
TAS 23 Borrowing Costs
TAS 28 Investments in Associates and Joint
Ventures
		Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 3 Business Combinations
TFRS 11 Joint Arrangements
The Company and its subsidiaries’ management
is in the process to assess the impact of these TFRSs on
the financial statements of the Company and its
subsidiaries in the period of initial application.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The significant accounting policies are summarized
below:
3.1 Revenue and expense recognition
		3.1.1 Revenue
For the year ended December 31, 2019, the
Company and its subsidiaries changed the
accounting policy for the recognition of fee
and service income from the year ended
December 31, 2018 according to the adoption
			 of TFRS No. 15 “Revenue from Contracts with
Customers” as follows;

		
For the year ended December 31, 2019
(a) Commission fees from selling agent
Commission fees from selling agent are
recognized at a point in time on execution
date of the trades on the basis stipulated
in each fund’s agreements.
(b) Fees and service income
Fees and service income comprise financial
advisory fee and underwriting fee which
are recognized at a point of time when
completion of transaction. And, retainer
fee which is recognized when satisfying
performance obligation in providing the
promised service to customer, based on
contractual rate.
			
For the year ended December 31, 2018
(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.
		3.1.2 Rental and service income
Rental and service income are recognized
as revenue based on period of rental agreement
on a straight line basis.
		3.1.3 Interest and discounts on loans
Interest and discounts on loans are recognized
on an accrual basis over the term of the
loans, based on the amount of principal
outstanding. Accrued interests from
defaulted loans, with uncertainty for collectible
on loan principal and interest on loan.
The Company and its subsidiaries will cease
to recognize such interest income, and will
consider providing allowance for accrued
interest together with the loan principal.
Interest which was already included in the
face value of loans was deferred and taken
up as income evenly over the term of loans.
		3.1.4 Gains (losses) on trading in securities/
			
investments
Gains (losses) on trading in securities/investments are recognized as revenue or expenses
on the transaction dates.

		3.1.5 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.
		3.1.6 Interest on borrowings
Interest on borrowings is charged as expense
on an accrual basis.
		3.1.7 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 associates, according to their types as follows:
(a) Investments in securities held for trading are
classified as temporary investments and
presented at fair value. Gains or losses arising
from changes in the carrying amounts of
securities are included in the statements of
profit or loss and other comprehensive income.
(b) Investments in available-for-sale securities, both
those held as temporary and long-term
investments, are determined at fair value.
Changes in the carrying amounts of securities
are recorded in other components of shareholders’
equity through other comprehensive income
until the securities are sold, when the changes
are then included in the statements of profit or
loss and other comprehensive income.
(c) Investments in debt securities expected to be
held to maturity, which are classified as
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.
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(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 (if any).
Unrecognized deferred income and discounts on
loans are deducted from the principal balances.
Provision additionally set aside is recognized as an
expense in the statements of profit or loss and other
comprehensive income for each relevant year.
Amounts written off as bad debts are deducted from
the allowance for doubtful accounts and if recovery is
made from bad debts, the recovered amount is added to
the allowance for doubtful accounts or taken up as income,
as appropriate.
3.5 Investments in subsidiaries and associates
Consolidated financial statements
Investments in associates 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 associates 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,
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such deficits are presented as a part of other current
liabilities in the separate statements of financial position.
3.6 Digital token
Digital token is an intangible assets with indefinite
useful life. The Company and its subsidiaries will test for
impairment annually and whenever there is an indication
that the intangible assets may be impaired and any
provisions made for impairment (if any) are recorded as
expenses in the statements of profit or loss and other
comprehensive income.
3.7 Premises and equipment/depreciation
Premises and equipment are stated at cost less
accumulated depreciation. Depreciation of premises and
equipment is calculated by reference to their costs on a
straight-line basis over the estimated useful lives as follows:
Office buildings
25 and 30  years
Office buildings improvement 5  years
Leasehold improvement
3, 5 and 10  years
Office equipment
3 and 5  years
Furniture & fixtures
5  years
Vehicles
4 and 5 years
Depreciation is included in statements of profit or
loss and other comprehensive income and no depreciation
is provided for assets in progress.
3.8 Leasehold rights
Leasehold rights are stated at cost less accumulated
amortization and allowance for devaluation, (if any).
Amortization charge is calculated by the straight-line
method, based on the lease periods.
3.9 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.
3.10 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 and its subsidiaries 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.
3.11 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.

3.12 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 associates 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.
3.13 Foreign currency transactions
Transactions during the year denominated in foreign
currencies are translated into Baht at the rates of exchange
on the transaction dates. Monetary assets and liabilities
at the end of the year denominated in foreign currencies
are translated into Baht at the reference exchange rates
announced by the Bank of Thailand on that date.
All foreign exchange gains or losses are recognized
as income or expense in the statements of profit or loss
and other comprehensive income.
The financial statements of foreign subsidiaries are
translated into Baht using the reference exchange rate
established by the Bank of Thailand at the end of the
reporting period for the translation of foreign assets and
liabilities, the historical exchange rate for the translation of
foreign shareholders’ equity and the average exchange
rate for the translation of transactions in the statements
of profit or loss and other comprehensive income.
Differences in exchange rates from the translation of the
financial statements of foreign subsidiaries are recognized
in other comprehensive income and presented as translation
of financial statements differences in other components of
shareholders’ equity.
3.14 Derivative financial instruments
The Company initially recognizes derivatives as assets
or liabilities at fair value on the date on which a derivative
contract is entered into and is subsequently remeasured
at fair value on the financial position date. Gains or losses
arising from changes in fair value on derivatives which are
not designated as hedging are immediately recognized in
the statements of profit or loss and other comprehensive
income.
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3.15 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.
3.16 Employee benefits
Salary, wages, bonuses and contributions to the
social security fund and provident fund are recognized as
expenses when incurred.
Post-employment benefits obligation
The Company and its subsidiaries calculated the
post-employment benefits obligation under the Thai Labor
Protection Act based on actuarial assumptions at the end
of reporting period using Projected Unit Credit Method,
which is estimated based on the present value of
expected cash flows of benefits to be paid in the future
taken into account the actuarial assumptions, including
salaries, turnover rate, years of service and other factors.
Discount rate used to calculate the post-employment
benefit 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.
Past service cost related to the plan amendment is
recognized as an expense in the statements of profit
or loss and other comprehensive income when the plan
amendment is effective.
3.17 Taxation
Income tax expense (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
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		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 its
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.

3.18 Earning per share
Earning per share as presented in the statements of
profit or loss and other comprehensive income is basic
earning per share, which is determined by dividing net
profit by the weighted average number of ordinary shares
issued during the year.
3.19 Critical accounting estimates and
		 assumptions used that are significant to the
		 financial statements
Preparation of financial statements in conformity with
Thai Financial Reporting Standards requires the Company
and its subsidiaries’ management to make estimates and
assumptions in certain circumstances, affecting amounts
of assets, liabilities and related notes of contingent assets
and liabilities at the date of financial statement and
reported amounts of revenues and expenses during the
year reported. Although the management’s estimation is
reasonably determined given recent circumstances,
actual results could differ from these estimates.
Significant sources of estimation uncertainty are as
follows:
(a) Fair value
The fair value of marketable securities is based
on the latest bid price on the last working day
of the year as quoted on the Stock Exchange
of Thailand. The fair values of government bonds,
state enterprise bonds and private sector debt
securities are determined based on the yield
rates quoted by the Thai Bond Market Association
or other financial institutions, as appropriate.
The fair value of investment units is determined
from their net asset value.
For the fair value of financial instrument disclosures,
considerable judgment is necessarily required
in estimation of fair value. Accordingly, the
estimated fair value presented herein is not
necessarily indicative of the amount that could be
realized in a current market exchange. The use
of different market assumptions and/or estimation
methodologies may have a material effect on
the estimated fair value.

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

Cash
Deposits at financial institutions
Current accounts
Savings accounts
Total cash and cash equivalents

As at
December 31,
2019

16

61,507
4,533
66,056

As at
December 31,
2018

18

29,754
37,865
67,637

Separate
financial statements

As at
December 31,
2019

As at
December 31,
2018

4,720
4,533
9,258

3,333
9,544
12,882

5

5

4.2 Reconciliation of liabilities arising from financing activities
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements

Short-term borrowing from financial institution
Short-term debentures
Long-term debentures
Liabilities under finance lease agreement
TOTAL

Balance as at
January 1,
2019

Financing
cash flows

20,000
100,000
1,170,000
1,433
1,291,433

(20,000)
(100,000)
100,000
(723)
(20,723)

Changes in
non-cash item

3,572
3,572

Balance as at
December 31,
2019

1,270,0000
4,282
1,274,282

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Balance as at
January 1,
2018

Short-term borrowing from financial institution
Short-term debentures
Long-term debentures
Liabilities under finance lease agreement
TOTAL
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100,000
970,000
1,070,000

Financing
cash flows

20,000
200,000
(235)
219,747

Changes in
non-cash item

1,686
1,686

Balance as at
December 31,
2018

20,000
100,000
1,170,0000
1,433
1,291,433

(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements

Short-term borrowing from financial institution
Short-term borrowings from related parties
Short-term debentures
Long-term debentures
Liabilities under finance lease agreement
TOTAL

Balance as at
January 1,
2019

Financing
cash flows

20,000
799,800
100,000
1,170,000
2,089,800

(20,000)
(78,000)
(100,000)
100,0000
(297)
(98,297)

Changes in
non-cash item

2,152
2,152

Balance as at
December 31,
2019

721,800
1,270,000
1,855
1,993,655

(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
Balance as at
January 1,
2018

Short-term borrowing from financial institution
Short-term borrowings from related parties
Short-term debentures
Long-term debentures
TOTAL

747,000
100,000
970,000
1,817,000

Financing
cash flows

20,000
52,800
200,000
272,800

Changes in
non-cash item

-

Balance as at
December 31,
2018

20,000
799,800
100,000
1,170,000
2,089,800
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5. INVESTMENTS
5.1 Classified by investment type
As at December 31, 2019 and 2018, the Company and its subsidiaries had classified their investments as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
As at December 31, 2019
Cost/Carrying value

Fair value

As at December 31, 2018
Cost/Carrying value

Fair value

Temporary investments						
Trading Securities						
Domestic marketable equity securities
Investment units
170,506
172,868
403,287
404,666
Add Allowance for revaluation
2,362
1,379
Total trading securities
172,868
172,868
404,666
404,666
Total temporary investments, net
172,868
172,868
404,666
404,666
Long-term investments						
Available-for-sale securities						
Government bond
11,285
11,350
10,194
10,331
Investment units in foreign funds
77,473
9,196
93,666
22,951
Total
88,758
20,546
103,860
33,282
Less Provision for impairment
(68,277)
(45,430)
Add Allowance for revaluation
65
(25,148)
Total available-for-sale securities
20,546
20,546
33,282
33,282
General investments						
Domestic non-marketable equity securities
28,651
28,651
Overseas non-marketable equity securities
22,616		
24,338		
Total
51,267		
52,989		
Less Allowance for impairment
(22,616)		
(24,338)		
Total general investments
28,651
28,651
Total long-term investments
49,197		
61,933		
Total investments
222,065		
466,599
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(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
As at December 31, 2019
Cost/Carrying value

As at December 31, 2018

Fair value

Cost/Carrying value

Fair value

Temporary investments						
Trading securities						
Domestic marketable equity securities
Investment units
59,829
60,203
161,960
162,093
Add Allowance for revaluation
374
133
Total trading securities
60,203
60,203
162,093
162,093
Total temporary investments
60,203
60,203
162,093
162,093
							
Long-term investments						
Available-for-sale securities						
Government bond
11,285
11,350
10,194
10,331
Add Allowance for revaluation
65
137
Total available-for-sale securities
11,350
11,350
10,331
10,331
Total long-term investments
11,350
11,350
10,331
10,331
Total investments
71,553		
172,424

As at December 31, 2019 and 2018, the Company
had pledged investments in government bond amounting
to Baht 11.35 million and Baht 10.33 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, 2019 and 2018, 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)

Consolidated and Separate financial statements
As at December 31, 2019
Remaining periods

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

As at December 31, 2018
Remaining periods

Within
1 year

1-5
years

Over
5 years

Total

Within
1 year

1-5
years

Over
5 years

Total

-

11,285
11,285
65
11,350

-

11,285
11,285
65
11,350

-

10,194
10,194
137
10,331

-

10,194
10,194
137
10,331

-

11,350

-

11,350

-

10,331

-

10,331

Finansa Public Company Limited

217

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:

Consolidated financial statements
As at
December 31,
2019

Receivables and loans to others
(see Note 6.2)
793,581
Less Allowance for doubtful accounts
(see Note 7)
(149,081)
Receivables and loans to others
644,500
Less Current portion			
(644,500)
Receivables and loans to others,
net of current portion
-

On December 14, 2016, a subsidiary has entered into
an agreement to provide a loan amounting to Baht 237
million to a company with a convertible option to exchange
into common shares of another company. The loan has
a maturity for 5 years. Subsequently, on November 7,
2018 the subsidiary agreed to exercise the conversion
option on the outstanding loan with accrued interest to
the conversion shares of Baht 242.79 million. As at
December 31, 2019, the subsidiary has not exercised the
conversion option.
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(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
As at
December 31,
2018

As at
December 31,
2018

As at
December 31,
2019

725,184

420,500

350,510

(148,458)
576,726
(575,351)

(13,000)
407,500
(407,500)

(13,000)
337,510
(337,510)

1,375

-

-

On December 28, 2018, the Company has entered
into an agreement to provide a loan amounting to Baht
120 million to a company with a convertible option to
exchange into common shares of the borrower. The loan
has a maturity of less than 1 year. However, during the
year, the agreement has been amended to extend the
repayment period to June 30, 2020. As at December 31,
2019 and 2018, the outstanding amount of loan were Baht
60 million and Baht 35 million, respectively.

6.1 Classified by loan type
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
As at
December 31,
2019

As at
December 31,
2018

Loan management business receivables 			
Loans
134,981
136,574
Hire-purchase receivables
1,181
1,181
Total receivables and loans
136,162
137,755
Less Unearned income
(81)
(81)
Total receivables and loans
136,081
137,674
Less Allowance for doubtful accounts
(136,081)
(135,458)
Total loan management business receivables
2,216
			
Other loans
Bills of exchange
13,000
13,000
Loans
644,500
574,510
Total other loans
657,500
587,510
Less Allowance for doubtful accounts
(13,000)
(13,000)
Total other loans
644,500
574,510
Total receivables and loans to others
644,500
576,726

(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements

Other loans
Bills of exchange
Loans
Total other loans
Less Allowance for doubtful accounts
Total other loans

As at
December 31,
2019

As at
December 31,
2018

13,000
407,500
420,500
(13,000)
407,500

13,000
337,510
350,510
(13,000)
337,510
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6.2 Classified by the remaining period of the
		contract
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
As at
December 31,
2019

As at
December 31,
2018

Separate financial statements

As at
December 31,
2019

As at
December 31,
2018

Receivables and loans to others 					
At call (including defaulted contracts)
149,081
149,081
13,000
13,000
Not over 1 year
644,500
574,510
407,500
337,510
Over 1 year
1,593
Total receivables and loans to others
793,581
725,184
420,500
350,510

7. ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS

Consolidated financial statements
As at
December 31, 2019

Balance - beginning of the years
Add (Less) Allowance for doubtful accounts (written off)
Balance - ending of the years

148,458
623
149,081

8. DIGITAL TOKEN
In October 2018, a subsidiary has purchased 1 million
digital tokens at USD 1 per token, totally USD 1 million
from Aspen Digital Inc., which registered in United States
of America. Moreover, the subsidiary has entered into a
forward purchase agreement with another company to sell
all tokens at the price as stipulated in the agreement.
Subsequently, in April 2019, the subsidiary has received
a full payment and transferred such digital tokens.
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(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements

As at
As at
December 31, 2018 December 31, 2019

171,143
(22,685)
148,458

13,000
13,000

As at
December 31, 2018

13,000
13,000

9. OTHER CURRENT ASSETS
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
As at
December 31, 2019

Withholding tax
Refunded corporate income taxes
Others
Total

Separate financial statements

As at
As at
December 31, 2018 December 31, 2019

708
29,745
1,798
32,251

7,894
22,500
2,214
32,608

As at
December 31, 2018

7,931
16,113
113
24,157

7,883
18,025
131
26,039

11. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES AND
ASSOCIATES

10. DEPOSITS SUBJECT TO RESTRICTIONS
As at December 31, 2019 and 2018, the Company
had pledged bank deposits amounting to Baht 0.63 million
and Baht 0.63 million, respectively to secure bank
guarantee issued by the bank on behalf of the Company.

11.1 Investments in associates in the consolidated
		 financial statements
As at December 31, 2019 and 2018, the Company
and its subsidiaries had investments in the following
entities and funds which are associated companies and
accounted for under equity method in the consolidated
financial statements.
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Percentage of
Shareholding

Company name

Nature of
business

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

Cost

Carrying value under
equity method

As at

As at

As at

As at

As at

As at

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Thailand

18.80

18.80

945,841

945,841 1,012,419

984,686

Thailand
Cayman
Islands

29.29

29.29

536,350

536,350

645,128

698,396

50

50

3,786

3,786

660

660

Thailand

3.75

3.75

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

300
300
541
564
1,486,277 1,486,277 1,658,748 1,684,306

Siam Investment Partners, L.P. is under liquidation process.
Finansia Syrus Securities Public Company Limited holds an investment in FSS International Investment Advisory Securities Co., Ltd. at the portion of 96.25%;
therefore, the Company and its subsidiaries hold an investment in FSSIA at the portion of 31.94% in totals.

Finansa Public Company Limited

221

11.2 Investments in subsidiaries and associates
		 in the separate financial statements
As at December 31, 2019 and 2018, the Company
had investments in the following subsidiaries and associates
which are accounted for under the cost method in the
separate financial statements.
(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Paid-up share capital
Nature of
Company Name
		 business

Percentage of
shareholding

Carrying value under
cost method

Dividends
received

For the years ended
December 31,
2019
2018

As at

As at

As at

As at

As at

As at

2019

2018

2019

2018

2019

2018

734,709
544,273
151,790

734,709
467,787
151,790

70,000
-

70,000
-

			
100
573,198
573,198

-

-

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

Subsidiaries
Finansa Securities Ltd.
Securities
Thailand 700,000
Loan management Thailand 511,000
Finansa Capital Limited (1)
Finansa Fund Management Ltd.
Investment
Cayman
690
Islands    (ordinary

700,000
511,000
690

100
100
100

5,732

5,732

100

100
51
100

shares)

(ordinary
shares)

(preference
shares)

(preference
shares)

192
512

100
100

100
100

204
512
2,004,686
(455,839)
1,548,847

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

70,000

70,000

Associated companies
M.K. Real Estate Development Plc. Land and building
Development Thailand 1,091,205
Investment in associated companies
Total investment in subsidiaries and associated companies

992,010

18.80

18.80

945,841
945,841
2,494,688

945,841
945,841
2,418,202

2,072
2,072

21,335
21,335

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

(1)

Investment advisory Cambodia
Advisory
Hong Kong

192
512

On December 25, 2019, the Company purchased all Finansa Capital Limited shares from Finansa Fund Management Ltd. As a result, the Company holds 100%
in Finansa Capital Limited.
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12. LONG-TERM INVESTMENTS IN RELATED
PARTY
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Percentage of shareholding
Company Name
		

Nature of
business

Country

Fund

Cayman  Islands

Siam Investment Fund II, L.P.(1)
Less Allowance for impairment
Long-term investment in
related party
(1) Siam Investment Fund II, L.P. is in liquidation.
(2) Determined based on shares held directly as a

As at
December 31,
2019
5.87(2)

As at
December 31,
2018
5.87(2)

Investments under cost method
As at
December 31,
2019

As at
December 31,
2018

18,954
(18,882)

18,954
(18,882)

72

72

limited partner and indirectly as a general partner.

13. PREMISES AND EQUIPMENT
Consolidated financial statements
Building and
building
improvement

Leasehold
improvement

Office
equipment

Furniture
and fixture

Vehicle

(Unit : Thousand Baht)
Assets
in progress

Total

Cost 									
December 31, 2018
154,864
10,460
61,145
33,177
13,470
542
273,658
Additions/transfer in
12,668
1,789
1,781
3,572
565
20,375
Disposals/transfer out
(55)
(42)
(115)
(903)
(1,115)
December 31, 2019
154,809
23,128
62,892
34,843
17,042
204
292,918
Accumulated depreciation								
December 31, 2018
(89,586)
(844)
(53,521)
(21,720)
(3,323)
(168,994)
Depreciation
(3,565)
(3,271)
(3,235)
(1,692)
(11,763)
Disposals/transfer out
55
41
114
210
December 31, 2019
(89,531)
(4,409)
(56,751)
(24,841)
(5,015)
(180,547)
Net book value
December 31, 2019
December 31, 2018

							
65,278
18,719
6,141
10,002
12,027
204
112,371
65,278
9,616
7,624
11,457
10,147
542
104,664
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Consolidated financial statements
Building and
building
improvement

Leasehold
improvement

Office
equipment

Furniture
and fixture

Vehicle

(Unit : Thousand Baht)
Assets
in progress

Total

Cost 									
December 31, 2017
154,864
57,050
22,421
12,232
246,567
Additions/transfer in
10,460
4,608
11,449
1,238
14,694
42,449
Disposals/transfer out
(513)
(693)
(14,152)
(15,358)
December 31, 2018
154,864
10,460
61,145
33,177
13,470
542
273,658
Accumulated depreciation								
December 31, 2017
(89,586)
(49,461)
(20,129)
(2,127)
(161,303)
Depreciation
(844)
(4,530)
(2,283)
(1,196)
(8,853)
Disposals/transfer out
470
692
1,162
December 31, 2018
(89,586)
(844)
(53,521)
(21,720)
(3,323)
(168,994)
Net book value
December 31, 2018
December 31, 2017

65,278
65,278

							
9,616
7,624
11,457
10,147
542
104,664
7,589
2,292
10,105
85,264

Depreciation for the years ended December 31,
2019
2018

11,763
8,853

Separate financial statements
Building and
building
improvement

Leasehold
improvement

Office
equipment

Furniture
and fixture

Vehicle

(Unit : Thousand Baht)
Assets
in progress

Total

Cost 									
December 31, 2018
154,864
10,460
47,293
21,019
400
234,036
Additions/transfer in
12,668
1,150
823
2,151
204
16,996
Disposals/transfer out
(55)
(19)
(3)
(77)
December 31, 2019
154,809
23,128
48,424
21,839
2,551
204
250,955
Accumulated depreciation								
December 31, 2018
(89,586)
(844)
(42,016)
(12,365)
(235)
(145,046)
Depreciation
(3,565)
(2,385)
(2,288)
(423)
(8,661)
Disposals/transfer out
55
19
3
77
December 31, 2019
(89,531)
(4,409)
(44,382)
(14,650)
(658)
(153,630)
Net book value
December 31, 2019
December 31, 2018
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65,278
18,719
4,042
7,189
1,893
204
97,325
65,278
9,616
5,277
8,654
165
88,990

Separate financial statements
Building and
building
improvement

Leasehold
improvement

Office
equipment

Furniture
and fixture

Vehicle

(Unit : Thousand Baht)
Assets
in progress

Total

Cost 									
December 31, 2017
154,864
44,568
12,506
400
212,338
Additions/transfer in
10,460
2,739
8,542
10,554
32,295
Disposals/transfer out
(14)
(29)
(10,554)
(10,597)
December 31, 2018
154,864
10,460
47,293
21,019
400
234,036
Accumulated depreciation								
December 31, 2017
(89,586)
(38,423)
(10,709)
(158)
(138,876)
Depreciation
(844)
(3,604)
(1,685)
(77)
(6,210)
Disposals/transfer out
11
29
40
December 31, 2018
(89,586)
(844)
(42,016)
(12,365)
(235)
(145,046)
Net book value
December 31, 2018
December 31, 2017

65,278
65,278

							
9,616
5,277
8,654
165
88,990
6,145
1,797
242
73,462

Depreciation for the years ended December 31,
2019
2018

As at December 31, 2018 and 2017, the Company
had mortgaged office condominium units with net book
value of Baht 65.28 million to secure a working capital

8,661
6,210

credit facility of Baht 150 million from a local financial
institution (see Note 28).
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14. GOODWILL
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Finansa Securities
Limited

Goodwill as at acquisition date
Cost
Less Book value as at acquisition date
Goodwill
Less Accumulated amortization of goodwill
Goodwill, net before impairment

Finansa Capital
Limited

Total

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, 2018
Provision for loss on impairment
December 31, 2019
Goodwill, net
December 31, 2019
December 31, 2018

Finansa Fund
Management Limited

15. LEASEHOLD RIGHTS
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and Separate financial statements
For the year ended December 31, 2019
Balance as at
December 31,
2018

Additions

Balance as at
December 31,
2019

Disposals

Cost
Land leasehold rights
Total

1,415,875
1,415,875

Accumulated amortization
Land leasehold rights
Total
Leasehold rights

(213,807)
(57,181)
(270,988)
(213,807)
(57,181)
(270,988)
1,202,068			
1,144,887
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-

-

1,415,875
1,415,875

(Unit : Thousand Baht)

Balance as at
December 31,
2017

Consolidated and Separate financial statements
For the year ended December 31, 2018
Additions

Disposals

Balance as at
December 31,
2018

Cost
Land leasehold rights
Total

1,415,875
1,415,875

Accumulated amortization
Land leasehold rights
Total
Leasehold rights

(156,627)
(57,180)
(213,807)
(156,627)
(57,180)
(213,807)
1,259,248			
1,202,068

-

-

1,415,875
1,415,875

Amortization for the years ended December 31,
2019
2018

57,181
57,180

16. INTANGIBLE ASSETS
Intangible assets as at December 31, 2019 and 2018 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Cost

Computer software
Golf membership
Total

Balance
as at
December 31,
2018

Additions

79,137
2,837
81,974

1,292
14
1,306

Accumulated amortization

Balance
Balance
as at
as at
Disposals
Additions
December 31, December 31,
2018
2019

Disposals

(62,977)
(62,977)

38,937
38,937

17,452
2,851
20,303

(50,690)
(2,280)
(52,970)

(2,552)
(87)
(2,639)

Balance
Provision
Balance
as at
for
as at
December 31, impairment December 31,
2019
of assets
2019

(14,305)
(2,367)
(16,672)

-
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(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements

Cost
Balance
as at
Additions
December 31,
2017

Computer software
Golf membership
Total

78,069
2,823
80,892

Accumulated amortization

Balance
Balance
as at
as at
Disposals
Additions
December 31, December 31,
2017
2018

1,863
14
1,877

(795)
(795)

79,137
2,837
81,974

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

Disposals

(2,232)
(111)
(2,343)

Balance
Provision
Balance
as at
for
as at
December 31, impairment December 31,
2018
of assets
2018

795
795

(50,690) (24,066)
(2,280)
(52,970) (24,066)

Amortization for the years ended December 31,
2019
2018

4,381
557
4,938
2,639
2,343

(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
Cost
Balance
as at
Additions
December 31,
2018

Computer software
Golf membership
			 Total

77,705
613
78,318

1,292
1,292

Accumulated amortization

Balance
Balance
as at
as at
Disposals
Additions
December 31, December 31,
2018
2019

Disposals

(62,977)
(62,977)

38,937
38,937

16,020
613
16,633

(49,700)
(610)
(50,310)

(2,436)
(3)
(2,439)

Balance
Provision
Balance
as at
for
as at
December 31, impairment December 31,
2019
of assets
2019

(13,199)
(613)
(13,812)

-

2,821
2,821

(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements

Cost
Balance
as at
Additions
December 31,
2017

Computer software
Golf membership
			 Total

76,637
613
77,250

1,863
1,863

Accumulated amortization

Disposals

(795)
(795)

Amortization for the years ended ended December 31,
2019
2018
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Balance
Balance
as at
as at
Additions
December 31, December 31,
2017
2018

77,705
613
78,318

(48,378)
(582)
(48,960)

(2,117)
(28)
(2,145)

Disposals

Provision
Balance
for
as at
December 31, impairment
of assets
2018

Balance
as at
December
31, 2018

795
795

(49,700) (24,066)
(610)
(50,310) (24,066)

3,939
3
3,942
2,439
2,145

17. DEFERRED TAX ASSETS AND INCOME TAX
Deferred tax assets are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements

As at
December 31, 2019

As at
December 31, 2018

11,978
(397)
11,581

1,728
(249)
1,479

Deferred tax assets
Less Deferred tax liabilities
Deferred tax assets

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, 2019 and 2018 are as follows:  
(Unit: Million Baht)
Consolidated
financial statements
As at
December 31, 2019

Unused tax losses
Temporary differences

65
543

Separate
financial statements

As at
As at
December 31, 2018 December 31, 2019

71
563

44
524

As at
December 31, 2018

49
544

Movements of deferred tax assets and liabilities in the consolidated financial statements incurred during the years
are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
As at
January 1, 2019

Recognized in
statements of
profit or loss

Recognized in
As at
other comprehensive
December 31, 2019
income

Deferred tax assets
Unused tax losses
Provision for post-employment benefits
Liabilities under finance lease agreements
Total

1,725
3
1,728

9,025
482
7
9,514

736
736

9,025
2,943
10
11,978

Deferred tax liabilities
Allowance for revaluation of investments
Total
Deferred tax asset

(249)
(249)
1,479

(148)
(148)
9,366

736

(397)
(397)
11,581
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(Unit : Thousand Baht)
As at
January 1, 2018

Recognized in
statements of
profit or loss

Recognized in
As at
other comprehensive
December 31, 2018
income

Deferred tax assets
Provision for post-employment benefits
Liabilities under finance lease agreements
Total

1,313
1,313

139
3
142

273
273

1,725
3
1,728

Deferred tax liabilities
Allowance for revaluation of investments
Accumulated depreciation
Total
Deferred tax asset

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

24
9
33
175

273

(249)
(249)
1,479

Income tax in the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31,
2019
2018
Deferred tax income
Current income tax expenses for the years
Income tax expenses

The utilization of the deferred tax assets is subject
to the ability of a subsidiary to generate future taxable
profits within the timeframe required by laws.
The Company and its subsidiaries use tax rates of
20% for the corporate income tax calculation for the years
ended December 31, 2019 and 2018. Income tax
expense is calculated from income before tax, added back
transactions which are non-deducible expenses and
deducted income or expense exemption under the
Revenue Code.
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9,366
9,366

175
(20,676)
(20,501)

Reconciliation between income tax expenses and the
product of accounting profit multiplied by the applicable
tax rates for the years ended December 31, 2019 and
2018 are as follows;

Profit (loss) before income tax
Applicable tax rate (20%)
Deferred tax relating to origination and reversal of
temporary differences
Effects of income exempt from tax and non-deductible
expenses for tax purpose
Income tax expense presented in the statement of comprehensive
Income

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31,
2019
2018
(91,948)
84,568
(18,390)
16,914
(9,366)

(175)

18,390

3,762

(9,366)

20,501

18. DEBENTURES
18.1 Short-term debentures
As at December 31, 2019 and 2018, 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:

Short-term debentures
Total

(Unit : Thousand Baht)
Consolidated and Separate financial statements
As at
As at
December 31, 2019
December 31, 2018
100,000
100,000
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18.2 Long-term debentures
As at December 31, 2019 and 2018, outstanding of
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, 2019
December 31, 2018
Long-term debentures
Mature in 2020
Mature in 2021
Mature in 2022
Mature in 2023

230,000
400,000
340,000
300,000
1,270,000
(230,000)
1,040,000

Less Current portion

230,000
400,000
240,000
300,000
1,170,000
1,170,000

19. LIABILITIES UNDER FINANCE LEASE
AGREEMENTS
The Company and a subsidiary entered into finance
lease agreements for office equipment and vehicle as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Present value of minimum
Minimum lease payments
lease payments
As at
As at
As at
As at
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
2019
2018
2018
2019
Within 1 year
Over 1 year and not over than 5 years
			
Less Deferred interest
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1,404
3,474
4,878
(596)
4,282

477
1,114
1,591
(158)
1,433

1,140
3,142
4,282
4,282

399		
1,034
1,433
1,433

(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
Present value of minimum
Minimum lease payments
lease payments
As at
As at
As at
As at
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
2019
2018
2018
2019
Within 1 year
Over 1 year and not over than 5 years
Less Deferred interest

533
1,687
2,220
(365)
1,855

-

386
1,469
1,855
1,855

-

20. OTHER CURRENT LIABILITIES
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
As at
As at
December 31,
December 31,
2018
2019
Accrued bonus expenses
Accrued interest expenses
Accrued expenses
Accrued property tax expense
Other accounts payable
Others  
Total

15,601
11,145
2,721
7,654
6,156
3,229
46,506

92,585
10,672
5,946
8,707
6,901
20,226
145,037

Separate
financial statements
As at
As at
December 31,
December 31,
2018
2019
5,234
23,311
1,665
7,654
5,465
38,523
81,852

6,294
13,827
3,270
8,707
5,093
38,170
75,361
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21. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT
BENEFITS
The Company and its subsidiaries operate postemployment benefits plans under the Thai Labor Protection
Act, which are considered as unfunded defined benefit
plans.

Amounts recognized in profit or loss in respect of
the defined benefit plans for the years ended December
31, 2019 and 2018 are as follows:

(Unit : Thousand Baht)

Current service cost
Interest on obligation
Past service cost
Total

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

For the years ended December 31,
2019
2018

For the years ended December 31,
2019
2018

1,995
729
6,091
8,815

1,613
504
2,117

1,169
465
4,771
6,405

1,097
326
1,423

Movements in the present value of the defined benefit obligation for the years ended December 31, 2019 and
2018 are as follows:

Defined benefit obligation brought forward
Current service cost
Interest cost
Past service cost
Actuarial (gain) 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 during the years
Defined benefit obligation carried forward
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Consolidated
financial statements
As at
As at
December 31, December 31,
2019
2018
26,542
23,314
1,995
1,613
729
504
6,091
3,348
1,114
(3,333)
36,486

820
291
26,542

(Unit : Thousand Baht)
Separate
financial statements
As at
As at
December 31, December 31,
2019
2018
17,920
16,752
1,169
1,097
465
326
4,771
555
221
(3,333)
21,768

(197)
(58)
17,920

The principle actuarial assumptions used to calculate the obligations under the defined benefit are as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
As at
As at
As at
As at
December 31, 2019 December 31, 2018 December 31, 2019 December 31, 2018
Financial assumptions
Discount rate
Expected rate of salary increase
Employees’ turnover rate  
Retirement age

1.25% - 1.64%
5%
8.21% - 13.93%
55 years

2.21% - 2.79%
5%
7.66% - 15.19%
55 years

1.25%
5%
8.21%
55 years

2.21%
5%
7.66%
55 years

Significant actuarial assumptions-Impact on increase/(decrease) in present value of defined benefit obligation

Consolidated
financial statements
As at December 31,
2019
2018

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

(1,271)
1,367
1,306
(1,241)
(1,462)
1,554

(987)
1,060
1,023
(970)
(1,142)
1,213

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements
As at December 31,
2019
2018

(615)
652
622
(599)
(683)
714

(572)
610
587
(562)
(638)
670
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22. AUTHORIZED SHARE CAPITAL
On October 22, 2018, the Extraordinary General
Meeting of Shareholders No.1/2018 approved the increase
in registered capital of the Company from the existing
registered capital of Baht 1,235.20 million to Baht 1,729.28
million by issuing 98,815,840 new ordinary shares with a
par value of Baht 5 per share, totaling Baht 494.08 million.
The Company has registered the increased capital with
the Ministry of Commerce on October 31, 2018. The
Company offered those new ordinary shares to existing

shareholders proportionate to their shareholding at the
ratio of 2.5 existing shares to 1 new ordinary share during
November 19, 2018 to November 23, 2018. Total offered
98,815,840 shares were subscribed at 5 Baht each,
totally Baht 494.08 million. The company has received
all share subscription. The Company has registered the
paid-up capital with the Ministry of Commerce on
November 27, 2018.

The weighted average number of ordinary shares is calculated for the years ended December 31, 2019 and 2018
as follows:
Consolidated and Separate financial statements

Number of ordinary shares outstanding at the beginning of the year
Weighted average number of new shares issued during the year
Weighted average number of ordinary shares outstanding
at the end of the year

For the years ended December 31,
2019
2018
Shares
Shares
345,855,440
247,039,600
9,475,492
345,855,440

256,515,092

23. LEGAL RESERVE

24. 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 2019, the Company transferred a portion of Baht
4 million from its net profit of the year to legal reserve. As
at December 31, 2019, the Company had legal reserve
of Baht 49 million.
In 2018, the Company transferred a portion of Baht
5 million from its net profit of the year to legal reserve. As
at December 31, 2018, the Company had legal reserve
of Baht 45 million.

On April 24, 2019, the Annual General Meeting of
Shareholders passed a resolution to pay dividends for the
year 2018 at Baht 0.15 per share totally Baht 51.88 million.
The Company paid such dividends on May 21, 2019.
On April 26, 2018, the Annual General Meeting of
Shareholders passed a resolution to pay dividends for the
year 2017 at Baht 0.15 per share totally Baht 37.06 million.
The Company paid such dividends on May 24, 2018.
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25. PROVIDENT FUND
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 the

years 2019 and 2018, the Company and its subsidiaries
contributed Baht 6.25 million and Baht 5.88 million,
respectively (the Company only: Baht 2.38 million and
Baht 2.37 million, respectively) to the funds.

27. EXPENSES BY NATURE
Significant expenses by nature for the years ended
December 31, 2019 and 2018 are as follows:

26. CAPITAL MANAGEMENT
The objective of the capital management of the
Company and its subsidiaries is to sustain the ability to
continue as a going concern in order to generate returns
to the shareholders and benefits for other stakeholders,
and to maintain an optimal capital structure.
Consolidated
financial statements

(Unit: Thousand Baht)
Separate
financial statements

For the years ended December 31, For the years ended December 31,
2019
2018
2019
2018

Finance costs
Personnel expenses
Depreciation and amortization
Other premises and equipment expenses
Taxes and duties
Directors and management remuneration  
Fees and services expenses
Provision for loss on impairment of investment

64,263
98,725
71,596
25,659
2,196
36,224
39,682
26,832

28. ENCUMBRANCE OF ASSETS

30. RELATED PARTY TRANSACTIONS

As at December 31, 2019 and 2018, the Company
has mortgaged office condominium units with net book
value of Baht 65.28 million to secure working capital
credit facility of Baht 150 million from a local financial
institution (see Note 13).
As at December 31, 2019 and 2018, the Company
has pledged investment in common shares of its associated
company with total market value of Baht 123.20 million
and Baht 148.80 million, respectively to secure working
capital credit facility of Baht 100 million from a local
financial institution.

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.
30.1 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.

29. BANK GUARANTEES
As at December 31, 2019 and 2018, there were
outstanding bank guarantees of Baht 0.29 million issued
by a bank on behalf of the Company in the normal course
of business.

53,702
131,504
67,534
25,850
1,830
79,563
26,293
22,625

76,466
23,832
68,294
23,720
1,812
30,107
22,015
-

65,145
17,921
64,692
23,724
1,494
31,978
24,066
-
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30.1.1 Amounts of related party transactions
incurred during the years ended
December 31, 2019 and 2018 were
as follows:
Consolidated
Separate
financial statements financial statements
Relationship

For the years ended
December 31,

2019

Revenues from financial, investment
advisory businesses
Management fee and service income
Finansa Securities Limited
Subsidiary
Finansa Capital Limited
Subsidiary
Finansa Fund Management Ltd.
Subsidiary
		Prospect Development Co., Ltd.   Common director 9,000
M.K. Real Estate Development Plc.
Associate
2,400
				
11,400
Dividend income
Finansa Securities Limited
Subsidiary
Finansia Syrus Securities Plc.
Associate
M.K. Real Estate Development Plc.
Associate
		
Interest income
Finansa Fund Management Ltd.
Subsidiary
				
Revenues from securities business
Selling agent fee and other fee income
		Finansia Syrus Securities Plc.
Associate
M.K. Real Estate Development Plc.    Associate
7,796
Prospect Development Co., Ltd.
Common director 4,579
				
12,375
Other income
Rental and service income
Finansa Securities Limited
Finansa Capital Limited
Prospect Development Co., Ltd.
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Subsidiary
Subsidiary
Common director

2,827
2,827

2018

For the years ended
December 31,

2019

2018

9,000
1,800
10,800

17,600
800
8,000
9,000
2,400
37,800

17,600
800
8,000
9,000
1,800
37,200

-

70,000
2,072
72,072

70,000
10,216
21,335
101,551

-

12,832
12,832

3,827
3,827

23
2,610
3,138
5,771

-

-

2,829
2,829

5,206
117
2,827
8,150

5,116
126
2,829
8,071

(Unit : Thousand Baht)

Pricing policies

see Note 30.1.2, 30.1.4,
30.1.5

As paid to other 			
shareholders
2%-2.25% per annum

As agreed by both parties

Market prices

(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial Separate financial
statements
statements
For the years ended
December 31,

Relationship

2019

2018

For the years ended
December 31,

2019

2018

Pricing policies

Finance costs									
Finansa Securities Limited
Subsidiary
10,340
9,303
1.50%-1.75% per annum
Finansa Capital Limited
Subsidiary
1,947
2,178		
				
12,287
11,481		
Property management fee
and other expenses									
Prospect Development Co., Ltd.  
Common director 18,701
18,258
18,701
18,258
see Note 30.1.3
				
18,701
18,258
18,701
18,258		
											
Selling agent fee and other fees									
Finansa Securities Limited  
Subsidiary
615
2,961
As agreed by both parties
Finansia Syrus Securities Plc.
Associate
37
2,423
190
37
2,423
615
3,151

		30.1.2 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, 2019 and 2018
are as follows.
(Unit : Thousand Baht)

2019
Company Name

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

Period of contract

1 January - 31 December 2019
1 January - 31 December 2019
1 January - 31 December 2019
1 May 2019 - 30 April 2020

2018
Annual Fee

Period of contract

Annual Fee

16,000
800
8,000
9,000

1 January - 31 December 2018
1 January - 31 December 2018
1 January - 31 December 2018
1 May 2018 - 30 April 2019

16,000
800
8,000
9,000
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		30.1.3 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.
		
		30.1.4 The Company has entered into a service
agreement with its subsidiary of which
the Company will provide compliance
and board secretary services. The
Company charged service fee as agreed
by both parties at Baht 1,600,000 per
annum.
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		30.1.5 The Company has entered into a service
agreement with its associated
company of which the Company will
provide information technology services
to the associate and its affiliates. The
Company charged service fee for 2019
and 2018 as agreed by both parties at
Baht 200,000 per month and Baht
150,000 per month, respectively.

30.2 Outstanding balances at the statements of
		 financial position dates
As at December 31, 2019 and 2018, outstanding
balances of transactions between the Company and
its subsidiaries with their related parties can be summarized
as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial
statements
Relationship

As at
December 31,
2019

As at
December 31,
2018

Separate financial
statements
As at
December 31,
2019

As at
December 31,
2018

Service income receivables 							
Finansa Securities Limited  
Subsidiary
75
Prospect Development Co., Ltd.  
Common director
70
41
M.K. Real Estate Development Plc.  
Associate
431
160
428
160
501
160
544
160
Other receivables 							
Finansa Fund Management Ltd.
Subsidiary
191
4,296
Finansia Syrus Securities Plc.
Associate
85
85
85
85
191
4,296
Short-term loans and advances to
related parties
Finansa Fund Management Ltd.
Subsidiary
515,552
582,818
Siam Investment Fund II, L.P.  
Related party
730
786
Related persons
730
786
515,552
582,818
Other non-current asset							
Prepaid commission fee  
Common director						
Prospect Development Co., Ltd.
4,748
3,719
4,748
3,719
				
4,748
3,719
4,748
3,719
Short-term loans from related parties							
Finansa Securities Limited  
Subsidiary
592,000
670,000
Finansa Capital Limited
Subsidiary
129,800
129,800
				
721,800
799,800
Other current liabilities							
Accrued interest payables							
Finansa Securities Limited  
Subsidiary
9,707
2,643
Finansa Capital Limited  
Subsidiary
2,459
512		
Fee and service payables
Prospect Development Co., Ltd.   Common director
3,085
4,472
3,085
4,472
Rental deposit
Finansa Securities Limited  
Subsidiary
1,044
1,044
Finansa Capital Limited  
Subsidiary
26
26
Prospect Development Co., Ltd.   Common director  
589
589
589
589
				
3,674
5,061
16,910
9,286

Finansa Public Company Limited

241

30.3 Movements of intercompany loans and
		 borrowings
30.3.1 Short-term loans and advances to
related parties
During the year ended December 31,
2019, the Company and its subsidiaries
had movements of short-term loans
and advances to related parties as
follows:
(Unit : Thousand Baht)
Consolidated financial statements
As at
December 31,
Relationship
2018

Siam Investment Fund II, L.P.            Related party
Related persons

786
786

Increase

770
770

Decrease

(770)
(770)

Effect from
exchange rate

As at
December 31,
2019

(56)
(56)

730
730

(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
As at
December 31,
Relationship
2018

Finansa Fund Management Ltd.
Related persons
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Subsidiary

582,818
582,818

Increase

Decrease

8,997
689
9,686

(76,263)
(689)
(76,952)

Effect from
exchange rate

-

As at
December 31,
2019

515,552
515,552

30.3.2 Borrowings
During the year ended December 31,
2019, the Company had movements
of borrowings from related parties as
follows:
(Unit : Thousand Baht)
Separate financial statements
As at
December 31,
Relationship
2018

Short-term loans from
related parties
Finansa Securities Limited
Subsidiary
Finansa Capital Limited
Subsidiary
					

670,000
129,800
799,800

Increase

-

Decrease

Amortization
of premium
(discount)/
exchange rate

(78,000)
(78,000)

-

As at
December 31,
2019

592,000
129,800
721,800

30.4 Directors and management remuneration
Directors and management remuneration for the   
years ended December 31, 2019 and 2018 consist of the
following:
(Unit : Thousand Baht)

Short-term management remuneration
Long-term management remuneration
				

Consolidated financial statements

Separate financial statements

For the years ended December 31,
2019
2018

For the years ended December 31,
2019
2018

35,057
1,167
36,224

78,306
1,257
79,563

29,106
1,001
30,107

30,940
1,038
31,978

For the years ended December 31, 2019 and 2018,
a subsidiary have paid for advisory fee to managements,
totaling Baht 3.35 million and Baht 3.49 million,
respectively. Such cost is presented as part of investment,
advisory and management business costs in the
consolidated statement of profit or loss and other
comprehensive income.
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31. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT
The Company and its subsidiaries have been operating
in three principal business segments: (1) Investment,
advisory and management business, (2) Securities business
and (3) Warehouse and factory leasing business, which
are organized and managed separately and carried out in
various geographical areas. Although its subsidiaries are
registered and incorporated in various countries, their
ultimate assets and investments are mainly in Asia.
Therefore, no geographical segment information is
presented.
The financial information of the Company and its
subsidiaries for the years ended December 31, 2019 and
2018 are presented by business segment as follows:
(Unit : Thousand Baht)
For the year ended December 31, 2019
Investment,
advisory and
management
business

Securities
business

Warehouse
and factory
leasing
business

Elimination of
inter-segment
revenues

Consolidated
financial
statements

Revenue from external customers
Service income
At the point of time
776
776
		Overtime
11,400
11,400
Advisory fee and Success fee
At the point of time
25,300
25,300
		Overtime
18,658
18,658
Commission fee
At the point of time
17,393
17,393
Rental income
		Overtime
176,407
176,407
Gains on investments
1,111
2,091
3,202
Interest income and dividend
25,681
220
25,901
Inter - segment revenues
121,150
10,941
(132,091)
Total revenues
160,118
74,603
176,407
(132,091)
279,037
Segment income (loss)
109,465
(13,716)
81,223
(118,203)
58,769
Unallocated income and expenses :
Other income 					
26,400
Servicing and administrative expenses					
(78,927)
Provision for loss on impairment of investment					
(26,832)
Share of loss from investments in associates
(7,095)
(7,095)
Finance costs 					
(64,263)
Income tax – income					
9,366
Net loss					
(82,582)
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Investment,
advisory and
management
business

Revenue from external customers
Inter-segment revenues
Total revenues
Segment income
Unallocated income and expenses :
Other income
Servicing and administrative expenses
Provision for loss on impairment of investment
Share of profit in associated companies
Finance costs
Income tax expense
Net profit

38,254
133,955
172,209
130,481

(Unit : Thousand Baht)
For the year ended December 31, 2018
Securities
business

Warehouse
and factory
leasing
business

Elimination of
inter-segment
revenues

299,608
12,222
311,830
171,059

179,854
179,854
87,409

(146,177)
(146,177)
(132,375)

517,716
517,716
256,574
4,079
(127,417)
(22,625)
27,659
(53,702)
(20,501)
64,067

27,659

Transfer prices between the Company and its
subsidiaries are set out in Note 30 to the financial
statements.

Consolidated
financial
statements

Asset and liability information of the Company and
its subsidiaries as at December 31, 2019 and 2018
presented by business segment are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
As at December 31, 2019

Investment,
advisory and
management
business

Securities
business

Warehouse
and factory
leasing
business

Eliminations

Consolidation

Assets
Receivables and loans to others
Investments
Premises and equipment
Leasehold rights
Intangible assets
Other assets
Total assets

644,500
3,413,550
78,402
2,820
756,287
4,895,559

120,765
15,046
811
641,086
777,708

18,923
1,144,887
7,024
1,170,834

(1,653,430)
(1,093,925)
(2,747,355)

644,500
1,880,885
112,371
1,144,887
3,631
310,472
4,096,746

Total liabilities

2,643,487

31,156

77,647

(1,330,979)

1,421,311
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(Unit : Thousand Baht)
As at December 31, 2018

Investment,
advisory and
management
business

Securities
business

Warehouse
and factory
leasing
business

Eliminations

Consolidation

Assets
Receivables and loans to others
Investments
Premises and equipment
Leasehold rights
Intangible assets
Other assets
Total assets

576,726
3,651,872
88,990
3,942
834,803
5,156,333

250,674
15,675
996
703,577
970,922

1,202,068
16,245
1,218,313

(1,751,569)
(1,234,210)
(2,985,779)

576,726
2,150,977
104,665
1,202,068
4,938
320,415
4,359,789

Total liabilities

2,817,916

111,625

81,657

(1,473,895)

1,537,303

32. 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.
32.1 Financial risk management
The Company’s and its subsidiaries’ financial
instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.
107 “Financial Instruments: Presentation and Disclosure”,
principally presented in statement of financial position
comprise cash and cash equivalents, investments,
receivables and loans to others, loans and advances
to related parties, service income receivables, deposits
subject to restrictions, short-term debentures, long-term
debentures and short-term loans and advances
from related parties. The financial risks associated
with these financial instruments and how they are managed
is described below.
Credit risk
The Company and its subsidiaries are exposed to
credit risk with respect to (a) lending and loans, (b) investments
in debt securities and (c) credit terms given to customers.
The Company and its subsidiaries therefore manage and
control the risk by having in place lending and investment
policies, credit control procedures and credit term policies.
The Company and its subsidiaries therefore expect
such risk to be at a manageable level.
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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.
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.
The following table presents the Company’s and its
subsidiaries’ financial assets and financial liabilities
repricing profile, counting from the earlier of contractual
repricing date or maturity date, as at December 31, 2019
and 2018

Consolidated financial statement
Description

Floating
interest rate

Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2019
Fixed
Non-interest
interest rate
Bearing

(Unit : Million Baht)

Total

Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments
Service income receivables
Receivables and loans to others(1)
Short-term loans and advances to related parties
Deposits subject to restrictions

4
-

11
794
1

62
211
7
1
-

66
222
7
794
1
1

Financial liabilities
Long-term debentures
Liabilities under finance lease

-

1,270
4

-

1,270
4

(1) Baht

149 million of total receivables and loans to others carrying fixed interest rates are receivables and loans to others of which income recognition is ceased.

Consolidated financial statement

(Unit : Million Baht)

Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2018
Description

Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments
Receivables and loans to others(1)
Short-term loans and advances to related parties
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term loan from financial institution
Short-term debentures
Long-term debentures
Liabilities under finance lease
(1) Baht

Floating
interest rate

Fixed
interest rate

Non-interest
Bearing

Total

52
2
-

10
723
1

16
457
1
-

68
467
725
1
1

-

20
100
1,170
1

-

20
100
1,170
1

149 million of total receivables and loans to others carrying fixed interest rates are receivables and loans to others of which income recognition is ceased.
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(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
Description

Floating
interest rate

Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2019
Non-interest
Fixed
Bearing
interest rate

Total

Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments
Service income receivables
Loans to others(1)
Short-term loans and advances to related parties
Deposits subject to restrictions

4
-

11
421
516
1

5
61
2
-

9
72
2
421
516
1

Financial liabilities
Short-term loans and advances from related parties
Long-term debentures
Liabilities under finance lease

-

722
1,270
2

-

722
1,270
2

(1) Baht

13 million of total loans to others carrying fixed interest rates is loans to others of which income recognition is ceased.

(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
Outstanding balances of financial instruments
As at December 31, 2018
Description

Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments
Loans to others(1)
Short-term loans and advances to related parties
Accrued interest income
Deposits subject to restrictions
Financial liabilities
Short-term loan from financial institution
Short-term debentures
Short-term loans and advances from related parties
Long-term debentures
(1) Baht

Floating
interest rate

Fixed
interest rate

Non-interest
Bearing

10
-

10
351
576
1

3
162
7
5
-

13
172
351
583
5
1

-

20
100
800
1,170

-

20
100
800
1,170

13 million of total loans to others carrying fixed interest rates is loan to others of which income recognition is ceased.
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Total

As at December 31, 2019 and 2018, 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

Description

As at December 31, 2019
Remaining periods to repricing dates or
maturity dates
Over 5
No
Within
1-5 years
At call
years
maturity
1 year

Total

Interest rate
(%)

Financial assets 							
Investments
11
11
Receivable and loans to others(1)
149
645
794
Deposits subject to restrictions
1
1

4.50
2-10.75
1.30

Financial liabilities 							
Long-term debentures
230
1,040
1,270
Liabilities under finance lease
1
3
4

4.25-5.25
5.21-8.36

(1)

Receivables and loans for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) under “at call” are receivables and loans of which income
recognition is ceased.

(Unit : Million Baht)
Consolidated financial statement

Description

As at December 31, 2018
Remaining periods to repricing dates or
maturity dates
Over 5
No
Within
1-5 years
At call
years
maturity
1 year

Total

Interest rate
(%)

Financial assets 							
Investments
10
10
Receivable and loans to others(1)
136
587
723
Deposits subject to restrictions
1
1

5.375
2-10.75
1.30

Financial liabilities 							
Short-term loan from financial institution
20
20
Short-term debentures
100
100
Long-term debentures
1,170
1,170
Liabilities under finance lease
1
1

3.50
3.50
4.25-5.25
5.48-8.36

(1)

Receivables and loans for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) under “at call” are receivables and loans of which income
recognition is ceased.
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(Unit : Million Baht)
Separate financial statement

Description

As at December 31, 2019
Remaining periods to repricing dates or
maturity dates
Over 5
No
Within
1-5 years
At call
years
maturity
1 year

Total

Interest rate
(%)

Financial assets							
Investments
11
11
4.50
Loans to others(1)
13
408
421
5.00-7.00
Short-term loans and advances to  
related parties
516
516
2.25
Deposits subject to restrictions
1
1
1.30
Financial liabilities							
Short-term loan and advance from
related parties
722
722
1.50-1.75
Long-term debentures
230
1,040
1,270
4.25-5.25
Liabilities under finance lease
1
1
2
8.76

(1) Loans

to others for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) under “at call” is loans to others of which income recognition is ceased.

(Unit : Million Baht)
Separate financial statement

Description

As at December 31, 2018
Remaining periods to repricing dates or
maturity dates
Within
Over 5
No
1-5 years
At call
1 year
years
maturity

Total

Interest rate
(%)

Financial assets							
Investments
10
10
5.375
Loans to others(1)
351
351
5.00-7.00
Short-term loans and advances to
related parties
576
576
2-2.25
Deposits subject to restrictions
1
1
1.30
Financial liabilities							
Short-term loan from financial institution
20
20
3.50
Short-term debentures
100
100
3.50
Short-term loan and advance from
related parties
800
800
1.50
Long-term debentures
1,170
1,170
4.25-5.25
(1) Loans

to others for which the new repricing dates or maturity dates (whichever is sooner) under “at call” is loans to others of which income recognition is ceased.
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Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Company and its
subsidiaries might be unable to liquidate financial assets
and/or procure sufficient funds to discharge obligations in
a timely manner.

The periods to the maturity dates of financial
instruments held as of December 31, 2019 and 2018,
counting from the statements of financial position date,
are as follows:
Consolidated financial statement

Description

At call

Within
1 year

As at December 31, 2019
1-5 years

Over 5
years

(Unit : Million Baht)
No
maturity

Total

Financial assets						
Cash and cash equivalents
66
66
Investments
173
32
17
222
Service income receivables
7
7
Receivables and loans to others(1)
149
645
794
Short-term loans and advances
to related parties
1
1
Deposits subject to restrictions
1
1
Financial liabilities						
Long-term debentures
230
1,040
1,270
Liabilities under finance lease
1
3
4
(1) Receivables and loans which mature at call represent default loans of which income recognition is ceased. Therefore, the term of loan repayment depends upon the

result of debt restructuring.

Consolidated financial statement

(Unit : Million Baht)

As at December 31, 2018
Description

At call

Within
1 year

1-5 years

Over 5
years

No
maturity

Total

Financial assets						
Cash and cash equivalents
68
68
Investments
405
31
31
467
Receivables and loans to others(1)
136
587
2
725
Short-term loans and advances
to related parties
1
1
Deposits subject to restrictions
1
1
Financial liabilities						
Short-term loan from financial institution
20
20
Short-term debentures
100
100
Long-term debentures
1,170
1,170
Liabilities under finance lease
1
1
(1)

Receivables and loans which mature at call represent default loans of which income recognition is ceased. Therefore, the term of loan repayment depends upon the
result of debt restructuring.
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(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
As at December 31, 2019
Description

At call

Within
1 year

1-5 years

Over 5
years

No
maturity

Total

Financial assets						
Cash and cash equivalents
9
9
Investments
61
11
72
Service income receivables
2
2
Loans to others(1)
13
408
421
Short-term loans and advances to
related parties
516
516
Deposits subject to restrictions
1
1
Financial liabilities						
Short-term loan and advance
from related parties
722
722
Long-term debentures
230
1,040
1,270
Liabilities under finance lease
1
1
2
(1) Loans to others which mature at call represent default loans of which income recognition is ceased. Therefore, the term of loan repayment depends upon the result

of debt restructuring.

(Unit : Million Baht)

Separate financial statement
As at December 31, 2018
Description

At call

Within
1 year

1-5 years

Over 5
years

No
maturity

Total

Financial assets						
Cash and cash equivalents
13
13
Investments
162
10
172
Loans to others(1)
351
351
Short-term loans and advances to
related parties
583
583
Deposits subject to restrictions
1
1
Financial liabilities						
Short-term loan from financial institution
20
20
Short-term debentures
100
100
Short-term loan and advance
from related parties
800
800
Long-term debentures
1,170
1,170
(1)

Loans to others which mature at call represent default loans of which income recognition is ceased. Therefore, the term of loan repayment depends upon the result
of debt restructuring.
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Foreign exchange risk
Foreign exchange risk is the risk arising from changes
in foreign exchange rates which may result in changes in
the value of financial instruments, fluctuations in revenues
or value of financial assets and liabilities.

As at December 31, 2019 and 2018, 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)
Separate financial statements

Consolidated financial statements
As at
December 31, 2019

As at
December 31, 2018

As at
December 31, 2019

As at
December 31, 2018

Assets				
US dollars
1,707
3,036
Liabilities
US dollars
500
-

As at December 31, 2019 and 2018, average foreign exchange rates are summarized below:

Baht/US dollar

Equity position risk
Equity position risk is the risk arising from changes
in the market prices of equity securities which may result
in change in the value of investments, fluctuations in
revenues and/or the value of investments in equity securities.
The Company and its subsidiaries have equity position
risk, occurring from their investments in domestic and
overseas marketable equity securities, which the Company
and its subsidiaries recognize at fair value as at the
statements of financial position dates. The maximum
amount of exposure to such risk is the carrying value of
those investments as at the statements of financial position
dates.
32.2 Fair value of financial instruments
Fair value represents the amount for which an
asset could be exchanged or a liability settled between
knowledgeable and willing parties in an arm’s length
transaction. The Company and its subsidiaries have
estimated the fair value of financial instruments as follows:

As at
December 31, 2019

As at
December 31, 2018

30.1540

32.4498

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 3.19.
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Short-term loans and advances to related parties
The fair values of short-term loans and advances to
related parties are considered to approximate their
respective carrying values since they have short maturities
and/or charge interest rates approximate the current
market interest rates.
Short-term borrowing from financial institution/
Short-term debentures/ long-term debentures/
short-term loans and advances from related parties
The fair values of short-term borrowing from financial
institution, 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, 2019 and 2018, the fair values
of financial assets and liabilities are not significantly
different from carrying amounts.

33. FAIR VALUE MEASUREMENT
Fair value of the Company and its subsidiaries’
financial assets and financial liabilities are measured at fair
value on a recurring basis.
Certain financial assets and financial liabilities of the
Company and its subsidiaries are measured at fair value
at the end of reporting period. The following table gives
information about how the fair values of these financial
assets and financial liabilities are determined.

Fair value (Thousand Baht)
Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

As at
As at
As at
As at
value
December 31, December 31, December 31, December 31, Fair
hierarchy
2019
2018
2019
2018

Valuation technique(s)
and key input(s)

Financial assets												
Non-current assets												
Available-for-sale securities												
Government bond
11,350 10,331 11,350 10,331 Level 2 Market yield of debt securities published
by the Thai Bond Market Association
Investment units in foreign funds
9,196 22,951
- Level 2 Net asset value at the end of the
reporting period
Financial liabilities
Current liabilities		
Long-term debentures
231,291
- 231,291
- Level 2 Clean price of long-term debentures at the
									 end of the reporting period
Liabilities under finance lease
1,140
399
386
- Level 3 Present value of minimum
agreements
lease payments
Non-current liabilities												
Long-term debentures
1,060,135 1,177,537 1,060,135 1,177,537 Level 2 Clean price of long-term debentures at the
									 end of the reporting period
Liabilities under finance lease
agreements
3,142
1,034
1,469
- Level 3 Present value of minimum
									 lease payments
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Temporary investments, Short-term loans to others
and Short-term borrowing from financial institution; the
carrying values of outstanding balances approximate their
fair values due to relatively short period to maturity.
For financial reporting purposes, fair value
measurements are categorized into Level 1, 2 or 3
based on the degree to which the inputs to the fair value
measurements are observable and the significance of the
inputs to the fair value measurement in its entirely, which
are described as follows:
• Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted)
in active markets for identical assets or liabilities
that the entity can access at the measurement
date;
• Level 2 inputs are inputs, other than quoted
prices included within Level 1, that are observable
for the asset or liability, either directly or
indirectly; or
• Level 3 inputs are unobservable inputs for
the asset or liability.

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD
On February 12, 2020, the Board of Directors’
Meeting of the Company passed a resolution to approve
the Company to enter into a transaction to dispose of its
leasehold rights of land and building in Bangkok Free Trade
Zone to Prospect Logistics and Industrial Leasehold Real
Estate Investment Trust and to approve the Company and/
or subsidiary companies to subscribe for Trust’s units that
are offered by the Trust. The disposition of asset transaction
will occur after permission to set up the Trust has been
approved by the Office of the Securities and Exchange
Commission and Trust’s units are offered for sale and
registration of the Trust’s asset is completed.

35. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
The financial statements have been approved
for issuing by the Company’s authorized directors
on February 25, 2020.

Finansa Public Company Limited

255

